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Projeto Educação Garan�da apresenta novos resultados

Semente do Futuro recebe o
GIS – Gestão da Inteligência
Social
O Ins�tuto da Criança – IC – acredita na
capacidade do empreendedor social e
reconhece o impacto posi�vo que uma
organização não governamental exerce na
sociedade e no meio ambiente.
Pensando nisso, com o obje�vo de
compar�lhar a experiência alcançada pelo
IC, foi criado, em 2017, o GIS – Gestão da
Inteligência Social. Um programa voltado
à estruturação e aprimoramento da
gestão e governança das organizações não
governamentais por meio da realização de
capacitações com a prá�ca de exercícios para
a sua estruturação.

Passar de ano na escola, entrar para a faculdade e conquistar o primeiro emprego. Para tornar isso
realidade é necessário inves�r no Ensino Fundamental. Segundo estudo do Ins�tuto de Ensino e
Pesquisa (Insper-SP), o bom aproveitamento da criança nessa fase é decisivo para que ela tenha
um excelente desempenho na universidade e, consequentemente, esteja mais bem preparada para
enfrentar o mercado de trabalho. Pensando nisso, recentemente, o Educação Garan�da, projeto
patrocinado pela XP Inves�mentos, ﬁrmou parceria com mais 178 crianças em vulnerabilidade
socioeconômica, chegando a quan�dade de 854.
A inicia�va, que conta com o desenvolvimento do Ins�tuto da Criança, tem como meta efetuar o
pagamento de 10.000 mensalidades escolares neste ano.

Seleção do edital Projetos Sociais por Leis de Incentivo
2018 da NTS
Com o obje�vo de contribuir para o
desenvolvimento sustentável, a NTS
selecionou, por meio do edital Projetos
Sociais por Leis de Incen�vo 2018, 10
programas atuantes em comunidades onde
passam dutos da empresa nos estados de
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais para
receberem aporte ﬁnanceiro. Ao todo, foram
110 inscrições válidas, todas pelas seguintes
leis: Lei de Incen�vo ao Esporte (LIE),
PRONON/PRONAS, FIA (Fundo da Infância e
Adolescência)/FUMCAD (Fundo Municipal da
Criança e Adolescente) e Lei do Idoso.

Agora, chegou a vez do Semente do Futuro,
em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro,
receber o programa. A ins�tuição resgata
através da arte, esporte, cultura, educação e
da cidadania, 223 crianças e adolescentes de
4 a 17 anos.

Jovens de instituições da rede do Instituto da Criança
recebem bolsa de intercâmbio
A viagem de intercâmbio é o sonho de diversos jovens. Além do convívio com outro idioma, a�vidades
culturais, vivência internacional, conhecer pessoas e culturas diferentes, fortalecem o indivíduo
tacitamente. Pensando nisso, o projeto “O Mundo é de Todo Mundo” foi concebido em parceria
entre o Ins�tuto da Criança, True Experience e friLingue. O projeto concede bolsas de intercâmbio
e, nesta primeira edição, os jovens irão para os campos de verão da friLingue nos alpes suíços. O
obje�vo do projeto é o aprendizado e prá�ca da língua inglesa, francesa ou alemã para adolescentes
com idades entre 13 e 16 anos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

“ A alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira.”
Leon Tolstói
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