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O QUE VOCÊ FAZ COM O MEDO?
Você sentiu medo em 2020?

Este é uma dentre tantas emoções desa-
gradáveis que sentimos ao longo da vida. É 
natural e inerente ao ser humano passar por 
eventos onde o medo vem à tona. E, por 
nos trazer desconforto, tendemos a fugir ou 
negar essa emoção, como se fosse possível 
fazê-la desaparecer num piscar de olhos.

Hoje, queria te convidar a trazer o medo 
como aliado do seu autoconhecimento. O 
medo pode ser sim desagradável, mas nos 
serve como uma sirene de alerta de que 
estamos sob ameaça. Em algumas situações 
o medo pode até ser prazeroso, como à 
medida em que te prepara para um even-
to futuro, como o frio na barriga antes da 
entrevista de emprego ou começo de um 
relacionamento.

E a primeira lição que podemos tirar disso 
é observar como o seu corpo reage. Então, 
se questione: o que você sente no seu cor-
po quando está com medo? Como fica a sua 
respiração, os batimentos do coração? Você 
sente alguma parte do seu corpo esquentar 
ou esfriar? Você fica mais agitado ou mais 
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quieto? Sente alguma dor, tensão, aperto 
ou pressão? Com esse check-list é possí-
vel visualizar o que se passa no seu corpo 
para que num evento futuro, você consiga 
identificar com mais facilidade. Em seguida 
questione: o que me despertou essa sen-
sação de medo? Era uma ameaça real ou 
imaginária?

E por que preciso saber quando estou 
com medo? Quando emoções fortes to-
mam conta de nós, é comum acabarmos 
agindo por impulso, pois nosso corpo está 
programado para fugir, lutar ou paralisar. Ao 
tomarmos consciência que alguma emoção 
está transbordando, podemos sair desse 
piloto automático e, com calma e paciência, 
gerenciar a emoção para a tomada de deci-
sões mais sensatas, evitando prejuízos para 
si e para os outros.

De maneira compassiva, observe o que 
te fez sentir medo e entenda porque essa 
emoção veio à tona, acolhendo sua história. 
Não deixe de buscar ajuda profissional se 
sentir necessidade. Cuidar da saúde mental 
foi uma das grandes lições de 2020.

Vamos deixar aqui três estratégias que 
você pode adotar na sua rotina:

1. Se informe na medida da sua neces-
sidade: A informação invariavelmente 
chega até você, por estarmos conec-
tados à internet 24 horas por dia. 
Manter-se informado nos protege de 
notícias falsas e nos ajuda a traçar 
protocolos. Mas se dê um limite para 
que o excesso de informação não se 
torne uma fonte de ansiedade.

2. Procure estar em boa companhia: se 
cerque de pessoas que querem o seu 
bem, que te façam sorrir, que estejam 
dispostas a te ajudar quando precisar. 
Fortaleça um ao outro.

3. Mantenha o otimismo em dia: es-
force-se para manter o pensamento 
positivo, cultive o hábito de agradecer 
e celebrar as pequenas conquistas do 
dia a dia.

Essas três dicas fizeram parte do ano de 
2020 na Gaia+. Você vai conferir de agora 
em diante como passamos por esse ano 
cheio de turbulências e desafios, focados no 
nosso propósito e impactando vidas dentro 
das possibilidades que este ano nos reser-
vou. Vem com a gente!
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A GAIA+
Para começar, queremos te mostrar o que nos define:

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Possibilitar que as pessoas atinjam 
o máximo de suas potencialidades 
por meio da educação, ampliando 
a consciência e a compaixão, para 
construirmos um mundo melhor.

Desenvolver uma sociedade 
sustentável, fraterna e feliz.
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CAUSAS

Somos signatários do 
Pacto Global da ONU 
e atuamos em prol 
dos Objetivos de 
Desenvolvimento 

Sustentável.

Somos auditados 
anualmente por uma 
empresa externa (Mazars).

Temos Conselho Consultivo e 
Conselho Fiscal compostos por pessoas 

altamente engajadas de diversos 
setores que proporcionam visões 

diferentes de mundo.
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2014 2015 2016
Fundação 

em outubro.
Início do trabalho 

com crianças 
(Piracicaba - SP).

Registro no Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

Obtenção da qualificação 
como OSCIP.

Criação de novos projetos em 
parceria com escolas públicas.

Expansão para outros estados 
(GO, SC, MT).

Reconhecido como 
Entidade Promotora de 

Direitos Humanos.

Realização da Viagem do Bem 
- turismo gerando recursos para 

projetos sociais.

2017
Prêmio de Melhor Projeto 

Social da Câmara de Comércio 
e Indústria Brasil Alemanha 

(Prêmio Von Martius).

Aprovação em projetos de 
Lei de Incentivo e Editais.

Expansão do trabalho com 
Habilidades Socioemocionais.

Ampliação do treinamento 
de professores.

Prêmios e selos que já recebemos

Nossa história
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2018 2019 2020
Eleita uma das 

100 Melhores Ongs do Brasil.

Projetos com 
índice de satisfação de 95%.

Prêmio de Boas Práticas de Gestão.

3.500 pessoas 
aprenderam a meditar.

Prêmio de 100 Melhores 
ONGs do Brasil de 2020.

Adaptação ao ambiente virtual.

Realização do Fique Bem: 
projeto de alcance nacional para 

acolhimento de professores.

 Ampliação de projetos de 
assistência social.

Mais de 11 mil beneficiados diretos
(17 cidades, 7 estados + DF).

Workshop para Pais.

Projeto Gaia+ Valores 
reconhecido como Tecnologia Social.

Conceito A+ de Gestão e 
Transparência (nível mais elevado).

Índice de satisfação dos projetos: 
100%.

Sede: Piracicaba (SP).

Alcance do Fique Bem.

Alcance do Gaia+ Valores.

Mapa da nossa atuação 
Chegamos em todo o Brasil!
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2020 EM NÚMEROS
Aqui vai um resumo do ano na Gaia+.

160.000

18.000

1.4000
721

250.000

professores beneficiados pelo Fique Bem.

professores capacitados em ações síncronas 
sobre Habilidades Socioemocionais.

beneficiados pelos projetos de Assistência 
Social.

beneficiados por projetos educacionais de 
médio/longo prazo.

visualizações dos vídeos de suporte para 
professoras e professores em todo o Brasil.
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Quer saber como foi o 
ano de 2020 na Gaia+?
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Começamos o ano muito 

alinhados, com todo o suporte 

dos nossos Conselheiros. 

Muitas ideias, dicas e apoio 

nos impulsionaram para 

seguirmos em frente.

PLANEJAMENTO INICIAL
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LAB

O Gaia+ LAB estava animado, 

com 75 crianças participando das 

atividades da Hora do Comunicar, 

Hora do Brincar, Jogos, Saúde, 

Projeto Compaixão, Xadrez, 

Rugby, Música, Capoeira e Gaia 

Desvendando a Ciência.

Projeto financiado por:
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E o Gaia+ Valores em 

Pirapora (MG) e na Casa do 

Bom Menino, em Piracicaba 

(SP) atuando com alunos e 

professores.

Começamos o projeto com 

551 pessoas impactadas, 

sendo 492 crianças e 59 

professores.

Projeto financiado por:
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E a pandemia da 
COVID-19 chegou...
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… trazendo muita 

incerteza.
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As escolas foram para dentro das casas.

Diante de novos desafios, novos projetos surgiram.

Os Gaianinhos precisavam de 
amparo físico, educacional e cultural. 
Conseguimos doação de cestas básicas, 
adaptamos nossas atividades e 
realizamos os projetos musicais.

O mundo mudou de repente.
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Os professores estavam 
sobrecarregados, precisavam acolher 
os alunos e ao mesmo cuidar de 
si mesmos. Ao ouvirmos suas 
necessidades, criamos o Fique Bem.

A sociedade via a desigualdade 
social crescer e a saúde mental reduzir. 
Conseguimos viabilizar campanhas de 
doação e criamos uma websérie sobre 
felicidade.
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As famílias ficaram 24 horas dentro de casa.

Vamos brincar em segurança?

Confira os Guias.

MAR ABR MAI JUN

A ação foi realizada nos meses de:

Publicamos 10 edições do com 

GUIA DA 
HORA DO 
BRINCAR

com ideias para toda a família 
gastar energia e criar vínculos.
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Apoio de:

Estamos todos bem?

Envio de brincadeiras, atividades 

e livro para as crianças.

MAR JULABR AGOMAI SET NOVJUN OUT DEZ

A ação foi realizada nos meses de:

ACOMPANHAMENTO
dos Gaianinhos por telefone para entender 

as necessidades das crianças e seus 

familiares nesse período de muitos desafios.
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http://www.gaiamais.org/hora-de-brincar/


Adaptamos o projeto financiado pela 

Lei de Incentivo à Cultura para o 

ambiente virtual.

Gaianinhos receberam as 

atividades remotamente 

e iniciaram os primeiros 

aprendizados em música 

e ritmos.

MARFEV ABR MAI JUN

PIRAÇÃO MUSICAL

A ação foi realizada nos meses de:
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E, para fechar o projeto com 

chave de ouro, fizemos um 

grande show online com a 

participação dos Gaianinhos.
Aqui você encontra 
a playlist de vídeos 
que contam como 

foi o projeto.

E aqui, o show 
musical para curtir 

com as crianças.

Projeto financiado por:
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https://youtube.com/playlist?list=PLz7bBMviKRugNXDvH6bsgwwhng9krx5ZF
https://youtu.be/grl1zzF4icg


O projeto do segundo semestre, também financiado 

pela Lei de Incentivo à Cultura, foi completamente 

adaptado para o ambiente virtual.

Atividades para os Gaianinhos 

aliando a música com os 

Valores da Gaia.

SETAGOJUL OUT NOV DEZ

FELICIDADE 
NA PRÁTICA

A ação foi realizada nos meses de:

21

Produzimos uma websérie com dicas de 

especialistas para seguirmos em uma 

jornada pela vida com Felicidade.

Projeto financiado por:

Confira a playlist aqui.

“... Quero também agradecer pelo carinho e a 
dedicação de vocês com os meus filhos. Foi um 
ano muito difícil para todos nós mas, mesmo 
assim, vocês nunca esqueceram das crianças, 
sempre querendo saber como elas estão. (...) 

Obrigada a todos vocês da Gaia+.”
- Mãe dos Gaianinhos Diego e Emanuele -
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https://youtube.com/playlist?list=PLz7bBMviKRuhY4wEwUhRUms2m4KBpBcpb


GAIA+ VALORES
Realizamos encontros virtuais com 

os professores de Pirapora (MG) e 

de Piracicaba (SP).

No total, impactamos 551 pessoas 

sendo 492 crianças e 59 professores

Aprendi a ouvir mais as 
pessoas. E respeitar mais 

o tempo das coisas. 

- Kassia Carlos Nobre - 

SETAGOJULJUNMAIABRMARFEV OUT NOV DEZ

A ação foi realizada nos meses de:

Temas 
abordadosCompaixão

Gratidão

Inteligência 
Emocional

Atenção 
Plena

Comunicação 
Não-Violenta

OtimismoPerseverança e
Mentalidade de

Crescimento
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Tivemos o nível máximo de 

aprovação pelos professores  

participantes do projeto.

Os professores que 
participaram serão 

profissionais com uma visão 
diferente, mais humanizada. 

- Simone -

Projeto financiado por:
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E como estão os professores de 

todo o Brasil nesse turbilhão?

FIQUE BEM
Um projeto para o professor, pelo 

professor e com o professor.

Diante do medo e incerteza gerados pela 

pandemia, professoras e professores 

de todas as partes do Brasil precisaram 

se reinventar e aprender a lidar com o 

novo cenário da educação. Eles seguiram 

cuidando dos alunos, mesmo à distância. 

Mas quem cuidava desses profissionais 

tão sobrecarregados?

SETAGOJULJUN OUT NOV DEZ

A ação foi realizada nos meses de:
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Elaboramos conteúdos originais para tirar dúvida sobre 

como se proteger do coronavírus e trazer práticas 

que ajudam a cuidar da saúde emocional, tanto dos 

professores quanto dos alunos.

Parcerias científica e técnicas:

Confira as mídias do 
Fique Bem aqui.

Compartilhamento de 

ideias por meio de lives, 

trocas de experiências, 

projetos e opiniões 

entre os professores de 

todo o Brasil em vídeos.

Engajamento de Secretarias de Educação:

BA: Candeiras. MG: Lagamar, Patrocínio, 

Belo Horizonte, Conceição do Mato Dentro, 

Congonhas do Norte, Dom Joaquim, 

Uberaba, Serra do Salitre. PR: Paranaguá. 

SP: Cubatão, Anhembi, Itanhaém, Paulínia. 

GO: Catalão. RS: Cruz Alta.
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https://heyl.ink/PMZMP


160.000

18.294

250.000

8.091

professores beneficiados.

professores capacitados em ações síncro-
nas sobre Habilidades Socioemocionais.

visualizações dos vídeos.

horas de exibição dos vídeos.

Escolas usaram nosso conteúdo 

para o acolhimento dos professores 

durante a pandemia. No melhor 

estilo boca a boca, o Fique Bem foi 

se espalhando pelo país.
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Patrocinado por:

Parceiros:

Apoiadores:

Embaixadores:

Mariana Ferrão
Fundadora da Soul.me

Wellington Nogueira
Fundador do 

Doutores da Alegria

Caio Dib
Fundador do 

Caindo no Brasil

João Pacifico
Fundador do 
Grupo Gaia

Juliana Santiago
Geração Futura 

Educadores
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NOVAS AÇÕES SOCIAIS
Entendendo as urgências, unimos forças para 

Entrega de cestas básicas e máscaras.

Arrecadação de cobertor, marmita, chocolate, sabonete e 

brinquedos para os Gaianinhos e sua família.

SETAGOJULJUNMAIABR OUT NOV DEZ

Parcerias e apoios de:

285 pessoas 
beneficiadas pelas 
nossas campanhas.

A ação foi realizada nos meses de:
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Pizza em forma de amor.

Campanha que se iniciou como 

venda de pizzas em Piracicaba para 

levantar recursos, se transformou em 

uma incrível missão de compaixão 

com a população em situação de rua 

do centro de São Paulo.

A cada R$20 
em doação...

...1 pizza foi entregue 
a uma pessoa em 
situação de rua

... e parte do recurso 
foi destinado para os 

nossos projetos

Engajamos 300 doadores

1.138 pessoas em situação de rua beneficiadas 

2 dias de entrega

Apoios de:
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OPORTUNIDADES
A equipe estudou sobre Transtorno 

do Espcetro Autista (TEA) e 

Disciplina Positiva, fez cursos do 

Instituto Ayrton Senna, Mindfulness 

e SEE Learning.

Estabelecemos novas parcerias:

Oficina Conexões Mentais de 
habilidades socioemocionais 
para os 95 colaboradores.

Campanha de arrecadação de 
brinquedos para o Natal dos 
Gaianinhos.

Utilização de realidade virtual como ferramenta 
de aprendizado sobre saúde mental nas escolas.
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Conseguimos mudar a  
nossa sede para um lugar 
com mais estrutura e 
próximo dos Gaianinhos.
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E, nesse ano tão desafiador, recebemos um prêmio!

SOMOS UMA DAS
100 MELHORES ONGS 
DO BRASIL EM 2020

Este prêmio avalia a excelência em gestão, governança, 
sustentabilidade financeira e transparência. 
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FINANCEIRO
O Relatório Financeiro completo está no nosso site.
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ERROS E APRENDIZADOS
O todo é maior que a soma 
das partes.

No ano de 2020, ficou muito claro 
qual era o papel de cada um da 
equipe e dos parceiros. E esse 
reconhecimento foi essencial 
para que os projetos tivessem um 
bom andamento. Foi com muita 
alegria que concluímos como 
complementamos bem um ao outro.

Foque na missão e não se 
apegue à metodologia.

Nossa missão é ajudar a educação. 
Estávamos preparados para as 
nossas atividades presenciais, mas 
a pandemia nos trouxe uma nova 
realidade e tivemos que nos adaptar 
ao ambiente virtual. Entendemos 
a importância da clareza da 
missão para chegar aos resultados, 
independente do método.

Maior atenção a pequenas 
tarefas administrativas e 
financeiras.

Escuta compassiva.

O sucesso alcançado em nossos 
projetos aconteceu porque ouvimos 
as pessoas durante todo esse 
período. Mantivemos contato com as 
famílias dos Gaianinhos, estávamos 
interessados no que os professores 
queriam dizer e ouvimos as 
escolas. Dessa forma, conseguimos 
compreender a dor para tentar 
ameniza-la.
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GAIA+

Demonstração do déficit / superávit

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Valores expressos em milhares de reais)

Nota 2020 2019

Receitas

Doações e contribuições associados beneméritos 11 1.483 553

Serviços prestados 11 62 477

Total 1.545 1.030

Despesas operacionais

Despesas gerais e administrativas 12 (1.322) (1.236)

(Déficit) Superávit operacional antes do resultado financeiro 223 (206)

Resultado financeiro

Receitas financeiras 13 3 5

Despesas financeiras 13 (6) (4)

Total do resultado financeiro (3) 1

Superávit (Déficit) do exercício 220 (205)

Em muitos momentos, nos 
atemos a uma visão geral dos 
projetos ou da Gaia+, focados 
na visão macro. Mas 
algumas desatenções a 
pequenas tarefas do 
dia a dia, como prazos, 
exigências de cartório e 
atas, nos tomaram muito 
tempo.



PARCEIROS
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FORMAS DE CAPTAÇÃO

Doação mensal de valor a ser 
escolhido pelo doador, por meio 
de boleto ou cartão de crédito.

Arredondamento dos centavos nas 
compras por cartão de crédito e 
doação desses centavos para a Gaia+.

Criamos novas opções de captação de doações

Conheça o InCETive.Conheça o Aliados.
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Doação do Imposto de Renda 
Pessoa Física para projetos de 
Lei de Incentivo à Cultura.

Plataforma de captação com 
apadrinhamento por empresas.

Conheça o Umbu 
Solidário.

Conheça o Abrace 
uma Causa.
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Apoio Especial
Gaia+ Lab

Denise Libardi
Piracicaba Rugby
Fellipe Cimeni

Caetano Turano

Diretores

TIME

Alba Fulfule Diego Cardinalli

Eduardo Pacifico Fábio Gordilho João Paulo 
Pacifico

Gabriela Pacifico Hiago Martins

Lenira Zambon Naira Pacifico Sayuri Morinaga Thais Galesi

Facilitador
Gaia+ Valores

Rodrigo Ruschel
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Conselho Consultivo

Conselho Fiscal

Damaris Verderame Sabrina Polli PaesElson F. de Lima

Mariana Ferrão

Loraine Martins

Wellington 
Nogueira

Rodrigo Oliveira

Bruno Bidoia

Bruno PrellwitzElisa Kozasa

Izabella “Bellita” 
Almeida

Elisa Tawil Renato Buranello
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Airton Pires Pinto
Alinne de Lima Santos
Aline Fernandes Correa
Allan Miyanishi dos Santos
Amanda Cerqueira dos Santos
Ana Beatriz Ortega Barbosa
Anderson da Silva Pereira
Antonio Ubirajara Oliveira 
Bruno da Silva Oliveira 
Bruno Gonçalves Carvalho
Danilo Pereira Delgado 
Dayane Soares de Lima
Débora Ferreira de Lima 
Diego Barbosa Bomfim
Diego Souza Sauáia
Eduardo Fleury Santos Cardoso
EduardoTosetti Hills Lopes 
Emerson Rodolfo Lopes
Emerson Romualdo Fernandes
Estela Asperti Nardi
Gabriela Farias do Prado Lelis
Guilherme Costa
Guilherme Oliveira da Silva
Jackeline Amorim da Silva

Jackeline de Melo Flamia
Jéssica Azevedo Arruda
Jessica de Amorim
Jessica Rodrigues Silva
João Deyvid do Nascimento
John Carlos Goes de Moura
Jonas Lucas Antunes Lima
Jorge Felipe Damm Prado
Julia Sampaio Vieira
Juliana Torres do Nascimento
Kamila Priscila Silva
Kelly Cristina Vieira
Laís Ramos da Silva
Laís Tavares Brasil
Lea Futami Yassuda
Lucas Augusto Gabriel
Lucas Cunha Lopes da Silva 
Lucas Drummond Alves
Luciana Torres Campana
Luis Mauricio de Oliveira
Luis Octavio de Almeida
Marcos Borba Moreira
Maria Fatima de Lima
Mariana Akamine Scofano

Mariana Oliveira de Santana
Monique Leopassi Silva
Natalia Mucio Alencar
Natalia Portela Zanela Pascoali
Nathália de Sena da Sil
Nattasha Muriel de Araujo
Paulo Henrique Bruno Faria
Priscila Navarro de Abreu
Rafael Barbosa de Freitas
Rafael de Souza Viana
Rafael Graça Teixeira
Rafael Guimarães
Rafael Syade de Souza
Renata Milani Cardoso
Renato Barros Frascino
Rodrigo Bragatto Moura
Rodrigo Ferreira dos Santos
Rodrigo Shyton de Melo
Sara Mascarenhas Scarpim
Silvia Karolyn Bonfim Silva
Suellen Correia Rodrigues
Thais Cardoso da Silva
Thais Chang Thomaz
Victor Hugo Vieira Santana
Vivian Brandão Pereira
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www.gaiamais.org

+55 19 3302 5916 | Rua Dona Santina, 291 - São Luiz - 13405-369 - Piracicaba - SP

+55 11 3047 1010 | Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633 - 8º andar - 04.544-051 - São Paulo - SP

facebook.com/ong.gaiamais

instagram.com/gaia_mais
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