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Que 2018 incrível!
O ano de 2018 foi muito importante para a Gaia+. No nosso 4º ano de operação já figuramos entre as 100 Melhores ONGs do Brasil, conseguimos
novos parceiros e produzimos melhores materiais. Mas tudo isso
é meio: o que realmente importa para nós é a mudança de
rumo na vida das crianças e jovens beneficiados.
Ao fortalecer as habilidades socioemocionais de uma criança, criamos novas perspectivas para ela e consequentemente
para as pessoas de seu convívio, como familiares e amigos. Há
vários estudos do retorno que o investimento em educação traz para uma sociedade. Acredito que por melhor que seja a estimativa ela será subestimada, pois
uma vida não tem preço.
Baseado em evidências científicas, acreditamos no
potencial transformador dos valores humanos na
educação, como autoconhecimento, compaixão e gratidão. Falando em gratidão,
nosso mais profundo agradecimento a
todos que nos apoiam, sejam Aliados,
professores, diretores de escola públicas, empresas, mas acima de tudo as
crianças e jovens que estão escrevendo
novas e melhores páginas dessa caminhada chamada vida.

João Paulo Pacifico
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Mudamos de patamar e temos orgulho de
afirmar que nossos maiores avanços vieram de
sugestões de todos os lados: professores, alunos, financiadores, conselheiros, colaboradores,
parceiros e apoiadores. Criamos e aprimoramos
ferramentas de feedback. Nos preocupamos
em aprender e evoluir com rapidez, mas sem
perder nossa capacidade de reflexão e análise
crítica.
Ouvindo nós melhoramos nossos projetos
educacionais, ampliando os temas abordados, a
didática, a forma de avaliação e atingimos novas
mídias, como as meditações guiadas em PodCast. Atingimos uma taxa de satisfação de 95%.
Ouvindo nós ampliamos nossas fontes de financiamento, com meios diferentes
e muitos parceiros novos. Somos
apoiados por empresas por meio
de Leis de Incentivo, editais e doações diretas. Somos apoiados
por pessoas físicas em nosso
programa de apoio recorrente (Aliados Gaia+) e
doações. Nunca tivemos
uma base tão ampla
de doadores.

Ouvindo nós aprimoramos nossa comunicação.
Produzimos mais e melhores vídeos, atualizamos nossa linguagem e estamos com maior
assertividade em nossas ações. Lançamos até
desenhos animados no YouTube.
No ano que atingimos mais de 8 mil beneficiados diretos na história da Gaia+, recebemos
um prêmio pela Gestão Transparente e fomos
reconhecidos como uma das 100 Melhores
ONGs do Brasil.
Vamos juntos construir um 2019 maravilhoso,
com muita dedicação e espalhando
felicidade.

Eduardo Pacífico

PALAVRA DOS DIRETORES
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+
Somos um grupo de sonhadores e realizadores altamente engajados unidos por
uma Organização Não Governamental - ONG - que promove educação de qualidade.

MISSÃO

Fundação:
Outubro de 2014

Qualificada pelo
Ministério da Justiça
como OSCIP (Organização
da Sociedade Civil de
Interesse Público).

Certificado de
Reconhecimento de
Entidade Promotora
dos Direitos
Humanos.

Possibilitar que as pessoas atinjam o máximo de suas
potencialidades por meio da educação e da integração
entre corpo e mente para construírem um mundo melhor
Desenvolver uma sociedade

VISÃO sustentável, fraterna e feliz.
VALORES

Sede: Piracicaba (São Paulo)
Já atuamos na BA, DF, GO, MT, RJ, SC e SP...
Estamos trabalhando para alcançar todos os
estados do Brasil.

A Gaia+ atua em prol dos ODS da ONU:

ESTRUTURA
Temos um Conselho Consultivo
e um Conselho Fiscal externos.
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Signatária do
Pacto Global
da ONU.

Somos auditados anualmente
por empresa externa (Mazars).

Conectando a criança com a felicidade
Conexões com ela mesma,
com o presente e com a sociedade.

Projeto que conecta a criança com
uma cultura de compaixão em todo o Brasil.

Consciência Individual
Atenção Plena, autoconhecimento
e autogestão.

Projeto que conecta a criança com uma
educação transformadora em Piracicaba (SP).

Hora do Comunicar
Habilidade de leitura, escrita, interpretação de texto
e comunicação oral.

Hora do Pensar
Consciência Social
Inteligência Emocional e
Comunicação Não Violenta.

Consciência Coletiva

Disciplina positiva e compaixão.

Raciocínio crítico e lógico/matemático.

Hora do Brincar

Sociabilidade, coordenação motora, esportes e
fortalecimento de vínculos.

Hora da Tecnologia
Inclusão digital, com desenvolvimento de habilidades
motoras e consciência crítica na utilização de computadores.

Amor, carinho, meditação e muito mais.
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Conectamos

3.543
pessoas com a

FELICIDADE
3.035 crianças
518 professores

8 mil pessoas beneficiadas
diretamente em 4 anos de
história da Gaia+

17

projetos
executados

6

140 aulas

sobre meditação

17 Meditações

guiadas disponibilizadas
gratuitamente na internet

Lançamento do

95%

com
de satisfação.

Clube de vantagens
para doadores da Gaia+.

Eleita uma das
100 Melhores ONGs
do Brasil.

Prêmio de Boas Práticas
de Gestão – Encontro
Nacional do Terceiro Setor.

+

Mais de

100 horas

Projeto de desenvolvimento humano, focando em habilidades pessoais e relacionais.
O objetivo é criar uma cultura de paz, respeito e felicidade em ambientes educacionais.

Curso de formação de
professores e atividades
lúdicas com os alunos.

Realizado em escolas
públicas e organizações
sociais em todo o Brasil.
Duração de
um ano escolar
em cada escola/
organização social.

beneficiados
diretamente

4 escolas
+ 1 ONG
São Paulo (SP)
e Goiânia (GO)

DEPOIMENTOS
“Mudou
a minha sala
de aula. Percebo a diferença
de concentração dos alunos. Os que
meditam comigo se concentram mais em
atividades como leitura e lições individuais.”
Professora Géssica Natália Campos.

Em 2018:

2.525

de atividade em
cada escola.

2.284
alunos

+

241
professores

“O grupo se tornou
mais compreensivo e unido”.
Professora Thaynara de Pádua A. Brito

95% de satisfação com o projeto
Melhora nas relações
interpessoais dos
participantes
(afirmam 92%
dos professores)
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Desenvolve
comportamentos
empáticos e
generosos

Melhora resolução
de conflitos na
escola

Aumenta a gratidão,
otimismo e
autoconhecimento

(afirmam 91%
dos professores)

(afirmam 82%
dos professores)

(afirmam 82%, 75% e
79% dos professores,
respectivamente)

“Que esse programa chegue
à todas as escolas possíveis!”.
Professora Liliane Emanuelle S. Almeida

“Durante o projeto comecei a
ter empatia, praticá-la diariamente
a todo instante. Esse hábito tem tornado
minha vida mais tranquila.”
Professora Daniella Bezzutti Bordon Orsi

“Os alunos têm sido mais
otimistas e perseverantes”.
Professora Kelly Keith de Souza Oliveira Morais

+
Educação complementar gratuita de crianças em vulnerabilidade social do 1° ao
5° Anos do Ensino Fundamental de escolas públicas no contra turno escolar.

Local: Sede da Gaia+ (Piracicaba, São Paulo).
Beneficiadas

105

crianças em 2018

325

Almoço e lanche gratuitos
no projeto.
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TODAS AS CRIANÇAS
ALFABETIZADAS!
Melhora na leitura e no
raciocínio lógico.



450 cartas trocadas
entre crianças e
apoiadores.



crianças desde o início do
projeto em 2015.

10.800
refeições servidas

Oficinas socioeducativas e esportivas
Cada criança participou de mais de

600 horas

de atividades na Gaia+.

Atividades extras:
Inglês, Rugby e Xadrez
Meditações
diárias

Teve até campeonato
de Xadrez!

50 horas de meditação
ao longo do ano.
Van para transportar alunos
das regiões periféricas
mais de 4.800 km rodados

1 parede rabiscada.
OUTROS
RESULTADOS 6 bolas furadas.
1 milhão de gargalhadas.

Método para auxiliar participantes a construírem resiliência emocional,
possibilitando uma vida mais plena e maior autonomia.

Indicado pela Organização
Mundial da Saúde para
prevenir depressão, ansiedade
e promover bem-estar.

Conjunto de técnicas e exercícios mentais que promovem autoconhecimento
e melhora nas relações interpessoais.

Aprender a concentrar intencionalmente
no momento presente, sem julgamento
e com gentileza.

Baseado em evidências científicas
(+ de 100 artigos científicos
comprovando sua eficácia).

Aplicado por
facilitadores
certificados.

“Com o projeto
aprendemos a controlar
nossa ansiedade, desenvolver o
espírito de equipe, ajudar o próximo, isso
me ajuda dentro de campo e fora também.”
D.A. – jovem do time sub-15 Ituano.
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Milhares de
artigos evidenciam
sua eficiência.

BENEFÍCIOS:
Redução do estresse

Realizado em Itu (SP),
São Bernardo do Campo (SP),
São Paulo (SP), Piracicaba (SP)
e Goiânia (GO).

TÉCNICAS

NÃO RELIGIOSAS

Melhora do sistema imunológico

Redução da pressão

Em 2018

671

Proteção contra doenças mentais

beneficiados
594 crianças 77 adultos

“As atividades
ensinadas pela Gaia+ estão
fazendo com que eu esteja sendo uma
pessoa que consiga escutar mais os outros”.
Professora Anay Oliveira.

DEPOIMENTOS

Oficinas exclusivas de
Mindfulness beneficiaram
mais de

250
pessoas

Atuação:
Rio de Janeiro (RJ),
Brasília (DF),
Campinas (SP),
Itu (SP)
e São Paulo (SP).

Melhora nos processos de aprendizagem

+
DISPONIBILIZAÇÃO GRATUITA DE 17 ÁUDIOS DE
PRÁTICAS DE MINDFULNESS
Meditações guiadas que facilitam a sua prática.
3 áudios para crianças e 14 áudios para adultos.
gaiamais.social/meditacaoguiada
Mais de

8.200

reproduções.
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1.174 horas

de meditação
realizadas.

O áudio de maior sucesso
(Atenção Focada, de 10 minutos)
foi reproduzido 1.503 vezes!

ANIMAÇÃO AS AVENTURAS DE SASSÁ E LIPE DE BOA
NO YOUTUBE
Sassá e Lipe de Boa vivenciam aventuras comuns entre as crianças e,
para enfrentar os desafios, contam com a ajuda da Super Zen
que ajuda as crianças a respirar e reconhecer suas emoções.
gaiamais.social/aventuras

Temas abordados nos
encontros com os
alunos do Gaia+ Valores.

Com linguagem própria
para crianças, a animação
ensina a importância do
autoconhecimento e da
gestão das emoções.

Realização:

+
A sua contribuição se transforma em oportunidades de educação
para crianças em vulnerabilidade social.

apoiador

multiplicador

1 semana de alimentação
para uma criança

alimentação de
25 crianças

R$ 49,90

R$ 199,90

Apenas pessoa física

Atividades
pedagógicas
lúdicas

O que é?
Pograma de
doações de
Pessoas Físicas
e Jurídicas.
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Refeições de
qualidade

Inteligência
emocional

Plataforma online
e SEGURA

Habilidades
sociais

Fácil de
usar

Benefícios
exclusivos

transformador

investidor

alimentação de
62 crianças

alimentação de
124 crianças

R$ 499,90

R$ 999,90

Torne-se um Aliado da Gaia+
através do site
gaiamais.social/aliados

GAIA+
Demonstração do déficit / superávit
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Valores expressos em milhares de reais)
Receitas
Doações e contribuições associados beneméritos
Serviços prestados

Nota

2018

2017

10
10

1.180
72

733
3

1.252

736

Total
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
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Superávit (déficit) operacional antes do resultado financeiro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Total do resultado financeiro
Superávit (déficit) do exercício

12
12

(1.029)

(750)

223

(14)

3
(2)

2
(6)

1

(4)

224

(18)

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Gaia +, em 31 de dezembro
de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil as entidades sem fins
lucrativos (ITG 2002) e as pequenas e médias empresas (NBC TG 1000).
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Aprendemos que as pessoas beneficiadas têm

ideias brilhantes para aprimorar o projeto e
que precisamos ouvi-las com atenção. Por isso,
realizamos um processo de Design Thinking com
uma das escolas beneficiadas pelo Gaia+ Valores.
Também estamos em contato mais próximo com
os responsáveis das crianças do Gaia+ Lab e
aprimoramos nossos questionários para receber
mais sugestões em todos os projetos

Aprendemos que vídeos são impactantes e

precisam ser feitos e exibidos em um curto
período após os projetos ser encerrado. Por
isso, estamos associando todos os projetos
com a produção de vídeos para mostrar os
resultados e gerar o sentimento de orgulho
nos participantes.

Aprendemos que mudar velhos

hábitos exige tempo e esforço.
Para aumentar o sucesso de nossos
projetos e promover maior felicidade,
vamos ampliar o tempo de duração
do projeto educacional Gaia+ Valores
de um semestre para um ano, com o
dobro de atividades.

Aprendemos que doações recorrentes

são trabalhosas de serem conquistadas
mas poderosas, pois geram credibilidade
pelo apoio de muitos participantes e tem
grande impacto por serem contínuas.
Por isso, criamos o programa Aliados
Gaia+ com benefícios para os doadores
recorrentes (pessoa física e jurídica).
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Alba
Ribeiro
Fulfule
Gabriela
Pacifico
Mariana
Scofano

João
Paulo
Pacifico

Lenira
Zambon
Naira
Zanella
Pacifico

Conselho Consultivo
Daniele Botaro
Fábio Silva Gordilho
Flávia Pereira Lima
Marc Enrique Tawil
Marco Gorini
Rodrigo Ferreira Zanella dos Santos
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Frederico
Andrade
Filho

Eduardo
Pacífico

Diego
Cardinalli

Márcia
Sayuri
Morinaga

Thais
Mardegan
Galesi

Conselho Fiscal
Bruno Gallas Prellwitz
Fábio Sola Bittar
Elson Fernandes de Lima

Multiplicadores
Lina Maria Herrera Núñez
Hiago Luan Rolla Martins

Airton Pires Pinto
Aline A. de Lima Santos
Aline Fernandes Correa
Allan Miyanishi dos Santos
Ana Beatriz Ortega Barbosa
Ana Paula X. Di Giovanni
Bruno Gonçalves Carvalho
Carlos Pereira Martins
Danilo José Pereira Delgado
Dayane Soares de Lima
Diego Barbosa Bomfim
Eduardo M. A. Fernandez
Emerson Rodolfo Lopes
Emerson R. Fernandes
Estela Asperti Nardi
Fábio Silva Gordilho
Gabriela F. do Prado Lelis
Giuliana Amalfi Pinto
Holly Marie Meyrelles Pratt
Jackeline Amorim da Silva

Jackeline de Melo Flamia
Jéssica Rodrigues Silva
João Deyvid do Nascimento
John Carlos Goes de Moura
João Paulo Dorea Almeida
João Vitor M. C. Risques
Jorge Felipe Damm Prado
Juliana T. do Nascimento
Kelly Cristina Vieira
Leonardo Jose P. dos Santos
Lizandra Costa Verardi Dias
Lucas Batista da Silva
Lucas Drummond Alves
Luciana Pereira Da Costa
Luis Octavio N. de Almeida
Luiz Renan Toffanin da Silva
Marcos Borba Moreira
Maria Fátima de Lima
Monique Leopassi Silva
Natalia Mucio Alencar

#SOUGAIANO

Natalia P. Zanela Pascoali
Priscila Navarro B. de Abreu
Rafael de Souza Viana
Rafael Graça Teixeira
Rafael Guimarães S. Ferreira
Rafael Syade de Souza
Renata Milani Cardoso
Renato de Souza B. Frascino
Ricardo Matheus B. Rocha
Rodrigo Shyton de Melo
Rosemeire Ribeiro de Souza
Sara da Rocha M. Scarpim
Silas Nunes de Souza
Suellen Martins Rodrigues
Tamires Cristina Vicente
Thais Chang Thomaz
Victor Hugo Vieira Santana
Vivian Brandão Pereira

www.gaiamais.org
facebook.com/ong.gaiamais
+55 19 3302 5916 | Rua Tiradentes, 483 - Centro - 13.400-760 - Piracicaba - SP
+55 11 3047 1010 | Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633 - 8º andar - cj.8 - 04.544-051 - São Paulo - SP

