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UM ANO DE
DESAFIOS E
CONQUISTAS
O Quero na Escola amadureceu em
2019. Depois de criado em ambiente
experimental e crescido
francamente, o que era um projeto
se consolidou como programa
contínuo. Pelo quarto ano,
recebemos na nossa plataforma
online os desejos dos estudantes por
aprendizados além do currículo e
levamos voluntários para atender
pessoalmente às demandas dentro
das escolas públicas. Ao todo, 79
escolas receberam visitantes para
realizar atividades. Destas, 27 já são
recorrentes.
Foi um ano desafiador. Nosso maior
apoiador anunciou outros rumos e os
recursos ficaram incertos. Contamos

com apoio de pessoas que nos
animam a continuar, o invariável
suporte da Fundação SM, nossa
parceira no Quero na Escola Especial
Professor, e inovamos. Pela primeira
vez, o Quero na Escola foi parceiro
realizador de um projeto educativo
de outra instituição, o WWF-Brasil.

Também foi um ano de
reconhecimento. O Quero na
Escola venceu o Visionaris Prêmio UBS ao Empreendedor
Social, comprovando ser uma
ação que resulta em mudança
sistêmica positiva.
A premiação e os novos caminhos
abertos são ferramentas para que em
2020 possamos buscar mais conexões
entre escolas e sociedade.

PRINCIPAIS
NÚMEROS

173
atividades ocorreram em
79 escolas, de 28 cidades
em 8 estados

O total de atividades cresceu 18,5%
em relação ao ano anterior. Já a
quantidade de escolas parceiras
cresceu 9%.

FOCO NA
QUALIDADE

12.828
atendimentos foram feitos
envolvendo 11.846
estudantes, 200 voluntários
e 782 educadores

Novos processos foram implementados
para aumentar o potencial transformador
de cada visita. Além de formulários que
sugerem usos de espaços e materiais
diferentes, os encontros únicos com
grandes públicos foram desencorajados.
A média caiu de 84 estudantes atendidos
por atividade em 2018 para 74, em 2019.
Por isso, mesmo com mais atividades, o
total final de atendimentos foi bem
parecido com o do ano anterior, cresceu
apenas 4%, porém com mais qualidade.
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TEMAS DAS ATIVIDADES

QUE OS
ESTUDANTES
PEDIRAM

A partir da demanda dos jovens, foram realizadas ações sobre 67 assuntos nas
escolas. Muitos temas se conectam entre si.

Cuidado
Autoestima; Depressão; Depressão na
adolescência e suicídio; Depressão na
adolescência; Depressão, ansiedade e
suicídio; Drogas; DSTs; Inteligência
emocional; Psicologia e Depressão;
Psicologia e mudanças da
adolescência; Puberdade;
Sexualidades; e Usar internet com
segurança

Direitos e combate a violências
Combate ao racismo; Bullying; Bullying,
Depressão e ansiedade; Combate a
violência na escola; Diversidade de
Gênero; Gordofobia; Grêmio escolar;
Importância do grêmio estudantil;
Movimento feminista; Preconceito com
mulheres policiais; Propostas para
grêmio; Racismo; Violência contra a
mulher; Violência sexual; e Violência
sexual contra criança e adolescente

Artes
Afinação do piano; Cinema;
Cordel; Dança; Edição de vídeo
Fotografia; Grafite;
Leitura e contação de histórias;
Música; Música Erudita; e
Produção de documentário

Ciências
Arqueologia;
Astronomia;
Física; Filosofia;
e Química*

*Assuntos curriculares são aceitos quando os
estudantes ainda não têm estas disciplinas, como
os que estão no Ensino Fundamental

Outros saberes
Política; Educação
financeira;
Gastronomia; Técnicas
de entrevista jornalística

Mercado de Trabalho e
Ensino Superior
Enem e vestibular; Mercado de
Trabalho; Mercado de trabalho e
primeiro emprego; Orientação
Vocacional; Primeiro emprego;
Projeto de vida acadêmica e
estudantil; e Técnicas de estudo

Profissões
Arquitetura; Direito;
Enfermagem; Jornalismo;
Medicina; Veterinária;
Nutrição; Produção de Eventos;
Psicologia; Publicidade e
Propaganda; e Tecnologia da
Informação

Tecnologia
Informática; e
Programação

ESPECIAL PROFESSOR
O Quero na Escola Especial Professor,
projeto em parceria com a Fundação
SM, chegou à quarta edição em 2019.
Nesta ação especial, os educadores
são convidados a dizerem o que mais
gostariam de aprender ou quem
gostariam que colaborasse com algo
para um projeto com seus alunos. Os
pedidos são atendidos em outubro,
mês dos professores.
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Em 2019, as atividades decorrentes
do projeto cresceram mais uma vez e
chegaram a 70, que atenderam
diretamente a 5.209 pessoas.
Um grande número de pedidos busca
mais cuidados humano com os
educadores ou com seus alunos, como
ações sobre bullying, autoestima e
fonoaudiologia. Também houve oito
temas novos atendidos incluindo
podcast, xadrez, pintura do alfabeto
em Libras no muro e Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
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PARCERIA COM WWF-BRASIL
A Associação Quero na Escola foi parte
realizadora em um projeto do WWF-Brasil para
levar ações sobre conservação ambiental a
estudantes de escolas públicas. As oficinas
foram produzidas a partir do documentário
Nosso Planeta, com adaptação e execução pela
Quero na Escola.

Acima estudantes em
uma das cinco atividades
presenciais. Abaixo cena
de vídeo do Nosso
Planeta Educação, usado
para introduzir o tema
nas escolas.

A parceria se alinha ao objetivo de levar
mais conexões e conhecimento às escolas
e, ao mesmo tempo, abre uma linha de
serviço para garantir sustentabilidade:
formação de voluntários, agendamento
em escolas, produção e execução de
atividades de parceiros.
Foram cinco ações presenciais em diferentes
escolas, que atenderam 560 estudantes do
ensino fundamental ao médio. Também foram
intermediadas cinco palestras online.
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