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(Embaixadores de Minas 2013 até 2017)

O INÍCIO DA HISTÓRIA

NEJ PLUGMINAS

ZERO RECURSOS, MAS
MUITA VONTADE DE
FAZER A DIFERENÇA
O nascimento do Embaixadores da Educação

O coletivo de jovens voluntários egressos de escolas
públicas nasceu em uma praça pública de Belo
Horizonte. O sonho era um: levar mais oportunidades
de educação empreendedora para alunos de escolas
públicas. A falta de recursos não foi impedimento e a
criatividade para colocar o sonho de pé foi a resposta!
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Os fundadores do Embaixadores
da Educação estudaram a vida
inteira em escolas públicas e se
conheceram em um projeto
social do Governo de Minas com
o Sebrae de contraturno
escolar: O NEJ (Núcleo de
Empreendedorismo Juvenil no
Plug Minas.

EMBAIXADORES DE
MINAS: O PRIMEIRO
NOME
Quando se formaram no ensino
médio e na escola de
empreendedorismo, resolveram
fundar um projeto social para
multiplicar oportunidades para
outros alunos de escolas
públicas.
O coletivo fundado em 2013,
com o nome de Embaixadores
de Minas, foi formalizado em
2017 e em 2018, com a escala e
expansão do impacto passa a se
chamar Embaixadores da
Educação.

EDIÇÃO 8 DE 2020

RELATÓRIO DE
IMPACTO E
HISTÓRIA

2013

EMBAIXADORES DA
EDUCAÇÃO

Criação da metodologia e realização da primeira edição do
programa Embaixadores da Escola

O COMEÇO DE TUDO

EMBAIXADORES DA
ESCOLA
Primeiro programa criado
pelo Embaixadores com o
objetivo de estimular o
protagonismo de jovens
estudantes.

EMBAIXADORES DA
ESCOLA
A primeira jornada

Embaixadores da Escola é uma jornada criada
com objetivo de empoderar alunos de escolas
públicas como agentes de transformação e
protagonistas da própria história.

PÚBLICO
O foco do Embaixadores da
Escola no ano de 2013:
alunos de escola públicas
de Belo Horizonte
matriculados do ensino
fundamental II (sexto ao
nono ano).

PRIMEIRA EDIÇÃO
A primeira edição do
Embaixadores da Escola foi
realizada na Escola
Municipal Amilcar Martins e
impactou cerca de 30
alunos diretamente.

EMBAIXADORESEDU.ORG

INSTAGRAM
@EMBAIXADORESEDU
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2014, 2015

EMBAIXADORES DA
EDUCAÇÃO

Validação e melhorias na metodologia Embaixadores da
Escola e aplicação em mais 2 escolas de Belo Horizonte
SEGUNDA EDIÇÃO E
TERCEIRA EDIÇÃO
EMBAIXADORES DA ESCOLA

ESCOLA
MUNICIPAL
DEPUTADO RENATO
AZEREDO
Terceira edição do
Embaixadores da Escola em
2015.

"ESSE PROJETO ESCUTA.
NOSSAS NECESSIDADES,
NOSSAS OPINIÕES. E O
MAIS IMPORTANTE: NOS
FAZ ACREDITAR QUE
SOMOS CAPAZES. HOJE EU
ACREDITO EM MIM..."
Depoimento aluna participante segunda edição
Embaixadores da Escola

ESCOLA
MUNICIPAL RUI
DA COSTA VAL
Segunda edição do
programa Embaixadores da
Escola em 2014.

PRÊMIO BH CIDADE
EDUCADORA
A iniciativa foi reconhecida
e valorizada pela Prefeitura
de Belo Horizonte, em 2014,
com o prêmio BH Cidade
Educadora – Parceiros da
Escola Integrada. A
premiação reconhece e
estimula ações que
contribuem com a
educação integral das
crianças e adolescentes
(2014).
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2016

EMBAIXADORES DA
EDUCAÇÃO

Criação do programa de multiplicadores, expansão do
Embaixadores da Escola, organização da metodologia e
mapeamento perfil cognitivo líderes do projeto.
2016 O INÍCIO DA VIRADA

QUARTA EDIÇÃO
EMBAIXADORES DA
ESCOLA
Quarta edição do programa
Embaixadores da Escola é realizada
na Escola Juca Pinto.

ORGANIZAÇÃO DA
METODOLOGIA

O INÍCIO DA EXPANSÃO
2016

Em 2016 é formada nossa primeira turma de
multiplicadores voluntários que são jovens
(também) egressos de escolas públicas e
treinados na nossa metodologia para impactar
mais alunos de escolas públicas.

A educadora Jamile Coelho vem de
São Paulo para Belo Horizonte para
assistir e acompanhar toda a
execução da metodologia em
campo e ajuda a organizar o método
representando o Grupo Mulheres do
Brasil.

PERFIL COGNITIVO
A educadora Jamile Coelho traça o
perfil cognitivo e estilos de
aprendizagem do grupo fundador
do projeto identificando a riqueza
da complementariedade de perfis e
habilidades do time criador.

MULTIPLICADORES
Formada a primeira turma de
voluntários multiplicadores para a
expansão do método.
Embaixadores da Escola realizado
em 3 escolas ao longo do ano de
2017.
EMBAIXADORESEDU.ORG

INSTAGRAM
@EMBAIXADORESEDU
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2017

EMBAIXADORES DA
EDUCAÇÃO

Formação de mais turmas de multiplicadores e expansão
do programa Embaixadores da Escola. Início de parcerias e
apoios institucionais.

APOIO BRAZIL
FOUNDATION
Por meio do Prêmio Outras Paradas
de Inovação Comunitária que visa
apoiar pequenos coletivos, a Brazil
Foundation fornece apoio de
R$5.000,00 para o Embaixadores.

CONSULTORIA S,A.P

2017, O COMEÇO DE UMA
NOVA FASE:
Segunda turma de multiplicadores formados,
cinco edições do Embaixadores da Escola
realizadas ao longo de 2017 e um CNPJ para
chamar de nosso!

S.AP seleciona três ONG's brasileiras
para poiar com consultoria
internacional. Embaixadores é
selecionado e recebe por 1 mês três
consultores da S.A.P de três
diferentes países para trabalhrem
fulltime na organização.

SEDE NO NAAÇÃO
O Embaixadores que até então se
reunia apenas em praças públicas
passa a ter sede no Naação,
coworking de impacto social.

FORMALIZAÇÃO
JURÍDICA
Após 4 anos atuando como um
coletivo informal aos finais de
semana, a organização se
formaliza e ganha CNPJ rumo à
profissionalização.
INSTAGRAM
@EMBAIXADORESEDU

O INÍCIO DE UMA JORNADA
A história do Embaixadores da Educação, que inicialmente tinha
o nome de Embaixadores de Minas começou porque alguns exalunos de escolas públicas que acabavam de se formar no
ensino médio se reuniram em uma praça municipal em Belo
Horizonte para discutir como a escola pública poderia gerar
mais oportunidades para seus alunos.
O Embaixadores da Escola começou como um projeto voluntário
de final de semana que os fundadores realizavam enquanto
conciliavam com os desafios de trabalhar durante a semana e
manter a bolsa da faculdade.
De 2013 à 2017 sem medo de errar tentaram, falharam tentaram
de novo...

De 2013 à 2017 o
Embaixadores foi criado e
cresceu de forma orgânica
como um coletivo de jovens
sedentos por mudança. À
partir de 2017, com a
formalização jurídica do
grupo, a organização
começou a andar em direção
à profissionalização e
expansão de impacto...

