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01. APRESENTAÇÃO
Sabemos dos desafios da educação, já colocada à prova pela 
transformação contínua em diferentes campos, ganhando ainda mais 
complexidade com o cenário da pandemia e da crise global. 

Os dois últimos anos, sob os reflexos da pandemia, escancararam as 
marcas da desigualdade e a importância da escola, em diferentes 
cenários do País.

Apesar de todo esse contexto, 2021 foi um ano marcado, também, por 
importantes avanços do Mão Amiga. 

Estamos entre as 100 melhores ONGs brasileiras! Recebemos o selo que 
certifica e reconhece o sério e consistente trabalho que realizamos.

A grande conquista do novo prédio para o ensino médio, inaugurado no 
primeiro dia de março,  início do ano letivo, foi o resultado da união de         
muitas mãos, garantindo a oferta para todo ciclo escolar diurno. 
Começamos 2021 nessa nova estrutura, instituindo o período integral, com 
salas de aula que permitem diferentes configurações para as 
melhores metodologias de ensino, além de laboratório e biblioteca que 
passaram a integrar e oferecer novos espaços para alunas e alunos.

Elaboramos um diagnóstico preciso para dar início a uma transformação 
pedagógica, que irá escutar ainda mais a voz de estudantes e permitir que 
sejam protagonistas das suas jornadas de aprendizagem.

A cada ano, comprovamos, mais uma vez, a força do Mão Amiga, sempre 
ampliando nosso escopo de ações e abrangência e em contínua 
transformação, para a cada dia responder, de maneira assertiva, à 
pergunta que nos move: “em nome do que educamos?”
Educamos para que cada um possa protagonizar a própria vida, para além 
dos limitantes sociais, culturais, emocionais. Educamos para garantir aces-
so à educação de qualidade, à possibilidade de cada estudante conhecer e 
se apropriar de sua potência, respondendo criativamente às necessidades 
de um mundo complexo e dinâmico, desenvolvendo sua singularidade ao 
mesmo tempo que interage com tantos outros e com o mundo para        
construir uma sociedade mais justa e digna

A educação é uma tarefa coletiva, que envolve cada pessoa e fortalece 
uma rede colaborativa. Então, vamos juntos?

Uma educação de qualidade 
acessível a todas e todos é ainda 
um sonho para o Brasil.

Renata Prado
Diretora de Gestão Institucional



02. MÃO AMIGA 

Prêmio 
melhores 
ONGs

Um colégio 
filantrópico que 
transforma vidas

Somos uma Organização da Sociedade Civil (OSC), 
que atua pelo desenvolvimento integral de crianças 
e adolescentes em situação de vulnerabilidade socio-
econômica, para interromper ciclos de pobreza. Para 
isso, oferecemos ensino de qualidade, da educação 
infantil até o ensino médio, para quase 700 
estudantes, por meio de uma escola filantrópica, 
além de atividades culturais, artísticas e esportivas. 

Em 2021, o Colégio Mão 
Amiga foi escolhido 
como uma das 
melhores 100 ONGs do 
País, dentre as mais 
de 1.000 organizações 
analisadas. O prêmio 
reconhece instituições 
que apresentem boas 
práticas em gover-
nança, transparência, 
comunicação e 
financiamento e é uma 
iniciativa de Instituto 
Doar, Ambev VOA e O 
Mundo que Queremos.

Estamos onde precisam de nós



Assumimos o propósito de ajudar a 
interromper ciclos de pobreza, 

formando cidadãos transformadores, 
por meio de uma educação integral 

de excelência.

Sempre fui desafiada a vencer continuamente as 
barreiras que apareciam em meu caminho, sendo uma 
delas a timidez, pois, se analisar a Camila de dez anos 
atrás, nem imaginaria que eu era extremamente tímida e 
introspectiva. A escola continuamente me tirava da zona 
de conforto com trabalhos interativos ou seminários, o 
que despertou em mim um enorme espírito de liderança, 
uma das minhas características que mais valorizo. Se 
fosse para eu definir o colégio em uma palavra, 
definitivamente seria: transformador, já que além de 
transformar o bairro em que vivemos, ele é capaz de 
despertar o melhor em seus alunos.

Camila, 
17 anos, aluna do 3º 
ano do Ensino Médio

Nossa escola fica no Jardim Santa Júlia, um bairro 
periférico da cidade de Itapecerica da Serra (SP), na divisa 
com o município de São Paulo, região de vulnerabilidade 
social, com pouca oferta de empregos formais e alto índice 
de violência, além da forte presença do tráfico de drogas.

“

”



03. A LINHA DO TEMPO DE NOSSA TRAJETÓRIA

2002 2006 2007 2013 2016 2018 2019 2020 2021

É fundado o Colégio Mão Amiga, no 
município de Itapecerica da Serra 
(SP). A prefeitura cedeu o terreno e 
o doutor Nicholas Perricone 
patrocinou a construção da escola

Iniciamos nossas atividades no 
modelo híbrido, com um índice de 
participação de 97%. Inauguramos 
o prédio do ensino médio, com mais 
salas de aula, laboratório, biblioteca 
e outros ambientes educacionaisPassamos a fazer parte da rede VIS 

Foundation (Villaggio for 
International Solidarity), presente 
em mais de 20 países para criar, 
manter e auxiliar centros de serviço 
e escolas em áreas vulneráveis

Nosso atendimento é garantido na 
pandemia, mesmo a distância.
Emprestamos 73 notebooks a alunos 
e fizemos assinatura de internet para 
famílias que não a possuíam. 
Entregamos mais de 6 mil cestas 
básicas aos nossos atendidos e a   
outros projetos sociais da região

A nossa primeira turma de ensino 
médio conclui a educação básica

Abrimos novas turmas, processo 
que se intensifica nos anos seguintes

Implementamos o ensino médio 
com o patrocínio, por dois anos, de 
dois investidores

Iniciamos o atendimento de 48 
crianças com 4 anos de idade.

Nossos primeiros alunos concluem 
o ensino fundamental II



04. NOSSA ABRANGÊNCIA 
EM NÚMEROS

Enfrentamos muitos desafios em 
2021, segundo ano de pandemia, 
mas mantivemos nossa atuação 
com a mesma qualidade, 
contando com uma equipe 
dedicada, com a integração escola 
e família e com o apoio de quem 
sempre está ao nosso lado, 
doando recursos para manter e 
ampliar nosso trabalho.

alunos matriculados na 
educação básica (todos 
com bolsas de estudo) 

Frequentaram as aulas:
56% no modelo híbrido

41% remotamente

famílias impactadas 
(cerca de 1.800 

beneficiários indiretos)

atendidos nos projetos 
socioculturais

refeições diárias

Oferta de:

667

97%

449

150

1.440Todos os alunos recebem auxílio com bolsas de 
estudo. A porcentagem é definida de acordo 
com a avaliação socioeconômica das famílias. 
Em 2021, do total, 200 alunos (29%) receberam 
bolsas integrais e 334 (50%)  obtiveram bolsas 
entre 78% e 90% do valor.
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Até a pandemia da Covid-19, o Colégio 
Mão Amiga registrava 0% de taxa de evasão.



BOLSAS DE ESTUDO OFERTADAS

ESCOLARIDADE DOS PAIS

RENDA MENSAL DAS FAMÍLIAS (PER CAPITA)

100%

Porcentagem de 
gratuidade 
ofertada em 2021

78% a 90%

50% a 75%

10% a 45%

29%

50%

20%

1%

O colégio marcou a minha vida desde quando entrei, aos 
três anos, na pré-escola. Quando falamos do Mão Amiga 
estamos falando de uma estrutura de ensino muito mais 
ampla do que de outras escolas, pois, no bairro, a 
oportunidade que recebemos para estudar aqui é algo 
espetacular. Sobre minha trajetória no colégio, pode-se 
dizer que é bem ampla, com histórias divertidas e, além 
disso, a minha relação com os professores e todo meu 
desenvolvimento acadêmico, pessoal e profissional, com 
a implementação do Novo Ensino Médio. A escola sempre 
me motivou a dar o melhor de mim mesmo

Mauricio, 
15 anos, 1° ano 
do Ensino Médio

“

”

O perfil das 
famílias 

atendidas

Alunas e alunos que frequentam o colégio vivem no 
Jardim Santa Júlia e nos bairros adjacentes, em Itapecerica 
da Serra (SP). Pais e responsáveis têm, em sua maioria, 
formação acadêmica incompleta (ensino básico à 
universidade): somente 17% possuem nível superior 
completo e 30% não concluíram o Ensino Médio.

Ensino Médio

Ensino Fundamental

Ensino Superior 
Completo

Ensino 
Superior Incompleto

Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Médio Incompleto
Analfabetos

43,3%

28,4%

17,6%

6,6%

1,6%
1,2%
0,3%

205

173

60
41
20 2 ou mais salários mínimos 

(R$ 2.588,00)

1,5 a 2 salários mínimos
 (R$ 1.941,00 até R$ 2.588,00)

1 a 1,5 salários mínimos 
(R$ 1.294,00 até R$ 1.941,00)

0,5 a 1 salários mínimos 
(R$ 647,00 até R$ 1.294,00)

Até 0,5 salários mínimos 
(até R$ 647,00)

* 81 famílias não possuem renda

Das 499 famílias atendidas 
em 2021, 41% tinham renda 
per capita mensal de até meio 
salário-mínimo (R$ 522,50) e 
34% de até um salário-mínimo. 



O Mão Amiga significa muito para mim, porque é onde 
eu pude criar a minha identidade, descobrir o que eu       
realmente quero, do que eu gosto e também fazer amiza-
des. O diferencial do colégio é que ele se preocupa com 
os alunos, tem profissionais em que se pode confiar e que 
vão te ajudar, tanto com coisas pequenas, como uma 
discussão, quanto com coisas grandes, como escolher o 
que a gente quer ser quando encerrar o ensino médio. A 
minha trajetória aqui começou quando eu tinha quatro 
anos e, a cada ano, eu adquiro conhecimento e apren-
dizado, tanto pessoal quanto acadêmico. Passei por vári-
os desafios, como no 9º ano, quando eu pude competir e, 
depois de todo esforço, tive a honra de ganhar. Esse foi 
apenas um exemplo simples do que o colégio me propor-
cionou e, sem dúvida, tenho muitos desafios a conquistar. 
Por fim, posso dizer que o Mão Amiga é mais que uma 
escola, é uma base que alicerça a minha vida.

Paulo,
15 anos, 1º ano do 

Ensino Médio

“

”

05. A JORNADA DE APRENDIZADO DE 
NOSSAS ALUNAS E NOSSOS ALUNOS

Somos uma escola reconhecida pela oferta de uma educação 
qualificada. Nosso projeto pedagógico prevê ações para uma formação 
plena e abrange todas as dimensões do indivíduo e o desenvolvimento 
de valores humanos. Vamos além das disciplinas clássicas, focando, por 
exemplo, no fortalecimento da consciência socioambiental durante toda 
a jornada escolar, com ênfase na disciplina Participação Social. 

Nossas alunas e nossos alunos têm alcançado ótimos resultados nas    
avaliações oficiais, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 
acima da média nacional; e o Sistema de Avaliação de Rendimento 
Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), acima das escolas públicas.

• Educação em tempo integral para 157 alunos 
do ensino médio e 56 da educação infantil;

• Livros didáticos e recursos acadêmicos de    
instituições renomadas, Editora Moderna e 
Poliedro

• Ferramentas digitais (130 Chromebooks, 
plataforma Google for Education)

• Integração com a natureza, por meio de       
infraestrutura favorável ao ensino em uma 
grande área de preservação

• Tutoria personalizada com foco no projeto de 
vida para estudantes do ensino médio



O Mão Amiga, desde a pré-escola, sempre foi como uma 
segunda casa para mim, minhas primeiras memórias 
fora do ciclo familiar, meus primeiros amigos e meu              
primeiro contato com os estudos. O colégio tem inúmeros           
diferenciais quando comparado com outras instituições. 
Tive a oportunidade de entender plenamente essas 
diferenças quando, em 2020, saí da escola e fui estudar 
em São Paulo. No Mão Amiga, os professores nos 
escutam e não nos veem como números, conseguimos ter 
laços com o corpo docente, que vão além de simples 
cortesia. Durante esse tempo fora, que acabou sendo 
marcado pela pandemia, tive um tratamento muito 
diferente do que estava acostumada. Era difícil não só 
ter me mudado de casa, escola e cidade, mas notar a 
mudança na qualidade de ensino. Faltavam professores 
continuamente, não tínhamos o material necessário, nem 
uma boa infraestrutura. O colégio me ajudou a superar 
muitos obstáculos, como a dificuldade de escrever, e 
permitiu que eu cultivasse uma relação próxima com a 
língua inglesa. O Mão Amiga é para mim um lugar onde 
encontrei apoio.

Beatriz, 
17 anos, 2° ano 

do Ensino Médio

“

”

06. PROJETOS DIFERENCIADOS 
PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES 
E SUAS FAMÍLIAS

Em 2021, implementamos o Setor de Ações 
Socioculturais para ampliar o escopo de ofertas 
voltadas à educação integral, no contraturno 
escolar. Também mantivemos as nossas portas 
abertas aos sábados para o uso recreativo do 
colégio pela comunidade, a fim de fortalecer 
nossa interação com as famílias. 



Esta ação oferece treinamento e formação a jovens 
líderes que acompanham o processo de planejamento, 
organização e execução dos projetos do Setor de Ações 
Socioculturais, dentro e fora do ambiente escolar. 
Destinado a estudantes do ensino médio, o programa 
fomenta o protagonismo juvenil na articulação de 
iniciativas de impacto social.

PROGRAMA DE MONITORIA 18 INTEGRANTES

Inaugurado em 2021, é um espaço de apreciação, 
análise e debate sobre cinema para quem frequenta a 
escola e para as pessoas da comunidade. A mediação 
dos diálogos é feita por pessoas convidadas ou mem-
bros do colégio, por meio de rodas de conversa sobre 
as temáticas abordadas nos filmes, com reflexões que 
discutem o papel ativo de cada um na sociedade. As 
sessões acontecem nas últimas quinta-feira e 
sexta-feira de cada mês.

CINECLUBE +- 60 INTEGRANTES/MÊS

Em 2021, demos início a aulas coletivas de violão para 
compartilhar o aprendizado e realizar apresentações 
performáticas, favorecendo o desenvolvimento        
psicomotor, emocional e social de crianças e 
adolescentes. No entanto, precisamos da doação de 
mais violões para expandir o projeto.

OFICINAS DE VIOLÃO 8 INTEGRANTES

Em 2015, realizamos uma oficina de produção de 
instrumentos musicais com material reciclável para 
uma apresentação no Dia das Mães. Com o tempo, foi 
criado um grupo de percussão para valorizar a música, 
a cultura afro-brasileira e o trabalho em equipe. 
Juntaram-se à percussão a dança, a criatividade e 
o cuidado com o meio ambiente. Em 2021, o grupo       
passou a receber outros jovens da comunidade e tem 
feito muitas apresentações, também fora do colégio.

GRUPO DE PERCUSSÃO 
NO RITMO

30 INTEGRANTES



A minha aprendizagem escolar foi demorada, porque, 
quando entrei no colégio, não interagia com as pessoas, 
não possuía uma boa oralidade por conta da minha 
cirurgia do implante coclear, que fiz aos três anos. 
Comecei a aprender a escrever, falar, escutar frases. Com 
o passar do tempo, em todas as séries, desenvolvi o meu 
conhecimento, enfrentei as dificuldades que passei nas 
aulas. Hoje em dia, eu me comunico com os meus colegas, 
professores e equipe, eu gosto de ensinar as pessoas que 
não entenderam a matéria, sempre ajudei os colegas. O 
Colégio Mão Amiga é muito importante para mim, porque 
ele me ensina a seguir o futuro por meio do conhecimen-
to escolar. Minha família sempre apoiou a minha jornada, 
até o fim do ensino médio, para começar a nova fase do 
ensino superior.

João Vitor,
17 anos, 3º ano do 
Ensino Médio

“

”

07. JUNTE-SE A NÓS E FAÇA A DIFERENÇA!

Se você sonha com uma sociedade mais jus-
ta, em que direitos sejam garantidos e deveres 
compartilhados, então, seja nosso parceiro na 
missão de criar oportunidades em educação 
para apoiar o desenvolvimento integral de    
crianças e adolescentes brasileiros em situação 
de vulnerabilidade. 
Veja como: 

1. PROGRAMA DE APADRINHAMENTO

Apadrinhe crianças e/ou adolescentes com bolsas de estu-
do, fazendo contribuições regulares para potencializar nos-
sas ações. Com R$ 720,00 por mês ou R$ 8.640,00 ao ano 
você garante 100% da bolsa de estudo de um aluno. Você 
também pode contribuir com qualquer valor acima de meia 
bolsa. As doações podem ser feitas via boleto bancário, 
cartão de crédito, débito automático em conta ou trans-
ferência. Você vai receber relatórios periódicos de transpar-
ência sobre a aplicação de sua doação e é nosso convidado 
para visitar a escola e participar de nossos eventos. Clique 
aqui, acesse a nossa página de cadastro ou posicione a sua 
câmera no QR code.



DOAÇÃO INCENTIVADA PARA PESSOA FÍSICA E 
JURÍDICA (IR)

DOAÇÃO INCENTIVADA PARA PESSOA FÍSICA VIA 
DARF

DOAÇÃO INCENTIVADA E DIRETA (PESSOA JURÍDI-
CA) - LEI 13.204 DE 2015

PATROCÍNIO DE EMPRESAS E DEMAIS INSTITUIÇÕES

FUNDO EQUITAS

FUNDO ANGÁ

Doe parte de seu imposto de renda (IR), até o último dia 
útil do ano, na conta do Fundo de Atendimento à Criança 
e ao Adolescente de Itapecerica da Serra (Fumaca), que 
direciona a doação à nossa instituição. Pessoa física pode 
doar até 6% do imposto de renda devido e pessoa jurídica 
até 1%.

Se você, pessoa física, não conseguir doar parte de seu IR 
até dia 31 de dezembro, então doe no ano seguinte, quan-
do fizer sua declaração, direcionando até 3% do imposto 
devido. No programa da Receita Federal, emita o Docu-
mento de Arrecadação da Receita Federal (Darf), a ser 
pago até o último dia útil de abril. Confira o passo a pas-
so no nosso site: https://www.colegiomaoamiga.org.br/
doe-agora.

Essa forma, pouco explorada pelas empresas, é a manei-
ra mais simples de doar, tanto sob o ponto de vista con-
tábil como pela agilidade da entrada dos recursos nas 
organizações sociais contempladas, sem abrir mão do 
benefício fiscal:

Parte de nossa receita vem das doações de empre-
sas, fundações, institutos e outras organizações. Muitas 
de nossas parcerias são frutos de editais e processos         
seletivos lançados por instituições com foco no terceiro 
setor. Estamos disponíveis para construir projetos com 
organizações que queiram investir em educação, seja 
adquirindo livros didáticos, computadores, custeando 
bolsas de estudo, patrocinando reformas e muito mais.

A Equitas é uma gestora de fundos de investimento espe-
cializada em renda variável. Em 2019, a empresa criou o 
fundo Equitas Selection Mão Amiga FIC FIA, seguindo os 
mesmos parâmetros de seu fundo principal. A diferença é 
que 100% das taxas de administração e performance do 
novo fundo são doadas ao Colégio Mão Amiga. Em 2020, 
a iniciativa alcançou pleno sucesso, após um excelente                            
desempenho do mercado, por isso, o fundo foi fechado 
para novas operações. A parceria é um novo modelo de 
mobilização de recursos para os projetos sociais que, em 
2021, tornou-se uma fonte recorrente para o colégio, 
correspondendo a 22% de nossa receita anual.

O Angá Impacto Social Fim CP é um fundo que destina 

• As doações podem ser deduzidas até o limite de 2% do 
lucro operacional, gerando um abatimento automático no 
imposto de renda devido

• Não é um abatimento direto no imposto de renda devido, 
mas do chamado incentivo compartilhado, que permite 
o lançamento da doação como despesa operacional,           

reduzindo o lucro e acarretando um menor valor de impos-
to de renda

• O benefício se aplica às empresas tributadas pelo lucro 
real, que precisam manter à disposição da fiscalização o 
comprovante de transferência bancária e o recibo oficial 
que o Colégio Mão Amiga expedirá, de acordo com as nor-
mas da legislação



100% de sua taxa de gestão para o Colégio Mão Amiga. 
Além de possuir uma taxa de administração mais baixa 
(1% a.a.), não há cobranças por performance, premiando 
aqueles investidores que decidem apoiar nossa escola. O 
fundo tem como objetivo superar a rentabilidade alvo de 
140% do CDI.

MENSALIDADES

Impactado por crises financeiras recorrentes, o colégio, 
que no início de sua história não cobrava nenhum valor 
dos alunos, precisou rever sua operação. Além disso, com 
o passar dos anos, percebemos que definir uma men-
salidade, de acordo com a realidade econômica de cada 
família, tornava a oportunidade educativa mais valoriza-
da por pais e responsáveis, ocupando um lugar de maior 
destaque na organização familiar. As mensalidades 
representam hoje cerca de 17% do total de receitas da 
organização. 

Comecei minha jornada no Colégio Mão Amiga aos três 
anos de idade. Não consigo falar de mim sem contar al-
gum momento em que ele esteve presente. Posso dizer 
que a escola acabou sendo uns dos principais pilares da 
minha vida, ajudando-me a evoluir tanto no aspecto 
educacional quanto psicológico, sempre se mostrando 
um local onde eu podia criar laços e ter novos aprendiza-
dos, o que acaba, de certa forma, fazendo uma enorme 
diferença de outras escolas, onde nem sempre apoio e 
material chegam como ferramentas que podem mudar 
o futuro do aluno. Durante a pandemia, quando todas as 
escolas estavam fechando e as aulas sendo suspensas, eu 
vi o Colégio Mão Amiga lutar por mim e pela minha edu-
cação, ajudando-me a vencer todas as dificuldades que 
surgiram nesses tempos difíceis. Eu só tenho a agradecer 
por tudo o que me foi oferecido e pela oportunidade que 
me foi dada.

Nathalia, 16 anos, 2º ano do Ensino Médio

“

”



08. PARCERIAS QUE FORTALECEM A CAUSA
ATUAIS PATROCINADORES



ATUAIS PARCEIROS

08. PARCERIAS QUE FORTALECEM A CAUSA



61%

16%

6%

15%

Campanha de Cestas Básicas

Despesas com 
Pessoal

Construção/
Infraestrutura 

Prédio do Ensino Médio

Despesas Pedagógicas

Despesas com 
funcionamento

2%

09. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO Uma de nossas premissas é a transparência das 
ações e de tudo que envolve recursos e gastos da 
instituição. Por isso, apresentamos as despesas e 
receitas de 2021 e a previsão para 2022.GRÁFICO DE DESPESAS DE 2021 E PREVISÃO PARA 2022

2021

Despesas 2021
3.997.929

960.623

421.542
1.010.005

114.123

6.504.222TOTAL

Despesas com pessoal

Despesas com funcionamento

Despesas pedagógicas
Construção/ Infraestrutura Prédio Ensino Médio
Campanha de Cestas Básicas

Despesas 2022
4.770.345

1.192.098

595.033
6.557.477

Despesas com pessoal

Despesas com funcionamento

Despesas pedagógicas
TOTAL

2022

Despesas com 
funcionamento

Despesas com 
Pessoal

18%

9%

73%

Despesas Pedagógicas



GRÁFICO DE RECEITAS DE 2021 E PREVISÃO PARA 2022

2021 2022

16%

4%
4%

4%
5%

18% 8%

31%

18%
16%

7%

25%

Doações Esporádicas Doações Esporádicas 

Doações 
Internacionais

Doações 
Internacionais

Pessoa Física
(Grandes doadores)

Eventos de 
Arrecadação

Eventos de 
Arrecadação

Empresas

Doações para obras

Fundo da Criança 
e do Adolescente - 

FUMACA
Fundo da Criança 

e do Adolescente - 
FUMACA

Programa de 
Doações Recorrentes Programa de 

Doações Recorrentes

Fundo Equitas Selection Mão Amiga Fundo Equitas Selection Mão Amiga

1% 1%

2% 2%

Mensalidades Mensalidades

Receita

TOTAL 6.499.025

2021
39.985

266.252

1.028.558

270.225

103.988

293.583
469.194
1.177.622
1.202.636
1.646.983

Doações Esporádicas

Mensalidades

Doações Internacionais

Empresas

Pessoa Física (Grandes Doadores)

Doações para obras

Eventos de Arrecadação

Fundo Equitas Selection Mão Amiga
Fundo da Criança e do Adolescente - FUMACA
Programa de Doações Recorrentes

Receita

TOTAL 6.086.323

2022
20.000

200.000

1.077.797

161.686

100.000

1.161.000
500.000
991.694

1.874.145

Doações Esporádicas

Mensalidades

Doações Internacionais

Empresas

Pessoa Física (Grandes Doadores)
Eventos de Arrecadação

Fundo Equitas Selection Mão Amiga
Fundo da Criança e do Adolescente - FUMACA

Programa de Doações Recorrentes

18%

19%

3%
3%

Pessoa Física
(Grandes doadores)

Empresas



10. NOSSA GOVERNANÇA 11. NOSSOS TÍTULOS E CERTIFICAÇÕES

CEBAS EDUCAÇÃO – Certificação de 
Entidades Beneficentes de Assistên-

cia Social na Área de Educação 

CMDCA – Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 

(Itapecerica da Serra)

UPM – Utilidade Pública Municipal da 
prefeitura de Itapecerica da Serra

Diretora de Gestão Institucional
Renata Malheiro Prado

Diretora do Colégio Mão Amiga
Sandra Oliveira

Conselho de Administração
André Covre

Juliana do Nascimento Malheiro Plaster
Lucia Vianna Saboya Salles Real Amadeo

Luis Felipe Teixeira do Amaral
Marcelo José Neves Puggina

Miguel Cavallè Puig
Rodrigo Saddy Chade

Sylvia Amelia Vidal Zobaran
Vera Patrícia Sylvia Nicol Giusti

Conselho Fiscal
Maria Eduarda Sobral

Jean-Pierre Nazareth Cote Gil
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