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 Eis que o ano se foi e dezembro chega com uma aura curiosa. Ritos 
de passagem, necessidade de fechamento, de balanço, de retrospectiva. 
Por algum motivo, a nosso ver, bastante curioso, começamos a refletir mais 
sobre o que passou, sobre o que fizemos e começamos a fazer planos, 
como se estivéssemos, de verdade, diante de um recomeço recheado de 
possibilidades. 
 É nesse clima de retrospectiva que gostaríamos de compartilhar 
com você, amigo leitor, que acompanhou o trabalho da Turma do Jiló ao 
longo de 2018, algumas das nossas experiências e sentimentos. 
 Nosso trabalho – representado por todas as suas linhas de frente: 
Capacitação de Professores, Grupo de Apoio às Famílias, Acessibilidade 
dos Espaços e Música nas Escolas, tem um principal objetivo: garantir que 
nenhum um aluno fique às margens do processo de ensino e aprendizagem. 
É essa democratização das oportunidades de desenvolvimento no âmbito 
da escola e o pertencer àquele espaço e a sua dinâmica, que entendemos 
por Inclusão Escolar.  
 E sobre o tempo, sabemos, reconhecemos e agradecemos a 
importância do tempo de vida que cada um destinou a esse projeto e 
que, de alguma forma, colaborou para que olhássemos para trás e nos 
orgulhássemos do que fizemos. Cada um que entrou disposto a mudar 
vidas, mudar posturas, mudar pensamentos. Olhamos nos olhos de quem 
se sentia só e passamos a segurança de que sim, é possível, e que estamos 
todos de mãos dadas por um mesmo objetivo.
 Nem sempre foi fácil, mas, sabemos que nenhuma conquista 
importante vem fácil. Encontramos resistência, pessimismo, insegurança, 
corações endurecidos, testas franzidas, indiferença. Propusemos 
diversificar, conhecer, considerar, exercitar a empatia, enxergar, não julgar, 
se despir de preconceito, incluir. Parece simples, mas estamos falando do 
funcionamento de uma instituição tradicional, arraigada em práticas que 
vêm se perpetuando e com as quais nos familiarizamos desde a nossa 
formação. 
 Foi com uma mistura de competência técnica e da sensibilidade 
necessária para estender a mão, que adentramos o espaço escola para 
levar conteúdo, instrumentalizar práticas, resgatar a capacidade de dialogar 
com as famílias e ofertar a música como ferramenta de acessibilidade e 
comunhão. 
Batemos na tecla de que cada um tem algo de bom a oferecer, que os 
sujeitos precisam ser considerados em todas as suas dimensões e que 
todos chegamos com uma bagagem que precisa ser considerada.
 Entre choros, risos, momentos mais sérios ou descontraídos, ouvimos 
relatos fortes, desabafos, conhecemos histórias de vidas e compartilhamos 
um pouco da nossa jornada também. Vimos professor voltar a ser aluno, 
presenciamos apresentações de trabalhos extremamente sérios e criativos 
que nos fizeram ter a certeza de que a sementinha “ninguém pode ficar 
para trás” dará frutos lindos. 
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 Em algumas escolas pudemos fazer melhoramentos no espaço 
físico e, em todas, sentimos que fizemos melhoramentos em mentes e 
corações, assim como saímos pessoas melhores também. Nosso respeito 
e gratidão a todas as pessoas que nos acolheram, que participaram das 
nossas atividades, que ajudaram com a logística, que prepararam refeições, 
enfim, que ajudaram a concretizar as ações de cada umas das frentes do 
nosso trabalho. 
 Encerramos o projeto com as apresentações musicais e foi 
emocionante dar voz a muitos talentos, trabalhar valores e ideais e ver 
cada um se sentindo parte importante de um trabalho coletivo. 
 Aos que não puderam estar de corpo presente, compartilhamos, 
em nossas redes sociais, conteúdo em forma de textos – que abordaram 
temas transversais à educação inclusiva, tais como: bullying, preconceito, 
empatia e relação família- escola – e também compartilhamos notícias de 
ações em prol da diversidade pelo mundo, além de termos participado de 
congressos da área da educação, no Brasil e no exterior.Tudo isso nos faz 
olhar para trás, na nossa retrospectiva 2018, felizes e orgulhosos. Diferente 
daquela sensação, mencionada anteriormente e difícil de explicar, de 
sonhar e vislumbrar possibilidades de “um mundo melhor” apenas pela 
iminência da chegada de um novo ciclo. Sabemos que trabalhamos com 
afinco e com possibilidades reais para melhorar o mundo de alguém e, 
consequentemente, o nosso mundo. 

Que venha 2019!!!! 

Carolina Ramos Resende Videira
e toda equipe da Turma do Jiló 
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Sobre a Turma do Jiló

MISSÃO
Educar, desenvolver talentos singulares e conviver com a diversidade produzindo 
uma mudança sustentável na vida das pessoas, das empresas e da sociedade.

VISÃO
A criança e adolescente estão no topo de nossas prioridades. Procuramos entender 
suas reais necessidades e tornar nossos serviços parte importante na melhoria de 
sua qualidade de vida, sendo relevantes para real inclusão dessas na sociedade. 
Nossa crença é, de que educar, desenvolver talentos singulares e conviver com a 
diversidade, produz mudança sustentável na vida das pessoas, das empresas e da 
sociedade

VALORES
Acolhimento, igualdade, equidade, respeito e integridade.

O Problema Social

 O movimento pró inclusão social e educacional existe porque ainda, 
infelizmente, há grupos que, por questões econômicas, de gênero, raça, idade, etnia, 
religião, orientação sexual ou por condições específicas – como deficiências, se 
encontram marginalizados e excluídos. 
 Educadores, professores e família são as mesmas pessoas que atuam no 
ambiente social, assim, as dificuldades presentes fora dela, se estendem no âmbito 
escolar, portanto a escola não está ilesa dos problemas sociais e que se tornam um 
desafio para o dia-a-dia dos educadores.
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 Uma pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (FIPE), em 2015, aponta que 99,3% dos entrevistados (de 18,5 
mil), profissionais e alunos de escolas públicas de todo o país, demonstram 
algum tipo de preconceito. Entre eles estão o preconceito étnico-racial, 
de gênero, socioeconômico, de geração, orientação sexual, territorial e as 
pessoas com deficiência, sendo esse último o maior índice, 96,5%.
 A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) foi instituída apenas em julho de 
2015. Até a data mencionada, não existia uma legislação clara para inclusão, 
apenas portarias e leis que mencionavam a inclusão, mas não tinha o tema 
como foco. Resultando em apenas 61% de 45,6 milhões de pessoas com 
deficiência no Brasil possuíam o Ensino Fundamental completo e apenas 
6,7% o Ensino Superior completo.
 Se o preconceito tem como base a marginalização, a segregação e 
a discriminação e a escola é âmbito de propagação, não se pode deixar de 
rever, constantemente, os planos educacionais de um futuro governo, afinal, 
os movimentos de luta por inclusão social ainda existem porque muitas 
pessoas ainda se encontram marginalizadas e excluídas socialmente.
 Além desse problema enfrentado ser por sua essência inaceitável, 
gera custos futuros preocupantes para a sociedade brasileira, como a alta 
evasão escolar que ocorre tanto por condições socioeconômicas, culturais, 
geográficas ou mesmo questões referentes aos encaminhamentos 
didáticos – pedagógicos e a baixa qualidade do ensino das escolas.
 A Turma do Jiló foi criada para promover a educação inclusiva e 
validar que existem diferenças e que essas diferenças sejam levadas em 
conta para o caminho de ações que impactem de forma positiva na vida das 
pessoas atendidas pelo programa e permita que grupos marginalizados e 
excluídos tenham voz e vez. 
 A inclusão ocorre, quando o sujeito é visto como é, partindo da 
premissa que a individualidade está sempre para o coletivo, assim como o 
coletivo está para a individualidade e que é preciso, de fato, acolher. Essa 
atitude é validada a partir do momento que o professor leva em conta o 
seu olhar para a diversidade e encare suas limitações e seus preconceitos. 
Identificar nossas frustrações e falhas é o primeiro passo para a mudança. 
Portanto, atuamos no caminho, para que essas pessoas recebam as 
mesmas oportunidades e que seja promovida a equidade. Em nossas ações, 
em todos os eixos de trabalho do nosso programa de educação inclusiva, 
desenvolvemos a equidade, para isso consideramos as diferenças. 
 A diversidade humana é nosso maior bem, com ela produzimos 
conteúdo e aprendemos diariamente. Através da diversidade nos tornamos 
flexíveis e crescemos como seres humanos.
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

A Turma do Jiló compõe a Rede ODS proposta pela ONU. Os 17 objetivos e as 
169 metas devem ser atingidas até 2030 por várias nações que participaram desse 
debate. A turma colabora para que 5 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 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar 
todas as mulheres e meninas. 
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso 
à justiça para todos e construir instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas em todos os níveis. https://
nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
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 Nossos projetos foram executados por meio de doações e 
patrocínios. Nossa prestação de contas pode ser solicitada a qualquer 
momento visando nossa postura de transparência e ética. 

RECEITA ARRECADADA EM 2016

Convênios de Isenção Fiscal: R$ 0,00 (0%)
Doação/Patrocínio Direto Pessoas Físicas:  R$ 179.023,64 (100%)

Patrocínio/Pessoa Jurídica: R$ 0,00 (0%)
Prêmios: R$ 0,00 (0%)

Parceria Público Privadas: R$ 0,00 (0%)
Total 2016: R$ 179.023,64

RECEITA ARRECADADA EM 2017

Convênios de Isenção Fiscal: R$ 0,00 (0%)
Doação/Patrocínio Direto Pessoas Físicas:  R$ 318.419,58 (68%)

Patrocínio/Pessoa Jurídica: R$ 150.000,00 (32%)
Prêmios: R$ 0,00 (0%)

Parceria Público Privadas: R$ 0,00 (0%)
Total 2017: R$ 468.419,58

RECEITA ARRECADADA EM 2018 

Convênios de Isenção Fiscal: R$ 0,00 (0%)
Doação/Patrocínio Direto Pessoas Físicas:  R$ 405.597,21 (62%)

Patrocínio/Pessoa Jurídica: R$ 246.500,00 (38%)
Prêmios: R$ 0,00 (0%)

Parceria Público Privadas: R$ 0,00 (0%)
Total 2018: R$ 652.097,21
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 Junto com a Secretaria de Educação e com o Ministério Público de 
Santana de Parnaíba foi possível chegar em importantes consequências do 
trabalho da Turma do jiló. A evasão escolar do município era de 37,8% em 
2016. Em 2018 foi realizado um estudo nas escolas que já foram atendidas 
pela Turma do Jiló e esse número caiu para 0,5%. Comprovando que a 
Educação Inclusiva e a Diversidade são benéficas para todos. O número 
de denúncias no Ministério Público, referente as escolas que atendemos 
também foi quase reduzido a zero.
 Nossas pesquisas de satisfação com a comunidade atendida 
também apontam dados importantes:

 Professores e funcionários – Relatam se sentir mais capacitados 
e confiantes na sua prática. Tiveram seus conhecimentos enriquecidos 
e passaram a atuar de maneira flexível, tanto em sua postura, como no 
currículo pedagógico. O professor assume seu lugar de professor como 
mediador do saber, tem alegria e motivação no que faz. É positivo frente 
aos desafios diários e potencializa as habilidades de seus alunos para que 
com elas os alunos consigam desenvolver novas habilidades e aprendam 
de maneira significativa.

 Familiares – Oferecemos todas as informações listadas no programa 
e sanamos todas as dúvidas que os familiares possuíam; assim eles 
passaram a acreditar no potencial de seus filhos desenvolvendo uma 
relação sem dependência e com autonomia. Conseguimos também, 
que os familiares estejam inseridos no ambiente escolar de forma ativa, 
confiando no trabalho da escola, acompanhando o progresso de seus 
filhos e estimulando suas habilidades. Preparamos o curso de educação 
financeira e de empreendedorismo para minimizar a vulnerabilidade das 
famílias, acreditando, que assim eles possam investir na educação de seus 
filhos. 

 Alunos com deficiência – com o programa, os alunos com deficiência, 
receberam uma aprendizagem digna, de acordo com suas limitações e 
sem a crença de que ele não é capaz. Conseguimos que ele não seja visto 
como um diagnóstico e sim como um indivíduo, com suas particularidades 
e totalmente capaz. Se sentem pertencentes ao ambiente escolar. Sentem-
se vistos e acolhidos sem julgamento ou pena e que progridem dentro de 
suas limitações formando cidadãos ativos na sociedade.

  Alunos sem deficiência – Desenvolveram empatia e tolerância, 
nas relações em geral, diminuindo as situações de bullying, intolerância 
e preconceito. Entenderam que todo aluno é capaz de aprender e que o 
ambiente escolar é responsabilidade de todos. Com o eixo de trabalho 
“Geração de conteúdo através da música”, construíram seu conhecimento 
em relação à diversidade e cidadania e enriqueceram as experiências 
musicais, ampliando o conhecimento de novos ritmos e instrumentos.
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 A turma do Jiló tem como compromisso para o ano de 2019 o 
atendimento de duas novas escolas no Município e São Paulo e quatro 
escolas em Santana do Parnaíba. Isso representa um crescimento 
expressivo: 50% maior em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi 
possível devido ao resultado de funding da Turma do Jiló em 2018. 
 Queremos continuar inovando, sendo exemplo de gestão de 
transparência e conseguirmos escalonar esse projeto. Para isso nossos 
próximos passos são desenvolver pesquisas científicas ao longo de 2019 em 
relação aos resultados do impacto econômico do nosso projeto. Aumentar 
o número de escolas atendidas em 2020 e aumentar o conhecimento da 
sociedade em relação aos benefícios da Educação Inclusiva e Diversidade. 

OBJETIVO DE ARRECADAÇÃO EM 2019: 

R$ 1.400.00,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais)

As despesas estarão alocadas em:
66% Custos dos Projetos

22% Custos Administrativos
12% Custos Extras

Contamos com sua colaboração para alcançarmos nossa meta.
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 A Turma do Jiló traz na sua essência fomentar a sociedade com 
conteúdo e informações que sejam de relevância e esclarecimento no tema 
Educação Inclusiva.  Cientes que somos coautores das transformações 
desejadas e somos catalizadores do conhecimento, procuramos difundir 
e ampliar ao máximo nossas atividades e trabalhos através de uma 
comunicação direta com o público. 
 Através de eventos, palestras, fóruns e seminários nacionais e 
Internacionais, levamos a Turma do Jiló para o maior número de pessoas 
para que se torne conhecida e que sirva de inspiração e engajamento com 
nossa e outras causas sociais. 
Realizamos workshops em nossa sede e empresas, faculdades e grupos 
e redes de relacionamento para sensibilizar e falar sobre o tema Inclusão 
e Diversidade. 
 Em 2018 tivemos a participação da Turma do Jiló no Nexus Global 
Summit na sede das Nações Unidas onde pudemos dialogar sobre 
Educação Inclusiva e apresentar o trabalho da Turma do Jiló, apontado 
como um case de sucesso no mundo. 
 Fomos finalistas do Prêmio Visionaris (um dos mais concorridos do 
3 setor) que tinha como tema: Transparência, Impacto e Escalabilidade.
Recebemos o Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade em 3 
categorias: Criança e Adolescente, Pessoa com Deficiência e Destaque 
por projeto Transversal.
 Fechamos novas parcerias importantes: Instituto Olga Koss, Projeto 
Serendipidade, Itaú Social, Instituto Cyrela, Multilaser, JP Morgan, Calvin 
Klain, Santander, Leo Burnett e In Press.
 Seguimos parceiros da Camil, Cargill, Gimba, Lock Engenharia, 
Casa Fortaleza e Collectania, O2 Design e Centro Gráfica.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA

 O programa da Turma do Jiló é elo entre os vários públicos de 
relacionamento no contexto escolar, para tornar este espaço uma referência 
em inclusão e desenvolvimento para a vida de todos os envolvidos.
 Nosso trabalho é desenvolvido em seis eixos interligados 
(diagnostico, desenvolvimento profissional, empoderamento familiar, 
diversidade através da música, reformas do espaço e encerramento) que 
promovem ações e resultados para os alunos, professores e funcionários 
da escola envolvidos, assim como para as famílias, a comunidade ao 
entorno e a sociedade em geral. Programa anual realizado em escolas 
Públicas.

 VOLUNTARIADO JOVEM

 Partindo dos benefícios que o voluntariado traz tanto para a 
sociedade em geral, como para o indivíduo que realiza tarefas voluntárias, 
temos o objetivo de contribuir para a criação da próxima geração de 
filantropos, empreendedores sociais, ativistas e investidores sociais de 
impacto com base na responsabilidade, cooperação, solidariedade e 
compromisso. Programa mensal para jovens de 11 até 17 anos.

LACRE ESSA IDEIA

 Dentre nossas ações, “Lacre essa ideia” é uma ação social na 
qual levantamos recursos financeiros para aquisição de material escolar 
adequado, como cadeira de rodas adaptadas, pequenas obras de 
acessibilidade e espaços adaptados.
Coletamos e mobilizamos pessoas a coletar lacres que são revertidos em 
recurso financeiro para viabilizar a ação. Recebemos doações de lacres 
que são vendidos e a renda é revertida para a compra de cadeiras de rodas 
adaptadas para crianças. Entregamos 07 cadeiras em 2018.

PALESTRAS E WORKSHOPS

 Participamos de Palestras e workshops em empresas, escolas e 
eventos para sensibilizar temas como:
– Inclusão Social
– Deficiência
– Diversidade e Homogeneidade
– Bullying
– Desafios no Mercado de Trabalho
– Superação
– Barreiras Arquitetônicas, Comunicacionais e Atitudinais
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 A Turma

O Conselho

Eduarda Leão
Gerente de Projetos

eduarda.leao@

Patrícia Rizzardo
Estagiária

patricia.rizzardo@

Cintia Momesso
Coordenação Pedagógica

cintia.momesso@

Maria Fernada 
Quartieiro
Presidente

mariafernanda.quartiero@

Mariana Rezende
Administrativo

mariana.rezende@

Felipe Bressan 
Videira

Vice-Presidente
felipe.videira@

Cecília Tuneu
Financeiro

cecilia.tuneu@
Eduardo Horta

Marketing
eduardo.horta@

Thais Torritani
Conselho

thais.torritani@

Carolina Videira
Presidente

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

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

1. Ampliação para 4818 alunos
2. Ampliação para 302 funcionários
3. Ampliação para 206 famílias
4. Início do programa de Workshops: 
Diversidade e Inclusão para empresas
5. Ampliação da Turma; contratação de 
profissionais e expansão de parcerias 
estratégicas
6. Premio Visionaris e Selo Municipal 
Diversidade e Direitos Humanos. 

1.Ampliação para 1320 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

2018
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Como Ajudar 
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, que permitirá a doação fazendo 
uso de benefícios fiscais, segundo as leis 
pertinentes.

Engajando Funcionários, cliente e 
fornecedores com doação: estamos abertos 
a sugestões que nos ajudem a mobilizar 
recursos para nos ajudar a transformar 
vidas envolvendo funcionários, clientes 
e ou fornecedores. Nossa iniciativa de 
doação correspondente é onde 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 a 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.
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