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A ACEMT é uma associação sem fins lucrativos (OSC) que tem a

missão de construir programas sociais ligados à promoção da

Cultura e da Educação.
 

 Fundada em 2014, a ACEMT tem como atuação central a

atividade de mantenedora da Escola Madre Teresa, que oferece

ensino gratuito e de qualidade a 120 crianças carentes da zona

rural de São José dos Campos, da Educação Infantil ao 5º ano do

Ensino Fundamental - anos iniciais.
 

Na zona rural as distâncias físicas são grandes, e as

oportunidades de socialização das crianças acontecem

primariamente na escola. É nesse ambiente que elas fazem

amigos, têm acesso à cultura e ao lazer e recebem

atendimentos na área da saúde e de apoio social. Além disso,

para muitas, a principal refeição do dia é a oferecida na Escola.
 

Por aqui, lutamos todos os dias por um mesmo ideal:

 

Para toda criança, uma oportunidade JUSTA.
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DIRETORIA EXECUTIVA - 2021/2022

Leandro Sodré Elias - Diretor-presidente

Fredy Bezerra Franco - Diretor-vice-presidente

Vivian Ciriaco Franco - Diretora administrativa financeira

Nádia Nascimento Cardoso - Diretora administrativa financeira



Depois de um período difícil em 2020, focado no enfrentamento do impacto social

trazido pela pandemia, 2021 ficou marcado como um ano de esperança e foco
renovados aqui na ACEMT.  
No início do ano, enquanto ainda lutávamos para levar uma experiência mínima de

aprendizagem remota aos nossos alunos, vimos nossa base de doadores cair

exponencialmente. Sem a possibilidade de realizar grandes eventos de captação de

recursos, enfrentamos muita dificuldade financeira. Mas nossa equipe não se intimidou

frente à este desafio! Percebemos muitas oportunidades para o fortalecimento da

nossa base como OSC e investimos fortemente em nossa governança corporativa,
processos, ferramentas, e principalmente na capacitação da nossa equipe de

funcionários e voluntários. Além disso, tivemos que nos posicionar de maneira mais

ativa no processo de captação de recursos e busca por parcerias para manter nossa

Escola aberta.

A partir do segundo bimestre vimos nossa Escola de portas abertas de novo! Quanta

alegria! E já começamos a colher frutos de todo o investimento feito em

profissionalização e capacitação.

 

Fechamos 2021 muito orgulhosos de todo o caminho trilhado ao longo deste ano.
Temos um grupo de parceiros e voluntários ainda mais ativo e mais forte. Somos parte
ativa desse esforço conjunto para o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentaveis (ODS), que busca assegurar os direitos humanos, acabar com a pobreza,

lutar contra a desigualdade e a injustiça, bem como enfrentar outros dos maiores

desafios dos nossos tempos. 

MENSAGEM DE NOSSOS LÍDERES
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Nosso propósito permanece  
vivo e forte: 

Para toda criança, uma
oportunidade justa! 

 

E queremos mais! Nosso sonho em expandir
nossos serviços e atender ainda mais
crianças parece estar mais próximo! Tudo
isso graças a parceria de todos aqueles que
compartilham desta causa conosco!

As crianças continuam contando com a
ACEMT e nós continuamos contando com
cada um de vocês!! 



 NOSSA EQUIPE

Relatório Anual - ACEMT 2021

Tivemos mais de 25 
voluntários ativos no

ano de 2021 !!

Todos nós temos talentos e habilidades.

Nossa equipe voluntária apresenta uma

rotina estruturada e realiza inúmeras

atividades relacionadas aos nossos

programas sociais e educacionais.



Retomada das aulas presenciais com

ZERO evasão escolar

Finalização da nossa quadra recreativa.

Oferecimento de aulas de reforço no

contra turno para os alunos com maior

dificuldade (+500 horas aulas)

Investimento na capacitação da nossa

equipe pedagógica (~300 horas)

Inclusão de 3 alunos especiais com

investimento específico em capacitação

da equipe (~140 horas)

500 cestas básicas doadas às famílias

em maior vulnerabilidade, em parceria

com o Grupo Cesta Humanitária

~150 Kits de higiene e máscaras

distribuídos às famílias de nossos alunos

 +500 Tarefas entregues, durante os

periodos de retorno parcial. 

 

CONQUISTAS DA 

NOSSA ESCOLA EM 2021

Relatório Anual - ACEMT 2021



Atualização da nossa identidade

visual

7 Novos parceiros empresariais para

o Selo ACEMT Educa

Inauguração do Bazar da Madre -

um importante projeto de captação

de recursos e engajamento social

+ de 180 horas de reuniões de

trabalho com nossas equipes

voluntárias

Revitalização de nossa Governança

Corporativa

Campanhas de captação que foram

um sucesso: Brownie do Bem, Pizza

Solidária, Presente do Bem, entre

outras tantas.

CONQUISTAS DA 

ACEMT EM 2021
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 VOCÊ SABIA?

 
 

 
O Mercado de segunda mão cresceu
48,5% no Brasil, segundo pesquisa 

feita pelo Sebrae entre 2020/21.
Os principais fatores foram:
- Preocupação Financeira;

- Preservação do Meio Ambiente
(Consumo Sustentável)

 
 

O Bazar da Madre inaugurou sua loja física

em Novembro de 2021 apostando no

Consumo Sustentável como nova onda de

mercado. O projeto da loja virtual já

existia desde Maio e sempre foi um

sucesso! 
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Quer ajudar?
 

 

 

 
Doe e adquira nossos produtos.

Venha ser um dos nossos voluntários!!

 
 

BAZAR DA MADRE

 
Rua: Coronel José

Monteiro, 428 - Centro -
São José dos Campos

Contato: (12) 33081634 -
@bazar.damadre

 
 

Este é um projeto do qual nos 

orgulhamos muito e que tem

contribuído de maneira importante 

para a captação de recursos da 

nossa Associação, além de 

ter um cunho sustentável e 

grande impacto social.

Trata-se de um bazar beneficente do qual toda a renda é revertida para os projetos
sociais e educacionais da ACEMT. No Bazar, são oferecidos produtos diversos,
novos e seminovos. São artigos de vestuário e calçados de marcas conhecidas,
eletroeletrônicos, utilidades domésticas, brinquedos; tudo em excelente estado de
conservação.

Todos os produtos são frutos de doações. Depois de receber as peças, um grupo de
voluntários prepara os itens para a venda com muito capricho. A estratégia é
proporcionar aos clientes uma experiência prazerosa de compra, como se
estivessem entrando em uma loja tradicional.



$ 42.800,00

VISIBILIDADE FINANCEIRA
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CUSTOS

$ 472.300,00 Rec. Humanos

RECEITAS

$ 316.200,00  Doações PF e PJ

$ 43.900,00 Selo ACEMT Educa

$ 18.200,00  Bazar da Madre

 Campanhas

$ 421.100,00  RECEITAS TOTAIS

$ 53.700,00 Operacional

$ 7.400,00 Pgto Empréstimo

$115.400,00 Projetos  Especiais*

$ 648.800,00  CUSTOS TOTAIS

$ 227.700,00

DÉFICIT ANUAL
*Estrura física Bazar, capacitação 

da equipe, finalização da quadra
e construção de 2 banheiros PNE

Empresas Selo ACEMT Parceiros PJ 41 Parceiros PF



MEIOS DE ARRECADAÇÃO
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PIX 21.748.417/0001-07

BANCO ITAÚ
AG  1529   CC 17190-0

Empresas (PJ)  parceiras com 
interesse de atuar de maneira 
perene frente à sociedade, com 
contrapartida de promoção da
marca. 

Captação de recursos através 
das vendas de produtos
provenientes de doações.

Doações de PF podendo ser 
recorrente ou esporádico.

 
Meios: PIX, transferência bancária,

boleto ou cartão de crédito .



Atingir a receita mensal necessária de R$ 53.000,00                       

(R$ 636.000,00/ano)

 Aumentar para 100 o número de doadores PF;

Aumentar para 20 o número de empresas parceiras no Selo

ACEMT Educa

Aumentar para 40 o número de voluntários ativos

Aspiração: captação adicional que possibilite a expansão da

oferta de serviços para alunos e comunidade local:

atividades extra-curriculares no contraturno escolar      

 (esportes, cultura e lazer)

 Cursos profissionalizantes (informática, empreendedorismo)  

METAS PARA 2022
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 Manutenção das 120 vagas, incluindo as atividades

de reforço escolar

 Retomada das aulas de educação física em período

escolar

 Retomada dos serviços prestados por voluntários

nas  dependências da escola (Médicos, Psicólogos,

Dentistas)

 Retomada das aulas de Informática.

 

Escola Madre Teresa



DESTAQUES NA MÍDIA

Em outubro, a equipe do Link Vanguarda
visitou nossa escola em uma reportagem sobre
a importância do voluntariado 
https://globoplay.globo.com/v/9809187/

Em setembro o Bazar da Madre foi destaque
em reportagem da TV Aparecida. 

Ainda em setembro a campanha Presente do
Bem, realizada para o dia das crianças, foi
destaque em entrevista ao vivo no programa
Hora do Vale da TV Thathi SBT.
(sem link)

Em dezembro, a inauguração da loja física do 
 BAZAR DA MADRE foi tema de matéria sobre
consumo sustentável na TV Thathi SBT 
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Em maio o Bazar virtual da Madre virtual contou
com um leilão da camiseta do jogador Casemiro  e
ganhou  cobertura nos jornais locais: 
O Vale 
Vanguarda
Meon

https://www.youtube.com/watch?v=CDQFkztaCyE&t=470s

https://video.wixstatic.com/video/f9a7d9_a70bc64151a04cde8a08727fa4c8184d/360p/mp4/file.mp4

https://www.ovale.com.br/associac-o-educacional-promove-bazar-beneficente-com-camisa-autografada-por-casemiro-em-s-o-jose-1.7445
https://www.ovale.com.br/associac-o-educacional-promove-bazar-beneficente-com-camisa-autografada-por-casemiro-em-s-o-jose-1.7445
https://ge.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/escola-da-zona-rural-de-sao-jose-dos-campos-leiloa-camisas-de-casemiro.ghtml
https://www.meon.com.br/noticias/rmvale/escola-da-zona-rural-de-sao-jose-dos-campos-leiloa-camisas-doadas-pelo-casemiro-para-manter-atividades


Nossa aspiração até 2025 é ampliar os serviços
prestados e garantir um impacto ainda maior na

comunidade onde atuamos.  
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Como seria o futuro se pudéssemos aumentar 
o impacto e o alcance dos projetos da ACEMT?
Um lugar onde cada criança atendida pudesse 

ter acesso completo a educação, cultura e 
lazer, além de atendimentos na área da saúde?

Um lugar de atendimento integral, que
proporcionasse a cada criança uma 

oportunidade verdadeiramente JUSTA?

SOBRE O FUTURO...

Atender mais de 500 crianças e jovens por ano,
provenientes de comunidades menos favorecidas
Garantir Educação Infantil e Fundamental
Oferecer atividades extracurriculares no contra -
turno (cultura, lazer, educação complementar)
Oferecer cursos profissionalizantes
Oferecer orientação familiar e apoio social
Prover serviços complementares na área da saúde
Garantir acesso às principais refeições do dia.



Escola Madre Teresa

Estrada Municipal do Jaguari,

11.500 SJCampos/SP
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Contato
12 99767-1936

institucional@acemt.org.br

acemt.org.br

acemt_org

Quer fazer parte da 
construção deste sonho 
com a gente? Venha!!!!!

 
Aqui às vezes falta recurso, mas 

sempre sobra talento e amor!!

"Ninguém nasce uma 
borboleta, mas qualquer 

um pode aprender a ser"  

Lídia Vasconcelos  


