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2020, O ANO MAIS DIFÍCIL
PARA EDUCAÇÃO PÚBLICA
BRASILEIRA
Esse ano foi especialmente difícil para as organizações sem fins lucrativos focadas
em educação no Brasil. Se por um lado, 2020 foi um dos anos mais desafiadores
para a história da educação pública brasileira com milhares de alunos sem acesso as
aulas e a provável maior evasão escolar das últimas décadas, por outro, a sociedade
civil e empresas focaram grande parte de seus esforços e iniciativas solidárias nas
ações emergencias de assistencialistmo e saúde. 
Essa ações foram e são fundamentais em um momento onde o país vive uma grande  
crise social,  econômica e humanitária. Mas não podemos deixar de ter no horizonte
o fato  de que um dos maiores prejuízos a serem pagos a médio e longo prazo para
nosso país serão dos impactos causados pelo Covid-19 na educação pública, antes
já tão frágil e agora, completamente em cheque. 

NOS REINVENTAMOS
Apesar da grande dificuldade que nós Embaixadores da Educação enfrentamos
no ano de 2020 com perda de parcerias, patrocínios e recursos decorrentes da
crise do Covid-19, 2020 foi um ano de reinvenção e, supreendentemente, 
 expansão de impacto. Usando criatividade e muita mão na massa,
conseguimos com apoio de nossos parceiros  chegar de forma remota em
alunos de escolas públicas de todos os estados brasileiros e impactar mais
de 30 mil estudantes com nossos programas. 

Esse relatório, apresenta um pouco do que foi esse ano tão desafiador em
recursos mas rico em resultados e impacto. 
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IMPACTO 2020
Embaixadores da Educação em números 

Número de atendimentos de alunos de escolas públicas

35 .368
Alunos participantes do programas
#ForaCoronaVírus, Crie o
Impossível e Empower em 2020. 

Evolução de atendimento de alunos Embaixadores
da Educação.
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PROGRAMAS E AÇÕES 2020

#ForaCoronaVírus
Crie o Impossível 
Empower
Voluntariado remoto
Mentoria remota
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EMPOWER
Ferramentando alunos como transformadores sociais.

A Empower é uma plataforma digital do Embaixadores da Educação
que impulsiona e ferramenta estudantes de escolas públicas para
criarem soluções para os desafios de suas escolas e comunidades. 

Diante do contexto da pandemia, os alunos foram estimulados a
criar projetos para os impactos da pandemia na educação
pública.
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EMPOWER EM NÚMEROS

1 .200
Alunos inscritos
na Empower
em 2019 e
2020.2.700

Projetos de impacto criados e executados
por alunos de escolas públicas de todo o
país.
 (Projetos de 2020 com foco nos impactos
da pandemia na educação pública).
Clique aqui e conheça alguns projetos criados. 

200

Em prêmios para alunos
estudantes mais engajados na

plataforma. 

+  500  M I L  REA IS

Bolsas integrais de estudo de graduação
da faculdade Arnaldo entregues para
alunos premiados além de bolsas na
Alicerce Edu e na Escola
Empreendedora. 
 Clique aqui e conheça alguns  bolsistas. 

ONZE

RELATÓR IO DE
IMPACTO

https://www.youtube.com/watch?v=q00ISLKn8gM
https://www.youtube.com/watch?v=q00ISLKn8gM
https://www.youtube.com/watch?v=45Y03-h3g5I
https://www.youtube.com/watch?v=45Y03-h3g5I
https://www.youtube.com/watch?v=45Y03-h3g5I


EMPOWER
Conheça exemplos de projetos criados pelos alunos.

RELATÓR IO DE
IMPACTO



EMPOWER
Conheça exemplos projetos criados pelos alunos.
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EMPOWER
Conheça alguns alunos que conquistaram bolsa integram para graduação pelo
engajamento na plataforma.  
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DEPOIMENTO YARA BOHRER
(ALUNA MATRICULADA NO TERCEIRO ANO ENSINO MÉDIO)

O Crie o Impossível trouxe inspiração para a minha vida e
ele me mostrou que o "impossível", na verdade, é possível
para quem acredita e corre atrás  dos seus objetivos.

 Já a Empower foi o complemento perfeito, porque 
através dela nós conseguimos "colocar a mão na massa" e
canalizar todo o  nosso potencial e toda a nossa energia em
projetos práticos que impactassem de forma direta a nossa
escola e de certa forma a  comunidade ao nosso redor.

 Tenho orgulho de fazer parte da história dos Embaixadores
da Educação  e sou imensamente grata por ter conquistado
essa bolsa! 

Saibam que vocês  estão, com toda certeza, mudando a
minha história. 



PROGRAMA DE
MENTORES VOLUNTÁRIOS
EMPOWER
Voluntários colaborabores das empresas parceiras MRV e
Alicerce Educação mentoraram alunos da Empower para
auxilixar na criação de projetos. O programa aconteceu no
formato remoto.

1 1 1 Voluntários e mentores. 

1 30
Alunos de escola públicas de todo
o país mentorados.

92 ,6%
Dos alunos mentorados avaliaram
as mentoria com notas entre 8 e
10. 

90 .6% Dos voluntários avaliaram a experiência de
ser mentor do Embaixadores da Educação
com notas entre 8 e 10. 

63 Voluntários ajudaram na avaliação dos
projetos criados por alunos na Empower. 

Organizações parceiras:
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VANDERLEI SANTOS
VOLUNTÁRIO (PORTO ALEGRE) INSTITUTO MRV  NO DESAFIO EMPOWER

Eu estou muito feliz de ter participado como voluntário.
Durante 30 dias do mês eu tive o privilégio de fazer
mentoria com duas adolescentes alunas de escolas
públicas. Eu sou de Porto Alegre no Rio Grande do Sul,
trabalho na MRV e eu pude dedicar algumas horas do
meu período de trabalho para ajudar duas alunas em
projetos incríveis. Estou muito grato pela oportunidade.

CAROLINA SOUZA
MENTORA ALICERCE EDUCAÇÃO (SÃO PAULO) NO DESAFIO EMPOWER

Achei super bacana o programa porque a equipe do
Embaixadores da Educação nos fornece uma estrutura muito
legal para podermos ajudar os jovens de ensino médio de
escolas públicas pelo Brasil a conquistarem os sonhos deles
e me sinto muito grata pela oportunidade de poder ajudar. 

PROGRAMA DE MENTORES
VOLUNTÁRIOS EMPOWER
Em parceria com o Instituto MRV e Alicerce Educação, selecionamos
colaboradores das empresas parceiras como mentores voluntários para auxiliar
alunos de escolas públicas na execucação dos projetos na Empower.  
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Com o objetivo de promover a conscientização sobre a Covid-19
entre as populações mais vulneráveis e de colocar o aluno de
escola pública no protagonismo da resolução de desafios sociais, o
Embaixadores da Educação lançou, logo no início da pandemia o
desafio #ForaCoronaVírus. O projeto convocou alunos de escolas
públicas e todo o país a produzirem conteúdos educativos sobre o
tema. Heitor (foto) foi um dos premiados. 

DESAFIO
#FORACORONAVIRUS
O Desafio #ForaCoronaVírus convocou alunos de escolas
públicas do país inteiro para serem protagonistas da
consicentização sobre o COVID-19. 
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DESAFIO
#FORACORONAVÍRUS
EM NÙMEROS

Desafio engajou alunos de  escolas públicas de todo o país na
conscientização sobre o tema. 

Voluntários
remotos

envolvidos no
desafio. 

+  100  M I LHÕES  
 V IEWS

Do desafio no TIKTOK.
(viabilizada 
pela parceria oficial 
com a plataforma)

940

+20 

Conteúdos de
conscientização
produzidos por

alunos de
esccolas
públicas.

90

Alunos de
escolas públicas
inscritos de 20

diferentes
estados

brasileiros.
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DESAFIO #FORACORONAVÍRUS
EM NÙMEROS

Desafio engajou alunos de  escolas públicas de todo o país na conscientização sobre o tema. 



CRIE O IMPOSSÍVEL
Crie o Impossível Online chegou em todos os estados
brasileiros, com mais de 30 mil alunos inscritos e 10 mil
educadores. 

A PALAVRA CONVENCE, O
EXEMPLO ARRASTA
O Crie o Impossível 2020 aconteceu de forma remota,
realizado em um estúdio de São Paulo e transmitido para todo
o país pelo Youtube e Tiktok contou com alunos de escolas
públicas e educadores de todos os estados brasileiros e + de
100 municípios. 
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1 70  M I L Views no evento (Youtube e Tiktok)

43 .785
Inscritos para o Crie o Impossível,
sendo 30.735 alunos e 10.467
professores. 

94 ,66% Dos alunos inscritos estão
matriculados em escolas públicas. 

3 .386 Total de municípios brasileiros com
algum aluno inscrito no Crie o
Impossível 2020.

Confira o relatório
completo e detalhado
da edição 2020 do
Crie o Impossível
clicando aqui. 

https://d4ae5150-0fcc-4f39-a1fb-ed9dd3416580.filesusr.com/ugd/351d2e_2446908d28df4bd8a274be758c12fca8.pdf


Assista o Crie o
Impossível 2020
clicando aqui. 

CRIE O IMPOSSÍVEL 2020
Levando sonhos e inspirações para alunos de escolas públicas em
um momento desafiador para a educação pública brasileira.

CRIE O IMPOSSÍVEL 2020 MOBILIZOU ALUNOS EM
TODO TERRITÓRIO NACIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=MFMZaCKyaGo


CRIE O IMPOSSÍVEL 2020
Depoimentos



PARCEIROS 2020

-

ALICERCE EDUCAÇÃO
BAND
DITO
FACULDADE ARNALDO
FUNDAÇÃO 1 BI
GRUPO ITZ
GRUPO SADA
INSTITUTO MRV
JA BRASIL
LACERDA DINIZ E SENA
ADVOGADOS
MOVILE
MOVIMENTO BEM MAIOR 
PLANETA BRASIL
ROCK CONTENT 
ROCK.ORG
RODA DIGITAL
SEBRAE
SLEEP WALKERS
SYMPLA
TIKTOK 
TM1
TWITTER
UNDIME
VIBRA
YOUTUBE
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-
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