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Chegamos aos nossos 20 anos de história. No 
começo, tínhamos um desejo genuíno de buscar 
alternativas para o desenvolvimento do nosso 
País, de modo a torná-lo mais justo. Passadas duas 
décadas, permanecemos firmes nesse propósito. 

Escolhemos a Inovação Educativa como forma 
de imaginar um mundo de novas possibilidades 
e inspirar novos caminhos para o Brasil a partir da 
educação, contribuindo para construir um futuro 
melhor e com mais oportunidades para todos. 

Somos guiados pela crença de que grandes transformações 
na sociedade partem das pessoas. Assim, criamos projetos que 
têm como base o potencial humano e que utilizam a tecnologia 
para gerar novas metodologias de ensino-aprendizagem, estimular o 
desenvolvimento social e o exercício da cidadania. E, desta forma, desenhamos 
nossos pilares de atuação: Educação, Empreendedorismo e Voluntariado.

Desejamos fazer juntos: indivíduos, comunidades e instituições conectadas para 
multiplicar experiências e disseminar conhecimento. Todos ensinando. Todos 
aprendendo. 

Neste informe, compartilhamos com vocês as principais realizações desses 20 anos de 
atuação e os destaques do ano de 2018, iniciativas e contribuições que nos inspiram e 
desafiam para o futuro.
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QUEM SOMOS
Uma instituição social que faz parte de uma rede 
formada por outras dezesseis fundações presentes 
na Europa e na América Latina, integrantes do Grupo 
Telefônica. Iniciamos nossa atuação no Brasil em 1999, 
há exatamente 20 anos. 
Fomos desafiados a entender a complexidade do mundo 
contemporâneo para oferecer novos caminhos para a 
nossa sociedade, tendo como aliados a tecnologia, o 
conhecimento e a inovação.
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MISSÃO
Criamos oportunidades de 
desenvolvimento para educadores, jovens 
e crianças enfrentarem os desafios do 
mundo contemporâneo, por meio de 
projetos de educação, empreendedorismo e 
voluntariado.

VISÃO
Um Brasil justo, com cidadãos 
protagonistas e digitais.

O QUE DESEJAMOS
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COMO FAZEMOS
Juntos, compartilhando tudo e
sem fixar verdades absolutas. Estudando para 
estar em sintonia com as tendências e promover 
o desenvolvimento social. Agindo de maneira 
proativa nas transformações que queremos inspirar. 
Estimulando o coração empreendedor da nova 
geração, para que ela seja o agente da mudança.
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Mas ninguém chega lá sozinho ou repetindo 
o que já foi feito. 

 

MANIFESTO
Um país não pode exigir o seu lugar no futuro. 
 Tem que pedir com educação.

Por isso escolhemos fazer juntos.
Por isso escolhemos o caminho novo.

o nosso jeito de fazer, nossa 
missão e razão de existir.

o conceito aplicado pela 
Fundação Telefônica Vivo 
para imaginar um mundo 
de novas possibilidades na 
educação. E transformar cada 
uma delas em oportunidade, 
para mais e mais pessoas.

fazer tudo isso não só através 
de ideias colocadas em 
prática, mas movidos por 
um sentimento voluntário, 
colaborativo e apaixonado, 
porque o elo entre a cabeça 
e as mãos tem que ser o 
coração.

estimular a autonomia, a 
cidadania, o protagonismo, o 
empreendedorismo criativo, 
inspirando e mobilizando ao 
mesmo tempo indivíduos, 
comunidades e o poder 
público.

usar a conexão para promover 
a multiplicação de experiências 
educativas e a disseminação 
exponencial do conhecimento. 
É estimular a troca e quebrar 
as hierarquias no ensinar 
e aprender. É encontrar na 
tecnologia atalhos muito mais 
interessantes para acelerar o 
aprendizado, trazendo mais 
rápido o futuro para perto e 
fazendo com que as pessoas 
cheguem muito mais longe.

 INOVAÇÃO
EDUCATIVA É...
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NOSSOS PILARES
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Desejamos inspirar novos caminhos para 
o desenvolvimento do Brasil a partir da 
educação. Apostando na fluência digital, na 
valorização e na formação de educadores, 
na inovação das práticas pedagógicas 
e em novas metodologias de ensino e 
aprendizagem.

EDUCAÇÃO
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AULA DIGITAL
ProFuturo é uma proposta educacional criada pela Fundação Telefônica e Fundação 
Bancária “la Caixa” que, desde 2017, tem como missão reduzir as desigualdades da 
educação em países da África, América Latina e Ásia.

Por meio do ProFuturo foi criado o projeto Aula Digital, para facilitar o acesso a uma 
educação mais inovadora e dinâmica aos docentes e estudantes. No Brasil, em 
2018, o Aula Digital foi implantado em 32 municípios com atendimento direto a 
735 escolas de Manaus (AM), de Viamão (RS) e de 30 municípios de Sergipe.

Manaus (AM)
210 escolas

Viamão (RS)
56 escolas

Municípios de Sergipe 
469 escolas

Era difícil falar de inclusão digital aos nossos alunos, tão afastados 
do perímetro urbano. Hoje, o projeto ProFuturo Aula Digital está 
nos ajudando a promover a igualdade de oportunidades por meio 
da educação.
Professor Doutor Gilson da Silva, gestor da EMEF Epitácio Nunes, em Manaus (AM).

” “

O projeto oferece formação presencial continuada e em serviço a educadores, 
coordenadores pedagógicos, gestores escolares e técnicos das Secretarias de 
Educação. As escolas que participam do projeto recebem notebook, projetor e 
tablets, o que permite ao educador enriquecer suas aulas e acompanhar seus 
alunos em um ambiente de aprendizagem colaborativo e intuitivo.

Além disso, o projeto Aula Digital disponibiliza o acesso a conteúdos 
pedagógicos digitais e a realização de visitas regulares dos nossos formadores 
para acompanhamento do projeto e apoio ao desenvolvimento dos educadores.

 

UM PROGRAMA DA:
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INOVA ESCOLA
Nosso propósito é fortalecer escolas públicas com modelos educativos inovadores
e estimular as crianças e os jovens a serem criativos e capazes de solucionar
problemas, tomar decisões e serem cidadãos socialmente participativos.  

Apoiamos escolas inovadoras para incentivar o uso de tecnologias digitais em 
seus modelos de ensino e aprendizagem, a fim de estimular experiências e novas 
práticas pedagógicas.

EM Manoel Domingos, 
em Vitória de Santo Antão (PE).

EMEF Zeferino Lopes de Castro, 
em Viamão (RS).

EMEF Presidente Campos Salles, 
em São Paulo (SP).

EMEF Maria Luiza Fornasier Franzin,
em Águas de São Pedro (SP).

EMEF Desembargador Amorim Lima, 
em São Paulo (SP).

EE Professor Mauro de Oliveira,
em São Paulo (SP).

EM André Urani, 
no Rio de Janeiro (RJ).

Colégio Estadual Norma Ribeiro,
em Salvador (BA).

Conheça as escolas que participam do programa Inova Escola:

Eu tenho que sonhar para imaginar o futuro, pensar como 
quero que ele seja lá na frente. E essa escola me ajuda a sonhar.

Heloísa da Costa Granosik, aluna do 6º ano da EMEF Zeferino Lopes de Castro, 
em Viamão (RS).

” “
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ESCOLAS CONECTADAS
Plataforma on-line que oferece formação a distância para educadores da rede 
pública brasileira, promovendo a inserção na cultura digital e estimulando o 
desenvolvimento de competências do século XXI.

São cursos voltados para a prática e para a troca de experiências e idealizados 
sob medida para contemplar as demandas do cenário educacional brasileiro. 
Com eles, pretendemos fortalecer não somente educadores, mas escolas 
e gestores como agentes de transformação da educação, além de motivar 
instituições a testar novos modelos e práticas inovadoras de aprendizagem.

Com carga horária de 15, 20 e 40 horas, os cursos oferecem certificação de 
instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação 
(MEC) e com experiência em formação de professores.

Acesse: escolasconectadas.org.br

Ter acesso ao conteúdo do Escolas Conectadas é
transformador. Eu repasso os conhecimentos para meus
colegas da escola e para as famílias dos alunos também. 
É uma teia onde cada um vai tecer da melhor maneira possível.
Camila Stefanelli, docente da EMEI Professora Maria Lucia Petit da Silva, 
em São Paulo (SP).

” “
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ESCOLA DIGITAL
É uma plataforma on-line de acesso aberto e gratuito que oferece mais de 
20 mil animações, vídeos, infográficos, mapas, jogos, simuladores, e-books, 
entre outros recursos digitais. Tem como objetivo apoiar os educadores 
na incorporação dos objetos digitais de aprendizagem (ODAs) na prática 
pedagógica e fomentar a criação e o compartilhamento de conhecimentos 
entre docentes, estudantes e gestores escolares. O projeto é uma iniciativa 
da Fundação Telefônica Vivo, Instituto Natura e Instituto Inspirare.

Os conteúdos dessa plataforma podem ser filtrados por série, disciplina, tipo 
de mídia, idioma e forma de acessibilidade para pessoas com deficiência. 
Podem, ainda, ser reclassificados de acordo com as habilidades da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). Com esses critérios, os educadores 
encontram exatamente o que precisam. 

Atualmente vinte estados utilizam a plataforma Escola Digital.  

Acesse: escoladigital.org.br

Ivone Alves de Souza Moura, pedagoga da EEEF Germano André 
Lube, em Vitória (ES), utilizando a plataforma Escola Digital.
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EMPREENDEDORISMO
SOCIAL

Incentivamos o protagonismo dos jovens para 
ampliar suas expectativas de futuro, criando novas 
soluções e oportunidades para eles e para suas 
comunidades por meio do empreendedorismo social 
e do pensamento computacional. 
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A Fundação Telefônica Vivo tem um impacto muito positivo 
na sociedade por suas várias frentes de atuação. Eles 
transformaram a forma como eu pensava. Hoje me tornei 
uma referência em empreendedorismo aqui na região. 
Taissir Wilkerson Carvalho, por meio do Pense Grande, criou o Embarcar, 
uma plataforma on-line com informações sobre os serviços de 
transporte hidroviário em Santarém (PA) e região.

” 

” 
“

Programa de difusão da cultura do
empreendedorismo de impacto social,
que estimula os jovens a terem atitudes
empreendedoras para contribuírem com
novas soluções e oportunidades para a 
sua vida e de sua comunidade. Desde 
2013, já impactamos cerca de 50 mil 
jovens em todo o Brasil, por meio da 
formação e do apoio para incubação de 
suas iniciativas.

Também disponibilizamos a metodologia
do programa em uma publicação dividida 
em dez grandes temas, com atividades 
práticas, conceitos, dicas, exercícios e 
variados conteúdos para auxiliar o jovem 
em sua caminhada.

Acesse: pensegrande.org.br

PENSE GRANDE 

O mais incrível da Fundação 
Telefônica Vivo é que, além de todos 
os projetos serem realizados com 
muito amor e propósito, ela tem 
uma equipe humana, qualificada, 
acessível e muito disposta a fazer 
todo o possível para ajudar.

Beatriz Santos, por meio do Pense Grande, 
desenvolveu com seu sócio a Barkus Educacional, 
que visa levar a educação financeira para jovens 
e adultos. O projeto também está presente no 
Pense Grande.doc e no Podcast.

” 
“
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Uma iniciativa da Fundação Telefônica 
Vivo em parceria com a Fundação Lemann 
que tem como objetivo disseminar o 
pensamento computacional e multiplicar 
experiências educativas de programação 
entre os educadores, aproximando esse 
universo de crianças e jovens de todo o 
Brasil.

O Programaê! ainda oferece ao educador a 
oportunidade de integrar a cultura digital 
e o pensamento computacional ao seu 
currículo para proporcionar aos alunos 
uma aprendizagem em consonância com 
as competências da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e com a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável 
estabelecida pela Organização das Nações 
Unidas (ONU).

Acesse: programae.org.br

PROGRAMAÊ!

Desde que conheci o Programaê, tenho inserido a discussão na 
minha sala de aula sobre o potencial do ensino de programação e 
da abordagem do pensamento computacional, buscando chamar 
a atenção de estudantes. O resultado é positivo, uma aluna 
iniciou um grupo de estudos práticos com Scratch composto por 
estudantes dos cursos de Pedagogia, Ciência da Computação 
e pós-graduação em Educação em um mesmo espaço. Desses 
encontros foi possível que os participantes aprendessem ou 
aprimorassem o que já sabiam de programação por meio da 
plataforma.
Karina Menezes, docente na Faculdade de Educação da 
Universidade Federal da Bahia.

“

” 
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VOLUNTARIADO
Acreditamos que estimular a cidadania e reforçar valores
de solidariedade e empatia também são formas de buscar
uma sociedade mais justa. Atuamos por meio do programa 
de voluntariado corporativo, que oferece uma série de 
iniciativas que mobilizam colaboradores e os engajam em
ações sociais presenciais e a distância.
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Trata-se de um projeto que seleciona colaboradores do Grupo Telefônica 
no Brasil e no exterior dispostos a doarem quinze dias de suas férias para 
realizar trabalho voluntário em ações sociais e educativas ao redor do 
mundo, dedicando-se integralmente a atividades em instituições que 
necessitem de ajuda.

O Vacaciones Solidárias tem duas etapas: a nacional, em que voluntários 
brasileiros recebem colegas do exterior para ações voluntárias aqui no 
Brasil, e a etapa internacional, na qual brasileiros viajam para se unir a 
colegas de todo o mundo em ações solidárias.

É um projeto que proporciona o contato de pessoas com culturas e idiomas 
diferentes, em regiões diversas, que encontram no voluntariado uma 
mesma língua: a da solidariedade.

VACACIONES SOLIDÁRIAS

No ano de 2018, a etapa nacional do Vacaciones Solidárias teve pela primeira 
vez duas edições. A primeira aconteceu em Manaus (AM) e teve a participação 
de dezessete voluntários de nove países, beneficiando os alunos da Escola 
Municipal Lili Benchimol. A segunda edição aconteceu em Curitiba (PR) e contou 
com treze colaboradores de seis países, que, por duas semanas, atuaram 
voluntariamente na Escola Primavera.

Participei do Vacaciones Solidárias, indo para a Tanzânia, 
na África, para trabalhar em uma escola. Tive a honra de 
ser selecionada por esse projeto que mudou a minha vida. 
Conhecia desigualdade na teoria, mas passei a me colocar no 
lugar do outro. Hoje trago esse viés humanitário no dia a dia. 

Quando chegamos na escola e vimos toda aquela recepção, todo 
aquele acolhimento das crianças sorridentes demonstrando que 
estavam felizes de nos receber, ficamos ainda mais motivados a 
dar o nosso melhor por eles. Foi uma experiência ímpar desde o 
primeiro dia.

Suelen Nina, colaboradora da área de Reputação e Cultura Corporativa, em 
São Paulo (SP) e participante da etapa internacional.

Jamilly Herculano, de Fortaleza (CE), voluntária participante da etapa 
nacional em Curitiba (PR).

” 

” 

“

“
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DIA DOS VOLUNTÁRIOS 
TELEFÔNICA
Projeto global que envolve colaboradores de todas as empresas do Grupo Telefônica, 
o Dia dos Voluntários Telefônica estimula a consciência cidadã dos colaboradores 
e hoje é uma das datas mais esperadas do ano para os profissionais, os quais 
comparecem às instituições beneficiadas empenhados a realizar as melhorias e 
atividades planejadas.

Realizado sempre em outubro, o Dia 
dos Voluntários Telefônica, além de ter 
um grande impacto social, é símbolo 
de interação e engajamento dos 
colaboradores, auxiliando no bom 
clima organizacional dentro do 
Grupo.

Ano a ano a iniciativa tem batido 
recordes, seja de participantes, 
seja de instituições atendidas 
ou de pessoas beneficiadas. 

Eu faço parte de sete desses vinte anos. Agradeço a 
Fundação Telefônica Vivo por transformar a minha
vida e a vida de muitas pessoas com seus projetos.
Sou voluntária com amor.
Raabe Paiva Carmo, área de Negócios em Marabá (PA) e líder do comitê 
de voluntariado na regional.

” “

58
47

Nunca vimos um trabalho com tanta dedicação, tanto esforço, 
tanto carinho. Não é só mão de obra. É amor. Os voluntários 
vestem a camisa, doam-se, ficam preocupados. Que se mantenha 
viva a chama e o amor para contribuir com tanta gente que precisa.
Rita de Cássia do Carmo, Diretora da Nova 4E em São Paulo (SP), uma das 
instituições beneficiadas pelo projeto.

“
” 

instituições
participantes

cidades 
brasileiras

Em 2018:
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É um jogo interativo e colaborativo com
missões socioambientais baseadas nos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU (ODS), relacionados a educação e 
tecnologia, cidadania digital, mobilidade 
urbana, empreendedorismo social e meio 
ambiente. O jogo tem como objetivo 
aumentar a prática do voluntariado digital e 
estimular o exercício da cidadania entre os 
colaboradores da empresa.

Ambientado em uma cidade virtual, o Game 
do Bem permite a navegação em qualquer 
dispositivo mobile. Podem participar do 
Game do Bem colaboradores do Grupo 
Telefônica,familiares ou amigos convidados.

GAME DO BEM

A Fundação e seus projetos nos tornam 
pessoas melhores. Eles estimulam 
o trabalho voluntário, seja virtual ou 
presencial. Com isso conseguimos 
envolver outras pessoas, criando uma 
grande corrente do bem.

Sidney Barbosa, colaborador da área de 
Engenharia e Serviços ao Cliente em São José do 
Rio Preto (SP), foi o 1º classificado no Game do 
Bem em número de missões realizadas.

“

” 
Minha experiência com o Game do Bem foi muito 
gratificante: poder, de alguma forma, ajudar alguém 
que precisa, mesmo esta pessoa estando em outro 
Estado ou mesmo do outro lado do mundo.
Paulo Pereira, colaborador da Diretoria de Operações Próprias 
em Fortaleza (CE), foi o 2º classificado no Game do Bem em 
número de missões realizadas.

“
” 
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Com o objetivo de criar mais uma iniciativa envolvendo os colaboradores 
da empresa em prol dos projetos da Fundação, surgiu o Voluntários Pense 
Grande. 

Neste projeto o colaborador se torna um multiplicador e ajuda a despertar a 
atitude empreendedora e protagonista dos jovens diante das oportunidades 
que estão ao seu redor. 

Antes de atuar, as pessoas recebem capacitação referente aos conceitos e 
ferramentas dos pilares do programa para depois aplicarem presencialmente 
aos jovens que participam do Pense Grande.

Além de exercitar atividades voluntárias com foco educacional, os 
colaboradores têm a oportunidade de compartilhar experiências do dia 
a dia profissional com estudantes que estão entrando no universo do 
empreendedorismo e do mercado de trabalho.

VOLUNTÁRIOS 
PENSE GRANDE

É emocionante ver os jovens assistidos se transformarem 
e crescerem ao longo do processo. É surpreendente ver 
que bastava um pouco de atenção e um pequeno impulso 
para eles alçarem novos horizontes, novos sonhos e 
novos valores para si. 
Ricardo Alcerito, colaborador da área de Estratégia e Transformação 
em São Paulo (SP) e voluntário do Pense Grande.

” 
“

Primeira turma de colaboradores do projeto Voluntários Pense Grande 3938



COMPARTILHAMOS  
CONHECIMENTO
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Oferecemos, gratuitamente, em nosso 
site, um acervo com diversos conteúdos 
como vídeos, apresentações, pesquisas 
e livros para download na íntegra. 
Os materiais disponíveis abordam 
ações e práticas inovadoras no campo 
pedagógico, pesquisas que acompanham 
as tendências para o futuro da inovação, 
além de estudos nas áreas de educação e 
tecnologia. 

A Fundação Telefônica Vivo chega 
a espaços onde as pessoas não 
teriam nenhuma oportunidade, 
permitindo que elas construam 
uma nova perspectiva de vida. 
Cada passo nesse sentido é muito 
grande, gigantesco mesmo, e tem 
o poder de transformar vidas. 

Laíse Santos, multiplicadora da Metodologia do 
Programa Pense Grande na Bahia. 

” 
“
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PENSE GRANDE.DOC:  
Parceria da Fundação 

Telefônica Vivo e do Canal Futura, o 
documentário possui 26 episódios 
com casos de sucesso de jovens 
empreendedores que transformaram 
suas realidades.

INOVA ESCOLA:  Sugestões, 
orientações e cases de 

transformações em escolas 
nacionais e internacionais.  

JUVENTUDE CONECTADA:
Estudo com o objetivo 

de entender as percepções, as 
transformações e as tendências do 
comportamento de brasileiros entre 
15 e 29 anos. Em 2018, o estudo 
teve uma edição especial sobre 
Empreendedorismo.

Conheça o nosso acervo completo em 
fundacaotelefonica.org.br/acervo/

VIAGEM À ESCOLA DO 
SÉCULO XXI: Livro com 

uma narrativa no formato de diário 
de bordo, que apresenta oitenta 
exemplos de ações transformadoras 
implementadas em diversas escolas 
pelo mundo. 

JANELAS DE INOVAÇÃO: 
Quarenta episódios que 

revelam iniciativas inspiradoras na 
educação brasileira, apresentados 
pela escritora e filósofa Viviane Mosé 
e produzidos e dirigidos por jovens. 
Documentário realizado em parceria 
com o Canal Futura. 

Juventude
Conectada
Edição Especial
Empreendedorismo
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YOUTUBE

3.804.750 Visualizações  
    de vídeos

INSTAGRAM

12.317 Seguidores
23.458 Curtidas

TWITTER

29.954 Seguidores
2.776 Retweets

FACEBOOK
1.000.039 Seguidores
892.678 Likes

Fortalecemos nossa presença nos canais de comunicação para alcançar 
cada vez mais pessoas e instituições, a fim de  contribuir com o debate 
por uma sociedade mais justa e com mais oportunidades.

Mantemos o relacionamento com nosso público, falando, ouvindo, 
debatendo e disseminando os temas e propósitos das causas que 
apoiamos, além de divulgar as iniciativas realizadas em nossos três 
pilares de atuação.

NOSSA VOZ

REDES SOCIAIS

IMPRENSA

Matérias publicadas 
citando a Fundação 

Telefônica Vivo 

1.184

SITE

2.478.447
Sessões

(número de visitas ao site)

1.936.011
Usuários

(pessoas que
acessaram o site)
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CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
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NÚMEROS
EDUCAÇÃO

Escolas atendidas: 745
Educadores formados: 66.393 
Alunos beneficiados: 1.531.995

AULA DIGITAL

Educadores formados: 50.346 
Alunos beneficiados: 1.157.958 
Quantidade de cursos e carga horária: 26 cursos (595 horas)

Número de estados: 20 estados e 1 município 
Quantidade de recursos digitais de aprendizagem disponibilizados: 20.637 
Número de usuários cadastrados na plataforma: 52.302 
Educadores formados: 2.650

Escolas atendidas: 735
Educadores formados: 5.816 
Alunos beneficiados: 139.650 
Tablets entregues: 15.946

Escolas atendidas: 10 
Educadores formados: 6.840 
Alunos beneficiados: 156.394

INOVA ESCOLA

ESCOLAS CONECTADAS

ESCOLA DIGITAL

No ano de 2018, investimos R$ 59,3 milhões, 
beneficiando 1,76 milhão de pessoas, entre 
crianças, jovens e educadores. 

NÚMEROS 
EMPREENDEDORISMO 
SOCIAL

Escolas beneficiadas: 252 
Jovens formados: 161.711 

PENSE GRANDE PROGRAMAÊ!
Escolas atendidas (ETECs, FATECs, Ensino médio): 47 
Jovens formados: 89.942 
Projetos incubados em 2018: 15 

Escolas atendidas: 205 
Jovens em formação de 
programação: 71.769
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NÚMEROS 
VOLUNTARIADO

Voluntários: 15.035
Pessoas beneficiadas pelo programa: 98.704

DIA DOS VOLUNTÁRIOS
Voluntários: 6.720
Instituições beneficiadas: 58
Municípios atendidos: 47
Pessoas beneficiadas: 75.293

Voluntários: 1.586 
Pessoas beneficiadas: 12.454

VACACIONES SOLIDÁRIAS
Voluntários participantes no Brasil e 
no exterior:
   • Manaus: 12 estrangeiros e 5 brasileiros 
   • Curitiba: 10 estrangeiros e 3 brasileiros 

• Exterior: 16 brasileiros

Pessoas beneficiadas: 
   • Manaus: 2.094 
   • Curitiba: 762

GAME DO BEM
Voluntários ativos: 6.729
Instituições beneficiadas: 16
Pessoas beneficiadas: 2.221
Missões realizadas: 20.910

AÇÕES LOCAIS
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NOSSA HISTÓRIA
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LINHA DO TEMPO

Início da atuação da Fundação 
Telefônica no Brasil.

Lançamento do Portal 
Promenino de combate ao 
trabalho infantil, com serviços, 
formação  e ferramentas de 
interação.

Apoio à causa do trabalho infantil.

Início do projeto EducaRede, um 
portal de educação na internet voltado 
especificamente para professores e 
alunos do ensino fundamental e médio.

Lançamento do Portal EducaRede pela 
melhoria da qualidade da educação na rede 
pública.

Início do Programa de Voluntariado
(pág. 31).

Lançamento da Rede Internacional 
Solidária (RIS), com ferramentas para o 
aperfeiçoamento de instituições sociais.

Lançamento do 
Promenino, projeto 
em defesa dos direitos 
da criança e do 
adolescente.

Lançamento do Causos do 
ECA, concurso que reconheceu 
histórias reais de vidas 
transformadas pelo uso do 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).

Congresso Internacional 
EducaRede no Memorial da 
América Latina.

1º Dia dos Voluntários 
Telefônica (pág. 35).

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006
Implementação do Projeto ECA na 
escola para formar educadores  em 
conteúdos do Estatuto da Criança e 
do Adolescente.

Campanha Ação Proteção para 
conscientizar sobre a exploração 
sexual infantil. 

Início do atendimento do Projeto 
Promenino no Semiárido Brasileiro 
(Pernambuco e Alagoas).

Projeto Aulas Fundação Telefônica para 
fortalecer a parceria com as escolas 
municipais e estaduais nas regiões atendidas 
pelo Promenino, levando conteúdos 
qualificados e tecnologia para as escolas.

Publicação da pesquisa Retrato do 
Trabalho Infantil.

1º Vacaciones Solidárias (pág. 32).

Lançamento do Projeto Cine Tela Brasil, 
cinema itinerante em cidades que não 
possuíam essa opção cultural.

Exposição Tão Longe, Tão Perto em 
comemoração aos 10 anos da Fundação 
Telefônica no Brasil.

2007

2010

2011
2008

2009
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2012 Promenino -  Campanha É da Nossa 
Conta, para estimular o debate contra o 
trabalho infantil.

Criação do Escolas Rurais Conectadas, 
projeto que visava melhorar a educação 
no campo a partir do uso da internet. 

1ª edição do R.I.A. Festival, no auditório 
do Parque Ibirapuera, em São Paulo (SP): 
Reflexão, Interação e Ação para debater 
a cultura digital.

III Conferência Global e Encontro Nacional contra 
o Trabalho Infantil.

Lançamento do Programa Inova Escola (pág. 18) e do Projeto 
Escola Digital (pág. 22).

Início da atuação em empreendedorismo, com o lançamento da 
Plataforma de Desenvolvimento de Empreendedorismo (PDE), 
que posteriormente se transformou no Pense Grande.

Publicação Histórias de Transformação, com 32 casos que
representam o universo da atuação da Fundação Telefônica Vivo.

Volta ao mundo em 13 escolas, apoio a publicação que traz 
inovações na educação ao redor do mundo.

Encontro Internacional EducaRede com o tema "Como liderar 
mudanças nos centros educativos".

TEDx Fundação Telefônica Vivo para debater nossos pilares de 
atuação com convidados internacionais.

O ativista indiano Kailash Satyarthi foi 
um dos palestrantes.

2013

Eduardo Lyra, CEO da Gerando Falcões, participante de 
uma das mesas de debate no R.I.A. Festival.

2014

Apoio ao Selo Unicef Município Aprovado no 
Semiárido.

Lançamento do projeto Programaê!

Publicação da Pesquisa Juventude Conectada, com 
dados para compreender o comportamento dos 
jovens conectados.

Tradução da publicação GELP (Global Education 
Leaders’ Program), com aprendizagens sobre os 
processos de inovação na educação. 

Lançamento do estudo Visões de Futuro +15, que 
mapeia as tendências mais inovadoras no Brasil e no 
mundo.

Apoio ao documentário Educação.doc, que 
apresenta a realidade de escolas públicas 
brasileiras, localizadas em áreas periféricas e que 
conseguem fazer um trabalho de alta qualidade nas 
comunidades.

2ª edição do R.I.A. Festival na Casa das Caldeiras 
em São Paulo (SP), abordando a temática “Os 
desafios e transformações que a era digital traz para 
a juventude”.

Publicação Voluntariado Digital, com cem 
iniciativas ao redor do mundo sobre essa prática.
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Lançamento da Plataforma Escolas Conectadas, com 
cursos on-line gratuitos para professores.

Lançamento do Game do Bem (pág. 36).

Publicação da coleção Classes Multisseriadas em 
Escolas do Campo para inspirar educadores que 
atuam com essa realidade.

Se Liga Aí, publicação com atividades criadas por 
jovens para a mobilização social.

Manual de Mobilização de Recursos para contribuir 
com o desenvolvimento sustentável de organizações 
sem fins lucrativos.
 
3ª edição do R.I.A. Festival em Fortaleza (CE) para 
pensar a tecnologia e a inovação como agentes de 
transformação social. 

2015

Novo posicionamento em Inovação Educativa (pág. 11).

Lançamento do Projeto Pense Grande (pág. 27).

2ª edição da Pesquisa Juventude Conectada. 
 
Publicação Inova Escola para auxiliar professores a 
promover a inovação na educação. 
 
Viagem à Escola do Século XXI, publicação que propõe 
uma jornada inspiradora pela educação do mundo.
 
Documentário Juventude Conectada, com a história 
dos jovens na era digital mostrando como eles utilizam a 
internet para transformar realidades. 

Documentário Catavento, que reúne histórias sobre o 
combate ao trabalho infantil.

4ª edição do R.I.A. Festival em São Paulo (SP) com o 
tema “Viva o poder da empatia em cada atitude”.
 
1º Fórum de Inovação Educativa em parceria com a 
Folha de S.Paulo.

2016
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Início do projeto Aula Digital no Brasil (pág. 16).

Parceria Pense Grande com escolas técnicas de
São Paulo (SP).

Voluntários Pense Grande: colaboradores do Grupo 
Telefônica oferecem formação a jovens empreendedores.

Publicação Design Thinking aplicado em Projetos 
Sociais, que estimula o uso da ferramenta. 
 
Experiências Avaliativas de Tecnologias Digitais na 
Educação: publicação em parceria com a Unesco Brasil 
que fomenta o debate sobre a importância da avaliação de 
projetos educacionais relacionados ao mundo digital.
 
Documentário Janelas de Inovação com 40 iniciativas 
inspiradoras na educação brasileira.

Apoio e participação no evento Educação 360º em 
parceria com o grupo Infoglobo.

2º Fórum de Inovação Educativa em parceria com a 
Folha de S.Paulo. 
 

2017

Claudia Costin, Guiomar Namo 
de Mello e Teresa Cosetti  em 

participação em um dos painéis.

Jovens participantes do Pense Grande.

Ampliação do atendimento do projeto Aula Digital 
nas escolas de Manaus (AM), Viamão (RS) e em 30 
municípios do estado de Sergipe.  
 
Escola Digital: nova plataforma que incorpora as 
habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Metodologia Pense Grande é incorporada no currículo 
escolar de duas ETECs e seis FATECs em São Paulo. 
 
Parceria Pense Grande com a prefeitura de São Paulo: 
Projetos Acessa Campus e VaiTec.
 
Vacaciones Solidárias tem pela 1ª vez duas edições no 
Brasil: em Manaus (AM) e em Curitiba (PR). 
 
Guia Programaê!, publicação para a construção do 
pensamento computacional. 

3º Fórum de Inovação Educativa em parceria com a 
Folha de S.Paulo.

Patrocínio e participação nos eventos da plataforma 
Educação 360º em parceria com o grupo Infoglobo.

2018

Kátia Schweickardt, Secretária de Educação de 
Manaus, com Americo Mattar.

Jovens participando do painel.
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PRINCIPAIS  
RECONHECIMENTOS

As transformações e o impacto positivo dos nossos 
projetos na sociedade nos trouxeram importantes 
reconhecimentos nacionais e internacionais.

Recebemos a Comenda 
do Estado de Sergipe 

“Ordem do Mérito 
Aperipê”, em 2018, pelo 

reconhecimento dos 
projetos que contribuem 

para a melhoria da 
educação no estado.

O Game do Bem foi premiado 
internacionalmente em 2018, 

sendo vencedor do Prêmio 
Global de Voluntariado 

Corporativo na categoria 
“Melhor Prática Inspiradora”. 
Esse prêmio é idealizado pela 
Associação Internacional de 
Esforços Voluntários (IAVE).

Em 2018, o Programa de 
Voluntariado ganhou o 

Prêmio Viva Voluntário, 
uma iniciativa do governo 
federal que tem o objetivo 
de estimular a cultura do 

voluntariado no Brasil.
Vencemos na categoria 

Voluntariado Empresarial.

O Prêmio A Rede 
Educa, que reconhece 

experiências e iniciativas 
públicas e privadas 

voltadas à educação, 
na sua edição de 2016, 
reconheceu o Escolas 

Rurais Conectadas.

Em 2016, o Dia dos 
Voluntários venceu 
o Prêmio Aberje na 
etapa São Paulo, na 

categoria Comunicação e 
Organização de Eventos.

O R.I.A. Festival vence 
a etapa São Paulo do 

Prêmio Aberje na 
categoria Comunicação 

e Organização de 
Eventos em 2015.

Marketing Best de 
Sustentabilidade premiou 

duplamente a Fundação 
Telefônica Vivo em 2015: 

com o Dia dos Voluntários e 
Escolas Rurais Conectadas. 
O reconhecimento tem por 

objetivo estimular as melhores 
práticas e ações empresariais 

pela sustentabilidade.
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DEPOIMENTOS DOS 
EX-PRESIDENTES

Ter estado à frente da Fundação Telefônica Vivo foi uma experiência 
muito realizadora. Tive a oportunidade de participar da formação da sua 
estrutura e de propor ao conselho curador uma estratégia que priorizava o 
apoio a projetos com crianças e adolescentes. Foi um enorme aprendizado 
ter feito parte da Fundação e de um grupo internacional, com ágil 
esquema de decisão. Eu possuía dez anos de experiência no terceiro setor, 
e a visão que conquistei na Fundação complementou a minha formação 
profissional, tanto é que me tornei Mestre em Governança de Institutos 
Empresariais. É gratificante saber que a semente que foi plantada há 20 

anos permanece dando frutos até hoje.

“

” 

Françoise Trapenard 
2011 a 2013

Sérgio Mindlin
1999 a 2011

“

“

” 

” 

Posso dizer que a minha experiência durante os três anos em que fui presidente 
da Fundação Telefônica Vivo me transformou como pessoa. Porque me fez 
conhecer a realidade do Brasil, sua face dura, mas com um potencial gigante 
que eu não imaginava que existisse. Foi uma honra e um desafio ter sido 
presidente da Fundação. Com o apoio da empresa, tive a missão de torná-la 
mais conhecida no País, descentralizando sua atuação da cidade de São Paulo 
e pensando em projetos que faziam sentido para cada região, atuando em rede 
com outros institutos com agendas comuns à nossa. Minha experiência na 
Fundação também me transformou como profissional. Eu tinha uma carreira 
em Recursos Humanos e encarei uma transição para um setor que até então 
era novo para mim.

A Fundação Telefônica Vivo foi a minha grande escola, do ponto de vista de gestão 
e de conhecimento em educação. Entrei muito jovem, como analista de projetos, 
e participei de toda a construção da Fundação, acompanhando de perto as suas 
fases. E, em cada uma delas, foram várias as experiências marcantes e os desafios 
que tive. Como no início, com o apoio a projetos emblemáticos 
para o País, que já geravam impactos para a população 
brasileira; na sequência, a criação dos projetos próprios da 
Fundação e das suas próprias bandeiras; e a fase em que 
a empresa passa a querer a Fundação mais próxima do 
seu negócio, incluindo a tecnologia e seu impacto no 
futuro da sociedade e na educação. Sou grata por 
tudo que construí. 

Gabriella Bighetti
2014 a 2015
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NOSSA EQUIPE

CONSELHO CURADOR

DIRETORIA EXECUTIVA

CONSELHO FISCAL

Eduardo Navarro de Carvalho
Presidente do Conselho

Camilla Tedeschi de Toledo Tápias
Secretária do Conselho

Conselheiros
David Melcon Sanchez-Friera
Elisa Meirelles de Miranda Prado
Marcio Henrique Bonomi Fabbris
Niva Celma Rodrigues Ribeiro
Ricardo Sanfelice de Souza

Americo Teixeira Mattar Junior
Diretor-presidente

João Orlando Lima Carneiro
Diretor de Finanças

Odair Barros da Silva
Diretor de Projetos

Carlos Cesar Mazur
Cleuton Augusto Alves
Patrícia Aparecida Vieira

COLABORADORES

Comunicação e Voluntariado

Projetos Sociais

Estratégia e Gestão

Mila Gonçalves
Gerente
Aline Mamede Alvarenga
Beatriz Penteado Lomonaco
Bianca Correa de Queiroz Castiglione
Christiana Metzker Neto
Denise Padilha Lotito
Juliana Coqueiro Costa
Jussinaide Ribeiro de Souza
Luciana Pereira da Costa Scuarcialupi
Michele Bettine Pereira
Regina Calia
Renata da Silva Salomé
Renata Mandelbaum Altman
Rubem Paulo Torri Saldanha
Tiago Torres Gomes

Luanda de Lima Sabença
Gerente
Alessandra Magalhães Mondenini Cruz
Beatriz Piramo Torres de Oliveira
Beatriz Pisati Jansen
Eliane Matiko Imanaga
Juliana Cristina Bergamasco dos Santos
Karina Daidone G. Pimentel
Karla Bernardo
Kelly Cristine de Oliveira Marchetti
Lilian de Almeida Borges
Luciana Aparecida Novaes Queiroz
Luciana Landini de Alcântara
Oséias Dutra de Morais Filho
Samara Henialy Mandu Teixeira
Talita Maria Braz Mendes Pazinato
Tatiana Gimenes Pereira

Odair Barros da Silva
Gerente
Carlos Roberto Mascaro
Carlos Silva de Souza
Guilherme Cardoso Leal
Gustavo de Brito Nemézio
Janaina Viana Alves
Mônica Pereira Motta Lima
Nayara Magri Romero

Diretor-presidente
Americo Teixeira Mattar Junior 
Secretária 
Cristina Bruder Navarro
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Aliados à tecnologia e 
movidos pela paixão, 

continuaremos conectando, 
multiplicando experiências e 

transformando realidades.

Acompanhe a Fundação Telefônica Vivo

fundacaotelefonica.org.br

fundacaotelefonica

fundacaotelefonica

ft_brasil

FT_Brasil

7170

http://fundacaotelefonica.org.br
https://www.facebook.com/fundacaotelefonica
https://www.youtube.com/fundacaotelefonica
https://www.instagram.com/ft_brasil/
https://www.twitter.com/ft_brasil/
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