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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020

MENSAGEM DO
PRESIDENTE
Aos amigos/as, leitores/as, parceiros/as e voluntários/as,
Quero começar agradecendo todos e todas pelo apoio e pela parceria em um
ano tão desafiador para o mundo, mas em especial para a população mais
vulnerável. A responsabilidade de apoiar centenas de crianças e adolescentes
em busca de seus sonhos não é uma tarefa fácil, pois conhecemos suas
histórias, suas famílias, a comunidade em que vivem e as dificuldades que
são expostos diariamente, e que neste ano se intensificaram por conta da
pandemia.
Porém, mesmo em meio a tantas dificuldades, a solidariedade venceu e não
deixamos a desigualdade atingir ainda mais nossas crianças e jovens.
Encerramos 2020 com um saldo bastante positivo e com muitas metas de
crescimento para 2021, com destaque para continuidade dos estudos dos
nossos jovens, por meio da implantação do Ensino Médio e o direcionamento
ao mundo do trabalho através de atividades complementares que possam
fortalecer o desenvolvimento de competências e habilidades, além da
indicação de jovens para o Programa Jovem Aprendiz.
Sendo assim, é com grande alegria que apresento a vocês os resultados do
Instituto Energia do Saber e de nossa iniciativa educacional em prol da
transformação de vidas.
Boa leitura a todos e todas!
Segundo Rufino Blanco Lira
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QUEM SOMOS
O Instituto Energia do Saber é uma organização sem fins lucrativos, fundada
em 2017, com objetivo de buscar o desenvolvimento institucional e

a

sustentabilidade da iniciativa educacional oferecida pela Colégio Plenitude e
de iniciativas futuras direcionadas ao desenvolvimento de crianças e jovens
em situação de vulnerabilidade social.
O Colégio Plenitude é uma escola devidamente regulamentada pelos órgãos
responsáveis de ensino (MEC e Secretarias Estadual e Municipal de
Educação), que segue as Bases Nacionais Comuns Curriculares (BNCC –
MEC) tendo atuação no Ensino Fundamental I e II (1º ao 9º) em suas duas
unidades.
Além das aulas de ensino regular, oferecemos atividades de contra turno
escolar para as crianças do Fundamental I, que permanecem conosco em
período integral.

LOCALIZAÇÃO
Estamos localizados na periferia da zona leste de São Paulo, na Favela da
Vila Nhocuné.
Trata-se de uma comunidade, que segundo o Índice Paulista
de Vulnerabilidade Social de 2015 (Fundação Seade), temos 6.210 domicílios
em alta e muito alta vulnerabilidade e mais 15.649 domicílios com renda per
capita de até meio salário mínimo.

Unidade I - Ensino Fundamental I: Rua Diviana, 135
Unidade II - Ensino Fundamental II: Rua Diviana, 106
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PROPÓSITO: EDUCAR TRANSFORMA

MISSÃO
Impulsionar o desenvolvimento de crianças e jovens em vulnerabilidade social,
por meio de formação pedagógica e educacional, para transformar vidas.

PRINCIPIOS E VALORES
Humanização: Cuidamos para que todas e todos sejam tratados/as com
respeito, dignidade e atenção.
Compreensão: Temos um olhar compreensivo para com as pessoas,
considerando que somos diferentes e que a diversidade é uma riqueza.
Solidariedade: Somos sensíveis ao coletivo e procuramos colaborar para o
bem estar das pessoas.
Transparência: Resultados sociais e financeiros apresentados regularmente à
sociedade de modo claro e acessível.
Comprometimento: Somos comprometidos com cada estudante e com os
resultados sociais que buscamos.
Busca por excelência: Procuramos realizar um trabalho diferenciado e
inovador.
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METODOLOGIA
A metodologia criada pelo Instituto Energia do Saber a fim de alcançar sua
missão em consonância com seus princípios e valores se divide em 4 pilares,
sendo eles:

EDUCAÇÃO
PARA O MUNDO
Para que nossas crianças e jovens
possam ser cidadãs/ãos conscientes,
que façam diferença no ambiente em
que vivem por meio de suas
habilidades e aptidões.

PROTAGONISMO
PROTAGONISMO
Valorização de capacidades
subjetivas e socioemocionais,
auxiliando as crianças e jovens a
reconhecerem suas potências e
como aprimorá-las.

COLETIVIDADE

COERÊNCIA

Acreditamos que engajar as

Buscamos ser coerentes com

famílias, a comunidade e os

nossos propósitos e modos de

educadores/as em prol da educação

realização de processos internos e

das crianças e jovens é tarefa a ser

externos, por meio da reflexão,

realizada por todas e todos.

autocrítica, indicadores e
avaliações.

Esses pilares perpassam todos os programas e projetos como premissas de
condução das práticas e atividades.
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NOSSO PÚBLICO
São crianças e jovens com idades entre 6 e 16 anos, em situação de
vulnerabilidade social, moradores da Favela da Vila Nhocuné, zona leste de
São Paulo.
FAIXA ETÁRIA
13 a 15 anos
20%

48%

52%

5 a 6 anos
20%

11 e 12 anos
20%

7 e 8 anos
20%

9 e 10 anos
20%

RENDA PER CAPTA
acima de 1.000,00
12.9%

0,00 a 500,00
50.5%
500,00 a 1.000,00
36.6%
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PROGRAMAS E PROJETOS
PROGRAMA EDUCAÇÃO REGULAR - FUNDAMENTAL I E II
A proposta do nosso programa é transformar o
ensino formal em um ensino lúdico, com
atividades

práticas,

desenvolvimento

com

humano.

base

no

Além

do

cumprimento da grade curricular obrigatória, as
aulas são pautadas em: processos lúdicos,
compartilhamento de saberes, democratização
e responsabilidade sobre a aprendizagem,
ampliação de repertório, foco no ser humano
ATIVIDADE SOBRE A PREVENÇÃO DO
CORONAVÍRUS, REALIZADA EM MARÇO, ANTES
DO FECHAMENTO DAS ESCOLAS

em desenvolvimento, escuta atenta e diálogo
constante.
Como forma de apoio didático, utilizamos o
método Pitágoras, em parceria com a Rede
Pitágoras,

além

do

livro

Aprendendo

a

aprender, do Grupo A Educacional, para o
auxílio na alfabetização das crianças do 1º
ano.
No ano de 2020, atendemos 200 crianças e
adolescentes em nosso programa de educação
SEMANA DE FORMAÇÃO DO COLETIVO
REALIZADA EM FEVEREIRO

regular entre fundamental I e II (1º ao 9º ano).
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PROGRAMAS E PROJETOS
PROGRAMA EDUCAÇÃO REGULAR - FUNDAMENTAL I E II
ATUAÇÃO DURANTE A PANDEMIA
Com a chegada da pandemia, durante o primeiro
semestre, adaptamos as aulas presenciais para
aulas a distância dentro do contexto possível,
pois, de acordo com levantamento realizado em
janeiro de 2020, 75% dos nossos atendidos/as
não tinham computadores e 36% declararam
não ter intenet em casa. Diante deste cenário e
com grande preocupação em não excluir ainda
mais nossas crianças e jovens, optamos por
imprimir semanalmente as atividades e criar
grupo de orientação no Whatsapp , divididos por
anos,

para que os/as estudantes e seus

familiares

pudessem

tirar

dúvidas

e

acompanhar as explicações enviadas pelos/as
professores/as por meio de vídeos e áudios.

CRIANÇAS DO
FUNDAMENTAL I
REALIZANDO
ATIVIDADES EM CASA
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PROGRAMAS E PROJETOS
PROJETO SABER DIGITAL - ATUAÇÃO DURANTE A PANDEMIA

No segundo semestre, sem sinal de evolução do cenário da pandemia, com
apoio de parceiros, pudemos adquirir 240 tablets, que foram emprestados
para 100% dos estudantes e de chips de internet destinados aos alunos e
alunas que necessitavam, e então, em outubro demos início a uma nova
jornada de aulas a distância on-line.
Com apoio de voluntários, capacitamos a equipe de educadores/as e também
fizemos encontros de sensibilização e conscientização com as famílias para
que pudéssemos retomar a rotina de aulas mais próxima possível do formato
presencial.
O retorno do contato e do convívio, mesmo no formato on-line, trouxe
resultados significativos no desenvolvimento, na motivação e no engajamento
das crianças e adolescentes. Essas estratégias permitiram que fechássemos
o ano letivo com saldos bem positivos.

ADOLESCENTES DO FUNDAMENTAL II DURANTE AS AULAS ONLINE.
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PROGRAMAS E PROJETOS
PROGRAMA EDUCAÇÃO REGULAR - PASSEANDO TAMBÉM
SE APRENDE
Uma de nossas crenças é fazer do mundo nossa
sala de aula. Por isso, atividades externas são
muito

importantes

para

o

aprendizado.

Realizamos a visita à exposição de Mura Kami,
no Instituto Tomie Ohtake, com alunas e alunos
do 6º e 7º anos do fundamental II. Esta atividade
ocorreu antes dos decretos de isolamento.

No segundo semestre, com as aulas online,
conseguimos realizar visitas virtuais, como esta
ao Zoológico de São Paulo, feita por turmas do
fundamental I.
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PROGRAMAS E PROJETOS
PROGRAMA CONTRA TURNO FUNDAMENTAL I
Uma das medidas ao Combate do Trabalho
Infantil é manter as crianças na escola em
período integral. Pensando nisso e no apoio às
famílias que trabalham, oferecemos o contra
turno escolar para as crianças do fundamental
I, com atividades diversificadas que visam
trabalhar

o

desenvolvimento

intelectual,

humano e cidadão. No ano de 2020, diante do
contexto
atividades
pudessem

da

pandemia,

para

que

continuar

a

adaptamos
nossas
ter

os

as

crianças
estímulos

ALUNO DO 1ºANO NA AULA DE
EDUCAÇÃO FÍSICA - CANOAGEM

necessários durante o período de isolamento
social.

ALUNA DO 3ºANO FEZ SEU
PRÓPRIO JOGO DA VELHA NA
AULA DE JOGOS E
BRINCADEIRAS

ALUNO DO 3ºANO DURANTE A
AULA DE MÚSICA
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PROGRAMAS E PROJETOS
PROGRAMA CONTRA TURNO FUNDAMENTAL I

ALUNO DO 1º ANO NA AULA DE MÚSICA CRIANDO SEU INSTRUMENTO MUSICAL

ALUNO DO 3ºANO NA AULA DE JOGOS E
BRINCADEIRAS - FUTEBOL JOQUEMPÔ

ALUNOS/AS 5º ANO- ATIVIDADE FOLCLORE
BRASILEIRO

ALUNO DO 3º ANO - CARTA PARA
MATAR A SAUDADE
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IMPACTO

200

800

CRIANÇAS E JOVENS

PESSOAS BENEFICIADAS

BENEFICIADOS DIRETAMENTE

INDIRETAMENTE

84%
APROVEITAMENTO
ESCOLAR
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DESTAQUES 2020
PARTICIPAÇÃO PROGRAMA ITAÚ SOCIAL UNICEF
O Instituto Energia do Saber participou

da

primeira edição do Programa Itaú Social
Unicef que visa fortalecer institucionalmente
organizações

da

sociedade

civil

na

perspectiva da educação integral e inclusiva
de crianças e adolescentes.
O programa considerou como temas centrais
a

diversidade e a articulação no território,

como base de todo o processo formativo,
que aconteceu on-line e contou com a
participação dos/as colaboradores/as, das
crianças e jovens, de representantes da
comunidade

e

parceiros.

O

processo

formativo ocorreu de setembro a dezembro
e,

ao

final,

apresentamos

o

plano

de

ALUNA DO 5º ANO DURANTE
ATIVIDADE MAPA AFETIVO

intervenção em busca do fomento técnico e
financeiro para implementação.

Os resultados dos planos de
intervenções escolhidos serão
divulgados em maio de 2021.

MAPA AFETIVO FEITO POR ALUNA DO 7ºANO
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DESTAQUES 2020
RECONHECIMENTO: SELO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E
DIVERSIDADE
A nossa iniciativa educacional, oferecida pelo
Colégio

Plenitude,

foi

reconhecida

na

categoria criança e adolescente por uma das
mais importantes ações para validação de
empresas e organizações sociais que atuam
com projetos relevantes e de impacto social, o
Selo de Direitos Humanos e Diversidade do
município de São Paulo.
A conquista do Selo fortalece ainda mais
nossa organização e o compromisso que
temos com a infância e adolescência.

CAMPANHA DE MARKETING RELACIONADA A CAUSA
Em 2020, realizamos a nossa primeira campanha
de marketing relacionado à causa em parceria
com a Cordel da Culinária, especializada na
produção de jogos americanos de papel e outros
itens para decoração de mesas.
Na campanha, denominada Natal Solidário, 100%
das vendas de um jogo americano, personalizado
com as cores do Instituto Energia do Saber, foram
revertidas para nossa causa.
Quer fazer um marketing do bem? Fale com nossa
equipe pelo e-mail:
institucional@institutoenergiadosaber.org.br e
associe sua marca a nossa causa: Educação!
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DESTAQUES 2020
PARCERIA BTG PACTUAL
O grande destaque de 2020 foi a parceria
com o BTG Pactual, que dentro das ações
direcionadas
destinou

ao

combate

recursos

da

Covid-19,

financeiros

para

manutenção dos estudos de 100 crianças
durante os meses de outubro a dezembro.

CAMPANHA DE NATAL
Todos os anos, um grupo de empresários se
reunem

para

proprorcionar

alegria

para

nossas crianças e adolescentes por meio da
doação de brinquedos realizada no final do
ano.

Em

2020,

em

meio

a

todas

as

adversidades, não poderíamos esquecer que
elas também tiveram um ano difícil, mas que
enquanto crianças, precisam brincar. Não
pudemos ver os sorrisos, mas o olhar de
felicidade durante a entrega e as mensagens
enviadas pelos familiares foram gratificante.
ALUNOS/AS DURANTE A ENTREGA
DOS PRESENTES DE NATAL

Graças

ao

apoio

de

pessoas

tão

comprometidas e dedicadas, pudemos fechar
o ano com um pouco mais de leveza.
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AÇÕES CONTRA IMPACTO COVID-19
DOAÇÃO DE ALIMENTOS E CESTAS BÁSICAS
Durante a pandemia, muitos dos responsáveis e familiares de nossas alunas
e alunos estavam com dificuldades para manutenção dos itens básicos, como
alimentação. Diante deste cenário, durante o ano, organizamos diversas
ações para doação de alimentos, cestas básicas, máscaras, entre outros
itens. Dentre as ações, destacamos a campanha de financiamento coletivo,
Juntos pelos mais Vulneráveis e a Parceria com a Fundação Amor Horizontal.
No total, mais de 930 cestas básicas foram distribuídas aos familiares mais
necessitados.

CAMPANHA JUNTOS PELOS MAIS VULNERÁVEIS
Realizada durante os meses de junho e julho, a
campanha de financiamento coletivo arrecadou
R$25.490,00 que foram destinados para compra
de cestas básicas entregues aos familiares dos
alunos

e

alunas

atendidos

pelo

Colégio

Plenitude.

ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS REALIZADA
NO COLÉGIO PLENITUDE

"Eu doei para que as famílias se sintam acolhidas.
Para que, como cidadã, amar e ajudar meu
próximo lhe dando uma "força" neste momento de
aflição."
DEPOIMENTO GABRIELA HERMES,
PARTICIPANTE CAMPANHA
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AÇÕES CONTRA IMPACTO COVID-19
PARCERIA FUNDAÇÃO AMOR HORIZONTAL

Durante os meses mais complexos da pandemia,
pudemos contar com a parceria da Fundação
Amor Horizontal para a doação de cestas básicas.
Foram mais de 400 cestas básicas distribuídas
durante dois meses de apoio.

ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS DOADAS
PELA PARCERIA COM A FUNDAÇÃO AMOR
HORIZONTAL.

Nossos/as

atendidos/as

também

foram

beneficiados/as com ações de doações de
máscaras
nossa

organizadas

colaboradora

voluntariamente
e

outra

por

por

nossa

conselheira, ambas chamadas Beatriz.
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AÇÕES CONTRA IMPACTO COVID-19
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS - APOIO SOCIOEMOCIONAL
O isolamento social trouxe uma rotina de vida nunca antes vivenciada e que
está impactando a todas e todos, em especial o desenvolvimento de crianças
e jovens. E para os que estão em situação de vulnerabilidade social, esse
quadro se agrava pelas questões de moradia, financeira e de acesso a
informações. Diante disso, reforçamos o trabalho de orientação pedagógica e
aulas de humanização direcionadas aos jovens para que pudessem lidar
melhor com o momento atual. Foram realizados 30 encontros com os/as
alunos/alunas do 6º ao 9º ano. Os encontros foram divididos em dois eixos:
Desenvolvimento Escolar e Humanização. Abaixo os temas que foram
trabalhados em cada eixo.
A importância da escola no meu
desenvolvimento pessoal;

DESENVOLVIMENTO
ESCOLAR

Autonomia da aprendizagem: como
desenvolvê-la;
Roteiro de estudos;
Trajetória escolar;
Planejamento escolar pessoal.

Depressão: como identificar e trabalhar;
Saúde emocional;

HUMANIZAÇÃO

Ansiedade: como identificar e trabalhar;
Meditação e respiração como ferramentas para
ansiedade;
Família: a importância do respeito e
pertencimento.
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AÇÕES CONTRA IMPACTO COVID-19
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS - APOIO SOCIOEMOCIONAL

"Os encontros com a Prô Talita foram bem
importantes durante a quarentena, pois me
ajudaram a refletir bastante sobre vários
assuntos e a lidar com essa pandemia. Uma
das coisas que aprendi foi que todos temos
problemas, e que isso é normal, não é
motivo de vergonha.
Ana Júlia, aluna do 8º ano.

"As aulas de humanização se mostraram essenciais neste
período de isolamento, posso dizer que é uma verdadeira
terapia. Durante as aulas podemos trabalhar coisas que
considero muito importantes, como: o resgate do amor
para as famílias, o respeito, lembrar de coisas do
passado que te fazem bem, permitir você se desconectar
de tudo por algum momento e ser você mesmo.
Eu e minha filha amamos essas aulas de humanização e
que

possa

sempre

ter

com

mais

frequência

e

intensidade."
Rose Silva, mãe da Maria Eduarda, aluna do 7º ano.
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VOLUNTARIADO
Durante todo o ano, pudemos contar com o
apoio

de

diversas:

voluntários

em

atividades

Palestras,

formação

de

educadores e educadoras, arrecadação de
alimentos durante a pandemia, campanha
de arrecadação de ovos de Páscoa, em
ações de marketing para as redes sociais,
edição de vídeos e para implantação das
aulas on-line.
Que

tal

criar

voluntariado

em

um
sua

programa

de

empresa

em

parceria com o Instituto Energia do
Saber?
Entre em contato com nossa equipe:
institucional@institutoenergiadosaber.org.br

VOLUNTÁRIOS 2020
Adriano Ponciano
Cecília Kleinert
Danielle Zipperer Martins
Domênica Lucas
Edson W. Eller
Emerson Lopes de Santana
Gabriela Hermes Nogueira
Juliana Aparecida Moni
Thais Calisto do Nascimento
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SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
O Instituto Energia do Saber conta com apoio de pessoas físicas e jurídicas que
acreditam que investir em educação pode transformar vidas. A seguir, o gráfico
com a demonstração das nossa principais receitas e despesas em 2020.

RECEITAS

Rendimentos Aplicações
1.9%

*
Apadrinhamento
38.4%

Doações PF/PJ
58.7%

Despesas Operacionais
17%

DESPESAS

Facilities/Gestão
3%

Encargos Sociais e Benefícios
20%

Recursos Humanos
60%

PÁGINA 23 |

*as campanhas representam 1.4% de nossas receitas.
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DEPOIMENTOS
"Meu

muito

obrigada

a

todos

os

professores,

colaboradores, gestores e apoiadores. Enfim, todos que de
uma forma ou de outra contribuíram para que nesse ano
pudéssemos continuar a ensinar nossas crianças. Todos
nós aprendemos, foi sgnificativo para o crescimento
intelectual de nossos filhos. Obrigada a TODOS!"
Michelle, mãe da Gabriella 2º ano.

"Acompanho e admiro muito o trabalho do Instituto
Energia

do

Saber,

principalmente

pela

seriedade,

dedicação e carinho envolvidos em todas ações. Visitei o
Colégio algumas vezes e lá podemos sentir o resultado
deste envolvimento no olhar de cada uma das pessoas
que fazem parte deste projeto incrível. Como educadora
sei o quão importante é ter pessoas acreditando e se
empenhando na educação de nossas crianças."
Silvia, doadora.

"O mundo que eu acredito começa nesse pedacinho,
nesse pequeno pedacinho da zona leste de São Paulo
e é maravilhoso fazer parte disso."
Talita, orientadora Pedagógica do Colégio Plenitude
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QUAL É O SEU SONHO?
Fechamos este relatório de 2020 agradecendo a todas e todos que nos apoiaram
neste ano tão complexo, em especial, nossas crianças e jovens, que se
mostraram dedicados e comprometidos.
E para que nunca nos esqueçamos do nosso propósito, compartilhamos com
vocês o resultado de uma atividade realizada com as crianças do 1º ano do
ensino fundamental, chamada Pote dos Sonhos. Confira alguns dos sonhos nas
estrelas a seguir.

TERMINAR MEUS
ESTUDOS

MENOS
VIOLÊNCIA

SAÚDE
PARA TODOS

SER FELIZ

UM MUNDO
MELHOR

TER UMA
PROFISSÃO
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VAMOS TRANSFORMAR VIDAS, JUNTOS?
Há diversas formas de apoiar. A seguir compartilhamos algumas delas:

SEJA VOLUNTÁRIO
Compartilhe seu tempo e habilidades por meio de oficinas, palestras,
workshops, mentoria de jovens ou em atividades específicas dentro de sua
área de conhecimento.
Para empresas, podemos estruturar programas de voluntariado corporativos
com atividades que façam sentido para sua organização,

APADRINHE UM FUTURO
Invista na educação de uma criança por meio do
apadrinhamento financeiro. Com um valor anual de
R$6.000,00 ou mensais de R$500,00 você garante o
ano letivo de uma criança ou jovem em nossa
organização.

PATROCÍNIO DE PROJETOS
Pessoas

físicas

ou

jurídicas

podem

apoair

financeiramente nossos projetos de Educação
Regular, Contra turno Escolar, Projeto Mundo do
Trabalho e Construção da Unidade de Ensino III.

PARCERIAS E CAMPANHAS
Podemos estruturar parcerias e campanhas personalizadas, sejam:
Marketing de Causas;
Campanhas em datas comemorativas: Páscoa, Dia das Crianças, Dia de
Doar e Natal;
Troco solidário;
Campanhas de doações internas nas empresas.
Além destas, estamos abertos para novas oportunidades, projetos e parcerias
que possam beneficiar nossas crianças e jovens.
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PARCEIROS
EMPRESAS FUNDADORAS
Empresas que colaboram regularmente desde nossa fundação.

FINANCIADORES
Pessoas físicas e jurídicas que apadrinham nossas crianças, financiam
projetos ou realizam doações pontuais.

APOIADORES
Parcerias institucionais que apoiam por meio de serviços pro bono, doações,
atividades de voluntariado, entre outras.
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EQUIPE
Somos uma organização que aposta na diversidade e na participação coletiva
para construção de um mundo melhor. Portanto, mais do que uma equipe,
somos pessoas em busca da transformação de vidas e de um mundo melhor.

INSTITUTO ENERGIA DO SABER
Diretoria Executiva
Presidente: Segundo Rufino Blanco Lira
Vice-Presidente: Daniel Augusto Rossi
Tesoureiro: Claudio Monteiro da Costa
Conselho Fiscal
Gustavo Lian

COLÉGIO PLENITUDE
Direção Pedagógica
Cidália Freitas
Coordenação Pedagógica
Luiza Helena Souza Lima
Orientação Pedagógica
Talita Calisto do Nascimento

Márcio Valério Sant’Anna
Marco Antonio Rizzi Lopes de Campos
Conselho Consultivo Voluntário

Equipe pedagógica e educacional
composta por professores, auxiliares,

Beatriz Pupo

assistentes de sala, psicóloga,

Cristopher Vlavianos

nutricionista, agentes operacionais,

Gustavo Lian

cozinheira e auxiliar de cozinha.

Rubens Parreira
Rubens Celso Alves Misorelli Filho
Coordenação de Projetos
Flávia Blanco Lira
Coordenação de Desenvolvimento Institucional
Débora Isis G.C. Acioly
Administrativo Financeiro
Andreia Arice
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Fale com nossa equipe:
contato@institutoenergiadosaber.org.br
(11) 3895-4716
www.institutoenergiadosaber.org.br

@INSTITUTOENERGIADOSABER
@ENERGIADOSABER

INSTITUTO ENERGIA DO SABER

INSTITUTO ENERGIA DO SABER

SIGA, PARTICIPE!
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