Fundo Itaú Excelência Social
Organizações da sociedade civil apoiadas em 2017 e 2018


Associação dos Pais e Amigos das Escolas Integrantes do Movimento Asas
Aguas de Lindóia – SP
Fundada em 2015 tem como missão desenvolver e executar procedimentos pedagógicos que
visem o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, buscando estimular suas
potencialidades de forma a integrar sentimento, pensamento e ação transformadora, valorizando
suas aptidões, fortalecendo sua autoestima, autonomia e valores humanos.



Associação Várzea-grandense
Várzea Grande – MS
Fundada em 2009 tem como missão contribuir na educação integral de crianças e adolescentes,
em diálogo com a família, a escola e a comunidade.



Associação Vida e Cidadania
Coruripe – AL
Fundada em 2004 tem como missão enfrentar e minimizar problemas de violação de direitos,
nas suas mais variadas formas e manifestações, em populações vulneráveis, principalmente
crianças e adolescentes, através de desenvolvimento de ações de esporte, lazer, educação,
cultura, profissionalização e geração de renda, apoio psicossocial, de cidadania e de respeito
aos princípios da absoluta prioridade e educação integral.



Bairro da Juventude dos Padres Rogacionistas
Criciúma – SC
Fundado em 1949 tem como missão promover e oportunizar a transformação social, por meio da
formação integral e assistência social, com processos educacionais humanizados para crianças,
adolescentes, jovens e suas famílias.



Casa da Criança do Morro da Penitenciária
Florianópolis – SC
Fundada em 1988 tem como missão Oportunizar o crescimento nas áreas afetivas, cognitivas e
social das crianças e adolescentes, afim de que contribuam na construção de uma sociedade
fraterna.



Circo Laheto
Goiânia –GO
Fundado em 1995 tem como missão contribuir para a construção de um novo cenário social
através da arte circense como instrumento socioeducativo, levando para crianças e
adolescentes de classes sociais menos favorecidas a possibilidade de educação de qualidade e
redução de desigualdades de oportunidades.



Grupo TUMM
Todo Unidos Mudaremos o Mundo – Mococa – SP
Fundado em 2000 tem como missão conscientizar e instrumentalizar criativamente o
adolescente no seu papel de protagonista juvenil tornando-o cidadão capaz de intervir nos
processos socioeconômicos e ambientais de sua comunidade.



Instituto da Infância
Acaraú – CE
Fundado em 1999 tem como missão produzir e disseminar conhecimentos inovadores sobre a
Infância no Nordeste do Brasil.



Instituto de Pesquisa em Tecnologia e Inovação
Santa Luzia do Itanhy - SE
Fundado em 2003 tem como missão promover desenvolvimento humano construindo soluções
inovadoras, com potencial de escala, para problemas sociais, por meio de metodologias que
associam arte, ciência e tecnologia, em colaboração com as comunidades.



Instituto Leonardo Murialdo
Porto Alegre – RS
Fundado em 1929 tem como missão promover a proteção e garantia dos direitos da criança,
adolescente e jovem em situação de vulnerabilidade social e risco pessoal, através do
acolhimento, da formação cidadã e profissional, fundamentada na Pedagogia do Amor e
Educação do Coração.



Instituto Paraense de Educação e Arte
Marituba – PA
Fundado em 2014 tem como missão despertar, através da arte, a sensibilidade e a percepção
do belo. Desenvolver a criatividade em todas as suas dimensões, por meio de música, teatro,
dança, pintura, poesia e artesanato.



Núcleo de Apoio à Criança e Adolescente de Getulina
Getulina – SP
Fundado em 1964 tem como missão atender crianças e adolescentes em vulnerabilidade
sociais, oportunizando aprendizagens diversificadas para que sejam protagonistas de seu
desenvolvimento, para um futuro mais promissor.

