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Conectanto talentos a oportunidades
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Mensagem da
diretoria

AINDA É SÓ
O COMEÇO
A ideia virou realidade e já está

Depois desse pontapé inicial, ainda surgiram

transformando vidas...

muitas dúvidas – algumas já sanadas e
outras ainda não – mas seguimos com o

Sinceramente, não imaginávamos que tudo

trabalho e conseguimos evoluir bastante já

aconteceria tão rápido e de forma tão

em 2019.

organizada. De uma conversa despretensiosa
na virada do ano de 2018 surgiu um

Melhor do que os resultados que

pensamento que nos deixaria inquietos por

conseguimos em 2019 – que não foram

muito tempo, até que tomássemos uma

poucos – nos surpreendemos com o apoio

atitude.

da nossa rede de voluntários.

Foi assim que decidimos não pensar muito e

O engajamento foi muito maior do que

começar logo um projeto que pudesse dar

poderíamos imaginar, nos dando a certeza

oportunidades a jovens goianos de alto

de que a missão do Instituto e os ideais que

potencial e baixa renda.

nos motivam estão na direção correta.

Ainda não tínhamos muita clareza de como

Desde o início optamos por crescer de

fazer isso, mas, depois de conversar com

forma sustentável, mesmo que isso impacte

muita gente e estudar bastante outros projetos

na velocidade de crescimento do Instituto.

da área de educação que admirávamos,
optamos por seguir no modelo que o Instituto

Nossa prioridade é garantir que a iniciativa

tem atualmente.

crie raízes fortes e sobreviva por muitos e
muitos anos, sem depender de uma ou duas

Para não perder tempo decidimos começar

pessoas. Ainda temos muito trabalho pela

logo e, com muita sorte, conseguimos nossa

frente, mas temos certeza que estamos no

primeira Jovem Ser Tão Grande, a Marianna.

caminho certo.

Ela foi selecionada muito rapidamente, porém
é uma jovem que representa muito bem os

E encerramos 2019 e iniciamos 2020 ainda

valores do Instituto e nos enche de orgulho,

mais animados do que entramos, sabendo

além de nos ensinar muito.

que Ainda é só o começo.
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DA IDEIA À AÇÃO
Iniciamos nossas atividades em
Janeiro de 2019 com a ideia de
mudar vidas de jovens goianos
através da educação

QUEM SOMOS
O Instituto Ser Tão Grande é uma
entidade privada, sem fins lucrativos,
que conecta jovens talentos goianos de
baixa renda à oportunidade de
educação de qualidade.

PRINCÍPIOS
Igualdade de oportunidade
Comunidade
Generosidade
Coragem
Ética
Garra

PILARES
Bolsas de estudo
Mentorias
Rede de apoio
Marianna Lisboa, 15 anos
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Instituto Ser Tão Grande

EM NÚMEROS

8

JOVENS
BENEFICIADOS

3

16

MENTORES
PRESENCIAIS E
REMOTOS

+40

CIDADES
ALCANÇADAS
EM GOIÁS

VOLUNTÁRIOS

+R$400k

+R$100k

ECONOMIZADOS
COM PARCERIAS

CAPTADOS

1tri2020

QUEM FAZ
JOVENS

"Meu sonho desde criança é trabalhar na educação. Sempre gostei de crianças e
quero trabalhar em sala de aula ajudando em escolas públicas de comunidades
carentes, dando uma educação de qualidade a quem não tem a oportunidade. E o
Instituto pode me ajudar a realizar meu sonho me orientando o melhor caminho
para alcançar meu abjetivo."

Maria Clara Assis Domingos
"Foi um começo emocionante: conheci muitas pessoas,

fiz amizades e a

minha vida acadêmica simplesmente virou de cabeça para baixo. Eu estou
numa escola excelente (simbios) por causa do instituto e vou participar de
projetos na escola incríveis; daqueles que parecem só existir em filmes. Em
um ou mais meses, por exemplo, eu já vou pra São Paulo para acompanhar
a IYPT!"

Iago Jacob de Souza Ramos
Um dos meus maiores sonhos é conseguir passar no ITA e me sair bem em
olimpíadas científicas, com o instituto, tudo ficou mais fácil, pois agora tenho
uma boa base e auxílio para meus estudos com uma ótima escola. Com a
mentoria, tenho ainda mais apoio, pois recebo dicas e experiências que ajudam
muito nessa jornada."

Victor Alysson Rodrigues Santana
Para este ano, estabeleci como meta definir qual área de atuação me trará maior
realização pessoal. Meus mentores estão sendo essenciais nesse processo, pois
além de compartilharem comigo sua experiência. Apesar de não saber com
exatidão em qual área quero seguir, ainda tenho como sonho ingressar em uma
boa universidade estrangeira."

Cristal Borges Castro

MENTOR "A experiênca nesses primeiros meses de 2020 têm sido excepecional. O

contato e relação com o Mentorado fortalece o propósito do Instituto, bem
como a mudança que queremos gerar localmente e claro, no nosso país.
Uma chance de aprender e ensinar como poucas oportunidades oferecerem.
Ser parte desse sonho nos motiva a seguir fazendo!"

Vitor Cintra

RAM-NAJ
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O QUE ACONTECEU NO 1º
TRIMESTRE DE 2020
O início do ano foi agitado, com muitas conquistas
e definições:
Reunião do Conselho Consultivo para definir
estratégias para o ano de 2020;
1º Encontro Anual do Instituto, com participação
de todos envolvidos, incluindo jovens,
mentores, famílias e voluntários;
Pareamento ("match") de jovens e mentores, em
que cada jovem "ganhou" 2 mentores, um
presencial e outro remoto;
Início nas sessões de mentoria;
Matrículas nas escolas e início das aulas,
também nos cursos de inglês;;
Confraternização de jovens e mentores;
Parcerias institucionais com escolas e cursos de
inglês;
Construção de rede entre os jovens, com troca
de materiais de estudos;
Criação de rede de psicólogos voluntários para
acompanhamento e apoio dos jovens;
Participação no IYPT, olimpíada mundial de
física que será realizada em São Paulo;
Inscrições em turmas preparatórias para
olimpíadas de ciências, como OBA e OBMEP;
Parceria com Learn to Fly, plataforma online de
desenvolvimento sócio-emocional que
suportará nas sessões de mentoria;
Criação de plano de ação dos vários grupos de
trabalho.
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divisão dos

GRUPOS DE
TRABALHO

FINANÇAS E LEGAL
"Buscaremos ter uma prestação de contas
transparente para demonstrar o valor de

Criamos equipes compostas por
voluntários, que funcionarão como
células interdependentes e
colaborativas. As equipes, ou "squads",
serão responsáveis pelo planejamento
e execução das atividades ao longo do
ano, criando processos e
descentralizando a tomada de decisão.

nossas ações e a destinação dos nossos
recursos. Foco em parcerias institucionais de
qualidade, que possibilita alto
retorno educacional com um
baixo custo financeiro."

Vinicius Rezende

COMUNICAÇÃO
E EVENTOS

PROCESSO SELETIVO

"Além de divulgar por mais tempo processo

"O processo seletivo do ano passado foi um

seletivo, em 2020 teremos o desafio de fazer

sucesso, mas identificamos pontos a serem

uma forte agenda de eventos, que ajudarão em

melhorados. Além de divulgar melhor para

diversas frentes, incluindo captação de recursos,
união dos voluntários e

atrair mais candidatos, também incluiremos
uma etapa adicional, que será

trazer

mais

conteúdo

de

uma entrevista com as famílias

valor para os jovens."

dos candidatos."

Lucas Machado

PARCERIAS E CAPTAÇÃO
"Pretendemos

realizar

novas

parcerias

de

Daniel Mortoni
ACOMPANHAMENTO DE
JOVENS E MENTORES
"Nosso

planejamento

é

acompanhar

os

qualidade para os Cursos de inglês, renovar

encontros dos mentores e mentorados. Falar

parcerias já iniciadas, implementar projeto de

com os coordenadores a cada trimestre, coletar

captação de recursos de pessoas físicas para os
alunos atuais e iniciar captação

os boletins para acompanhamento das notas.
Bem como entrar em

de

recursos

para

os

alunos

que integrarão o projeto a partir

contato

com

os

mentorados e pais."

de 2021."

Karla Oliveira

Maria Helena,
Sheila e Gelvani
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ISTG NA MÍDIA

"A proposta do Ser Tão Grande é
garantir que o estudante vá tão longe
quanto seu potencial permitir. Por isto,
igualam ao máximo as chances desses
alunos àqueles que já têm toda a rede de
suporte necessário para crescer."

"Existem goianos de alta renda que
estudaram em Harvard. Por que um jovem
de baixa renda não poderia?"
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PLANEJAMENTO
ANUAL
O planejamento estratégico de longo
prazo prevê crescimento sustentável do
Instituto, que em 2020 incluirá o seguinte:
Dividir as atividades em grupos,
conforme definido anteriormente, para
aumentar o engajamento dos
voluntários e criar uma cultura na qual
todos se sintam partes atuantes e
responsáveis pelo desenvolvimento do
Instituto;
Aumentar a base de doadores, inclusive
fazendo campanhas para pequenas
doações de forma recorrente;
Estabelecer novas parcerias com
escolas e cursos de inglês a fim de
baratear os custos do Instituto e
possibilitar aumento de jovens
beneficiados nos próximos anos;
Antecipar o início da divulgação do
processo seletivo, buscando ampliar o
número de candidatos;
Criar réguas de comunicação
específicas para todos envolvidos com
o projeto, como parceiros e doadores,
aumentando a frequência com que nos
relacionamos com os interessados em
participar do projeto.
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COMO CONTRIBUIR

VOLUNTARIADO

DOAÇÕES

PARCERIAS

PARCEIROS

REDES SOCIAIS

@institutosertaogrande

/institutosertaogrande

www.institutosertaogrande.org

RESPONSÁVEIS
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO SER TÃO GRANDE
CNPJ: 34.452.980/0001-85
Conselho Consultivo

Voluntários (cont.)

Voluntários (cont.)

Daniel Amaral

Gabriela Teles

Vinicius Rezende (mentor)

Daniel Mortoni (mentor)

Gelvani Santos

Vitor Araújo (mentor)

Ismael Cavalcante (mentor)

Halina Zárate (mentora)

Vitor Cintra (mentor)

José Frederico Lyra Netto

Jean Moreno (mentor)

Victor Savioli (mentor)

José Rizzardo
Voluntários

Juliana Carnevalli

Contatos

Alessandro Arantes (mentor)

Karla Oliveira (mentora)

Daniel Mortoni (11) 97037-2555

Alice Rezio

Larissa Santos

Ismael Cavalcante (11) 99504-4544

Bruna Silva

Leticia Lourenço (mentora)

Vinicius Rezende (62) 99955-2107

Brunna di’Naccio

Lorena Apolinario (mentora)

Danielly Barros

Lucas Machado

Danilo Prado

Maria Helena

Danilo Zahav

Mayana Barcelos

Débora Calaço (mentora)

Pedro Molinar

Eduardo Silva

Raphael Carvalho

Elina Borges

Rosângela Nunes

Filipe Carvalho

Rodrigo Brum (mentor)

Gabriel Lopes (mentor)

Sheila Maria Silva

Gabriel Queiroz (mentor)

Tales Mazzocante

E-mail: contato@institutosertaogrande.org

