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APRESENTAÇÃO
Quantas coisas vivemos no ano de 2021. De uma segunda
onda da COVID-19 ao retorno das atividades presenciais
- foi como se tivéssemos vivido muitas vidas em uma só,
muitas histórias e sentimentos em um único ciclo.
Não sei você, mas nós aqui da Gaia+ tivemos um misto
de incerteza e esperança. Vamos confessar que o medo
fez parte de muitos momentos, pelo futuro desconhecido
que se avizinhava. Quais serão as consequências da crise
do coronavírus? Qual o impacto do luto, da orfandade e
das sequelas na população? Como as pessoas retornarão
após traumas, ansiedade e estresse. Vimos a pobreza e
desigualdade dispararem. E, com o avanço da vacinação,
vislumbramos uma luz no fim do túnel.
Este foi um ano em que todos nós fomos forçados a
exercitar nossa resiliência. E colhemos muitos sorrisos,
afetos e esperança.
E ao olhar para trás, nos sentimos mais fortes porque
temos você, caminhando conosco. Agora, vem conferir
tudo o que aconteceu no nosso 2021.
Com carinho,

Equipe Gaia+

2

QUEM SOMOS

CAUSAS

MISSÃO
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.

PRÊMIOS E SELOS QUE JÁ RECEBEMOS
VISÃO
Desenvolver uma sociedade sustentável, fraterna e feliz.

VALORES
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2021

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

2020
2019

Temos Conselho Consultivo e
Conselho Fiscal compostos por
pessoas altamente engajadas de
diversos setores que proporcionam
visões diferentes do mundo.

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

2018

Somos auditados anualmente por
uma empresa externa (Mazars).

Prêmio de
100 Melhores ONGs
do Brasil.

2016
2015
Início das atividades
com crianças
(Piracicaba-SP)

2014

Fundação

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

Novos projetos
em parceria com
escolas públicas.
Expansão para outros
estados (GO, SC, MT)
Reconhecida como
Entidade Promotora de
Direitos Humanos.
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.

95% de satisfação dos
projetos.
Prêmio de Boas
Práticas de Gestão.

Projeto Gaia+ Valores
reconhecido como
Tecnologia Social.
Conceito A+ de
Gestão e Transparência
(nível mais elevado)

Prêmio de
100 Melhores ONGs
do Brasil.
Adaptação ao
ambiente virtual.
Fique Bem: projeto
de alcance nacional
para acolhimento de
professores.
Ampliação de projetos
de assistência social.

Prêmio de
100 Melhores ONGs
do Brasil.
Ações de combate
à fome.
Aprendizagem
para Corações e
Mentes: curso virtual
sobre habilidades
socioemocionais e
éticas.
Desenvolvimento
do protocolo de
retorno às atividades
presenciais.

100% de satisfação
dos projetos.

3.500 pessoas
aprenderam a meditar
conosco.

Expansão do trabalho
com Habilidades
Socioemocionais.
Ampliação do treinamento
de professores.
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2021 EM NÚMEROS
541
560
2.222
93.798
334.092

professores formados no curso
Aprendizagem para Corações e Mentes
famílias beneficiadas pelos projetos
de distribuição de cestas básicas.
cestas básicas
distribuídas
leituras da
Revista Fique Bem
visualizações dos
vídeos do Fique Bem

Garantimos a segurança alimentar
de 66 famílias de Piracicaba
durante o ano todo.

O curso Aprendizagem
para Corações e Mentes
aumenta o bem-estar dos
participantes e já beneficiou
17.050 estudantes.
“Estava tão estressada, ansiosa com tudo. O curso
me deu oportunidade de parar, assistir esses
encontros tão amorosos, encontrar pessoas legais,
pensar em mim e nos meus sentimentos. Com
isso, vou ajudar e colocar em prática com os meus
educandos, e do mesmo jeito que me senti leve ao
fim dos encontros, sei que os educandos também
poderão sentir esse bem estar.”
Professora Larissa Silva do Nascimento Drago,
de Brasília (DF).
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o CAMINHO DA GAIA+ EM 2021
Somos naturalmente curiosos e, diante do desenrolar da pandemia da
COVID-19, várias perguntas rondavam nossas cabeças.

Como estão os
professores nessa
constante mudança de
contexto?

Os estudantes tiveram
seu aprendizado
prejudicado? Como
conciliar o pedagógico
com o emocional?

Como os
estudantes voltarão
para as escolas?

Como estará a saúde
mental no momento do
retorno ao convívio social?

COMO ESTAMOS MUDANDO O MUNDO?
Nossas ações abraçam diferentes escalas. Queremos fazer transformações individuais, na comunidade e na sociedade. Cuidar do indivíduo é essencial para
promover impactos no nível local. Uma pessoa acolhida e incentivada é capaz de
mudar o curso de sua vida e das pessoas próximas a ela.
Também desejamos alcançar grupos, como a comunidade de professores de um
município, que pode levar a uma mudança de uma cidade inteira.
E realizamos projetos de nível nacional, levando informação para todos os estados do Brasil. Quebramos as barreiras da distância pelas facilidades do mundo
virtual, sem deixar de cuidar das pessoas com o olhar e atenção individualizados.
Ações focadas no indivíduo,
com impactos locais.

Conseguiremos
retomar os vínculos?

O agravamento
da pobreza
impactará na
educação?

Ações focadas na comunidade,
com impactos regionais.

Ações focadas na sociedade,
com impactos nacionais.

Movidos por essas perguntas, resolvemos agir!
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GAIA+ LAB
Ação de nível local

O que é?

• Atividades online e à distância até agosto.
• Retorno presencial em setembro - protocolo de
higiene e saúde desenvolvido com a ajuda de
médicos especialistas e equipe do Hospital Albert
Einstein.
• Distribuição de cestas básicas como ajuda às
famílias diante do agravamento da pobreza e fome
em consequência da COVID-19.
• Distribuição de kits de higiene e limpeza.

• O projeto Gaia+ LAB é realizado na
sede da Gaia+ em Piracicaba (SP).
• Crianças de 6 a 11 anos em
vulnerabilidade social participam de
atividades no contraturno escolar.
• Oficinas: comunicar, brincar, música,
compaixão, saúde, meio ambiente,
inglês, rugby, zumba.

Passeios
inesquecíveis
Plantio de árvores
com o time de Rugby

• Alimentação saudável que inclui
almoço e café da manhã/lanche.

Circo

Aula de surf em Riviera de
São Lourenço - Bertioga SP

• Tudo gratuito.
Acordes de Compaixão
Lei de Incentivo à Cultura

Projetos
Laboratório da Felicidade
Criança Esperança
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“A Maria Eduarda está muito ansiosa,
feliz e triste ao mesmo tempo por ser
o último ano dela. Gratidão por tudo.”
Rozilaine Pedreira,
mãe da Maria Eduarda
• 97 crianças beneficiadas.
• 66 famílias receberam cestas básicas mensalmente em 2021.
• 1.210 cestas básicas distribuídas.

Imprensa

• 490 cestas de higiene e limpeza distribuídas.
• 3.850 refeições oferecidas na Gaia+.
• 2 campeonatos internos (futsal e vôlei adaptado).
• 280 mudas plantadas (feijão, hortelã, manjericão e tomate).

“A Manu está super ansiosa, ela
não conhece praia, muito obrigado
Deus abençoe vcs por tudo que
vcs tem feito pelo nossos filhos”.
Michele Cardoso Garcia,
mãe da Emanuele

Tribuna de
Piracicaba
Voluntariado
da Hyundai

Blog do Prêmio
Melhores ONGs
Aposta na
educação
Piracicaba
Hoje
Revolução no
empreendedorismo social

• Melhora na saúde mental, emocional e
física das crianças.

Assista aqui!
Gaianinhos
encontraram a praia
pela primeira vez

Projeto financiado e apoiado por:

• Segurança nutricional para 66 famílias.
• Melhora na sociabilização das crianças.
• Aceleração no processo de aprendizagem.
United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization
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TREINAMENTO EM AUTOCUIDADO
E EQUILÍBRIO EMOCIONAL PARA
EDUCADORES

• 11 horas de formação síncrona
e 20 minutos de atividades
assíncronas diárias.
• Total de 44 horas de formação.
• 123 inscrições realizadas.
• 39 certificados emitidos*.
*Os certificados foram emitidos
apenas para quem participou de pelo
menos 5 encontros ao vivo.

Ação de nível comunitário

O que é?
• Treinamento online de Mindfulness em 7 semanas.
• Para profissionais da rede pública de educação do
município de Pirapora (MG).
• Parceria com a Secretaria Municipal de Educação.
Temas abordados:
Habilidades de Inteligência Emocional,
estratégias e técnicas de autocuidado,
manejo do estresse e equilíbrio
emocional baseadas na ciência da
Atenção Plena e Compaixão.

O projeto mudou de
alguma forma sua
vida pessoal?

89%

73%

acharam que o
treinamento melhorou
a concentração.

sentiram melhora na
qualidade do sono.

87%

79%

sentiram que o
treinamento ajudou a
lidar com as emoções.

acharam que o
treinamento ajudou
a lidar com os
pensamentos.

"Muito!!! Meu convívio com meus
familiares, meus parceiros de trabalho.
Hoje fica mais fácil analisar a situação
em que me encontro no momento,
principalmente não dar resposta num
momento impulsivo. Gratidão!!!"
Vilma Magalhães

Projeto financiado por:
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SOLIDARIEDADE QUE CONECTA
Ação de nível comunitário
São Paulo

O que é?
• Campanhas que conectaram doadores a famílias em
vulnerabilidade social e pequenos produtores rurais.
• Doação de cestas básicas com produtos da
agricultura familiar orgânica.
• Duração de 4 meses.

• Total: 1012 cestas básicas distribuídas;
620 famílias beneficiadas, 421 doadores
mobilizados.
• SP: 772 cestas entregues, 240 famílias
da Vila Medeiros e 100 famílias do
Capão Redondo beneficiadas.
• BA: 240 cestas entregues, 140 famílias
beneficiadas.

Comunidades beneficiadas:
• Capão Redondo e Vila Medeiros - São Paulo SP
• Canabrava - Salvador BA
Salvador

Instituições envolvidas:

Projeto apoiado por:

• SP: Quebrada Alimentada, Associação
Apocalipse, Cidade Sem Fome.
• BA: ACECC e UPG Axé Salvador
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PROJETO COM INDÍGENAS
Ação de nível comunitário

O que é?
• A população indígena de Dourados - MS sofre pressões de milícias
armadas e ataques por disputas de terras desde muito antes da
pandemia. O quadro se agravou ainda mais em 2021 com a falta de
serviços públicos, fome e violência.
• Nosso amigo Eduardo Moreira criou um crowdfunding para ajuda
emergencial a essa população.
• A Gaia+ participou da gestão financeira dos recursos arrecadados.

• A meta era conseguir R$500.000. Foram
arrecadados R$532.293,39.
• A campanha mobilizou 4.871 doadores.
• No início do projeto, cestas básicas foram
compradas e distribuídas para atender a
carência das famílias.
• Com planejamento, foi possível comprar
equipamentos e ferramentas para o
desenvolvimento da agricultura familiar.
• A partir de parcerias com instituições,
como o MST e a Universidade Federal
da Grade Dourados, foi possível realizar
treinamentos e capacitações para
produção de alimentos orgânicos
agroflorestais.

Confira as
atividades
da ação
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FIQUE BEM
Ação focada na sociedade

O que é?
• Plataforma de conteúdo para auxiliar e acolher
professores.
• Iniciativa criada em 2020, durante a pandemia.
• Assuntos como saúde mental e propostas de
abordagem em sala de aula.

Em 2021
• Revista online mensal com divulgação dos
conteúdos pubicados e colunas exclusivas
sobre feminismo, racismo, pedagogia do
encanto e compaixão na escola.
• Lives mensais com sugestões de temas a serem
abordadas em sala de aula e sobre saúde física
e emocional.
• Animações sobre feminismo e racismo.

• Total de 67 vídeos;
• 372.141 visualização dos vídeos;
• 6.795 inscritos no canal;

Painel no “III Simpósio Internacional
de Bem-Estar: cultivando o bem-estar
pessoal e social” premiado como um
dos melhores trabalhos na categoria
Experiência de Organizações.

• 93.798 visualização da revista;
• 3.196 seguidores no Instagram;
• 56.216 interações com o
conteúdo do Instagram.
O Fique Bem ensina acolhendo.
Ainda, o Fique Bem nos faz
refletir que o tempo é de
cuidado e de solidariedade
emocional.
Augusto, Paripiranga - BA

Valorizo a didática do projeto, a
qualidade dos formadores e dos
materiais apresentados e o compromisso
social da equipe, visando a construção
de uma sociedade ética e compassiva.
Letícia, Belo Horizonte - MG

Imprensa
Canal Futura
Programa Debate

UOL Ecoa

Revista
Fique Bem

Perfil no
Instagram
Projeto financiado por:

• Compartilhamento de projetos em sala de aula.
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APRENDIZAGEM PARA
CORAÇÕES E MENTES
Ação focada na sociedade

• 541 professores certificados.
• 736 participantes.
• 8 turmas formadas.
• Professores de AP, BA, DF, GO, MA, MG,
MS, MT, PB, PE, PR, RJ, RO, RS, SC, SP, TO.
• NPS: 0,927.
• Avaliação média dos participantes: 9,65.
• 17.050 alunos beneficiados (alunos dos
professores concluintes).

O que é?

• 89,4% estabeleceram a prática de
autocuidado na rotina.

• Formação de professores da rede pública em habilidades sociais,
emocionais e éticas.

• 93,3% dos professores concluintes estão
levando o conteúdo para seus alunos.

• Programa SEE Learning desenvolvido pela Emory University (EUA).
• Gratuito e totalmente online com encontros síncronos.
• Indicado para professores do Brasil todo.
• Vivências práticas e bases científicas.
• Temas: Prática de Autocuidado, Compaixão, Habilidades de
Relacionamento.
• Acompanhamento do Center for Contemplative
Science and Compassion-Based Ethics da Emory
University (Atlanta-EUA).
• Pesquisa sobre bem-estar dos participantes
desenvolvida pelo Centro de Ensino e Pesquisa
Albert Einstein.

As aulas reduzem o estresse e a
frustração e aumentam a atenção,
bem-estar e motivação.
No decorrer do curso, os participantes
chegam menos estressados e frustrados
para a aula.

Me sinto mais centrada e mais
atenta aos meus sentimentos
e mais cuidadosa com os
sentimentos dos que me cercam.
Me sinto mais resiliente.
Professora Janice

Projeto financiado e apoiado por:
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CONQUISTAS DE 2021
Somos uma das 100 Melhores ONGs
do Brasil.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
O Relatório Financeiro está sendo
finalizado por auditoria externa e
será publicado em breve.

Realizamos o Percurso Formativo
do Programa Itaú Social UNICEF.

Novamente conseguimos o Selo
A+ de Gestão e Transparência do
Instituto Doar.
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PARCEIROS

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization
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QUER FAZER UMA DOAÇÃO?

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

GAIA+ DE CARA NOVA

Manifesto da Gaia+
Plataforma de doação
para Pessoa Física e
Pessoa Jurídica.

Assim como você, a Gaia+ também mudou!
Diante de tudo o que vivemos nos últimos anos,
ninguém chegou até aqui sem ter passado por
intensas transformações. O mesmo aconteceu
com a nossa ONG.
Vivemos hoje em um mundo complexo, que
exige mudanças, maturidade, compaixão e uma
nova consciência. Precisamos repensar nosso
estilo de vida, a forma como consumimos, como
respeitamos o planeta, e, além disso, a maneira
como nos relacionamos e nos comunicamos uns
com os outros.
Neste novo ciclo, queremos e precisamos
desenvolver nossas potencialidades.

trazemos uma nova visão sobre o papel da Gaia+
nessa jornada: queremos elevar os Gaianinhos a
novas potências — e essa missão é tão forte que
está até na nossa marca.
Somos apaixonados pela educação e sabemos
o seu potencial para transformar vidas. Por isso,
buscamos evoluir sempre e ampliar a consciência
de mundo de toda a nossa rede. Assim, a
partir da compaixão e da solidariedade, vamos
construir um mundo melhor, onde os sonhos
são realizados, todos são respeitados e a vida
floresce.
Venha com a gente! Essa viagem vai ser ainda
mais transformadora se compreendermos nossa
interdependência e pensarmos em comunidade.

E, como estamos todos interligados, é claro que
isso se reflete nos nossos queridos Gaianinhos.

Qual é o próximo passo que você quer tomar
para atingir seus objetivos? Ou ainda qual a
potencialidade que você deseja desenvolver?

Acreditando no potencial dessas crianças,

Um abraço sincero da equipe Gaia+
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O QUE APRENDEMOS?
O atual cenário político trouxe muitas instabilidades no sistema da Lei de
Incentivo à Cultura. Procuramos diversificar ainda mais nossas fontes de receita,
por meio de editais de empresas e da Lei de Incentivo ao Esporte.

Os diferentes cenários pandêmicos nos tornaram ainda mais flexíveis.
Navegamos em diferentes situações, de acordo com a possibilidade à época
exigida pela COVID-19. Iniciamos o ano ampliando as atividades à distância
dos Gaianinhos, montamos um curso totalmente online para professores e
conseguimos retomar das atividades presenciais no Gaia+ LAB com segurança.

Nossa força veio das nossas conexões. O esforço dos
Gaianinhos e suas famílias em participar das atividades
à distância no Gaia+ LAB, a rede de professores
entusiastas do Fique Bem que se tornaram parceiros,
médicos e especialistas que nos auxiliaram com
o protocolo de retorno às atividades presenciais,
apoio das empresas e amigos da Gaia+, o time de
conselheiros que realizaram sonhos. Todos nós
compomos essa rede de interdependência da qual
somos felizes de fazer parte.

VAMOS CUIDAR DO NOSSO FUTURO?
Independente da causa pela
qual o seu coração bate,
nossos desejos por felicidade
e pelo não sofrimento nos
colocam em busca de um
mundo diferente deste
em que vivemos. Nós
acreditamos que tudo fica
melhor quando conseguimos
compartilhar a felicidade com
todas as pessoas. Por isso,
estamos muito felizes em
compartilhar com você as
nossas conquistas e nossos
resultados do ano de 2021.
Vamos juntos mudar o mundo?
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Denise Libardi
Música

Conselho Consultivo

Diego Cardinalli

Hiago Martins

Lenira Zambon

Mariana Ferrão

Wellington Nogueira

Rodrigo Oliveira

Naira Pacifico

Sayuri Morinaga

Thais Galesi

Elisa Kozasa

Bruno Prellwitz

Loraine Martins

Elisa Tawil

Izabella Almeida

Joce Araujo

Lantana
Piracicaba Rugby

Leticia Bossonario
Inglês

Rita Pavinatto
Zumba

Rodrigo Ruschel
Facilitador

Conselho Fiscal

Diretores

Apoio especial

EQUIPE

Eduardo Pacifico

Fábio Gordilho

Gabriela Pacifico

João Pacifico

Damaris Verderame

Elson F. de Lima

Sabrina Polli Paes
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Airton Pires Pinto
Aline Aparecida de Lima Santos
Aline Fernandes Correa
Allan Miyanishi dos Santos
Amanda Cerqueira dos Santos
Ana Beatriz Ortega Barbosa
Ana Carolina Briante Eiler
Anderson da Silva Pereira
Antonio Ubirajara Oliveira
Beatriz Passarelli Gomes
Bruno da Silva Oliveira
Bruno Gonçalves Carvalho
Danilo Jose Pereira Delgado
Dayane Soares de Lima
Débora Beatriz Ferreira de Lima
Diego Barbosa Bomfim
Diego Souza Sauáia
Eduardo Fleury Santos Cardoso
Eduardo Tosetti Hills Lopes
Eduardo Santos da Costa Mello
Emerson Rodolfo Lopes
Emerson Romualdo Fernandes
Estela Asperti Nardi
Felipe Rafael Zacarias Bueno
Fernando de Moura Passos
Flavia de Mello Ceratti
Gabriela Farias do Prado Lelis
Guilherme Costa
Guilherme Henrique Busto Lopes
Guilherme Oliveira da Silva
Hans Christian Ribeiro Temp

Jackeline Amorim da Silva
Jackeline de Melo Flamia
Jéssica Azevedo Arruda
Jessica Nascimento de Amorim
Jessica Rodrigues Silva
João Deyvid do Nascimento
João Marcelo Tavares Matos
John Carlos Goes Moura
Jolisan Vinicius Santos
Jonas Lucas Antunes Lima
Jorge Felipe Damm Prado
José Mário Moreira Sciammarella
Julia Sampaio Vieira
Juliana Torres do Nascimento
Kaio Henrique da Silva
Kamila Priscila Silva
Kamilla Fernandes Monteiro
Kelly Cristina Vieira
Lais Ramos da Silva
Laís Tavares Brasil
Leticia Gomes Gotardi
Lucas Augusto Gabriel
Lucas Cunha Lopes da Silva
Lucas Drummond Alves
Lucas Marrese Masri
Luciana Torres Campana
Luis Felipe Rodrigues Moreira
Luis Mauricio de Oliveira
Luis Octavio de Almeida
Marcos Borba Moreira
Maria Fatima de Lima

Mariana Akamine Scofano
Mariana Gorski de Toledo
Mariana Oliveira de Santana
Monique Leopassi Silva
Natalia Mucio Alencar
Natasha Pereira Wiedmann
Nathalia de Sena da Silva
Nattasha Muriel de Araujo
Paulo Henrique Bruno Faria
Priscila Navarro Britto de Abreu
Rafael Barbosa de Freitas
Rafael de Souza Viana
Rafael Graça Teixeira
Rafael Guimarães
Rafael Syade de Souza
Renato de Souza Barros Frascino
Rodolfo Jordão da Silva Filho
Rodrigo Bragatto Moura
Rodrigo Ferreira dos Santos
Rodrigo Shyton de Melo
Sara da Rocha Scarpim
Silvia Karolyn Bonfim Silva
Simone Santini
Sofia Serra Tavares
Suellen Correa Rodrigues
Thais Cardosos da Silva
Thais Chang Thomaz
Thalita Ferreira Monteiro
Thomaz Augusto Brenha Ribeiro
Vivian Brandão Pereira
Yasmim Torres de Souza
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www.gaiamais.org
@gaia_mais
+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

