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QUEM SOMOS

ONDE ESTAMOS

IMPACTO SOCIAL

      O Grão da Vida é uma Organização da Sociedade Civil que, desde 1986,

se dedica em promover o desenvolvimento da primeiríssima infância por

meio de um ambiente que favoreça a Liberdade, a Autonomia e a Ética.

      Nosso trabalho concentra-se na cidade de São Paulo, nas regiões de

Capela do Socorro e Grajaú, localizados na zona sul da capital.

      O Grão da Vida tem parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo -

Secretária Municipal de Educação (SME).
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MENSAGEM 
DO PRESIDENTE

        Caro colaborador e amigo, 

 

   Nesses mais de 30 anos de história, o Grão da Vida

transformou a vida de mais de 2.000 crianças em situação de

vulnerabilidade social na zona sul de São Paulo, promovendo o

acesso a uma educação de qualidade na primeira

infância.           

    Em 2019, com muita dedicação e trabalho avançamos com a

nossa sistematização do Projeto Pedagógico e Institucional e

lançaremos neste ano um livro, que tem como objetivo

perenizar e disseminar nossa metodologia.    

    Seu apoio foi fundamental para chegarmos até aqui e quero

convidá-lo a nos ajudar a chegar ainda mais longe.            

    Nas próximas páginas, quero compartilhar com você todas as

nossas conquistas realizadas em 2019 e nossos planos para o

futuro! 

 

   Obrigado por fazer parte da nossa história e por nos ajudar a

transformar tantas vidas.

Ótima leitura!

Guilherme Figueiredo
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PRIMEIRA
INFÂNCIA

Por: Arnaldo Figueiredo Tibyriçá
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    Chegamos ao século 21! Durante os séculos 19 e

20 esse marco evocava visões futuristas para o

nosso mundo, em que a tecnologia e os avanços

das ciências tonariam a vida da humanidade mais

segura, saudável, produtiva e feliz.

   Eis que aqui estamos, já na segunda década

deste novo século, e o que vemos à nossa volta

não corresponde àquelas visões. 

    É verdade que o avanço do conhecimento foi

formidável. Coisas inconcebíveis nos séculos

passados estão presentes corriqueiramente em

nossas vidas, facilitando muito nossa jornada na

Terra.

   Graças a esses avanços a população humana

passou de 1 bilhão para mais de 7 bilhões de

pessoas nos últimos 200 anos. 

Mas em alguns aspectos evoluímos pouco ou até

andamos para trás. Esses aspectos dizem respeito

principalmente à humanização e à harmonia da

sociedade hoje globalizada.

Seguimos com abissais diferenças em qualidade

de vida e de oportunidades entre os segmentos

sócio econômicos. A concentração de riqueza

chegou a um ponto vergonhoso, despreocupada

com a imensa maioria.

Pois bem. Há muito o que fazer para corrigir esses

desvios e felizmente a cada dia o engajamento

social contra esse estado de coisas se mostra mais

forte.

    É nesse contexto que se apresenta o Grão da

Vida. Embasado em vasto conhecimento e longo

trabalho evolutivo envolvendo a todos os que dele

fazem parte, o Grão conseguiu construir e pôr em

prática uma metodologia pioneira destinada a 

favorecer o máximo desenvolvimento mental e

psicológico de seus hoje quase 300 alunos de

zero a quatro anos.

     Essa fase da vida da criança é a fase em que o

desenvolvimento da mente e a psique acontece

em maior proporção vis-a-vis às etapas posteriores.

E a metodologia construída pelo Grão amplifica o

aproveitamento dessa fase, o que resultará em um

salto de capacitação e oportunidades a essas

crianças comparativamente às gerações anteriores

em suas famílias.

Esse é o “Pulo do Gato” conquistado pelo Grão da

Vida, já reconhecido por conceituados experts em

educação. Por meio dele o Grão contribui

substancialmente para que essas crianças

nascidas em famílias de baixa renda tenham

melhores condições de superar o “gap” sócio

econômico que carregam, elevando

substancialmente sua saúde emocional e suas

possibilidades durante a vida.

     Foi isso que me seduziu a fazer parte do Grão

da Vida, e espero que seduza a você e a muitos

mais na comunidade.
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DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL

    O ano de 2019 foi de grandes conquistas

para o Grão da Vida, gostaria de destacar a

sistematização do Projeto Institucional e

Pedagógico, através da escrita de um livro

realizado por 70 pessoas, entre fundadores,

funcionários e ex colaboradores.

    Este livro, consagra o fazer educativo do

Grão da Vida como algo realmente coletivo,

evidenciando seus fundamentos mais profundos:

o brincar e a ética como experiência

educativa.

     Neste ano de 2020 um enorme desafio:

estabelecer Escolas de Pais dentro de cada

unidade educativa em que trabalhamos.

Escola de Pais?  Por que?

      

Por: Vera Christina Figueiredo

   Pesquisas no âmbito da educação evidenciam

que o trabalho junto as famílias potencializa

sobremaneira a ação educativa das escolas.

Neste sentido, pretendemos construir algo

significativo para as comunidades de pais que

atendemos, pois, ao contribuir com a educação

dos pais, incidimos diretamente na educação de

seus filhos.

Nossas crianças são muito pequenas, antes de

completar 4 anos, a maioria, já não é mais

atendida em nossas unidades, com a educação

de seus pais, terão a chance de serem melhor

acompanhados pela vida toda.

      

05

FOTO: BENJAMIN E SOPHIA AMARAL, ALUNOS DA UNIDADE CEI MANOEL 



05

REACHING OUT

PROJETO
EXCELÊNCIA

Por: Toni Niccolini

     Pensando na perspectiva de crescimento da 

instituição e na disseminação de conhecimento,

identificamos a necessidade de termos um

registro claro daquilo que é feito.

    Para fazer isto, contamos com a ajuda de dois

escritores: Eduardo Guimarães e Geruza Zelnys

que, ao longo de seis meses de trabalho,

envolveram toda equipe do Grão no registro da

metodologia e escrita de um livro. 

Nas palavras dos escritores:

“Nunca tínhamos encontrado pessoas tão

apaixonadas pelo que fazem.”

     Atualmente estamos finalizando a escrita deste

livro, que contou com setenta autores (toda a

equipe do Grão, além de alguns pais e amigos da

instituição) e terá como título: “Grão da Vida – O

Brincar e a Ética Como Experiência Educativa”. O

livro será lançado no final deste semestre.

     Em 2020 nosso foco será a aproximação

entre a escola e a comunidade. Queremos

ajudar os responsáveis a dar para seus filhos a

melhor atenção disponível e promover uma maior

participação comunitária na atenção à primeira

infância.

    O projeto de excelência pedagógica começou

no segundo semestre de 2018 e têm ações nas

áreas de educação, administração, avaliação,

infraestrutura e captação de recursos.

    Em 2018, o principal foco da atuação foi

avaliação. Com entrevistas, grupos focais,

avaliações participativas e questionários foi

possível mapear as percepções das famílias e da

Secretaria de Educação em relação ao trabalho

do Grão da Vida. Levantamos também o perfil,

percepções e demandas da equipe educacional.

   Os dados coletados mostraram um ótimo clima

institucional, educadores muito envolvidos com

seu trabalho, interessados em aprender mais e

em ter uma maior aproximação com as famílias

das crianças atendidas.

    Em 2019, o foco foi a sistematização da

metodologia educacional do Grão da Vida. 

Esta metodologia foi implantada pela Vera

Christina Figueiredo, a Teca, responsável pela

gestão pedagógica e institucional do Grão da

Vida, desde 2006.

     A metodologia está alicerçada em dois

pilares fundamentais: (1) a ética nas relações

interpessoais e (2) o brincar na natureza. Uma

pesquisa realizada em 2011 comparou a

metodologia tradicional de educação infantil com

aquela usada no Grão da Vida. 

     A pesquisa constatou 275% mais incidentes de

agressão no modelo tradicional.

     A fantástica metodologia do Grão, porém,

estava guardado na cabeça das pessoas; não

haviam registros sistematizados.

 

PROJETO APOIADO POR :
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PRESENÇA
DIGITAL

Por: Camila Magalhães

NOSSOS NÚMEROS:

    Em 2019, a consolidação da imagem e a

credibilidade do Projeto Grão da Vida foi

trabalhada através de 2 pilares principais:

 

1.     Cotidianamente mostrar aos doadores,

famílias e à sociedade todas as atividades

desenvolvidas em nosso projeto;

2.     Mobilizar e inspirar novas pessoas a se

engajarem com a Organização.

 

    Nossos canais de comunicação, tiveram um

crescimento importante em relação a 2018,

Resultando em um alcance de mais de 10.000

pessoas.    
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FACEBOOK - 2.303 CURTIDAS
 

 ENVOLVIMENTO COM AS
PUBLICAÇÕES DE 3.926/MÊS

INSTAGRAM - 542 SEGUIDORES 
 

TOTAL DE 3.631 INTERAÇÕES COM
AS PUBLICAÇÕES

SITE
 

1.676 VISITAS/MÊS
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GRÃO DA VIDA
NOTÍCIAS 

 Com muito orgulho, recebemos o

selo  #ONGTransparente, certificação

concedida pelo Instituto Doar  para

organizações que apresentam suas

informações de forma clara e acessível na

web.⠀

  Este reconhecimento é muito importante

para nós, pois atesta o nosso

comprometimento com todos nossos

parceiros, doadores, voluntários e famílias.     

    A edição 324, publicada em agosto de 2019, da

Revista Nova Escola sobre a Base Nacional

Comum Curricular-BNCC, trás o Grão da Vida e

suas Escolas como modelo de práticas

pedagógicas alinhadas com este novo

documento curricular de abrangência

Nacional.

   A BNCC propõe uma mudança de paradigma,

onde revê as práticas educativas e a atuação do

educador. 

Este não está mais no centro para a promoção

das aprendizagens das crianças, sob esta nova

perspectiva, atua organizando tempo, espaços e

materiais, para que as crianças possam brincar

e escolher entre diversas propostas. 

  O Grão da Vida, propõe esta organização da

rotina há 14 anos, através dos “Núcleos

Coletivos para o Parque”, forma reconhecida

por especialistas e colocada como um exemplo a

ser seguido na reportagem.

       

SELO ONG  TRANSPARENTE

DESTAQUE NA NOVA ESCOLA

FOTO: EMILLY GABRIELLY, ALUNO DA UNIDADE CEI MANOEL 
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RECEITAS

DESPESAS
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DEMONSTRATIVO 
DE  RESULTADO - 2019

Leia o QR Code com o seu celular e

acesse nosso Balanço Financeiro.

(R$)
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PARCEIROS

FOTO: TIME DA E-CORE REALIZANDO UMA AÇÃO DE VOLUNTARIADO EM NOSSA UNIDADE CEI MARINA



  Título de     Utilidade       Pública   

Municipal:  Processo nº 2018-0.030.270-0,

com validade até 31/07/2021;

Certificado de Credenciamento

Educacional - Publicado no DOC de

14/09/2017;

Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente (CMDCA) -

Registro 0384 /94;

Certificado de Regularidade Cadastral de

Entidades - CRCE - n º 0218/2017.

 

 

 

 

 

REGISTROS
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 /GRAODAVIDAONG  /ONGGRAODAVIDA

MEMBROS DA DIRETORIA
 
Guilherme Figueiredo
Diretor
 
Luiz Fernando Figueiredo
Diretor
 
Arnaldo Figueiredo Tibyriçá
Diretor
 
Fernanda Heinz Figueiredo
Diretora
 
CONSELHO FISCAL
 
André Paes de Barros
Fabio Figueiredo Filho
Roberto Silveira Figueiredo
 
EDUCAÇÃO INFANTIL
 
Vera Christina Figueiredo
Projeto Pedagógico e Institucional
 
Samanta Veiga
Diretora - Unidade CEI Manoel
 
Beatriz Evaristo Silva Reis
Diretora - Unidade CEI Marina
 
ADMINISTRAÇÃO
 
Eduardo S. Figueiredo
Coordenador
 
 Tânia Ly Gardel
Administração e Finanças
 
Camila F. Magalhães
Captação de Recursos e Comunicação

DOAÇÕES PELO SITE

GRÃO DA VIDA
Rua Olímpio Carr Ribeiro, 18 
Vila Califórnia | CEP 04775-120 
São Paulo | SP 

(11) 5523-1772
WWW.GRAODAVIDA.ORG.BR
contato@graodavida.org.br

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Doe materiais em boas condições, acesse nosso site e agende sua

entrega.

Expediente

 

Projeto Gráfico: 

Camila F. Magalhães

Fotografia: 

Samanta Veiga

Beatriz Evaristo Silva

Ana Cláudia Vitório Mendes Sousa

Revisão:

Equipe Grão da Vida

COMO
COLABORAR

EQUIPE
GRÃO DA VIDA

Leia o QR Code com o seu celular e

escolha a melhor forma de contribuir:

cartão de crédito ou boleto.

Você pode depositar a sua doação diretamente na conta

bancária do Grão da Vida:

 

BANCO ITAÚ (341)

Agência: 0660 - C/C: 32556-4

CNPJ: 55.871.974/0001-32

PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA

DOAÇÃO DE MATERIAIS

Faça a doação da sua Nota Fiscal Paulista de forma automática,

é muito simples e você impacta a vida de centenas de famílias!

 

Veja abaixo como fazer o cadastro:

1º)  Acesse o site da Nota Fiscal Paulista e faça seu Login;

2º) Clique em Entidades e escolha a forma de "Doação de Cupom Fiscal - Automático";

3º) Pesquise pelo CNPJ: 55.871.974/0001-32 (Grão da Vida) e faça a seleção da nossa

organização;

4º)  Volte e Confirme sua doação! 

Agora é só dar o seu CPF em suas compras e os créditos serão doados 

 automaticamente para o Grão da Vida.

 

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: camila@graodavida.org.br ou

ligue para o número (11) 5523-1772

/COMPANY/GRAO-DA-VIDA


