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Carta da direçao
 Em 2016, a AFESU completou 53 anos de 
história. Tendo sempre como pano de fundo os 
temas da valorização da mulher na sociedade e 
de sua formação integral, oferecemos diferentes 
tipos de projetos ao longo desses anos, buscando 
sempre alinhamento com as principais demandas 
das comunidades onde atuamos. 

 Durante essa trajetória, trabalhamos com 
diferentes públicos. Começamos oferecendo 
qualificação  profissional para a população 
adulta na década de 60, época em que as 
mulheres estavam praticamente marginalizadas 
do mercado de trabalho. Na década de 80, 
dirigimos nossos esforços prioritariamente para 
o público jovem e,  recentemente, identificamos 
a necessidade de também prestar atendimento a 
crianças em idade escolar. 

 O novo cenário da educação no Brasil 
indica uma necessidade urgente de oferecer 
complementação escolar para estudantes de 
escolas públicas. Indicadores como o Índice de 
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Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
demonstram que há uma grande deficiência na 
formação  das crianças e jovens brasileiros em 
matérias básicas, o que repercute e provoca um 
atraso na formação escolar e, consequentemente, 
na vida profissional desses jovens. 

 Por esse motivo e diante do atual  cenário, 
a atenção da AFESU vem migrando para o 
atendimento dessa demanda, oferecendo 
em todos os nossos projetos a oportunidade 
de reforço em disciplinas como português e 
matemática, bem como do desenvolvimento de 
habilidades de comunicação e raciocínio analítico, 
tão importantes para um bom desenvolvimento 
no mundo do trabalho. 

 Sempre com o ideal de promover 
transformações profundas na vida das 
beneficiárias dos nossos projetos, indo além da 
formação técnica-acadêmica, buscamos dar a 
elas uma atenção cada vez mais personalizada, 
por meio das preceptorias, da participação da 
família e da formação humana em virtudes e 
valores éticos. Assim, acreditamos que podemos 
potencializar o aprendizado e ampliar nosso 
impacto na vida de cada uma e nas comunidades.

 Entre os acontecimentos que merecem 
destaque em 2016 está a parceria da AFESU 
com o Instituto Carlyle Brasil (ICB), que permitiu 
um grande impulso para aprimorarmos nossos 
processos de gestão, autossustentabilidade e 
governança. Além de oferecer apoio financeiro, o 
ICB viabilizou o acesso a serviços de consultoria 
estratégica, auditoria, assessoria jurídica e 
comunicação junto a importantes empresas 
como a Bain & Company, KPMG, Pinheiro Neto 
Advogados, MSL Andreoli e Revolution, permitindo 
um grande aprendizado para toda a organização. 

 Esse apoio também viabilizou a mudança da 
identidade visual da AFESU, que agora tem uma 
imagem mais moderna e um slogan que traduz 
melhor a essência do nosso trabalho: transformar 
vidas por meio de uma formação profissional e 
humana de excelência. 

Boa leitura,

Fernanda Figueiredo
Diretora Executiva da AFESU



A AFESU forma mulheres comprometidas
com o trabalho e os valores éticos, que irão
transformar a sociedade a partir de sua profissão.
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SOBRE A AFESU
 A AFESU é uma organização não governamental sem fins lucrativos que, desde 1963, trabalha para 
promover a dignidade humana por meio da formação cidadã, educacional e profissional de mulheres 
– crianças, adolescentes e adultas – em situação de vulnerabilidade social.

 Foi uma das primeiras organizações sociais brasileiras criadas com a missão de inserir mulheres 
no mercado de trabalho, com o diferencial da formação humana em virtudes e valores éticos. Em 2016, 
a organização atendeu mais de 700 crianças, adolescentes e adultas e, levando em consideração a 
participação da família no processo de aprendizado, impactou mais de 3 mil pessoas.

 Seu trabalho é desenvolvido em três Centros de Capacitação Profissional: Moinho, em Cotia; Morro 
Velho, no Jardim Taboão, em São Paulo; e Veleiros, na Vila Missionária, também em São Paulo.

NOSSA HISTÓRIA

Missao
 Transformar vidas por meio da valorização 
pessoal e da formação de excelência, para a 
promoção social e a inclusão de mulheres no 
mercado de trabalho.

Metas
• Preparar as alunas para que tenham um bom 
   desempenho no ENEM; 
• Incentivar a continuidade do estudo em cursos 
   técnicos e no ensino superior;
• Aumentar o número de alunas cursando boas 
   universidades;
• Capacitá-las para empregos mais valorizados  
    pelo mercado.

1963: 1970: 1998: 2001: 2016:

+ de 700

+ de 3 mil

+ de 9,5 mil

crianças, jovens e
adultas atendidas

familiares impactados
pelos projetos

horas de atividades e
aulas de formação

Visao
 Promover a dignidade humana através do 
estudo, do trabalho e do serviço à sociedade.

Valores
• Respeito à individualidade e à personalidade;
• Serviço às pessoas e à sociedade; 
• Valorização da família;
• Virtudes e valores éticos;
• Coerência entre valores e ações.

Assista ao vídeo 
institucional da AFESU

Início das 
atividades 
voluntárias de 
ensino de costura 
e de artesanato 
(Jardim Taboão, 
em São Paulo).

Inauguração do 
Centro Social 
Morro Velho 
(Jardim Taboão, 
em São Paulo).

Inauguração
do CCP Casa
do Moinho 
(em Cotia).

Inauguração do 
CCP Veleiros (na 
Vila Missionária, 
em São Paulo).

Lançamento da 
nova identidade 
visual da AFESU 
e de suas 
unidades.
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METODOLOGIA PEDAGÓGICA
 Para cumprir sua missão de formar mulheres protagonistas, transformadoras da realidade em seu 
entorno, a AFESU acredita que é necessário desenvolvê-las de maneira integral, em diferentes dimensões 
de suas vidas. Por isso, a metodologia pedagógica da organização está baseada em quatro pilares:  
participação da família, aprendizagem significativa, valores éticos e preceptoria. Esse modelo 
pedagógico visa formar as beneficiárias com competências técnicas e comportamentais fundamentais 
para que possam construir e seguir seus próprios projetos de vida.

Participaçao da Família 
 A AFESU acredita que a família é fundamental no processo de 
desenvolvimento das beneficiárias; por isso, realiza rodas de discussão, palestras 
e atendimentos particulares com seus familiares. O principal objetivo é contar 
ativamente com os pais na formação e na educação das crianças e jovens. 

”A AFESU é um ótimo lugar para nossas filhas aprenderem a ser 
mais responsáveis.  Só tenho a agradecer a todos os professores.”

Deraldo Soares Oliveira,
pai de aluna

Aprendizagem significativa
 Os projetos da AFESU seguem o modelo de aprendizagem completa, composto por três fases: 
inspirar, em que se desperta nas alunas o interesse em aprender; capacitar, através de oficinas teóricas e 
práticas, com exemplos adaptados à realidade, tornando a aprendizagem significativa; e consolidar, fase 
em que o conhecimento é fixado por meio de seminários, estágios e visitas técnicas.

Valores éticos
 Respeito, serviço às pessoas e à sociedade, virtudes, ética e coerência são a 
base de todos os projetos da AFESU. A organização acredita que, além de apoio 
escolar formativo e qualificação profissional, as jovens precisam de formação 
humana e cidadã para conseguir enfrentar os desafios da vida profissional e pessoal.

preceptoria
 As alunas contam com acompanhamentos personalizados feitos por uma preceptora ao longo dos 
projetos. Nesses encontros, elas são encorajadas a traçar pequenas metas que as levem mais perto de 
seus grandes sonhos, além de discutir a importância da família e as consequências de suas atitudes e 
decisões em seu futuro pessoal e profissional.

APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA

PRECEPTORIA

VALORES
ÉTICOS

PARTICIPAÇÃO
DA FAMÍLIA

FAMILIARES
IMPACTADOS EM
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OFICINAS E APOIO ESCOLAR PARA JOVENS
Projeto Aprender
Oficinas lúdicas e pedagógicas no contraturno escolar desenvolvem 
habilidades e capacidades cognitivas, a fim de ampliar o universo 
informacional, artístico e cultural das beneficiárias e contribuir 
diretamente para a melhoria do rendimento na escola regular.

Público: do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental
Duração: 1 ano    |    480 horas 

INICIAÇaO PROFISSIONAL PARA JOVENS
Projeto Primeiro Emprego
Oficinas, palestras, visitas e dinâmicas no contraturno escolar  
desenvolvem competências específicas básicas que preparam as 
adolescentes para funções exigidas pelo mercado. Destacam-se  
Expressão Oral e Escrita, Introdução ao Direito e Postura Pessoal e 
Profissional. 

Público: do 1° ao 3° ano do Ensino Médio
Duração: 1 ano    |    480 horas  

APOIO A GESTANTES
Projeto Vida Nova
Informações básicas e orientação para a formação humana e psicológica 
da gestante, preparando para a chegada do pós-parto e do bebê, de 
forma a fortalecer os vínculos familiares e a formação da mulher em seu 
papel de mãe.

Público: gestantes
Duração: 1 semestre    |    24 horas 

População (Censo IBGE 2010)
110 mil habitantes, sendo composto
majoritariamente por mulheres

IDHM 2010

IDEB 2015
4,4   X   6,2 (Estado de SP)

SITUAÇÃO DAS ESCOLAS

DESDE 1963 NO JARDIM 
TABOaO, EM SaO PAULO

0,895

Todas as escolas públicas
da região estão em situação 
de alerta ou atenção

Cursos e projetos

AFESU morro velho

Assista ao vídeo
institucional da AFESU
Morro Velho
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Cursos e projetos OFICINAS E APOIO ESCOLAR PARA JOVENS
Projeto Crescer e Aprender
Oficinas lúdicas e pedagógicas no contraturno escolar que têm por 
objetivo desenvolver habilidades e capacidades cognitivas para ampliar 
o universo informacional, artístico e cultural e contribuir diretamente 
para a melhoria do rendimento na escola regular.

Público: do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental
Duração: 1 ano    |    240 horas 

CURSOS TÉCNICOS 
Em Cozinha
Curso presencial de nível técnico aprovado pelo MEC, tem como 
objetivo formar profissionais que dominem as técnicas de culinária, 
higiene, práticas na cozinha, confeitaria, copa, produção e manipulação 
dos alimentos, trabalho em equipe e supervisão do time.

Em Hospedagem
Aprovado pelo MEC, o curso presencial de nível técnico tem a finalidade 
de capacitar a aluna para atuar no ramo de hotelaria e no domínio de 
técnicas de governança, lavanderia, recepção e almoxarifado, além 
de desenvolver a habilidade de trabalhar em equipe e supervisionar 
esses serviços.

Público: de 17 a 21 anos
Duração: 1 ano    |    800 horas

Cotia

População (Censo IBGE 2010)
201.150 habitantes

IDHM 2010
0,780

IDEB 2015
5,7   X   6,2 (Estado de SP)

SITUAÇÃO DAS ESCOLAS
72,1% das escolas públicas
da região estão em situação
de alerta ou atenção

INICIAÇaO PROFISSIONAL PARA JOVENS
Projeto Primeiro Emprego – Recepção e Eventos
Oficinas de recepção, atendimento ao público, eventos, postura 
profissional, inglês e informática proporcionam às adolescentes o 
primeiro contato com o mundo profissional, preparando-as para exercer 
funções exigidas pelo mercado de trabalho.

Projeto Orientação Profissional
Oficinas socioeducativas informam sobre o mundo do trabalho e 
proporcionam às adolescentes a oportunidade de conhecer o cotidiano 
profissional de diferentes áreas de atuação. Palestras de orientação 
vocacional auxiliam na escolha da futura profissão.

Público: do 1º ao 3º ano do Ensino Médio
Duração: 1 ano    |    240 horas 

AFESU moinho
DESDE 1998 EM COTIA

Assista ao vídeo
institucional da
AFESU Moinho



População (Censo IBGE 2010)
270 mil habitantes, sendo composto
majoritariamente por mulheres

IDHM 2010
0,800

IDEB 2015
5,2 X 6,2 (Estado de SP)

Situação das Escolas
53% das escolas públicas
da região estão em situação
de alerta ou atenção.
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OFICINAS E APOIO ESCOLAR PARA 
CRIANÇAS E JOVENS 
Projeto Final de Semana
Oficinas temáticas, palestras e atividades lúdicas como inglês, 
espanhol, gastronomia mirim, artesanato e cidadania proporcionam 
às crianças e familiares espaços de referência para complementação 
escolar e convivência.
Público: do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental
Duração: 1 ano    |    87 horas 

Projeto Vida
Oficinas lúdicas e pedagógicas no contraturno escolar auxiliam no 
desenvolvimento de habilidades e capacidades cognitivas, com o 
objetivo de ampliar o universo informacional, artístico e cultural das 
beneficiárias e contribuir diretamente para a melhora do seu rendimento 
na escola regular.
Público: do 3º ao 8º ano do Ensino Fundamental
Duração: 1 ano    |    675 horas 

INICIAÇaO PROFISSIONAL para jovens
Projeto Sabor e Saberes
Oficinas práticas e lúdicas de alimentação, confeitaria, buffet e 
hospedagem desenvolvem habilidades iniciais para adolescentes, 
ampliando seu universo informacional, artístico e cultural e preparando-
as para atuar no mercado de trabalho na área de gastronomia e eventos.
Público: do 9° ano do Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Médio 
Duração: 1 ano    |    175 horas

CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES 
Auxiliar e Técnico em Enfermagem
Curso presencial de nível técnico aprovado pelo MEC, oferece formação 
profissional em enfermagem, com aulas teóricas e práticas em 
laboratório especializado, localizado na própria unidade. As alunas 
também realizam estágios curriculares supervisionados em unidades 
de saúde parceiras.
Público: de 17 a 23 anos   
Duração: 2 anos    |    1800 horas 

Assistente Familiar / Cuidador de Idosos
Aulas teóricas e práticas, em laboratório especializado na própria 
unidade, com profissionais de diversas áreas como gerontologia, 
fisioterapia, enfermagem, psicologia, nutrição, entre outros. As 
alunas participam ainda de prática profissional supervisionada em 
residencial de idosos.
Público: a partir de 18 anos
Duração: 1 semestre    |    160 horas

DESDE 2001 NA VILA 
MISSIONÁRIA, EM SaO PAULO

AFESU veleiros

Assista ao vídeo
institucional da 
AFESU Veleiros

Cursos e projetos
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NOTÍCIAS AFESU
 Muitas conquistas e eventos preencheram o calendário do ano de 2016 na AFESU e suas unidades: 
palestras, visitas a empresas, confraternizações entre alunas, familiares e professoras são apenas alguns 
dos acontecimentos que fizeram com que a AFESU seguisse ainda mais firme em sua missão de formar e 
transformar a vida de centenas de mulheres.

 Durante o mês de outubro, quando toda a comunidade 
internacional chama a atenção para a importância da prevenção 
do câncer de mama no movimento Outubro Rosa, as unidades 
da AFESU se uniram à causa e promoveram atividades de 
conscientização às beneficiárias. A doutora Marilia de Siqueira, 
ginecologista obstetra e mastologista pela Escola Paulista de 
Medicina da Unifesp, ministrou uma palestra para as mães das 
alunas e mulheres da comunidade atendida pela unidade AFESU 
Veleiros, orientando sobre a importância do diagnóstico precoce 
na prevenção e na efetividade do tratamento do câncer de mama.

 Em maio e agosto de 2016, a unidade AFESU Moinho realizou a Semana de Gastronomia e a Semana 
de Hospedagem, em que as alunas dos Cursos Técnicos em Cozinha e em Hospedagem participaram de 
palestras com profissionais da área e aprenderam o dia a dia da profissão que escolheram. Fizeram parte 
da programação visitas aos hotéis Radisson, em Alphaville, e Intercontinental, em São Paulo, e também 
à Adega Restaurante Quinta do Olivardo, em São Roque, onde vivenciaram na prática o conhecimento 
aprendido em sala de aula. Ainda em São Roque, destacou-se a visita à Vinícola Góes, onde as alunas 
puderam conhecer a área de armazenamento nos tonéis, os tipos de uvas, o processo de fermentação e 
a área de envasamento. Na adega, estudaram instrumentos artesanais de produção e algumas histórias 
e tradições portuguesas do Vinho dos Mortos, Pisa da Uva, Sopa de Pedras, entre outros.

 De outubro a novembro de 2016, Carol 
Fiorentino, chef confeiteira e jurada do 
programa Bake Off Brasil, ministrou aulas de 
confeitaria para as alunas do Curso Técnico em 
Cozinha da AFESU Moinho. Com duas semanas 
de duração, o curso contou com as modalidades 
macarón, modelagem de pasta americana, 
cobertura de bolo, chocolates e naked cake. Além 
de contar com o patrocínio da Callebaut na aula 
de chocolate, Carol recebeu ainda a convidada 
Marli da Silva para a oficina de pasta americana, 
que ajudou as jovens a sofisticarem ainda mais 
suas criações. Especialista em modelagem 
de pasta americana, Marli possui mais de 30 
anos de experiência, tendo trabalhado com 
a chef confeiteira argentina Marcela Sanchez 
e com a chef Carole Crema. Ao final do 
módulo, as alunas fizeram uma homenagem a 
Carol, que foi nomeada oficialmente madrinha 
da AFESU Moinho.

Na Semana da Gastronomia
e da Hospedagem,

alunas fazem visitas
técnicas a hotéis

e restaurantes

Carol Fiorentino realiza oficinas de
confeitaria e se torna madrinha da
AFESU Moinho

Palestra durante o Outubro Rosa orienta sobre 
prevençãao do câncer de mama

Assista à aula de Macarón da 
Carol Fiorentino às alunas

da AFESU Moinho
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Voluntárias empresárias promovem bazar beneficente 
de dia das maes Alunas de Enfermagem fazem açao 

social em lar de idosos

Unidades comemoram festa junina
com doces e músicas típicas caipiras

 Nos dias 28 e 29 de abril de 2016, voluntárias da AFESU Morro Velho que atuam em diferentes 
segmentos do varejo, como joias, roupas, bijouterias e alimentos gourmet se uniram para realizar o Bazar 
de Dia das Mães e doar parte do valor arrecadado com as vendas para a unidade.

 Além de realizar parcerias em datas pontuais, 
como no dia das mães, a AFESU Morro Velho mantém 
um bazar permanente, conhecido pela qualidade e 
delicadeza de suas peças. Porta-guardanapos que se 
assemelham a orquídeas e rosas, jogos americanos e 
saquinhos personalizados para viagem são algumas 
das peças mais vendidas. 

O ano todo

 No segundo semestre de 2016, as jovens do 
Projeto Primeiro Emprego, da AFESU Morro Velho, 
realizaram visitas técnicas ao restaurante Outback 
– unidade Shopping Jardim Sul. Acompanhadas 
pelo proprietário Ricardo Ferracini, as participantes 
aprenderam sobre a rotina de trabalho da 
empresa, desde controle de compras e estoque a 
gestão de funcionários.

Visita a restaurante 
complementa aprendizado
do Projeto Primeiro Emprego

 “A única maneira de ser feliz é ajudando alguém”. Essa foi a 
principal mensagem deixada pelo professor Luiz Marins, especialista 
em Antropologia e Ecologia Humana, na palestra que ministrou em 
comemoração ao Dia Nacional do Voluntário, na unidade AFESU 
Morro Velho. O professor, que também é voluntário da AFESU, deixou 
uma mensagem motivacional às mulheres que colaboram com a 
organização como voluntárias, dando dicas sobre como se manter 
motivadas e enfatizando a importância do trabalho que realizam.

 No dia 8 de junho de 2016, as alunas do Curso Técnico em 
Enfermagem da AFESU Veleiros fizeram uma ação social com 
idosos na Associação Viver Melhor, organização localizada na Vila 
Missionária e que atende a população do entorno do bairro. Durante 
as atividades, as alunas deram orientações sobre alimentação e 
controle arterial na terceira idade, colocando em prática o que 
aprenderam na sala de aula. A ação foi um importante incentivo 
para as jovens praticarem ações voluntárias e adquirirem espírito 
de colaboração, responsabilidade e engajamento com a sociedade.

 Durante o mês de junho, as unidades da AFESU promoveram comemorações juninas com as 
jovens atendidas, com direito a quadrilha, brincadeiras e comidas típicas. A festa promovida na unidade 
AFESU Veleiros, por exemplo, além de música típica caipira e barracas com as tradicionais pipoca, 
milho e tapioca, contou com jogos confeccionados pelas jovens do Projeto Vida e do Projeto Sabor 
& Saberes. As participantes estiveram presentes com suas famílias, assim como líderes comunitárias e 
amigos da região.

Assista ao depoimento do
Prof. Marins às voluntárias

da AFESU

Professor Marins ministra palestra 
em comemoraçAo ao Dia Nacional 
do Voluntário
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PARCEIROS

Principais frentes de desenvolvimento

• Instituto Carlyle Brasil
 No ano de 2016, a AFESU firmou uma 
importante parceria com o Instituto Carlyle 
Brasil, uma iniciativa social dos funcionários e 
apoiadores do Grupo Carlyle para melhorar a 
educação no Brasil. Por meio de investimento 
financeiro direto, trabalho voluntário de 
funcionários e serviços pró-bono de empresas 
parceiras, o Instituto Carlyle mobiliza profissionais 
e empresas com muita experiência no mundo 
corporativo para apoiar o desenvolvimento das 
organizações sociais em três importantes temas: 
autossustentabilidade, gestão e governança. 

 O apoio do Instituto Carlyle foi direcionado 
em 2016 para a unidade AFESU Veleiros e para 
algumas iniciativas de caráter institucional. Os 
resultados dessa parceria são uma prova de como 
é grande a contribuição que as grandes empresas 
podem dar para o desenvolvimento da sociedade, 
que vai muito além da ajuda financeira. O modelo 
de trabalho do Instituto Carlyle demonstra que, 

• PayPal - Dia de Doar
 No dia 29 de novembro de 2016, Dia de Doar, 
também conhecido mundialmente como Giving 
Tuesday, a AFESU lançou uma campanha em 
parceria com o PayPal, empresa de pagamentos 
eletrônicos. De 27 de novembro a 31 de dezembro, 
a empresa doou para a organização a quantia 
equivalente a cada real doado para a AFESU 
por pessoa física via Paypal. A ação, além de 
arrecadar aportes financeiros para a AFESU, serviu 
como inspiração para as pessoas se engajarem e 
contribuírem com causas sociais.

• BrazilFoundation
 A AFESU Veleiros consolidou uma 
importante parceria com a BrazilFoundation, 
que, por meio de seu Fundo de Mulheres, apoiou 
com recursos financeiros o Projeto Vida. O apoio 
foi viabilizado por meio da campanha Woman for 
Woman (Mulheres por Mulheres), que tem como 
objetivo promover a filantropia entre mulheres 
brasileiras, fortalecendo o empreendedorismo, a 
liderança e os direitos da mulher ao redor do país.

ao compartilhar sua expertise em gestão, as 
empresas são capazes de deixar um legado muito 
mais profundo e duradouro para as organizações 
sociais: o aprendizado de gerir de maneira mais 
eficiente seus recursos, causando maior impacto 
para as comunidades de baixa renda e para a 
sociedade como um todo.

Principais frentes de desenvolvimento

Área de Desenvolvimento Institucional: criação de um setor dedicado à 
mobilização de recursos e comunicação

Mobilização de doações: articulação junto a funcionários do Carlyle e empresas 
como a Rede D’Or São Luiz

•

•

•

•
• 

•
•

Consultoria estratégica: orientação especializada com apoio da Bain & Company

Medição de impacto: definição dos principais indicadores de resultados e 
elaboração de pesquisa junto às beneficiárias pela Bain & Company

Auditoria contábil: realizada pela empresa KPMG

Comunicação: reformulação da identidade visual e materiais de divulgação, com 
apoio da agência Revolution, e serviços de assessoria de imprensa pela MSL Andreoli

Assessoria jurídica: revisão dos estatutos e das regras de governança, com apoio 
do escritório Pinheiro Neto Advogados

AUTOSSUSTENTABILIDADE

GESTÃO

GOVERNANÇA
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Junior Achievement
 A unidade AFESU Morro Velho realizou 
ao longo de 2016 o Projeto Miniempresa, que 
proporciona a adolescentes do Ensino Médio a 
oportunidade de simular, na prática, a criação e 
o desenvolvimento de uma empresa. A atividade 
durou 15 semanas e foi desenvolvida em parceria 
com a Junior Achievement, organização social 
de educação prática em empreendedorismo, 
que disponibilizou quatro profissionais 
voluntários das áreas de marketing, finanças, 
recursos humanos e produção para orientar as 
jovens. Todas as etapas de desenvolvimento 
de um produto puderam ser vivenciadas pelas 
participantes do projeto, desde sua idealização e 

concepção até sua divulgação e vendas. Entre os 
itens que as participantes idealizaram produzir, o 
escolhido foi o “Celport”, um protetor de celular 
feito a partir de embalagem longa vida e uma 
folha transparente sensível ao toque que tem 
como principal objetivo permitir que o usuário 
ouça música no banho sem que o vapor danifique 
o aparelho. Durante o projeto, as alunas se 
organizaram para vivenciar o dia a dia de uma 
empresa e assumir cargos como presidente, 
gerente financeira e gerente de marketing. 
O produto foi vendido em caráter de treinamento 
e demonstração em feiras e eventos pelas 
próprias desenvolvedoras.

Mattel
 Em dezembro de 2016, a unidade AFESU 
Veleiros ganhou um espaço feito especialmente 
para incentivar as crianças que participam do 
Projeto Vida e do Projeto Final de Semana a 
exercer uma atividade extremamente benéfica 
ao seu desenvolvimento, mas esquecida no 
mundo contemporâneo: brincar. Muito mais do 

que apenas entreter e divertir as beneficiárias, 
o espaço proporciona o desenvolvimento de 
diversas habilidades, como funções cognitivas, 
criatividade e sociabilização. A brinquedoteca foi 
realizada em parceria com a Mattel, que doou os 
móveis, as bonecas e os demais brinquedos que 
compõem o espaço.

instituto Alcoa
 No dia 18 de outubro de 2016, jovens do 
projeto Sabor e Saberes, da AFESU Veleiros, 
participaram do programa Habilidades para o 
Sucesso, promovido pela organização social 
Junior Achievement em parceria com o Instituto 
Alcoa. O encontro contou com sete aulas 
conduzidas por colaboradores voluntários que 
atuam em diferentes áreas, como marketing, 
finanças, jurídico e recursos humanos. Debates, 
resolução de cases, dinâmicas em grupo e 
apresentações fizeram parte da programação 
dos voluntários, que expuseram também a 

importância de determinadas habilidades para 
a vida profissional, seguindo a metodologia da 
Junior Achievement. Para as participantes do 
projeto, essa foi uma ótima oportunidade de 
conhecer a realidade de uma grande empresa 
e se espelhar nas histórias inspiradoras e nas 
trajetórias de vida dos funcionários da Alcoa. 
Foram notáveis as mudanças que a atividade 
trouxe para a postura de algumas alunas, que 
passaram a participar mais ativamente das aulas 
regulares e a se empenhar mais para alcançar 
seus objetivos de vida.

Liberty Seguros
 Com o objetivo de incentivar a formação de 
jovens e mulheres para o mercado de trabalho, a 
Liberty Seguros se tornou parceira e apoiadora 
da AFESU. Além de apoiar financeiramente a 
organização, a empresa promoveu um ciclo de 
workshops com especialistas que transmitiram 
suas experiências e esclareceram dúvidas 
das jovens atendidas pela unidade AFESU 
Veleiros sobre profissão e carreira. O ciclo de 
palestras durou três dias e abordou temas 
como empreendedorismo, educação financeira, 
planejamento do futuro profissional, carreira e 
oportunidades de trabalho.



24 25

Libbra
 Em 2016, as alunas dos Cursos Técnicos em 
Cozinha e em Hospedagem e do Projeto Oficina 
de Orientação para o Mercado de Trabalho, da 
unidade AFESU Moinho, participaram de palestras 
de empreendedorismo ministradas pela Libbra, 
empresa de consultoria em marketing e gestão 
para foodservice. Além de conhecerem as últimas 
tendências mundiais do ramo da gastronomia, 
as alunas aprenderam a se desenvolver em um 
processo seletivo e em dinâmicas de grupo, 
assim como as atitudes e a postura profissional 
esperadas pelas empresas.

Grupo Comolatti
 Nos meses de maio e julho de 2016, as 
unidades AFESU Moinho e AFESU Morro Velho 
receberam cerca de 170 convidados no tradicional 
Terraço Itália, em chás beneficentes em prol das 
entidades. O evento, que foi patrocinado pelo 
Grupo Comolatti, teve como objetivo captar 
recursos para auxiliar na manutenção dos 
projetos da instituição. “O chá foi um sucesso, 
tivemos um recorde de público”, disse Vanda 
Notarnicola, gerente de atividades da AFESU 

FUCONDI
 
 A unidade AFESU Moinho possui projetos aprovados pelo Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente de Cotia e, por isso, pode receber doações do Fundo Municipal do Conselho dos Direitos 
da Criança e Adolescente (Fucondi) por meio da renúncia fiscal de contribuintes com valor a pagar 
no Imposto de Renda. Em 2016, o Bradesco foi um grande apoiador via renúncia fiscal, contribuindo 
significativamente para a sustentabilidade dos projetos realizados pela organização.

FUMCAD 
 Três projetos da AFESU foram aprovados 
em 2016 pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CMDCA), vinculado 
ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 
(Fumcad). O objetivo do Fumcad é financiar 
projetos que garantam os direitos da criança e 
do adolescente em situação de risco por meio da 
utilização da renúncia fiscal do Imposto de Renda 
de pessoas físicas e empresas. Algumas empresas 
que apoiaram os projetos da AFESU Veleiros 
foram: Rede D’Or São Luiz, Monsanto e PwC.

Moinho. Regina Pancini, voluntária que colabora 
com a organização do evento há mais 10 anos, 
comemorou seus resultados. “Graças ao esforço 
conjunto, conseguimos doações de prêmios e 
muita procura por convites”, disse ela. “A cada ano 
que passa, as pessoas colaboram mais porque 
reconhecem a importância do nosso trabalho 
para a formação de crianças e adolescentes”, disse 
Cristina Pacheco, diretora da AFESU Morro Velho.
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Grupo Essência Bela
 No ano de 2016, a parceria entre a AFESU e o grupo Essência Bela se consolidou, trazendo 
importantes frutos para a organização. O Projeto Essência Bela existe desde 2015 ativo no 
Instagram e é composto por amigas, mulheres influentes que se uniram para fazer o bem, valorizar 
as virtudes e a essência da alma, além de promover encontros com fins beneficentes. Composto 
por mais de trinta mulheres, entre elas Isabella Fiorentino, Suzana Gullo Mion, Mari Medeiros, Cris 
Tamer, Nazaré Barbosa, Andrea Bartelle e Maria Beltrão, o grupo realizou diversas ações em 2016 
em prol da AFESU e suas unidades.

3a ediçao do Blessed 
Brands
 Após muitos meses de preparação por um afiado 
time de voluntárias da AFESU, a 3ª edição do Blessed 
Brands em prol da entidade foi um sucesso de público: 
mais de mil pessoas circularam pelo local. O evento 
aconteceu nos dias 7 e 8 de novembro de 2016 e reuniu 
50 marcas do segmento de luxo no Contemporâneo 
8076, em São Paulo. Comandado por Andrea Bartelle 
e Camila Magalhães, o evento também teve em sua 
curadoria Isabella Fiorentino, Cris Tamer e Mari Medeiros 
e, como patrocinador máster, a “FESTAH Locação de 
Móveis e Objetos”. Além das vendas, fizeram parte 
da programação workshops sobre estilo, fotografia 
e empreendedorismo em moda, conduzidos por 
personalidades como Isabella Fiorentino, Bia Kawasaki, 
Anderson Birman, Mari Medeiros e Cris Tamer.

Jantar Essência Bela
 Realizado no dia 2 de maio no Shopping JK 
Iguatemi, com coordenação de Ana Paula Zogbi, 
curadoria do grupo Essência Bela e patrocínio da 
Corello, do grupo JK, da Joico e da We Expand, a 
primeira edição do Jantar Essência Bela teve a 
presença de mais de 350 pessoas. O sucesso do 
evento foi possível graças ao apoio dos colaboradores 
e parceiros que, além de doarem parte da estrutura 
da festa, contribuíram com artigos de luxo leiloados 
e sorteados durante o jantar. O apresentador Marcos 
Mion conduziu o leilão, seguido do comentarista Caio 
Ribeiro, que comandou lances de itens esportivos. 
Entre os itens leiloados, destacaram-se uma exclusiva 
consultoria de moda de Isabella Fiorentino, uma 
joia da designer Isabel Esteves, doada por Carol 
Castelo Branco, e uma fotografia da série Observador, 
de Fabrizio Fasano. Os fundos arrecadados no 
evento foram revertidos para a unidade AFESU 
Veleiros que, com a ajuda dos recursos, lança em 
2017 três novas turmas no Projeto Vida, para crianças 
de oito a dez anos.

Palestras sobre moda 
e estilo
 Dando continuidade à parceria com a 
AFESU, o grupo Essência Bela realizou um 
ciclo de palestras semanais sobre moda para 
jovens atendidas pela unidade AFESU Veleiros, 
coordenadas pela especialista Andressa Cosenza. 
A modelo e apresentadora Isabella Fiorentino e 
o maquiador de personalidades Eliezer Lopes 

dividiram seus conhecimentos sobre estilo, 
explicando conceitos como estética, proporção, 
truques de estilo e styling. As palestras também 
contaram com a participação de integrantes do 
grupo, como a líder Nazaré Barbosa, a consultora 
de estilo Bia Kawasaki, a modelo Larissa 
Mokarzel, a especialista em marketing de moda 
Gabriela Moregola e a advogada especializada 
em direito empresarial e co-fundadora da 
OQVestir, Mariana Medeiros.

Assista ao vídeo
sobre a 3ª edição

do Blessed Brands
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89
%

AVALIAÇaO DE IMPACTO 
 Em 2016, a AFESU realizou uma pesquisa em conjunto com a empresa de consultoria Bain & 
Company com o objetivo de avaliar os resultados do Projeto Vida, que oferece oficinas lúdicas e educativas 
como complementação escolar para crianças e jovens. Quatro aspectos do projeto foram avaliados: 
satisfação com o curso, assimilação de valores e virtudes, vínculo com o estudo que as beneficiárias 
mantém após o projeto e impacto da preceptoria. 
 O público-alvo da pesquisa foi composto por jovens que iniciaram no Projeto Vida em 2010 e, ao 
todo, 73 delas responderam ao questionário. Os resultados foram surpreendentes e comprovaram que a 
metodologia pedagógica da AFESU é efetiva para formar estudantes e profissionais de maneira integral, 
com qualidade técnica e também valores humanos, éticos e com senso de responsabilidade sobre sua 
própria trajetória de vida.

61
%

75
%

77
%

81
%

85
%

Solucionar diversos problemas familiares;

Adquirir o hábito de se planejar para atingir seus objetivos;

Ter conhecimento dos programas de assistência aos quais 
podem ter acesso.

Além disso, a maioria das respondentes indica que 
a preceptoria foi muito importante para:

das ex-alunas entendem que ter respeito e ser 
respeitado pelos outros é a base para criar um 

bom relacionamento com as pessoas.

das ex-alunas entendem que para crescer 
e evoluir é preciso dedicação, superação e 

força de vontade.

das ex-alunas reconhecem que o 
conhecimento é valioso, pois é algo que 

ninguém pode tirar delas.

das ex-alunas reconhecem a necessidade de 
batalhar para aproveitar as oportunidades.

das ex-alunas reconhecem como é 
importante estudar para ter oportunidades e 

um futuro melhor.

das alunas são promotoras do Projeto 
Vida, ou seja, deram nota 9 ou 10 quando 

questionadas sobre a probabilidade de indicar 
o projeto para outras pessoas.
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