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MENSAGEM DA DIRETORIA

Só conhecemos o potencial de uma pessoa, quando damos a ela oportunidade. Apresentar esse relatório de atividades e 

impactos nos impulsiona a seguir em frente, alinhados com nossa missão de educar, desenvolver talentos singulares e 

conviver com a diversidade, acreditando que isso produza uma mudança sustentável na vida das pessoas com deficiência, 

nas escolas e na sociedade.

Nossos valores de acolhimento, igualdade, equidade, respeito e integridade fizeram de 2017 um ano de muitas vitórias e 

muito crescimento.
CAROLINA RAMOS RESENDE VIDEIRA
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CAROLINA RAMOS RESENDE VIDEIRA

PRESIDENTE DA TURMA DO JILÓ

Nosso objetivo em servir como apoio à equipe escolar (direção, professores e demais profissionais) na estruturação do 

programa de Educação Inclusiva para promover práticas pedagógicas e de gestão inclusiva e a melhoria da estrutura 

física da escola a fim de ampliar o desenvolvimento e autonomia dos alunos com deficiência, foi mais uma vez cumprido 

com sucesso absoluto, contribuindo para que este programa se torne referência nacional, sendo inspiração para toda 

a sociedade. 

Além dos resultados diretos de nossas ações, ajudamos de maneira indireta na melhoria sistêmica de ensino das 

escolas atendidas, desenvolvimento interpessoal dos educadores e ampliamos conceitos de cidadania e respeito de 

nossas crianças e da sociedade de modo geral.

Gostaria de agradecer toda equipe de funcionários, colaboradores e voluntários, pelo comprometimento, paixão e 

dedicação, assim como todos os nossos apoiadores e doadores, pois sem vocês, nada disso seria possível.

Certos de estarmos trilhando o caminho correto, contamos com sua colaboração. 

Em relação à 2016, demos um salto significativo no número de crianças atendidas: 
de 368 para 1320, professores e funcionários capacitados: de 53 para 132, e de 
pais de deficientes de: 64 para 112.
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Sobre a Turma do Jiló

Quem somos?

Associação Social sem Fins Lucrativos, fundada oficialmente em 2015 tendo 
sua gestão realizada por conselho não remunerado que visa implementar e 
garantir a educação inclusiva dentro das escolas públicas.

As crianças estão no topo das nossas prioridades, mas toda a comunidade 
envolvida se beneficia com nosso programa de serviços de educação inclusiva 
que visa a melhoria na vida escolar, seja por meio de profissionais treinados e 
qualificados, espaços físicos acessíveis ou materiais adaptados.

O que fazemos?

Educação Inclusiva
Engajamento de Causa
Palestras e Workshops

Voluntariado

VISÃO 
A VISÃO é promover 

atenção integral 
para crianças com 
deficiência, de 2 a 

21 anos, na 
educação e na 
comunidade, 

através de apoio às 
escolas públicas, 

provendo 
atividades 

planejadas que 
visam melhorar a 

qualidade da 
inclusão no 
sistema de 

educação no 
Brasil..

VALORES

o acolhimento, 
a igualdade, 
a equidade, 
o respeito

a integridade.

MISSÃO 

A nossa MISSÃO é 
educar, 

desenvolver 
talentos singulares 
e conviver com a 

diversidade, 
produzindo uma 

mudança 
sustentável na vida 
das pessoas, das 
empresas e da 

sociedade.
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 Os principais problemas do aprendizado das crianças deficientes nas escolas estão na preparação 
da equipe docente, no foco do sistema de ensino e na estrutura oferecida à eles.
Apesar do grande esforço que os educadores desprendem ao se deparar com um aluno deficiente em sua 
turma, eles não estão capacitados para atender às demandas dos alunos com deficiência, consequente-
mente, se sentem sozinhos, sem apoio, recurso ou formação para executar um bom trabalho.
Devido a esses problemas, ensinar crianças e jovens deficientes ainda é um grande desafio. 

O Problema Social

Causas e Consequências

 Sabe-se que a qualidade do sistema público de ensino é muito aquém do ideal. Além da baixa 
remuneração do professor, o material didático e a falta de incentivo ao aluno geram uma grande taxa de 
evasão escolar e, consequentemente, um elevado número de analfabetismo funcional na sociedade brasi-
leira.
 Além dessa triste realidade, a Lei de Inclusão Brasileira foi instituída apenas em julho de 2015, 
portanto, até tal data, não existia uma legislação vigente para a inclusão, apenas portarias e leis que men-
cionavam o assunto, mas não o tinham como foco.
 As escolas públicas sempre tiveram o dever de aceitar crianças com deficiência e promover a inclu-
são, mas nunca fizeram com boa qualidade a preparação dos profissionais, dos pais e dos próprios colegas 
que recebem essas crianças.
 Portanto, o sistema de ensino de baixa qualidade, somado à quase inexistente atenção aos alunos 
deficientes, gera um déficit de aprendizado para essas crianças e adolescentes, fazendo com que apenas 
61% de 45,6 milhões de pessoas deficientes no Brasil tenham ensino fundamental completo e apenas 
6,7% tenham ensino superior completo.
 A alta evasão escolar de alunos com deficiência diminui a oportunidade de convivência desses com 
a sociedade, além de causar déficit de aprendizado nesse público. Em contrapartida, para atenuar a depen-
dência financeira deles na fase adulta, o Brasil possui uma Lei que obriga as empresas a preencher de 2% 
a 5% das vagas com pessoas reabilitadas ou com deficiência. Por não estarem acostumados ao convívio 
social e possuírem baixa instrução, as empresas têm dificuldade em inserir esse pessoal adequadamente 
no ambiente de trabalho e acabam por colocar as pessoas com deficiência em funções menores e fora do 
convívio com o resto da empresa.
 Além desta ostracização do deficiente decorrente desse cenário adverso ao aprendizado, ao aban-
donar o ensino médio, as pessoas com deficiência privam o resto dos alunos da convivência com eles, que 
geraria respeito e entendimento precoce da DIVERSIDADE.
 Portanto, tal problema na educação dos deficientes não apenas é essencialmente inaceitável, como 
gera custos futuros preocupantes para a sociedade brasileira.
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 A Turma do Jiló compõe a Rede ODS proposta pela ONU. Os 17 objetivos e as 169 metas deverão 
ser atingidas até 2030, pelas várias nações que participaram desse debate. A Turma colabora para que 3 
destes objetivos sejam atingidos em nosso país. São eles:

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de boa 
qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida para todas e todos. 
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods4/

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.
 https://nacoesunidas.org/pos2015/ods10/

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclu-
sivos, seguros, resilientes e sustentáveis. https://nacoesunidas.org/
pos2015/ods11/

 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

 A Turma do Jiló tem como objetivo desenvolver oportunidades para crianças e adolescentes, em 
áreas de baixa e baixíssima renda e baixo desenvolvimento social. Nos últimos dois anos, atuamos no 
Município de Santana do Parnaíba, que apresenta um IDH de 0,73 (próximo das posições de mais alta 
desigualdade e concentração; 1o lugar no ranking de desigualdade entre os 645 municípios do Estado de 
São Paulo; 35o lugar entre os municípios todos do País - dados do Censo 2000/IBGE) (Q/T – A.08.1).
 A comunidade escolar exibe contrastes entre as famílias: umas são cuidadosas e com poucos filhos; 
outras com muitos filhos e que pouco esperam da escola, além de um bom espaço para os deixar durante 
o dia. No primeiro grupo, as famílias acompanham seus filhos, conhecem a proposta pedagógica da escola 
e participam das tomadas de decisões. No segundo, as famílias delegam o cuidado e o acompanhamento 
dos filhos aos educadores e raramente tomam ciência da vida escolar dos filhos. 
 Detectamos fatores culturais e sociais responsáveis por este cenário, como a falta de instrução, 
por exemplo, e acreditamos que podemos auxiliar esses alunos ao oportunizar a todos o acompanhamento 
psicopedagógico da Turma do Jiló. Como a comunidade também é muito pouco participativa, elaboramos 
mecanismos para envolver todos no programa, através de nossos projetos e sensibilizações, conscientizando 
as pessoas para a aquisição de valores e cidadania.

Atuação

SANTANA DO PARNAÍBA
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 Nossos projetos foram custeados por meio de doações e patrocínios. Nossa prestação de contas 
pode ser solicitada a qualquer momento, visando nossa postura de transparência e ética. 

Transparência

Utilização dos recursos:
Projetos: 88%
Administrativo:12 %

Receita arrecadada em 2016
Convênios de Isenção Fiscal: R$ 0,00 (0%)
Doação/Patrocínio Direto: R$ 267.132,91 (100%)
Total 2016: R$ 267.132,91

Receita arrecadada em 2017
Convênios de Isenção Fiscal: R$ 0,00 (0%)

Doação/Patrocínio Direto: R$ 169.750 (100%)
Total 2017: R$ 169.750,00

Administrativo

Projetos

Utilização dos Recursos

ano 2017

ano 2016

Arrecadação 2016 e 2017 (R$ 436.882,91)

 Por se tratar de um município economicamente dinâmico, acreditamos que, através de nosso 
programa de educação inclusiva, formaremos jovens mais autônomos, protagonistas de suas próprias vidas, 
responsáveis, economicamente ativos e, principalmente, cidadãos conscientes e capazes de transformar 
suas próprias perspectivas.
 Segundo dados da Secretária Escolar de Santana do Parnaíba, 73% das famílias possuem renda 
familiar abaixo de 2 salários mínimos, apenas 13% dos pais terminaram o ensino médio e muitos recebem 
benefícios governamentais para complementação de renda, como Bolsa Família, Aluguel Social e emprego 
pela Frente de Trabalho.
 A sede da Turma do Jiló está localizada na Zona Sul de São Paulo e com nossa estrutura 
descentralizada podemos atuar em qualquer região da Cidade de São Paulo e os municípios próximos (até 
40 km de distância). 

ESCOLAS ATENDIDAS EM SANTANA DO PARNAÍBA

COLÉGIO TENENTE GASPAR GODOY COLAÇO
2017-2018

BENEDITA ODETE
2016 E 1027
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 EIXOS DE TRABALHO
 A Turma do Jiló aprende e cresce com o tempo e junto também cresce a vontade de fazer mais e 
cada vez melhor. Demandas relacionadas às nossas atividades apareceram e sabemos que com elas pode-
mos propiciar ainda mais transformações.
Nosso trabalho é desenvolvido em seis eixos interligados que promovem ações e resultados para os alunos, 
professores e funcionários da escola envolvidos, assim como para a comunidade e a sociedade em geral.

Educação Inclusiva

 Como início do Programa de Educação Inclusiva, a Turma do Jiló realiza um levantamento de dados 
e informações para identificar a demanda existente na escola e atuar de maneira consistente e transforma-
dora. Como material para o levantamento de dados, são feitos questionários direcionados aos professores, 
alunos com deficiência, alunos sem deficiência e familiares dos alunos com deficiência, a fim de: Conhecer 
os alunos com deficiência; Entender a visão de inclusão do corpo discente; Analisar os dados já existentes; 
Levantar hipóteses assertivas de trabalho; Mapear as Barreiras e Acessibilidade; Mapear o perfil dos profes-
sores.

Capacitação de Professores e Funcionários

 A Turma do Jiló acredita que um professor capacitado sabe o que faz em sala de aula. Deixa a posi-
ção de transmissor do saber e seu aluno a posição de depositário de conteúdo. A aprendizagem é construída 
dialeticamente, o professor inclui seu aluno, enxerga que toda criança é capaz de aprender e de surpreender 
com cada uma de suas novas habilidades desenvolvidas. Essa é a força na educação. Para isso, oferecemos 
um curso de capacitação pedagógica ao longo de um ano letivo, presencial e com apoio a distância, volta-
do aos professores, coordenação, supervisão e direção da escola, inspetores e profissionais da Secretaria 
Municipal de Educação. O curso visa transmitir a compreensão da educação especial e inclusiva e suas 
implicações na construção do paradigma da inclusão na sociedade atual.

Diagnóstico

Encontro com os familiares

 A Turma do Jiló trabalha com o fortalecimento do vínculo família e escola. Traz os pais para dentro 
da escola, através de encontros com horário pré-estabelecido, com o objetivo de oferecer um espaço de 
escuta e acolhimento, que promove desde a troca de informação e conhecimento até a reflexão de como é 
ter um filho com deficiência, aproximando os pais das necessidades e potencialidades de seus filhos.

 Como início do Programa de Educação Inclusiva, a Turma do Jiló realiza um levantamento de dados 
e informações para identificar a demanda existente na escola e atuar de maneira consistente e transforma-
dora. A fim de impulsionar o trabalho pedagógico coletivo estabelecido pelas escolas das redes municipal 
e estadual de ensino, chamado Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), a Turma do Jiló aparecerá 
como mediadora para auxiliar os professores a desenvolver um projeto com todos seus alunos, com o tema 
DIVERSIDADE, utilizando a música como principal instrumento. Para isso, será trabalhada a abordagem da 
pedagogia de projetos e a influência da música nos aspectos cognitivos, afetivo-emocionais e sociais do 
sujeito, com o intuito de ampliar o repertório de ritmos musicais dentro do assunto DIVERSIDADE. Pensamos 
nesse perfil de trabalho para unir todos os alunos da escola, familiares e a comunidade ao redor. Durante 
o ano letivo, realizaremos encontros mensais durante o HTPC e realizaremos encontros adicionais, com 
palestras, oficinas e apresentações musicais, que serão realizados por convidados e parceiros da Turma. 

Inserção através da Música

Barreiras e Acessibilidade

 Uma das condições fundamentais para a educação de alunos com deficiência é a garantia do direito 
de livre circulação no espaço e a adequação ambiental, atitudinal e de comunicação. Barreira e acessibilida-
de caminham juntas dentro da inclusão, pois, quando localizamos uma barreira, é criada uma acessibilidade 
como solução. A Turma do Jiló, dentro de seus eixos de trabalho (capacitação dos professores e funcionários 
e encontros com os familiares) e com seus parceiros, identifica as barreiras e promove a acessibilidade dos 
alunos com deficiência.

 Realizaremos uma festa de encerramento, contendo como elemento principal o festival de música, 
fruto da construção coletiva do corpo docente e discente, frente aos eixos de trabalho propostos pela Turma 
do Jiló. Nesse festival, com auxilio do grupo de voluntários e parceiros da Turma do Jiló, haverá, também, 
apresentações de bandas famosas e oficinas interativas, como contação de histórias, artes, bingo, barraca 
de doces, artesanato e muito mais.

Encerramento do Programa de Educação Inclusiva 

Acompanhamento E Identificação De Melhorias 

 A duração do programa é de um ano letivo. Após esse período, a Turma do Jiló realiza mais um ano 
letivo de acompanhamento da escola (DESMAME) e faz o levantamento dos resultados, melhorias e atuali-
zação do programa.
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  Com o Programa de Educação Inclusiva a Turma do Jiló pretende ser um agente transformador em 
todos os eixos de trabalho que atua, alcançando dessa forma nosso objetivo. Ao término do programa, os 
resultados esperados são:

Professores – Que se sintam capacitados e confiantes na sua prática. Tenham enriquecido seus conhecimentos 
e atuem de maneira flexível, tanto em sua postura, como no currículo pedagógico. Esperamos, também, que 
o professor assuma seu lugar de professor como mediador do saber e tenha alegria e motivação no que faz. 
Seja positivo frente aos desafios diários e potencialize as habilidades de seus alunos para que, com elas, os 
alunos consigam desenvolver novas habilidades e aprendam de maneira significativa.

Familiares – Que tenhamos oferecido todas as informações listadas no programa e que essas informações 
possam ter sanado qualquer dúvida que os familiares possuíam e que acreditem no potencial de seu filho, 
desenvolvendo uma relação sem dependência e com autonomia. Pretendemos, também, que os familiares 
estejam inseridos no ambiente escolar de forma ativa, confiem no trabalho da escola, acompanhem o 
progresso de seu filho e estimulem suas habilidades.

 Alunos com deficiência – Que os alunos com deficiência recebam uma aprendizagem digna, de acordo 
com suas limitações e sem a crença de que ele não é capaz. Esperamos que ele não seja visto como um 
diagnóstico e sim como um indivíduo, com suas particularidades e totalmente capaz. Esperamos, também, 
que se sintam pertencentes ao ambiente escolar e sejam vistos e acolhidos sem julgamento ou pena e que 
progridam dentro de suas limitações e formem-se cidadãos ativos na sociedade.

 Alunos sem deficiência – Que tenham desenvolvido a empatia e tolerância, não só com os pares com 
deficiência, mas nas relações em geral, diminuindo as situações de bullying e intolerância. Que vejam os 
alunos com deficiência como um aluno capaz de aprender e que, para isso, é necessário uma adaptação 
curricular. Entendam que a adaptação curricular ocorre para aproximar o aluno com deficiência da 
aprendizagem em comum com a turma e não como uma vantagem. E com o eixo de trabalho “Geração de 
conteúdo através da música”, tenham construído seu conhecimento em relação à diversidade e enriquecido 
as experiências musicais, ampliando o conhecimento de novos ritmos e instrumentos.

Resultados Esperados

0

500

1000

1500

2000
Famílias

Funcionários

Alunos 

ano 2017ano 2016ano 2015

2016:
Alunos:368
Funcionários: 53
Famílias: 64

2017:
Alunos: 1320
Funcionários: 132
Famílias: 118

 A Turma do Jiló tem como meta para o ano de 2018 o atendimento de QUATRO novas escolas e 
manutenção de UMA escola de 2017. Isso representa um crescimento expressivo. Esse crescimento será 
possível apenas se o objetivo de funding da Turma do Jiló obtiver sucesso e atingir os níveis projetados. 
Conseguiremos ser muito mais efetivos e economicamente mais agressivos se aumentarmos o número de 
escolas atendidas. 
Contamos com sua colaboração para alcançarmos nossa meta.
OBJETIVO DE ARRECADAÇÃO: R$ 530.000,00 
Com esse valor daremos um salto para 4 mil crianças impactadas. Um aumento de 300% em relação a 
2017.

Planejamento e Projeções Futuras

0 100 200 300 400 500 600

Arrecadação

Previsão 2018

ano 2017

ano 2016
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 A Turma do Jiló traz em sua essência fomentar a sociedade com conteúdo e informações que 
sejam de relevância e esclarecimento sobre o tema Educação Inclusiva. Cientes de que somos coautores 
das transformações desejadas e catalizadores do conhecimento, procuramos difundir e ampliar ao máximo 
nossas atividades e trabalhos, através de uma comunicação direta com o público. 
 Em eventos, palestras, fóruns e seminários, nacionais e internacionais, levamos a Turma do Jiló 
para o maior número de pessoas a fim de a tornar mais conhecida e servir de inspiração e engajamento 
com nossa e outras causas sociais. 
 Realizamos workshops em nossa sede e em faculdades de pedagogia, para sensibilizar e falar 
sobre o tema Inclusão e Diversidade. 
 Em 2017, tivemos a participação da Turma do Jiló no Nexus Global Summit, na sede das Nações 
Unidas, nos Estados Unidos, onde pudemos divulgar o nosso trabalho através da presidente Carolina Videira, 
nossa porta-voz.
 Desenvolvemos materiais de divulgação como folhetos, banners, convites e um vídeo institucional 
motivacional que conta a história de como nasceu a Turma. 
 Estamos presente nas redes sociais, Facebook e Instagram, onde divulgamos conteúdo de relevância 
nas áreas de educação, acessibilidade, legislação e diversidade e deficiência. 

Comunicação e Divulgação

www.turmadojilo.org
/turmadojilo

@turmadojilo

Programa de Voluntariado

 “O ato de doar seu tempo e seu conhecimento para fomentar a sociedade em que você vive, através 
de ações que não são remuneradas, mas que têm um valor importante para sua comunidade e para o 
próximo”. – Autor desconhecido.

 As voluntárias da Turma do Jiló se juntaram para realizar atividades de solidariedade e cidadania, 
através de atividades socioculturais e educativas. Além do seu tempo e conhecimento, elas não medem 
esforços para angariar recursos diretos ou indiretos para as crianças com deficiência, suas famílias e 
professores e funcionários das escolas atendidas. A festa de encerramento só se tornou possível devido ao 
engajamento e colaboração desse time tão valioso da Turma do Jiló.
 Dentre nossas ações, temos a ação social com a qual levantamos recursos financeiros para 
aquisição de material escolar adequado, cadeiras de rodas adaptadas, cantinhos adaptados e pequenas 
obras de acessibilidade. 
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 Desenvolvemos campanhas de engajamento, promovendo a arrecadação de lacres de latas de 
alumínio para trocar por cadeira de rodas - arrecadamos e vendemos os lacres e com o dinheiro arrecadado 
compramos as cadeiras de rodas para quem realmente precisa. Já possuímos uma lista de candidatos, 
crianças que precisam dessas cadeiras para ter uma melhor qualidade de vida. Nosso compromisso é 
garantir que estas crianças estejam matriculadas na rede escolar e que com a cadeira possam frequentar 
as aulas.

 O ato de mobilizar pessoas por uma causa torna a ação além de assistencialista, de fácil propagação. 
Em parceria com a ONG “Sou Voluntário”, já fizemos a entrega de 3 cadeiras adaptadas. Uma para Vitória de 
4 anos, moradora da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Outra para Victoria de 5 anos, moradora do 
bairro Parque Vila Madalena, em São Paulo e a terceira para Daniel de 12 anos, morador do bairro Jardim 
Santo André, em São Paulo. As crianças estavam sem frequentar a escola por não terem cadeira de rodas.

A Turma: Funcionários e Conselho

Fátima Cristina
R. Mazzo

fatima.mazzo@
Jurídico

Eduardo
Horta

eduardo.horta@
Marketing

Felipe Bressan 
Videira

felipe.videira@
Vice-Presidente

Cecília
Tuneu

cecilia.tuneu@
Financeiro

Thais
Torritani

thais.torritani@

Relações
Internacionais

Patricia
Rizzado
Estagiária

patricia.rizzado@

Maria Fernanda 
Quartiero

mariafernanda.quartiero@
Presidente

Carolina 
Videira

carolina.videira@
Presidente

Funcionários Conselho

Andreia
Vasconcelos

andreia.vasconcelos@

Dir. Marketing 
e Operações

Cíntia 
Momesso

cintia.momesso@

Coordenação 
Pedagógica
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 A Turma recebe doações de pessoas físicas e jurídicas que tenham afinidade e sintonia com nossos 
princípios e que sejam socialmente responsáveis.
 Isenção de impostos: A Turma do Jiló está em processo de obtenção do título de OSCIP junto ao 
Ministério da Justiça, previsto para maio/2018, o que permitirá a doação fazendo uso de benefícios fiscais, 
segundo as leis pertinentes.
 Engajando funcionários, clientes e fornecedores da empresa com doações: estamos abertos a 
sugestões das empresas que nos ajudem a mobilizar recursos para transformar vidas, envolvendo 
funcionários, clientes e ou fornecedores. Nossa sugestão de iniciativa de doação correspondente é: para 
cada R$1,00 doado por funcionários, clientes ou fornecedores, a empresa contribui com mais R$1,00 ou 
R$2,00 reais, aumentando assim significativamente o montante doado para a Turma.
 Marketing relacionado à causa: um percentual do valor da venda de um produto ou serviço de uma 
empresa pode ser revertido para a Turma do Jiló.
 Depósito em Conta Bancária: Banco Itaú, agência 0758 – Conta Corrente 08655-7 ou via PagSeguro 
pelo nosso site: www.turmadojilo.com.

Como Ajudar

Linha do Tempo

1. Fundação da Turma do Jiló
2. Parceria com a Secretaria de Santana de Parnaíba
3. Estruturação do Projeto Piloto

1. Início da parceria com a escola
2. Atendimento de 368 alunos
3. Capacitação de 53 funcionários
4. Suporte à 64 famílias

1. Ampliação para 1.320 alunos
2. Ampliação para 132 funcionários
3. Ampliação para 118 famílias
4. Início do programa de supervisão da equipe de inclusão
5. Início do desmame da primeira escola
6. Estruturação do projeto de música
7. Ampliação da Turma. Contratação de 
profissionais e expansão de parcerias estratégicas

2015

2016

2017
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www.turmadojilo.org
/turmadojilo

@turmadojilo
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Edificio The Villa Nova Conceição
Av. Santo Amaro, 1047, cj 1107
CEP 04505-001 São Paulo SP
Telefone: 55 11 3628-3103
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