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O Instituto Alicerce é uma associação de direito privado, sem fins

lucrativos e econômicos com finalidades assistenciais, consistentes no

atendimento, assessoria, defesa e garantia dos direitos aos

adolescentes, jovens e suas famílias, visando contribuir com o

desenvolvimento de uma trajetória positiva, ativa e significativa na

vida profissional e cidadã de cada um de seus beneficiários.



Porque existimos

 

Missão

A missão do Instituto Alicerce é

empoderar e contribuir para a

transformação da vida de pessoas

em situação de vulnerabilidade ou

risco social, através da educação e

do apoio socioemocional para a

realização de um projeto de vida.

Visão

Contribuir significativamente na

melhoria dos índices de

aprendizagem de brasileiros,

alavancando seus potenciais

produtivos e elevando a sua

qualidade de vida e de suas

famílias.



Não deixamos ninguém para trás

Acreditamos que todos podem aprender;

Motivação e inspiração são importantes para jovens

aprenderem a aprender;

Respeito, empatia e acolhimento à diversidade são

fundamentais na aprendizagem;

A personalização do ensino possibilita que todos atinjam

seus potenciais;

Habilidades socioemocionais são fundamentais para o

exercício pleno da capacidade produtiva;

Estimulamos a construção do conhecimento coletivo;

Incentivamos o protagonismo do indivíduo.

Nossos Valores



O Contexto Socioeconômico

O Instituto Alicerce foi criado com o objetivo de

transformar e impactar a vida dos brasileiros.

O cenário educacional brasileiro nos apresenta atualmente dados

alarmantes em relação à educação básica e profissionalizante, o que

resulta em um baixo índice de qualificação dos indivíduos e,

consequentemente, uma das fortes razões para o aumento e a

permanência do desemprego, do trabalho informal, do trabalho

infantil e da desigualdade social. 

De acordo com a Pesquisa por Amostra de Domicílios Continuada

(PNAD) de abril de 2020, a população desocupada de mais de 12

milhões de pessoas teve um aumento de 1,2 milhão em relação a

mesmo trimestre de 2019. Ao mesmo tempo, a população ocupada

diminuiu em 2,3 milhões de pessoas e a população na informalidade

representa atualmente 36,8 milhões de brasileiros. No cenário

educacional, dados de 2019  do IBGE apontam que o Brasil exibe ainda

pelo menos 11,3 milhões de pessoas com mais de 15 anos analfabetas.

A evasão escolar é oito vezes maior nas camadas mais pobres, onde

11,8% dos jovens entre 15 e 17 anos abandonam a educação básica

antes de concluírem o Ensino Médio e o atraso escolar é quatro vezes

maior nesta população do que nas mais ricas.  Adicionalmente, muitos

jovens que conseguem concluir a educação básica tiveram uma

passagem acidentada na escola, com uma defasagem de

competências e habilidades básicas sobretudo em relação à leitura,

escrita e cálculos aritméticos. O estudo Visão Brasil 2030 da McKinsey*

apontou que 96,4% dos jovens de escola pública não têm aprendizado

adequado em matemática ao final do Ensino Médio. Tal defasagem

impacta não somente o desempenho acadêmico do aluno, mas seu

desenvolvimento socioemocional e sua ascensão pessoal e

profissional.

  *McKinsey 2018, Visão Brasil 2030, SAEB 2015



O Contexto Socioeconômico

.

O Instituto Alicerce amplia e estende o alcance do Alicerce Educação

proporcionando para as famílias e alunos mais vulneráveis o acesso a

um aprendizado de verdade e voltado para o desenvolvimento de

competências que os ajudarão a sair da armadilha da pobreza*, que a

educação (ou falta de) os aprisiona. A metodologia pedagógica do

Alicerce é inovadora e se baseia na neurociência, no desenvolvimento

de competências e de habilidades socioemocionais, utilizando

estratégias como por exemplo, sala de aula invertida, foco no

verdadeiro e comprovado aprendizado do aluno, no processo scrum

aplicado ao ensino e, finalmente, no trabalho de impacto por

evidência.

  *do termo em inglês Poverty Trap, mecanismo que impede que pessoas saiam da pobreza, devido a

uma série de fatores, dentre os quais, baixo nível educacional é um deles.

O Instituto Alicerce acredita no potencial das

pessoas e atua no incentivo e no

fortalecimento para que cada brasileiro

conquiste os seus direitos fundamentais e o

seu espaço no mundo produtivo.



Com base em sua natureza filantrópica, os objetivos do Instituto Alicerce são:

• Propiciar a inserção e/ou integração no mercado de trabalho, por meio da melhoria da

qualidade do ensino e da formação técnico-profissional e do desenvolvimento de atitudes

e habilidades para inserção no mundo do trabalho, com monitoramento durante esse

processo;

• Desenvolver ações de proteção social que viabilizem a promoção do protagonismo, a

participação cidadã, a mediação de acesso ao mundo do trabalho e a mobilização social

para a construção de estratégias coletivas;

• Mediar o acesso do adolescente e do jovem ao trabalho, através do Programa de

Aprendizagem, assegurando a sua aproximação com as reais necessidades do mundo

produtivo, atuando como agente de integração entre os aprendizes e as empresas, na

forma da legislação aplicável;

• Desenvolver a formação técnico profissional metódica do adolescente e jovem

compatível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico dos adolescentes e jovens,

por meio do desenvolvimento de competências e habilidades para a sua inserção e

permanência no mundo do trabalho;

• Promover a formação político-cidadã, desenvolvendo, resgatando e ou fortalecendo o

protagonismo através da reflexão crítica permanente como condição de crescimento

pessoal e construção da autonomia para o convívio social e no trabalho;

• Possibilitar os apoios necessários aos adolescentes e jovens com deficiência e suas

famílias para o reconhecimento e fortalecimento de suas potencialidades e habilidades

para integração ao mundo do trabalho;

• Monitorar o processo de ensino e aprendizagem e os seus impactos na qualidade da

formação para o trabalho, por meio de indicadores e processos avaliativos fundamentados

nas trilhas de desenvolvimento coerentes com as competências, habilidades e

desenvolvimento socioemocional do adolescente e do jovem;

• Articular os benefícios e serviços sócio assistenciais na promoção da integração ao

mundo do trabalho;

• Defender e disseminar os conceitos mais relevantes sobre a ética, a cidadania, os direitos

humanos e de outros valores universais, imprescindíveis para o convívio social e inserção e

permanência no mundo produtivo

Objetivos



A Proposta Pedagógica do Instituto Alicerce é fortemente

alinhada aos seus princípios e objetivos com foco no

desenvolvimento pleno do indivíduo em suas dimensões

cognitivas, afetivas e socioemocionais. Está organizada em

acordo com as determinações da legislação vigente, às

Diretrizes Nacionais Curriculares e ao seu Regimento Interno,

norteando uma concepção de ensino e aprendizagem em que

o aluno se torna progressivamente autônomo na busca do

conhecimento, dentro e fora do Instituto Alicerce.

Os objetivos da Proposta Pedagógica do Alicerce visam

responder às necessidades e aprendizagens dos seus

beneficiários e oferecer diferentes experiências que

possibilitem o desenvolvimento individual e social, ampliando

o universo cultural e produtivo. Desta forma, o compromisso

do Instituto Alicerce se manifesta na qualidade dos resultados

práticos de seus programas e projetos desenvolvidos para os

seus beneficiários e nas comunidades onde atua.

Metodologia 



 Atuação

O Instituto Alicerce  desenvolve

projetos e oferta bolsas de estudos

que propiciem a empregabilidade,

incentivo ao empreendedorismo e

a participação cidadã.

Cursos de complemento escolar no contraturno com o propósito de
obter máxima eficiência e produtividade na formação educacional e
profissional, com atenção às exigências da comunidade em geral;

Projetos e parcerias, de maneira independente ou com outras
instituições, para a realização de cursos, projetos específicos
destinados a estudantes da educação básica de todas as idades,
crianças, jovens e adultos;

Bolsas de estudos com o propósito de melhorar a qualidade do ensino
aprendizagem e da formação técnico profissional e ou que propicie a
geração de trabalho e renda;

Aprimoramento e formação profissional para os setores primário,
secundário e terciário, de empresas públicas e particulares em geral e
Programa de Aprendizagem (Lei nº 10.097/2000).

O Instituto Alicerce, em linha com suas finalidades
e objetivos atua em diferentes frentes de iniciativa
própria ou em parceria com outras Instituições e
empresas que tenham propósitos em comum,
destacando-se:



Fundado em 10 de abril de 2019, este ano foi importante para o Instituto

Alicerce  estruturar-se, captar recursos para desenvolver as suas

atividades em conformidade com seus objetivos para ampliar a atuação

de forma gradativa. Em seu primeiro ano de atuação, o Instituto

Alicerce realizou uma captação de recursos inaugural para oferta de

bolsas de estudo em polos do Alicerce Educação, em âmbito nacional.

Esta primeira campanha de captação permitiu que o Instituto iniciasse

sua missão, arrecadando mais de R$ 100 mil reais.

A arrecadação inicial foi revertida em bolsas de estudos para reforço

escolar, no Alicerce Educação, previstas para início em março de 2020,

porém a sua execução foi prorrogada para julho de 2020, devido à

pandemia COVID-19, que impediu a realização de forma presencial.

Prevendo a impossibilidade de retorno das aulas presenciais ainda em

2020, a equipe pedagógica desenvolveu uma solução em formato

online, chamada de Alicerce em Casa, especialmente para que os

alunos beneficiados possam continuar sendo apoiados com

complemento escolar, mantendo o ritmo de aprendizagem, mesmo que

as suas escolas não estejam oferecendo nenhuma proposta de ensino à

distância. Os resultados destas atividades serão apresentados no

Relatório de Atividades de 2020, juntamente com outras ações.

Atividades em 2019 

O Instituto Alicerce

atua com foco na

missão de transformar

e impactar as vidas dos

brasileiros



Planos para o Futuro

.

Programa Bolsas de Estudo Alicerce 

As bolsas de estudos são oferecidas pelo Instituto Alicerce para alunos

de famílias vulneráveis, que passam a ter acesso ao ensino de

qualidade por meio do programa de complemento escolar do Alicerce

Educação. Os alunos bolsistas são acompanhados para garantir a

eficácia do apoio do Instituto, bem como mensurar os resultados e

impacto dos investimentos. 

 

Projetos & Parcerias

O Instituto Alicerce também atuará desenvolvendo e executando

projetos de educação em parceria com outras empresas e instituições.

O potencial da educação brasileira impacta todos os setores da

economia, portanto permite que o Instituto atue de maneira ampla e

diversa com diferentes modelos de envolvimento e execução. O

trabalho em rede e de maneira conjunta com parceiros é base para o

trabalho do Instituto Alicerce, compreendendo a urgência da causa da

educação para formação do capital humano do país e as referências

de parâmetros internacionais de excelência em educação. 

 

Programa Alicerce Mais Aprendiz 

Em conformidade com a Lei nº 10.097/2000, o Instituto Alicerce

propõe a formação para jovens aprendizes com metodologia de

ensino inovadora, tendo em vista as reais necessidades dos meios

produtivos e também as aspirações dos jovens participantes, para que

as suas experiências no Programa Mais Aprendiz seja significativa,

permanente e participativa, preparando-os para um mercado de

trabalho em constante transformação.

O Instituto Alicerce tem o sonho de transformar e
impactar a vida de 2 milhões de crianças e jovens até
2025, atuando em 3 focos principais:



Como Apoiar

.
Continuamos em constante captação para resolver o problema mais

urgente do Brasil! 

Caso queira contribuir, veja abaixo nosso canal de doação ou entre

em contato conosco:

Depósito bancário:

INSTITUTO ALICERCE

CNPJ nº 34.521.488/0001-14

Banco Santander

Agência 4779 conta 13003448-4.

O Instituto Alicerce caracteriza-se por aplicar os seus

recursos e eventual resultado operacional integralmente

em território nacional e na manutenção dos seus objetivos

institucionais e ainda, prestar serviços assistenciais

gratuitos aos seus beneficiários com fins filantrópicos.

instituto@alicerceedu.com.br
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