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Nossas
sementinhas
Kauã tem o riso solto, sorriso fácil. Um olhar atento, como quem
absorve tudo o que se passa ao seu redor. Quem o viu feliz
participando das atividades na Gaia+ não imagina tanta coisa pelo
que passou em tão pouca idade. Ele não deixa ninguém perceber
as perdas e violências que sofreu. Desde o primeiro momento,
Kauã sempre esteve por inteiro em todas as atividades, por mais
difíceis e desafiadoras que fossem. Os Valores, ele sabia de cor e
aprendeu seus significados profundos. Tudo floresceu da forma
mais bonita que poderíamos esperar de uma criança.
Sinceridade, lealdade, companheirismo e compaixão são
a sua marca pessoal, fortalecidos a cada dia no convívio
com os amigos e professores da Gaia+. Em seu último
dia de atividade, aqueles olhos atentos se encheram de
lágrimas - lágrimas de gratidão - para demonstrar o que
já não cabia mais em palavras. Toda a equipe da Gaia+
sente um orgulho muito grande e sabe que Kauã seguirá
o seu caminho levando
consigo todo o
aprendizado para
ser feliz.

Kauã e Marcela encerraram o seu ciclo em 2019. Gaianinhos que
vão fazer muita falta, mas vão semear os Valores por onde forem.

“Marcela, vai devagar!” Essa era a dica que Marcela mais
recebia quando entrou na Gaia+, aos 8 anos. Ela mesma
pode contar um pouco como era: “Antes de entrar na
Gaia, eu não sabia brincar, eu sempre trapaceava um
pouco”. Depois de 3 anos participando ativamente da
Gaia+, ela chegou à seguinte conclusão: “É sempre bom
ajudar seu colega, trabalhar em grupo, fazer seu amigo
sorrir, estar sempre celebrando. O importante não é
ganhar e sim sempre estar se divertindo, porque quando
você perde, está aprendendo”. No final de 2019, chegou
o dia tão temido: o seu último dia de atividades. Ela está
crescendo e seguirá sua jornada mundo afora. Na saída,
com os olhos cheios de lágrimas, ela abraçou uma das
professoras e confidenciou “Sou muito grata por tudo o
que a Gaia+ fez por mim e pelos meus amigos”.
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A GAIA+

Prêmios e
selos que já
recebemos

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

Em nossa história

11.394 pessoas beneficiadas, sendo:
10.196 crianças e jovens
1.198 professores e educadores
2018
2017
2016
2015
2014
Fundação
em outubro

Início do trabalho
com crianças
(Piracicaba - SP)

Criação de novos projetos em
parceria com escolas públicas
Expansão para outros estados
(GO, SC, MT)

Registro no Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

Reconhecido como
Entidade Promotora de
Direitos Humanos

Obtenção da qualificação
como OSCIP

Realização da Viagem do Bem
turismo gerando recursos
para projetos sociais

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

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

2019
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%

Vire a página e descubra quanta coisa legal fizemos em 2019
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PANORAMA 2019
Projetos em parceria com

3.406
2.976
430
10

pessoas beneficiadas pelos projetos educacionais
por no mínimo 1 semestre, sendo:
crianças e jovens
professores e educadores
projetos

Treinamentos e implantação do

2.336
2.100
2

impactados por outros
projetos da Gaia+, sendo:

Aprendizagem Socioemocional e Ética em ambiente seguro.
Treinamento para aplicação em ambiente educacional e
formação de Facilitadores.

inscrições de Corrida
revertidas para a Gaia+

Workshops Pais & Filhos

19.523
pessoas impactadas

Recebemos o
Certificado A+
do Instituto Doar,
a nota máxima em
qualidade de gestão
e transparência.

Fomos reconhecidos como uma
Tecnologia Social, ou seja,
nossa metodologia é reaplicável,
desenvolvida na interação com
a comunidade e representa uma
série de efetivas soluções de
transformação social.

indiretamente
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O QUE MAIS?
MISSÃO
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.

VALORES

A Gaia+ é signatária do
Pacto Global da ONU e atua
em prol dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
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EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

10

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

VISÃO
Desenvolver
uma sociedade
sustentável,
fraterna e feliz.

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

Temos um
Conselho Consultivo
composto por pessoas
altamente engajadas
de diversos setores que
proporcionam visões
diferentes de mundo.

Somos auditados
anualmente por uma
empresa externa
(Mazars).
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GAIA+ LAB
Educação complementar gratuita através de atividades lúdicas para crianças em
vulnerabilidade social do 1° ao 5° Anos do Ensino Fundamental de escolas públicas
no contraturno escolar em Piracicaba (SP).

Hora do Comunicar

Gaia
Desvendando
a Ciência
(GDC)

Detetives
da natureza.
Vamos investigar
como os cientistas
fazem para descobrir
tantos segredos.

Habilidade de leitura, escrita, interpretação de texto
e comunicação oral.

Programa
Einstein
de Saúde

Aplicação
do programa
de educação
para saúde e bem-estar
do Hospital Israelita
Albert Einstein.

Hora do Pensar
Raciocínio crítico e lógico/matemático.

Hora do Brincar

NOVIDADES
DE 2019

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.

Meditação
Prática diária de meditação guiada para todas as crianças.

Valores
Todas as atividades e brincadeiras envolvem os Valores da
Gaia. Aprender brincando ajuda a entender e praticar.

Música e
Capoeira

Desenvolvimento
da expressão
corporal e
aprendizagem
cultural.
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apresentações
no ano.

Parceria
Piracicaba
Rugby

O time
masculino foi
campeão da Série B
Treinos e levou a taça para
semanais
celebrar com os
gratuitos
gaianinhos.
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GAIA+ VALORES
Projeto
Anual

MG

ou

semestral

(4 a 5 encontros)

SP
ONGs
Escolas Públicas

SP: São Paulo, Barueri,
Sorocaba e Piracicaba.
MG: Sete Lagoas e Contagem.
GO: Goiânia e Santo Antônio
de Goiás.

Temas dos encontros:
Inteligência Emocional
Atenção Plena (meditação)
Comunicação Não-Violenta
Otimismo
Perseverança
Compaixão
Gratidão

3.297
2.867
430

Percepção dos professores

99%

notaram melhora
nas relações
professor-aluno

98%

alunos
professores

97%

notaram melhora
notaram aumento
de comportamentos na comunicação dos
professores
generosos nos
professores

88%

beneficiados

tivemos

100% de aprovação

4 ONGs
5 Escolas Públicas

GO

(8 encontros)

Recebemos a avaliação
de 131 professores e
educadores e...

92%

sentiram que
aumentou a sua
felicidade

88%

96%

sentiram que
aumentou a sua
gratidão

88%

sentiram que aumentou
o seu otimismo

sentiram que aumentou
o seu autoconhecimento

sentiram que aumentou
a sua perseverança

notaram a melhora na
concentração dos alunos

99%

98%

90%

92%

notaram que as
relações dos alunos
estavam mais saudáveis

notaram aumento de
comportamentos altruístas
nos alunos

Antes do projeto:

Parceiros:

82%

82%

dos professores
nunca tinham
meditado.

notaram uma melhora
na aprendizagem
dos alunos

notaram melhora nas
resoluções de conflitos
dos alunos

Depois do projeto:

79%

dos professores
começaram a
meditar

98%

dos professores
começaram a meditar
com os alunos
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SEE LEARNING
Aprendizagem
social,
emocional e
ética.
Baseado na
Compaixão.

Inclui
cultivar a
regulação emocional,
Firmada parceria com
autocompaixão e
a Emory University
habilidades interpessoais,
através do Center for
beneficiando o crescimento
Contemplative Science
acadêmico e o bem-estar
and Compassiondos participantes.
Based Ethics.

meditação

SEE Learning é
um programa
internacional
Criado por
desenvolvido para
cientistas,
todos os níveis de
pesquisadores
ensino.
e educadores.

Formação do
time Gaia+ no
Workshop de
Formação de
Educadores do
SEE Learning.

Formação do
time Gaia+ no
processo de
Certificação como
Facilitadores do
SEE Learning.

Ensinamos presencialmente

mais de 3.200 pessoas
a meditarem

Conduzimos presencialmente mais de

70 horas de meditação.

Meditamos com crianças de 3
e foi um sucesso!
Mais de 14 mil
visualizações das
meditações da Gaia+
na internet!

anos

121.559 minutos
de meditação online.
Isso é igual a:

- Mais de 2 mil horas.
- Quase três meses!

Em

2020:
Implementação
do projeto com
Implementação
os Gaianinhos no
em instituição
Gaia+ Lab (Projeto
parceira pelo
Compaixão)
Brasil.

Meditação para
crianças

Meditação para
adultos

Playlist no
YouTube
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WORKSHOP
PARA Pais
1º Workshop
Local: Shopping JK

2º Workshop
Local: FAAP

Caminhos da
Ciência para
Educar os Filhos

Pais e Filhos:
Desafios do
dia a dia

Como conectar e fortalecer laços com
os filhos? O que a ciência traz de
novidade para ajudar a desenvolver
habilidades que poderão fazer a
diferença na relação com os filhos?
Como educar em situações
difíceis de conflitos, birras,
desobediência, choros, ...?
A importância do brincar.

APRESENTAÇÃO
Dra. Loraine Martins
Médica Psiquiatra da Infância e Adolescência,
Mestre e doutoranda em Psiquiatria pela
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP),
professora universitária, dedicada aos estudos
sobre parentalidade e educação infantil.

Erros e
Aprendizados
Aprendemos que mensurar os resultados
de maneira independente, com dados
quantitativos e qualitativos, exige recursos
financeiros e tempo, mas é necessário e
importante. Estamos formalizando parcerias
para ter mais resultados mensurados a
partir de 2020.
Aprendemos que a vida precisa de arte,
cultura, música, expressão corporal e
subjetividade. Incorporamos como eixo no
Gaia+ Lab, as Oficinas para desenvolver
as habilidades artísticas e sensoriais dos
gaianinhos, como Música, Capoeira e Artes.

Aprendemos que podemos aumentar a
quantidade de beneficiados sem perder
nossa essência nem a qualidade das
ações. Formamos novos facilitadores e
aprendemos como auxiliá-los para que
eles transformassem vidas. Em 2019
foram 2 novos profissionais, a partir de
2020 serão muitos.
Aprendemos que o Gaia+ Valores
pode ser moldado com sucesso para
o formato que a entidade beneficiada
escolher. Fizemos projetos de 4, 5, 7 e 8
Encontros, e o sucesso foi absoluto.

Confira como foi:
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FINANCEIRO

Projetos
de valor

Informações preliminares sendo avaliadas por auditoria externa.
O Relatório Financeiro será publicado no site da Gaia+
GAIA+
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o prejuízo por ação)

Acreditamos na relação ganha-ganha e realizamos parcerias inovadoras
para agregar valor para todos os parceiros.
2019

2018

RECEITAS
Serviços Prestados

477

72

Doações e Contribuições Associados Beneméritos

1.024

1.180

Total

1.501

1.252

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas gerais e administrativas

(1.234)

(1.026)

(2)

(3)

PIS sobre folha de pagamento
Outras receitas operacionais
SUPERÁVIT OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

-

265

Despesas financeiras
Total do Resultado Financeiro
SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

A FARO Energy, o Grupo Gaia e o BTG Pactual emitiram o primeiro debênture sustentável do
país que tem como objetivo fomentar atividades sustentáveis tanto ambientais como
sociais, possibilitando a Faro Energy produzir energia solar limpa e a Gaia+ mudar a realidade
de crianças do ensino público. Tudo isso em conjunto com investidores do Mercado de Capitais
que se preocupam com o futuro de nosso país.

223

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras

Primeiro Sustainable Bond do Brasil!

Parc
Inov eria
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a

4

3

(3)

(2)

1

1

266

(19)

-

-

266

224

eria
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Enquanto você se delicia com as maravilhas do Restaurante Mocotó,
as crianças podem colorir o livro feito pela Gaia+. Após a refeição,
você pode levar para casa um dos Cards Felizes que ensinam a
meditar ou fazer o exercício da gratidão. Se quiser, pode pedir
o drink “I love quebrada”. Todos esses itens têm seu valor
revertido para projeto social (Gaia+ Valores) no entorno do restaurante.
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Onde tem fábrica, tem projeto social de qualidade!
Com a parceria entre a Gaia+ e a CNH Industrial, projetos de
alto impacto educacional foram para as cidades onde a CNH
Industrial têm fábricas. Dois estados, quatro cidades e milhares
de vidas modificadas.

Gente de bem reunida consegue fazer muito mais!
A LeasePlan tinha uma relação longa com a ONG CEPAC em
Barueri. A Gaia+ foi incluída nesse grupo para fortalecer as
ações, contribuindo com as crianças e jovens atendidos.

Parceiro de verdade está em todas as horas!

Valorizar a Itália, promover um maravilhoso destino
turístico, encantar as pessoas, promover hábitos de
vida saudável e proporcionar projetos educacionais
de alto impacto. É possível fazer tudo isso ao mesmo
tempo?

Sim!

Realizamos a Corrida Esperienza Italia com
mais de 2 mil participantes. Amantes da
cultura, gastronomia e do esporte se juntaram
para uma linda festa, que de quebra ajudou
a Gaia+. Todas as inscrições foram revertidas
para as nossas atividades.

A relação Gaia+ e Raízen é antiga e forte. Com voluntários,
realizaram campanhas de doação e eventos especiais (os
chocolates na Páscoa estavam maravilhosos! E os brinquedos
no Natal trouxeram muita alegria para as crianças!).

s
eria
Parc ão
v
que e
long
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Parceiros
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Time
Alba
Ribeiro
Fulfule

Lenira
Zambon

Conselheiros

Diego
Cardinalli

Mariana
Scofano

Diretores
Fábio Gordilho
João Paulo Pacifico
Eduardo Pacífico

Frederico
Andrade
Filho

Naira
Pacifico

Facilitadores
Gaia+ Valores
Rodrigo Ruschel
Aline Dalmau

Gabriela
Pacifico

Sayuri
Morinaga

Apoio Especial
Gaia+ Lab
Caetano Turano
Piracicaba Rugby
Fellipe Cimeni Mendes

Hiago
Martins

Thais
Mardegan
Galesi

Conselho Fiscal
Damaris Verderame
Sabrina Polli Paes
Elson F. de Lima

“

Mariana
Ferrão

”

Ser conselheira da Gaia+ me conecta com
aquilo de mais intenso e bonito que consigo
enxergar nos seres humanos: a verdadeira
compaixão que nos coloca em ação para
melhorar a vida de outros.

“

Bruno
Prellwitz

A Gaia+, em poucos anos de existência, tem
conseguido levar valores que tanto faltam
na nossa sociedade como um todo para o
grupo mais importante que podemos ajudar:
as crianças. Fazer parte e poder ajudar esse
movimento é um privilégio, espero conseguirmos
evoluir ainda mais nos próximos 5 anos!

”

“

Wellington
Nogueira

”

Sabe quando você tem um diálogo rico, que te
traz aprendizado, que ao por em prática o que
aprendeu, você vê que te faz sentir melhor? E
você compartilha porque é bom demais? Assim
é ser conselheiro da Gaia+!

“

Bruno
Bidoia

Por mais um ano a Gaia+ segue firme
e fortalecida no propósito de impactar
positivamente a vida das pessoas. É uma honra
fazer parte deste movimento, que tem tudo
para ganhar escala sustentável e beneficiar
mais e mais nossa sociedade.

”
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“

Elisa
Kozasa

Se queremos um futuro melhor, precisamos
investir na qualidade da educação das crianças.
Isto envolve transmitir conhecimentos que vão
além da matemática, português, biologia...
Precisamos que elas possam ter acesso ao
desenvolvimento de habilidades sociais,
emocionais, autoconhecimento, valores e ética:
habilidades para a vida. Sinto-me honrada de
pertencer ao conselho da Gaia+, que traz esta
oportunidade para crianças de baixa renda,
muitas delas em situação de risco social.

”

“

Renato
Buranello

”

Não há maior riqueza do que reduzir
desigualdades sociais entre crianças e jovens
através da educação e do conhecimento.

“

Izabella
“Bellita”
Almeida

A Gaia+ transmite valores que são absorvidos
pelas crianças de tal forma que aquilo
se torna parte de suas vidas, tais como
garra, superação, gratidão, compaixão,
perseverança.... Essa grandeza é vivida dentro
de uma simplicidade nos detalhes da vida
de cada um no dia a dia. A transformação
é certa e uma esperança de uma sociedade
mais justa e feliz se torna real.

“

”

Elisa Tawil

Minha participação no Conselho da Gaia+ em
2019 transformou meu olhar para enxergar
as oportunidades que podemos criar para
impactar o presente e futuro das nossas
crianças. Agora levo a Gaia+ onde estou,
reverberando as transformações pelo valores
Gaia para que mais crianças possam ter a
oportunidade de construir um presente e
futuro mais saudável e feliz.

Airton Pires Pinto
Aline A. de Lima Santos
Aline Fernandes Correa
Allan Miyanishi dos Santos
Amanda dos Santos
Ana Beatriz Ortega Barbosa
Ana Paula X. Di Giovanni
Caio Ribeiro de Souza
Carlos Pereira Martins
Dayane Soares de Lima
Diego Barbosa Bomfim
Diego Souza Sauáia
Eduardo Fleury Cardoso
Eduardo M. A. Fernandez
Emerson Rodolfo Lopes
Emerson R. Fernandes
Estela Asperti Nardi
Gabriela F. do Prado Lelis
Giuliana Amalfi Pinto
Guilherme Oliveira da Silva
Holly Marie Meyrelles Pratt
Jackeline Amorim da Silva
Jackeline de Melo Flamia
Jessica de Amorim
Jéssica Rodrigues Silva

João Deyvid do Nascimento
João Paulo Dorea Almeida
João Vitor M. C. Risques
John Carlos Goes de Moura
Jonas Lucas Antunes Lima
Jorge Felipe Damm Prado
Julia Sampaio Vieira
Juliana T. do Nascimento
Júnia Antunes Barbosa
Kamila Priscila Silva
Kelly Cristina Vieira
Laís Ramos da Silva
Laís Tavares Brasil
Leonardo Jose P. dos Santos
Lizandra Costa Verardi Dias
Lucas Augusto Gabriel
Lucas Batista da Silva
Lucas Drummond Alves
Luciana Pereira Da Costa
Luis Mauricio de Oliveira
Luis Octavio N. de Almeida
Luiz Renan Toffanin da Silva
Marcos Borba Moreira
Maria Fátima de Lima
Monique Leopassi Silva

Natalia Mucio Alencar
Natalia P. Zanela Pascoali
Nathália de Passos da Silva
Patricia Caroline da Silva
Priscila Navarro B. de Abreu
Rafael Barbosa de Freitas
Rafael de Souza Viana
Rafael Graça Teixeira
Rafael Guimarães S. Ferreira
Rafael Syade de Souza
Rafaela Briesch
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
Silvia Karolyn Bonfim Silva
Suellen Martins Rodrigues
Tamires Cristina Vicente
Thais Chang Thomaz
Victor Hugo Vieira Santana
Vivian Brandão Pereira
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www.gaiamais.org
facebook.com/ong.gaiamais
instagram.com/gaia_mais
+55 19 3302 5916 | Rua Tiradentes, 483 - Centro - 13.400-760 - Piracicaba - SP
+55 11 3047 1010 | Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633 - 8º andar - 04.544-051 - São Paulo - SP

