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+ de 32 mil estudantes

Crie o
Impossível
2020

+ de 11 mil educadores

+ de 1 mil voluntários

despertados sonhos que estavam adormecidos no interior
de muitas pessoas, levando para elas:

inspiração, capacitação

e empoderamento.
YARA ALVES | CONQUISTOU UMA BOLSA DE ENSINO SUPERIOR

ETNADUTSE
OTNEMIOPED

tem gerado um grande impacto
na vida de milhares de jovens espalhados pelo Brasil. Tem
"O Embaixadores da Educação

ESTEIRA DE IMPACTO

INSPIRAÇÃO,
engajamento e
chamada para
AÇÃO

Desenvolvimento de
projetos para desafios
sociais e muita
MÃO NA MASSA

Desenvolvimento de
liderança.

+ 2 mil estudantes participando da jornada

Empower
2020

+ 200 projetos executados
+ 11 mil pessoas impactadas
+ 180 voluntários envolvidos

Impacto da Empower
+ 2 mil estudantes
de todas as unidades federativas do Brasil,
desenvolvendo projetos e gerando impacto por
meio da Empower.

Destaques
Empower
2020

Camili Rodrigues Lyrio
São Borja | RS

"...Sou a caçula de 6 filhos que meus pais Sandro e Cátia tiveram. A propósito, meus irmãos se
chamam: Alex Sandro, Alexandre, Lucas, Rafaela e Carmem Helena. Desde criança sempre tive
essa vontade de ajudar os outros, pois sei o que é passar dificuldade. Minha mãe teve que dar duro
como doméstica para poder nos criar."

Projeto Segure a
Minha Mão

Conquistou pelo seu desempenho na Empower:

O objetivo principal do projeto, é ajudar
os jovens a seguirem firme em seus
estudos e na busca dos seus sonhos.
Não desistindo da escola sobre
nenhuma hipótese, diminuindo os
índices de evasão escolar. Bem como,
ajudar também as famílias que por
conta da pandemia estão com algum
tipo de dificuldade, já que esse é um
dos motivos do abandono dos estudos.

Bolsa Integral de Ensino Superior

Administração

Caroline Fernandes Aguiar Simião
Francisco Morato | SP

"...Sempre fui uma criança muito generosa, desde os meus 6 anos estudei em escola
pública, e aos 11 anos comecei a estudar em escola de período integral. Meu sonho é
alcançar todos os meus objetivos, e conquistar tudo que eu quero.

Leia para uma criança!
O projeto tem como objetivo ajudar as crianças em fase
de alfabetização da região, para que elas, de alguma
forma, não fossem tão afetadas pelo ensino remoto que a
pandemia causou.

Cleice Vitória Santana Cruz
Lagarto | SE

"... Eu sou líder de turma desde 2018 mesmo tendo mudado de escola acho que é de
minha natureza, sempre tentando ajudar a todos, ter autonomia e ser responsável.
Com o desenvolvimento do projeto eu descobri que contribuir na vida de uma
pessoa de forma positiva é muito gratificante que você pode fazer a diferença não
importa o quão impossível pareça ser, aliás uma coisa que eu aprendi é que o
impossível é aquilo que não tentamos"

Motiva Enem
O Motiva Enem foi um projeto de transformação
pessoal e coletivo com o objetivo de ajudar os
estudantes a conciliar os estudos com a vida pessoal,
se manter incentivado e manter uma saúde mental
estável durante a pandemia.

Eduarda Caroline Machado
Cabixi | RO

"...Filha de pais professores, aprendi que a educação é o melhor caminho para superar as
desigualdades sociais que enfrento em meu dia-a-dia. Sou uma menina preta, que mora em uma
cidade chamada Cabixi, com aproximadamente 6.000 habitantes. Nesse contexto, sempre vi
meu futuro com opções muito limitadas, especialmente em questões acadêmicas. Meu
município oferece educação apenas até o ensino médio. Desde que aprendi a ler, encontrei nos
livros uma oportunidade de ir além de minha realidade e explorar novos horizontes."

Conquistou pelo seu desempenho na Empower:

Iceane
A sigla ICEANE significa: impacto do
coronavírus na educação de alunos
com necessidades especiais. Temos
o objetivo de trazer novas propostas
para
promover
uma
maior
democratização do ensino no Brasil.

Bolsa Integral de Ensino Superior

Administração

Gustavo Berg de Oliveira
Três Cachoeiras | RS

".. cresci na comunidade no Morro Azul, uma comunidade rural, pobre e em busca de
mudança. Desde pequeno, gosto dos estudos, da escola, é um lugar mágico. No meu
ensino fundamental era horrível estudar na escola rural, má infra-estrutura, depreciação,
falta de verba, falta de motivação, e vários problemas que afetam principalmente os que
estão no 8°/9° ano. Indo pra o ensino médio, mudei de escola, fui para escola pública do
centro da cidade. Lá fui profundamente incentivado a trazer e buscar a mudança. Foi lá
onde meu desejo de mudar a educação cresceu mais ainda."

Meu projeto, Minha solução
O objetivo do projeto é achar maneiras de acabar com a
fome em plena pandemia. Muitas famílias da minha
escola estão precisando de ajuda neste exato
momento.

Isabelle Victoria Pereira
Itaim Paulista | SP

"...Sempre tive muita iniciativa e vontade de mudar as coisas ao meu redor. Levo em minha vida uma
frase de Belchior "Amar e mudar as coisas me interessa mais" e por isso sempre estou ligada em
trabalhos voluntários como uma forma de mudar uma pequena parte do mundo ao meu redor. Já fui
voluntária do Embaixadores da Educação e já fui trainee no STEM para as minas. Sou completamente
apaixonada por ciências e pela educação, vejo a educação como uma porta gigante capaz de mudar a
realidade, como faz comigo dia após dia."

Mentorizando
O projeto Mentorizando tem o objetivo
de auxiliar vestibulandos que estão
precisando de ajuda durante a pandemia
COVID-19. E esse auxílio vem por meio
de mentorias, clube do livro, debate
sobre atualidades, meditações. E tudo
isso com os alunos sendo protagonistas
de suas história.

Bolsa Integral de Ensino Superior

Administração

Ivanede Santos Sousa
Anage | BA

"...Venho de uma família muito humilde, nunca me faltou nada porém vivo de uma forma bem
humilde. Quando possuir minha primeira calça jeans foi incrível, fiquei muito feliz. Meu celular
foi feito vaquinha para comprar porém nunca desisti dos meus sonhos. Sempre tirei nota alta
mesmo faltando as aulas porque o ônibus quebrava quando chovia atolava. Mesmo passando
por momentos difíceis, minha mãe tendo só a bolsa família, sendo mãe solteira, meu avô que
teve que cuidar de mim porque meu pai morreu e eu não conheci. Passei uma infância muito
complicada."

Bolsa Integral de Ensino Superior

Success Studies
O objetivo do projeto é levar
oportunidades a outros jovens,
inspirando e motivando-os para não
desistirem dos seus sonhos, dos seus
objetivos e mostrar também a
importância do cuidado com sua saúde
mental e física.

Administração

João Lucas Moreira Oliveira
Jari | RS

"...moro em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Jari. No ano de 2019,
uma doença silenciosa, que não escolhe a quem atacar, resolveu tomar conta de mim. Uma
depressão profunda!! Fui parar em uma cama de hospital, dopado, sem poder caminhar no quarto
porque os remédios eram muito fortes... Meus pais desesperados, chorando, e eu assistindo aos
poucos, o meu encaminhamento para uma clínica psiquiátrica por ideação suicida. Eu sofri!! Só eu
sabia a dor que eu sentia, as crises, a falta de ar. Minha história deu inicio ao meu projeto."

Bolsa Integral de Ensino Superior
Depressão na
Adolescência
O projeto tem o objetivo
identificar e combater a
ansiedade,
depressão
e
suicídio. O foco é estudantes
de escolas públicas do Brasil.

Administração

Kimberlly Ferreira Vertelo
Belo Horizonte | MG

"...estou em busca de me tornar a melhor Juíza do mundo. Estou estudando demais. Sei que
não é fácil, mas nada na vida é impossível. Estou em busca do meu sonho. Quero ter uma
oportunidade para ganhar minha bolsa de Direito 100% na Arnaldo ou na Federal. Caso eu
venha conseguir uma das duas, logo irei em busca de fazer intercâmbio em Harvard, quero
fazer meu LLM lá ou seja, mestrado em Direito. Desta forma, seguirei em frente com Deus."

Bolsa Integral de Ensino Superior
Save Money
O projeto tem objetivo de propagar a
importância de uma boa organização
e educação financeira na vida de
jovens brasileiros.

Direito

Priscila Ap. Brito
Miraí | MG

"...Desde muito nova tive que aprender a lidar com perdas, aos três anos perdi minha avó paterna
para o câncer, eu era muito apegada a ela, desde então fiquei uma criança mais reservada e tímida.
Aos 5 anos sentindo falta da minha avó paterna que morava perto de mim comecei a sair com meu
pai e meu avô paterno quando eles iam para o sítio. Aos 9 anos sentindo falta da presença de uma
avó comecei a ir quase todos os dias para minha avó materna, onde segundo ela, ela iria me ensinar
a realizar tarefas domésticas."

Unidos Educação Miraí
O projeto tem como objetivo contribuir
para alfabetização de parte da
população de Miraí/MG; Despertar o
interesse nos alunos que abandonaram
as atividades para que retomem as
práticas escolares;
Trazer melhorias para as estruturas da
escola;
Despertar o aluno a
desenvolver o seu projeto de vida e
protagonismo.

Palestrante

Crie O Impossível

Sabrina Heloísa dos Santos
Santa Bárbara do Leste | MG

"...Moro e estudo no interior de Minas Gerais. Como a maioria das escolas interioranas, a minha
era bem pequena e sempre fui muito limitada porque a escola não tinha uma estrutura física
própria, os alunos estudavam no salão paroquial da igreja, mas isso nunca foi um empecilho
para transpormos nossos obstáculos. Prova disso é o destaque acadêmico na Olimpíada de
Língua Portuguesa que participei."

Bolsa Integral de Ensino Superior

Ressignificando Impactos
O Projeto consiste em uma tentativa
de amenizar os impactos causados
pelo coronavírus na educação, no
lugar onde vivemos. Tentamos
reorganizar o ensino de forma online,
com ajuda dos professores, além de
reanimar os alunos com os estudos,
tentando evitar a evasão escolar.

Gestão Financeira

Samantha Azevedo Amaral
Araújos | MG

"...Sou uma pessoa curiosa, que gosta de estar em mudanças, então procuro sempre
novas coisas para fazer ou aprender, seja sobre algo voltado para os estudos ou do
meu interesse pessoal. Em minha vida sempre pensei em fazer algo o qual fosse
lembrada e ajudasse outras pessoas, mesmo sendo muito nova."

Projeto VOE
O projeto tem como principal objetivo combater
a evasão escolar na minha cidade, através da
implementação de conteúdos simples que não
sejam voltados apenas para uma prova ou
vestibular, mas que também agreguem na vida
daquele aluno que não possui planos de cursar
uma faculdade após sua formação no ensino
médio e tenha o objetivo de ingressar no
mercado de trabalho após conclusão deste
período.

Bolsa Integral do curso

A arte de sobreviver ao
mundo dos negócios
José Felipe Carneiro

Yasmin Rafaela Santos Aguirre
Imbé | RS

"...Quando eu era pequena tinha muita dificuldade para estudar, mas com o tempo eu fui
melhorando e por consequência me tornei uma boa aluna. Porém eu sempre fui questionadora
e apaixonada por saber mais sobre cada área de conhecimento e sobre vários assuntos. Hoje
sigo na luta para aprender e para conquistar o meu lugar nas melhores universidades. Sigo
estudando de manhã até a noite, chorando, ficando feliz, ficando orgulhosa mas nunca
desistindo."

Bolsa Integral de Ensino Superior
Conhecimento é poder
O projeto tem como objetivo
inspirar a conhecer não só aquilo
que atinge você, mas aquilo que
fere uma sociedade inteira.

Marketing

Co Realizador Crie O Impossível

Desenvolvedores & designers gráficos Empower (voluntários)

Empresas apoiadoras
Empower
Mentores voluntários Empower

Bolsas Integrais de estudos

"A palavra convence,
o exemplo arrasta"

