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A educação 
tem o poder de 
transformar vidas. 
Nós também.



2020 foi um ano desafi ador e atípico. A pandemia 
do coronavírus mudou signifi cativamente a vida 
de todos nós, trouxe incertezas, impôs o 
distanciamento social e criou obstáculos para 
mantermos nossos objetivos em foco e em plena 
atividade. Mas seguimos nos reinventando e 
fi rmando novas parcerias e, só no último ano, 
investimos mais de R$ 1 milhão, impactando 
mais de 30 mil pessoas em todo o país. 

Com mais de 14 anos de atuação, desde 2007 o 
Instituto AIPI já investiu mais de R$ 13 milhões 
em projetos diversos, com 320 mil pessoas 
impactadas em todo o Brasil.

Quando tudo mudou...
Seguimos cultivando a 
educação com cidadania

Nossos resultados mostram que, mesmo 
nas adversidades, quando nos unimos em 
torno de uma grande causa, tudo é possível.



Nossos atributos

Inspiração
A gente gosta de criar espaços, momentos e oportunidades, 
para inspirar as pessoas à nossa volta a fazerem as coisas 
de forma diferente.

Ação
É na prática que as coisas se transformam. 
No Instituto AIPI, a gente transforma ideias 
em ações e fazemos as coisas acontecerem.

Inovação Social
Incentivamos a busca por um novo olhar, para trazer uma 
solução diferente e inovadora para problemas sociais que 
encontramos nas comunidades das quais fazemos parte.

Participação
Não fazemos nada sozinhos! Os nossos projetos são desenvolvidos 
com a participação dos profi ssionais da International Paper (IP), com 
especialistas, com outras fundações e institutos e, principalmente, 
com membros das comunidades das quais fazemos parte.
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Nossos pilares

Nossa razão de existir

Por que existimos?
Estimulamos o exercício da cidadania.

O que fazemos?
Preparamos pessoas com potencial para o exercício da cidadania ativa e as 
estimulamos para promoverem transformação nas comunidades das quais  
fazemos parte.

Como operamos? 

Despertando as pessoas para que sejam conscientes, críticas, criativas e 
aptas para lidar com as questões do nosso tempo.

Despertar a cidadania
Oferecemos formas, conteúdos e capacitações para as escolas e centros 
de formação, para que trabalhem temas que despertem a proatividade e a 
responsabilidade da cidadania ativa nas pessoas.

Gerar a transformação
Identificamos, selecionamos e capacitamos pessoas com potencial para 
impulsionar seus projetos de transformação social nas comunidades das 
quais fazemos parte.
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Juntos, podemos 
fazer mais pela 
educação e formação 
dos nossos jovens
Para ampliar o nosso alcance, contar com parceiros que acreditam nos mesmos ideais 
é fundamental. Em 2020, o Instituto AIPI passou a fazer parte da rede de associados 
do Grupo +Unidos, fundo de investimento social colaborativo, sem fi ns lucrativos, 
formado por grandes empresas atuantes no Brasil, em parceria com a Missão 
Diplomática dos Estados Unidos.

Criado em 2008, seu foco é investir na capacitação de jovens brasileiros, por meio de 
iniciativas voltadas à educação e à formação tecnológica, com o objetivo de prepará-
los para o mercado de trabalho do século XXI.

Entre 2016 e 2019, o Grupo +Unidos impactou mais de 183 mil pessoas, direta e 
indiretamente, executou mais de 20 mil horas em capacitações e formações para os 
mais variados públicos e teve um investimento de quase R$ 1 milhão em projetos 
voltados para a educação.

Em 2020, o grupo também se mobilizou para criar o Fundo UnA+, que captou mais de 
R$ 6 milhões para apoiar pessoas em vulnerabilidade devido à crise da pandemia 
causada pela covid-19. 

A união do Instituto AIPI, do Grupo +Unidos e de todas as empresas da rede reforça 
que, quando há uma causa comum, é possível potencializar projetos para transformar 
a vida das pessoas.

Todo jovem pode se 
tornar protagonista do 
seu desenvolvimento 
profi ssional. Educação e 
formação são o caminho.



A Escola Formare AIPI é desenvolvida em parceria com a Fundação Iochpe e, 
desde 2010, oferece cursos de educação profi ssional para jovens entre 17 e 19 
anos de famílias em vulnerabilidade social, que residam nos municípios em 
que a International Paper faz parte e nas comunidades próximas.

Em 2020, 50 alunos se formaram e receberam o certifi cado de Assistente de 
Produção Industrial, emitido pela Fundação Iochpe e pela Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), válido em todo o território nacional e 
reconhecido pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Economia.

Nosso programa atua com duas modalidades. A de Aprendiz, em Mogi Guaçu 
(SP), em que os alunos possuem 50% de teoria e 50% de prática profi ssional, 
trabalhando como aprendizes na nossa unidade e sendo acompanhados no dia 
a dia pelos nossos profi ssionais. Já na modalidade Social, em Luiz Antônio (SP) 
e Três Lagoas (MS), os alunos possuem uma carga horária prática menor e, no 
fi nal do curso, recebem um certifi cado de qualifi cação profi ssional.

Ensino na prática e com bons exemplos
No último ano, devido à pandemia, as aulas teóricas foram ministradas no 
modelo de ensino a distância. Durante o curso, os alunos também tiveram 
atividades práticas ministradas por profi ssionais da IP, que atuam como 
Educadores Voluntários. 

Os alunos participaram também do Mire-se no Exemplo, um programa com 50  
líderes seniores da IP, que atuam voluntariamente doando horas como tutores 
para dedicar no desenvolvimento dos alunos. Com encontros mensais, cada 

Formamos jovens 
profi ssionais 
para transformar 
o futuro
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tutor segue um guia para cumprir uma jornada e, no 
final, os alunos saírem preparados para suas vidas e 
carreiras. 

A Escola Formare AIPI conta ainda com o programa 
Protagonize sua Carreira, em parceria com a 
Consultora Amanda Salomão. Durante o ano, os 
estudantes passam por sessões de desenvolvimento 
pessoal e profissional e aprendem a planejar suas 
metas de forma fácil, para aplicarem no dia a dia. Ao 
longo das sessões, eles também aprendem a 
elaborar um currículo que os ajude na inserção no 
mercado de trabalho.

112  
Educadores 
Voluntários50  

alunos formados 
pelo Formare 

AIPI

x

x
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18  
voluntários que 

auxiliam na 
governança do 
Instituto AIPI

3.000  
horas doadas 

pelos Educadores 
Voluntários,  

tutores, diretoria  
e governança  

em 2020

42  
matérias

50  
tutores



Acreditamos que 
boas histórias 
merecem ser 
reconhecidas

Em 2020, pela primeira vez, nosso tradicional Concurso de Redação teve abrangência 
nacional e aconteceu no formato on-line. Os números mostram a importância dessa 
iniciativa para os alunos do Ensino Médio da rede pública: foram mais de 33 mil alunos 
inscritos e 30 mil redações corrigidas, o que posiciona o nosso Concurso como o maior em 
número de redações corrigidas no país.

Mesmo acontecendo de forma on-line, metade dos participantes enviou o texto manuscrito, 
reforçando a importância do papel na educação de qualidade. O Concurso é um dos mais 
antigos do país e o único focado na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem). Com esses resultados, temos certeza de que muitos dos participantes têm 
condições de alcançar excelentes resultados no Exame, podendo mudar seus destinos por 
meio da educação com cidadania. 

Um incentivo para seguir em frente
Todos os alunos em fase de preparação para o Enem escreveram suas redações baseados no 
tema: “Como cada pessoa pode ser um cidadão ativo para mudar a realidade à sua volta?”.

O Concurso de Redação ultrapassou todas as fronteiras estaduais e se tornou um dos 
maiores eventos de impacto educacional e social do Brasil, apoiando e transformando a 
vida de milhares de alunos de escolas públicas em tempos de pandemia.

Uma banca avaliadora escolheu as 3 melhores redações e os autores receberam vale-
-compras para aquisição de livros e materiais escolares. Já os 100 alunos mais bem 
colocados ganharam um plano de aulas on-line, com duração de 12 meses, na plataforma 
do Redação Online.

As escolas que lideraram o ranking com o maior número de alunos inscritos receberam 10 
caixas de papel Chamex e livros educativos, e os 20 professores com o maior número de 
alunos inscritos ganharam um treinamento on-line para correção de redações no modelo 
Enem, além de receberem 2 caixas de Chamex cada.



Parcerias pela educação
Desde 2018, o Instituto AIPI tem uma 
parceria com o Redação Online, a primeira 
startup de Educação no mundo acelerada 
pelo Facebook. Além disso, Chamex foi 
nosso parceiro institucional e contamos 
com o apoio de mais de 27 Secretarias 
Estaduais e 3 mil escolas da rede pública 
para fazermos o projeto acontecer.

Alunos vencedores Escolas premiadas

1o LUGAR
Ana Lívia Barbosa 
de Lima
Águas de Lindoia/SP

Escola Estadual 
Dom Aquino Corrêa
Três Lagoas/MS

Escola Obdúlia 
Dantas
Catolé do Rocha/PB

Escola Mestre 
Júlio Sarmento
Sousa/PB

3o LUGAR
Amanda Maria 
Satiro Silva
Boqueirão/PB

2o LUGAR
Ayrton Breno Diniz 
Marques da Silva
Jaboatão dos 
Guararapes/PE



O Instituto AIPI, em parceria com o Instituto Arte na Escola, ofereceu o curso 
on-line Arte na BNCC, gratuitamente, para 1.500 professores de arte da rede 
pública de ensino.

O curso tem o intuito de colaborar para que professores se apropriem da nova 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na prática, além de mostrar recursos 
que podem transformar as salas de aula em um espaço ainda mais criativo. 

A trilha de aprendizagem reuniu vídeos exclusivos, recursos interativos, 
documentários e materiais complementares, o que permitiu aos professores 
conhecerem e se inspirarem nas estratégias apresentadas para lidar de forma 
inventiva nas aulas de arte, a fi m de engajar seus alunos a serem protagonistas 
nos processos de criação.

Trouxemos novas 
inspirações para 
professores de arte

Curso a distância Arte na BNCC

1.500 
professores de 

arte capacitados

40 
horas de curso

Trilha de aprendizagem 
organizada em quatro módulos 

(Mapeando a Arte na BNCC, 
Processos de Criação, 

Materialidade e Entrelaçando a 
BNCC e os Territórios da Arte)

Certifi cação Arte 
na Escola

Vídeos exclusivos, 
recursos interativos, 

documentários e materiais 
complementares

Chamex foi parceiro institucional do curso, 
como apoiador do projeto. 
Chamex foi parceiro institucional do curso, 
como apoiador do projeto. 



Com todos os desafi os gerados pela pandemia do coronavírus, a disposição para 
contribuir com o futuro de jovens ganhou ainda mais relevância. No Dia Internacional 
do Voluntário, o Instituto AIPI celebrou a data e agradeceu a cada um dos seus 180 
voluntários.

Agradecemos aos voluntários que 
compartilham a nossa essência

Todos nós temos o poder de transformar e ser 
Educadora Voluntária faz essa transformação ser real 
na vida dos alunos, ajudando na formação profi ssional 
e desenvolvimento pessoal de cada um deles, 
plantando a semente do conhecimento e cultivando a 
educação com cidadania. Tenho muito orgulho de fazer 
parte dessa transformação, por meio do Instituto AIPI, 
com segurança, respeito e amor!”
Tamires Davoli, Educadora de Matemática da Escola Formare AIPI

Doação para 
Educação

TAMIRES

As escolas públicas foram bastante 
impactadas pela pandemia, em todos 
os sentidos. Por isso, em parceria 
com a International Paper, o Instituto 
AIPI doou mais de 55 mil folhas de 
papel Chamex para 22 escolas das 
comunidades da qual faz parte, 
incluindo escolas rurais. Essa ação 
refl ete o nosso compromisso com a 
educação em todos os momentos.

O Instituto AIPI estuda e desenvolve 
iniciativas para fomentar a educação com 
cidadania, causa que se faz cada dia mais 
urgente em nosso país. Em 2020, iniciamos 
o planejamento do edital Educação com 
Cidadania, em parceria com o Instituto para 
o Desenvolvimento do Investimento Social 
(IDIS), que tem como objetivo estimular o 
exercício da cidadania e promover um papel 
mais proativo e responsável de cada um. 
Serão selecionadas 5 organizações, que 
poderão receber até R$ 30 mil para a 
implementação e execução dos projetos.

O que vem por aí...



instituto@ipaper.com
www.institutoaipi.com.br




