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Somos uma instituição, sem fins lucrativos, fundada por educadoras fortes e sonhadoras que 

pretendem inspirar outras mulheres que educam. Queremos construir pontes e conectar 

educadoras para apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade e, assim, contribuir com a 

transformação social.

Por meio das nossas lideranças estamos desenvolvendo junto a outras mulheres e para as 

comunidades, formas de comunicação efetiva, diferentes ações de fortalecimento dos aspectos 

emocionais, sociais e financeiros e apoio a projetos de geração de renda.

É muito satisfatório compartilhar com você, nossas conquistas!

Nosso desejo é ampliar, conquistar, apoiar, envolver e unir todas as mulheres do Brasil!

Juntas somos mais fortes !

Sônia Colombo  e  Sandra Garcia 

Presidente Vice presidente 



Fundado em 2020, o Instituto ELA tem como objetivo criar uma rede de 

educadoras, para que possam multiplicar conhecimentos, formar, 

fortalecer e empoderar mulheres do Brasil, em situação de vulnerabilidade 

social, emocional e profissional.

Por que as mulheres?

Valorizamos TODOS que atuam em educação! 

Entretanto, em uma constante busca pela igualdade de gênero, e em 

atenção à Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas, o Instituto ELA – Educadoras do Brasil vem como 

um incentivo à força feminina, reconhecendo e valorizando a sua atuação 

educacional para a sociedade.



Criar uma rede de educadoras, para multiplicar 

conhecimentos, fortalecer e empoderar 

mulheres do Brasil, em situação de 

vulnerabilidade social, emocional e profissional.

Ser uma rede nacional de mulheres 

empoderadas e propagadoras da 

educação formal e informal para 

transformar vidas.

• Ética

• Compromisso com a educação

• Fortalecimento feminino

Inspirar mulheres a colaborar,

apoiar e liderar projetos de

transformação social.

Transformar vidas por meio da educação.





Organizamos, patrocinamos e realizamos eventos, 
congressos, reuniões, conferências, mostras, debates, 
pesquisas, seminários, palestras, cursos, programas de 
treinamento multidisciplinar, sem fins lucrativos.

Estabelecemos alianças e acordos estratégicos com 
associações similares, nacionais ou internacionais, 
públicas ou privadas, que visam o amparo e a promoção 
de oportunidades de desenvolvimento de crianças, 
adolescentes e mulheres.

Recebemos doações e subvenções de entidades ou 
pessoas, do Brasil e do exterior.



Profissionais da Educação
- professoras
- orientadoras
- inspetoras
- diretoras
- estagiárias

Profissionais da Saúde
- cuidadoras
- médicas
- enfermeiras
- psicólogas
- fonoaudiólogas
- neuroeducadoras
- nutricionistas
- entre outros

Educadoras para a Vida
- mãe
- tia
- avó
- família

Comunidades 
- lideranças de comunidade
- prefeituras
- orfanatos

ONGs
- Lideranças

MULHERES EM VULNERABILIDADE SOCIAL





O Fórum Instituto ELA de Retomada às Aulas Presenciais foi um evento realizado com o objetivo de

auxiliar as escolas públicas e entidades educacionais sociais, a enfrentarem o grande desafio durante a

pandemia da Covid-19.

Temas relevantes sobre habilidades socioemocionais na acolhida dos alunos, protocolos e cuidados

com a saúde e uma visão geral de como outros países estão lidando com a volta às aulas.Foram 3

encontros totalmente gratuitos, nos dias 04, 11 e 18/08/2020, online (com transmissão ao vivo),

possibilitando a interação das participantes. Abordamos diversos aspectos essenciais:

• Acolhimento e escuta aos professores, colaboradores, alunos e família.

Sandra Garcia - Vice-Presidente do Instituto ELA - Educadoras do Brasil e Diretora Pedagógica da Mind

Lab Brasil

• Saúde física de toda comunidade escolar

Dra. Renata Moino - Médica da Clínica ESSERE

• Retomada às aulas presenciais ao redor do mundo e em Manaus, Brasil

Sonia Simões Colombo - Presidente do Instituto ELA - Educadoras do Brasil e CEO da HUMUS

Consultoria

Depoimentos das educadoras Ayla Patrícia Huovi – Finlandesa (por nacionalidade adquirida).

Intérprete, professora e consultora educacional.

Profa. Nelly Falcão de Souza – Gestora Regional (AM) do Instituto ELA- Educadoras do Brasil. Diretora

Geral do Colégio Martha Falcão e do Pinocchio Centro Educacional.



Apoio ao Projeto Costurando Sonhos – doação e geração de renda

O Instituto ELA realizou uma “vakinha online” (arrecadação de aproximadamente 11 

mil reais), de abril a junho/2020, que possibilitou a compra de materiais e a 

contratação de mão de obra das costureiras do projeto para confecção de máscaras 

de tecido, com entrega para a própria comunidade. Além disso, o Instituto recebeu da 

Empresa Santista Têxtil uma doação em tecidos que colaborou com a ação.

No dia 24 de junho foram entregues os tecidos e o valor arrecadado à representante 

do Projeto Costurando Sonhos, e dessa forma foi possível beneficiar 2.500 crianças e 

professores de Paraisópolis, que receberam as máscaras (item de uso obrigatório por 

causa da pandemia), e auxiliando na geração de renda para estas mulheres-

costureiras.

O projeto Costurando Sonhos é uma iniciativa da comunidade de Paraisópolis (SP) 

que capacita as mulheres em situação de vulnerabilidade social, no ofício de corte e 

costura para que possam gerar renda por si próprias.



O Projeto Mãos de Maria recebeu fogão para ampliar a geração de renda das mulheres 

de Paraisópolis

O Projeto Mãos de Maria conta com 55 cozinheiras de Paraisópolis, que ensinam outras 

mulheres a cozinhar. Com o propósito de ajudar mulheres na geração de renda, inauguraram 

um restaurante  o “Buffet  Mãos de Maria”. 

Atendendo à sua missão de fortalecer e empoderar mulheres, o Instituto ELA proporcionou a 

doação de 1 fogão industrial, em abril/2020, para impulsionar o Projeto Mãos de Maria.

A ação foi possível graças à colaboração da ESSERE, clínica com uma equipe de 

profissionais da saúde, que por meio do Instituto ELA, fez a doação do equipamento 

primordial para profissionalização do trabalho.

Para conhecer mais sobre  Mãos de Maria acesse:

https://www.facebook.com/Bistroecafemaosdemaria/

https://www.facebook.com/Bistroecafemaosdemaria/


O Projeto das Marmitas recebeu novos fogões para ampliar atendimento a moradores 

de Paraisópolis

Batizado de “Cozinha das Marias”, a comunidade de Paraisópolis (SP) conta com um centro 

de formação que oferece cursos profissionalizantes voltados para o mercado de gastronomia 

por meio do programa “Maria, empreendedora de Si”. Por conta do cenário delicado gerado 

pela pandemia, o projeto iniciou uma ação de confecção de marmitas para a comunidade.

Em maio de 2020, o Instituto ELA contribuiu com a ação doando 2 fogões de 8 bocas para 

que as cozinheiras voluntárias pudessem produzir as marmitas a partir dos mantimentos 

recebidos, além da divulgação do telefone do projeto no site do ELA , para quem quisesse 

doar alimentos.

Devido a pandemia, muitas famílias ficaram sem  ter o que comer e o “Projeto das Marmitas” 

começou a distribuir diariamente refeições para os moradores da comunidade de Paraisópolis. 

O grupo da comunidade conseguiu chegar à marca de 10 mil marmitas distribuídas 

diariamente para os mais necessitados durante a pandemia!



Doação de máscaras para famílias da LBV 

O Instituto ELA arrecadou tecidos e, por meio das costureiras do projeto 

Costureiras do Bem, foram confeccionadas 1.516 máscaras, beneficiando 200 

famílias do Instituto de Educação José Paiva Neto – escola atendida pela LBV.

Doação às Casas André Luiz

Em julho/2020 o Instituto ELA fez uma doação muito significativa às “Casas André 

Luiz”: foram entregues 20 cadeiras universitárias que possibilitaram a esta instituição 

montar uma sala de treinamentos e estudos em sua sede.

A “Casas André Luiz” é uma instituição sem  fins lucrativos que há mais de 70 anos 

oferece atendimento especializado e gratuito a pessoas com deficiências. 

Para conhecer mais sobre Casas André Luiz acesse: http://casasandreluiz.org.br

http://casasandreluiz.org.br/


Doação de máscaras para Comunidade da Brasilândia – SP

No dia 31 de agosto, foi realizada a distribuição de máscaras doadas pelo 

Instituto ELA, em parceria com o Instituto RAMPA, à Rede Brasilândia 

Solidária.

A distribuição foi feita por agentes comunitários de saúde. Esta ação foi 

também um momento educativo, orientando a população sobre a 

importância e forma correta do uso das máscaras.



Palestras online para educadoras em tempos de 

isolamento social 

No dia 31/08, às 19h, o Instituto realizou uma “live”  

com uma palestra  ministrada pela Vice-Presidente do 

Instituto Ela   a educadora Sandra Garcia sobre o tema: 

A Mediação da Aprendizagem e a Reconstrução de 

Vínculos Pós Pandemia. Outros temas também 

fizeram parte  destas palestras em outros momentos de 

apoio aos professores e gestores das escolas públicas 

. 

O conteúdo está disponível no Canal do Youtube do 

ELA , assim como outros conteúdos com temas 

significativos para educadoras neste isolamento social .

https://www.youtube.com/watch?v=k7j-ohx7lk0

https://www.youtube.com/watch?v=k7j-ohx7lk0


Conteúdos Formativos nos canais do Instituto

vídeos educativos e conteúdos sobre as 3 vertentes do Instituto ELA.

Playlist E – conteúdos sobre Educação

Playlist L – conteúdos sobre Liderança feminina

Playlist A – conteúdos sobre Altruísmo



Dentre as inúmeras capacitações que o Instituto realizou, foi produzida uma série

de vídeos junto à nossa parceira Danielle Rodrigues – Especialista em Gestão de

Pessoas, Carreira e Liderança.

Todos conteúdos de qualidade que estão disponibilizados no canal do Youtube 

do Instituto.

Agradecemos também a educadora Ligia Pacheco que colaborou com 

orientações aos educadores no retorno às aulas presenciais 

Temas direcionados ao empoderamento feminino

Educação na Carreira por meio da consciência das escolhas profissionais



FÓRUM DE EDUCAÇÃO

No dia 08 de dezembro de 2020, foi realizado um fórum com importantes 

nomes do meio educacional que, doaram suas palestras para sensibilizar e 

conscientizar para “Dizer não a  violência doméstica contra as mulheres”. 

Os fundos arrecadados com a inscrição tiveram como objetivo a compra de 

produtos de higiene pessoal destinado ao “Bem Querer Mulher” - um abrigo de 

mulheres que sofrem violência doméstica. O Instituto ELA segue apoiando com 

doações de recursos materiais, higiene pessoal, palestras e outras 

necessidades.



FÓRUM DE LIDERANÇAS 

Projetos relevantes e empreendedores nas Comunidades Brasileiras

No dia 15 de dezembro foi realizado um fórum com líderes comunitários. O 

intuito foi compartilhar práticas bem sucedidas de lideranças que tiveram 

resultados significativos nas comunidades em situação de vulnerabilidade 

social.

O objetivo foi inspirar, apoiar e compartilhar projetos exitosos que podem ser 

multiplicados em outras comunidades. Foi importante conhecer novos projetos, 

abrir possibilidades de integração entre as lideranças, conseguir voluntários 

para dar suporte técnico na elaboração, execução e multiplicação dos projetos 

nas comunidades.



Estados com regionais do 

INSTITUTO ELA EDUCADORAS DO BRASIL

• Rio de Janeiro  

• Amazonas 



Foi realizado online, o lançamento 

da regional do Instituto ELA no 

Amazonas no dia 12 de 

novembro, tendo como 

representante a Gestora Regional 

Nelly Falcão, com a 

apresentação de alguns projetos 

que serão realizados em 

2021(Mulheres Indígenas, Lar 

das  Marias, 

Empreendedorismo e Escola de 

Culinária) muito importantes, que 

irão beneficiar e impactar 

positivamente milhares de 

pessoas da região.



Mulheres Indígenas, é um projeto envolvendo arte e cultura com 

mulheres habitantes do Amazonas, para desenvolver o lado 

artístico, investindo na cultura destes povos. O Instituto ELA, 

Regional Amazonas, realizará essa ação, apoiando o Instituto 

Dirson Costa.

Uma ação da diretoria regional AM que propõe um espaço onde 
ensinaremos mulheres carentes do estado do amazonas a 
cozinharem e receberem noções de empreendedorismo e assim, 
terem uma fonte de renda. 
O Instituto ELA - AM irá montar uma cozinha com fogões 
industriais, utensílios e materiais de uma cozinha profissional. O 
projeto será realizado com o apoio do chef Fernando Souza Neto 
da Escola Alquimia Arte Culinária.



Em dezembro, o Instituto ELA, Regional Amazonas, 

distribuiu cestas básicas em apoio ao Lar das Marias. 

Esse Lar acolhe e oferece hospedagem, alimentação, 

apoio psicológico, entre outras ações, às  mulheres de 

cidades ribeirinhas no interior do Amazonas, que fazem 

tratamento médico.



No dia 03 de dezembro foi 

realizado o lançamento online, 

da regional do Instituto ELA no 

Rio de Janeiro, tendo como 

representante a Gestora 

Regional Anna Lydia 

Collares, com a apresentação 

de alguns projetos importantes 

(Projetos de Panificação,

Gravidez na adolescência, 

Cuidando da Mulher, Casa 

Nova), que irão beneficiar e 

impactar positivamente 

milhares de pessoas da 

região.

INSTITUTO ELA

REGIONAL RIO DE JANEIRO 



01 a 08/02 – Semana Nacional de Prevenção da Gravidez 
na Adolescência. A data, instituída pela Lei nº 
13.798/2.019, tem o objetivo de disseminar informações 
sobre medidas preventivas e educativas que contribuam 
para a redução da incidência da gravidez na adolescência.

Para resgatar a autoestima das mulheres, o instituto ELA -
Rio de Janeiro, irá realizar um encontro no dia 06 de 
março de 2021, onde terá cabelereiros, manicures, 
maquiadoras, um verdadeiro dia de beleza para as 
mulheres! 

Como fazer melhorias nos ambientes internos das casas 
das mulheres , com aproveitamento de materiais , etc.



O Projeto COZINHANDO COM ELA, utilizando 

vídeos curtos e receitas fáceis, ajudou mulheres a 

aprenderem novas formas de conquistar outros 

espaços na sociedade.

Este projeto foi lançado em dezembro ensinando 

mulheres a fazer bolos natalinos e rabanadas, 

oferecendo diferentes opções de renda extra.



O Projeto ELO do ELA no RJ reuniu lideranças 

nas diferentes comunidades  para ampliar a 

atuação do Instituto. 

Este projeto iniciou arrecadando brinquedos 

que foram distribuídos a mais de 50 crianças 

de diferentes comunidades na época do Natal.



O Instituto iniciou ações junto a universidades de pedagogia, para um 

trabalho de cessão de bolsas e tutoria com equipe especializada do 

Instituto ELA.

“Torne uma pessoa mais feliz doando amor”. Projeto envolvendo jovens  e idosos com  

visitas presenciais  (para contar histórias, cantar, tocar, fazer oficina de artes e de jogos) 

neste momento de isolamento social , as  ações serão  à distância  de escuta ativa e 

afetiva com estudantes preparados para atuar nessa atividade.

Oferecer um espaço aberto no site para Mulheres que inspiram o envelhecimento 

saudável, com textos, depoimentos, vídeos com exemplos de ações direcionado à temas 

sobre a longevidade .





https://www.institutoela.org.br/ linkedin.com/company/ela-instituto/

facebook.com/elainstituto instagram.com/elainstituto/

youtube.com/c/InstitutoElaEducadoras/

https://www.institutoela.org.br/
https://www.linkedin.com/company/ela-instituto/
facebook.com/elainstituto
https://www.instagram.com/elainstituto/
https://www.youtube.com/c/InstitutoElaEducadoras/


https://www.humus.com.br/ https://www.mindlab.com.br/ https://www.miracomunica.com.br/

http://essere.med.br/ https://cdicom.com.br/

https://www.humus.com.br/
https://www.humus.com.br/
https://www.humus.com.br/
https://www.mindlab.com.br/
https://www.humus.com.br/
https://www.miracomunica.com.br/
https://www.humus.com.br/
http://essere.med.br/
https://www.humus.com.br/
https://cdicom.com.br/



