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Em 2021 tivemos  que nos reinventar, em virtude da Pandemia do COVID -19 que 
impôs diversas mudanças em nas nossas vidas, atingindo todas as áreas no nosso 
planeta.

A área da Educação, que é um dos nossos pilares, foi também uma das mais 
afetadas, com escolas sendo fechadas, impactando na aprendizagem e na parte 
emocional das crianças, adolescentes e jovens.

Eugênio
Pachelle

Fala do Presidente

Diante do contexto, não podíamos ficar 
parados aguardando o tempo melhorar, 
tivemos que enfrentar a situação, 
respeitando todos os protocolos de 
segurança e fomos aos poucos incluindo 
atividades socioeducativas e cursos para os 
nossos assistidos e suas famílias.

Tivemos uma boa aceitação e conseguimos 
terminar o ano com resultados 
satisfatórios que rendeu muitos frutos na 
comunidade. E assim vamos seguindo, na 
esperança de contribuir muito mais para a 
transformação das pessoas e da 
comunidade.
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Criação do 
Instituto Elevar

Linha do Tempo

2016
Visita dos  
voluntários à Ongs
e Projetos Sociais 

2017
Ação Social no Instituto 
Casa  Jardim em Santo 
André/SP

2018

Ação Social  na
Creche Maria Claro
em Sorocaba/SP

2019 Mapeamento das 
comunidades e público 
Captação 
recursos(humanos, 
materiais e financeiro).

2020
Início das atividades nos 
bairros: Jd. Magnólia, Jd. 
Refúgio, Jd. Europa, Jd. dos 
Estados, Jd. América e Jd. 
Bermejo.
Entrada para  registro no  
CMDCA/CMAS

2021
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Nosso próximos passos

2022
Acelerar a evolução e a transformação 
das pessoas e da comunidade

Ampliar as parcerias com empresas, 
produtores, pública, outras).

Desenvolver novas formas de receita 
para os projetos sociais

Ajudar outras instituições  a 
evoluírem e saírem da  “escassez 
para abundância”

Implantar um Núcleo do Elevar 
em Sorocaba/SP

Cursinho Pré-Vestibular Elevar



Instituto Elevar
Promovendo a INCLUSÃO de crianças, adolescentes, jovens e adultos

Nossos pilares

Empreendedorismo Qualificação
ProfissionalEducação 



Facilitar o acesso de  pessoas a 
conteúdos e tecnologias para  gerar 
oportunidades de mudanças de vida.

Instituto Elevar
Missão

Transformar pessoas e 
comunidades

Visão

Respeito
Ética
Alegria
Liberdade

Valores



Conhecer
Aplicar
Testar
Validar

03 ESCALA04

Fases do Projeto



Democratização digital é uma 
consequência da inclusão digital, o 
crescimento da inclusão digital é lento 
pelas próprias características 
geográficas, sociais e culturais do país. 
Por isso, não devemos depender apenas 
de iniciativas políticas.

As empresas também podem (e devem) 
atuar ativamente para acelerar a 
construção de uma sociedade mais justa 
e igualitária. E a inclusão social é uma 
dessas maneiras de causar impactos 
positivos no país e no mundo.



Nosso público

Crianças Adolescentes Jovens Adultos

Somente durante o ano de 2021, foram 
atendidas mais de 360 pessoas entre essas 
crianças e adolescentes com atividades de 
educação, inclusão digital,  arte e cultura, 
além dos jovens e adultos na perspectiva de  
encaminhamento para um emprego formal 
ou para despertar o empreendedorismo 



Educação
Inclusão Digital01

Inglês

02 Apoio pedagógico

03

04 Arte e Cultura (capoeira, 
música,dança e teatro)



Inclusão Digital

Inclusão
Digital

Para que haja a inclusão digital são 
necessários três requisitos básicos: um 
computador, acesso a internet e, 
principalmente, o domínio sobre as 
ferramentas da internet.



Informática

Jovens são a nossa maior 
esperança de futuro

Jovens

O curso nos dá a oportunidade de 
capacitar os participantes em 
informática básica e internet, itens 
essenciais para o empreendedorismo e 
criação de oportunidade de trabalho



Apoio Pedagógico

Português
Matemática

Leitura

Aulas

Estimular a cultura da solidariedade 
com caráter pedagógico, a fim de 
potencializar a função da escola e 
melhorar a qualidade de vida da 
comunidade, além de fortalecer a 
formação do aluno.



Inglês

Acreditamos que a 
educação pode 

mudar o futuro de 
nosso país

Educação

Apoiamos o ensino de inglês como 
instrumento de educação que auxilia 
jovens a conquistar, com autonomia, os 
seus ideais, preparando-os melhor 
para as exigências do mundo atual.



Arte e Cultura
Sugerimos a educação através da arte, 
e mais precisamente, através da arte 
da música, como forma de expressão, 
libertação, superação das 
desigualdades e a busca do Estado de 
Bem-Estar social.



Capoeira

A prática melhora o convívio social 
com a família, as crianças ganham 
autoestima e motivação.

Os jovens aprendem muito mais do que 
seguir o ritmo do berimbau, alguns 
ganham uma profissão e um destino 
diferente.



Qualificação
Profissional
Capacitação por meio de cursos da área 
técnica (hard skills) e comportamentais 
(soft skills), como também o  inglês que 
podem abrir portas  tanto para o mercado
de trabalho como o despertar para o 
empreendedorismo.  

O Projeto Elevar conta com a parceria de 
empresas privadas e de voluntários que se 
dispõe a dividir conhecimentos com os 
assistidos. 



Inserção ao
Mercado de Trabalho - Formal

A inserção no mercado formal  acontece tanto 
por encaminhamento do próprio projeto, como 
muitas vezes, são as próprias empresas 
parceiras ou os voluntários que conectam os 
alunos às necessidades de mão-de-obra do 
mercado de trabalho, apresentando às 
empresas que podem suprir a demanda por 
profissionais. No ano de 2021 foram 
encaminhados três jovens para a empresa Eduzz 
Tecnologia.



Empreendedorismo
Fomentar o empreendedorismo é um dos  
pilares do Projeto Elevar, despertando nas 
pessoas a capacidade de gerir o próprio 
negócio e tornarem-se economicamente 
ativas, independentes, contribuindo com o 
desenvolvimento de sua família e da sua 
comunidade.

Para isso, o projeto busca contribuir com todo 
o suporte necessário para que os jovens e 
adultos superem os desafios e consigam se 
reinventarem e acelerar sua vida profissional 
no empreendedorismo.



Elevando Mulheres
Ações voltadas para o público 
feminino, visando trabalhar a 
autoestima e qualificação das 
mulheres da comunidade, 
estimulando também o seu 
lado empreendedor na 
perspectiva de contribuir para 
sua independência financeira e 
geração de renda da família.



Educação Financeira



Impacto do Trabalho

Secretaria da Cidadania - SECID
Conselho Municipal dos Direitos da  Criança e do Adolescente - CMDCA
Conselho Municipal de Assistência Social - CMDCA
Instituições do Terceiro Setor
(ONGs que trabalham com foco na inclusão social)
 Câmara Municipal de Sorocaba

Nos tornamos conhecidos, alinhamos parcerias e 
desenvolvemos atividades juntos



Compartilhando
nossa abundância



Jardim Magnólia01
Jardim Refúgio02
Jardim Europa03

Jardim dos Estados04

Jardim Bermejo05

Jardim América06

Bairros Atendidos



Nossos Parceiros
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Fontes de 
Recursos

Doação

Voluntariado e 
Contribuição
O site deverá ter canais
que permitam facilmente
a captação de recursos.



Fontes de 
Recursos
Resultado 
financeiro de 
2021

● Saldo de 2020: +R$ 61.035
● Receitas 2021: +R$ 156.605

○ Arrecadação direta: +R$ 20.080

○ Parceria com Produtores: +R$ 31.397

○ Doações: +R$ 105.127

● Saldo de 2021: +R$ 147.598



Obrigada

projetoelevar.org.br


