
2022



1 MILHÃO1 MILHÃO 
 de estudantes de 

escolas públicas

Juntos podemos impactar



QUEM SOMOS

Somos uma organização sem fins
lucrativos que forma estudantes de
escolas públicas como realizadores, com
alta capacidade de execução para
resolução de desafios sociais, para que
sejam a mudança que sonham em ver em
suas escolas e comunidades se tornando
protagonistas de suas próprias
histórias e da sociedade que sonham
em construir. 



+51.500
JOVENS DE TODO O BRASIL
JÁ IMPACTAMOS

Escolas participantes

Profissionais de educação envolvidos

Voluntários construindo este sonho

+19.000

+11.000

+1.000



açãofal
Criamos experiências que permitem os nossos estudantes
buscarem inspirações para os seus sonhos e terem as ferramentas
necessárias para criarem as transformações sociais necessárias.  



O Crie o Impossível é um evento que proporciona
uma  experiência de alto impacto inspiracional,
para despertar o espírito empreendedor em alunos
de escolas públicas. A sala aula mais inspiradora
reúne pessoas com trajetórias inspiradoras e por
meio da narrativa de suas histórias, abre
perspectivas e desperta sonhos em jovens
estudantes. 

+43 MIL
estudantes participantes



A Empower é uma plataforma digital que impulsiona e 
 instrumentaliza estudantes de escolas públicas, para que
criem e executem projetos, para solucionar problemas de
suas escolas e comunidades. Por meio desta tecnologia
os estudantes conseguem aprofundar os seus
conhecimentos em temas como evasão escolar,
preservação da escolas, entre outros assuntos. Além
disso, conta com ferramentas que direciona a
estruturação e gestão dos projetos. 

+400 PROJETOS
projetos de impactos criados
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vamos chegar em 



10  mil estudantes  presencial em Porto Alegre
90 mil estudantes assistindo online

15 mil  estudantes cadastrados

10 mil  estudantes aprendendo competências  
empreendedoras de forma prática

2 mil  projetos de impacto social criados em
todo Brasil

Funil de impacto 



Quem apoia ou já nos apoiaram



 "O Embaixadores da Educação tem gerado um
grande impacto na vida  de milhares de jovens
espalhados pelo Brasi l .  Tem despertados
sonhos  que estavam adormecidos no interior
de muitas pessoas, levando para elas:
inspiração ,  capacitação  e empoderamento ."

Yara Alves
Estudante e vencedora do Desafio Empower



GUILHERMINA ABREU- CEO
GUILHERMINA@EMBAIXADORESEDU.COM

31-99717-7342


