


PROJETO AMPLIAR

A contribuição da Escola da Vila para maior equidade racial, social e étnica

Com o objetivo de contribuir para a diminuição da desigualdade, a Escola 
da Vila concebeu, em 2018, o Projeto Ampliar, que concede bolsas a 
estudantes de baixa renda das escolas da região para cursar o Ensino 
Médio na Vila. 

A proposta da escola, fortemente reflexiva, focada no desenvolvimento de 
competências de maneira individualizada, tem um alto custo, impedindo 
a participação de crianças e jovens de baixa renda. O Ampliar foi então 
planejado para criar oportunidades para esse público e, assim, criar uma 
comunidade escolar mais diversa e democrática.
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https://www.escoladavila.com.br/blog/?p=15675


PROJETO

AS PRIMEIRAS

AMPLIAR

CONQUISTAS

Em 2019, os primeiros jovens bolsistas entraram no Ensino Médio. Dois 
rapazes que, em 2021, completam seu ciclo escolar e se preparam para 
ingressar na universidade. Em 2020 e 2021, o processo seguiu com 
a entrada de novos estudantes. O processo seletivo busca identificar 
nos jovens a capacidade de aderir à educação formal, a curiosidade e 
o interesse em estudar e investir em sua formação pessoal. Também 
busca conhecer as famílias e saber da adesão a esse plano formativo 
de seus filhos e filhas.

O projeto é financiado em parte pela Escola da Vila e em parte por 
doadores que se vinculam ao projeto, compreendendo que só por meio 
de oportunidades como essa teremos uma sociedade menos desigual 
e mais justa. Os valores do projeto contemplam, além das anuidades, 
todos os custos de um estudante, como: um computador pessoal para 
suas atividades escolares, as refeições, uma tutoria no contraturno 
para apoio aos estudos, viagens e passeios (quando permitido) e, em 
alguns casos, atendimento psicológico, principalmente por conta da 
pandemia. 

O resultado positivo colhido até agora nos mostra que podemos 
ampliar o Ampliar, levando a proposta para outros segmentos da 
escolaridade. A partir de 2022, 6 novas bolsas serão concedidas, 
sempre considerando todas as condições necessárias para o sucesso 
acadêmico dos alunos e alunas contemplados. 

Queremos poder conquistar novos apoiadores para garantir a 
continuidade do projeto no Ensino Médio, com novos ingressantes 
todos os anos, e levar a proposta para outros segmentos expandindo 
a diversidade e levando as oportunidades educacionais que nosso 
projeto pedagógico promove na formação das novas gerações a mais e 
mais crianças e jovens.

Sua ajuda é fundamental. Para conhecer os valores dos diferentes 
custos do projeto e fazer a sua doação, acesse o Hotsite do Ampliar.

Celebramos os primeiros alunos bolsistas, que ingressaram na Vila em 2019 e se formaram 
no final de 2021. Com orgulho, contamos que Guilherme foi aprovado em Sistemas de 
Informação na USP. Parabéns! 

Seguiremos acompanhando a trajetória destes jovens, de forma a celebrar, mas também, 
quando necessário e possível, oferecer novas ajudas para que possam trilhar caminhos 
relevantes. 
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https://ampliar.escoladavila.com.br/


A VOZ DOS ESTUDANTES do Projeto Ampliar

Entrar na Escola da Vila como bolsista era um grande sonho meu desde que 
ouvi falar sobre o projeto Ampliar pela primeira vez e, quando eu soube que 
iria participar do processo seletivo no ano passado, estudei muito e dei o 
meu melhor. No dia que recebi a notícia de que eu tinha ganhado a bolsa foi 
um dia muito feliz para mim e para a minha família porque, além de ser uma 
oportunidade única, a gente sabia que conseguir uma educação de qualidade 
sem ser por meio de uma bolsa de estudos era algo difícil com a nossa 
situação financeira.

Agradeço novamente a todas e todos que me ofereceram 
apoio e contribuíram para eu estar cursando o Ensino Médio 
na Escola da Vila. Como já disse, foi uma das experiências 
mais transformadoras e impactantes que vivi durante minha 
vida, a qual sempre levarei comigo. Afinal, esse não é o 
começo do fim, mas o fim de uma fase inicial.

... os professores como sempre maravilhosos, tive muito poucos 
professores que estavam ali por amor à profissão e dedicados 
totalmente aos seus alunos, queria que meus amigos tivessem a 
mesma sorte e oportunidade que eu tive, de estar em uma escola como 
a Vila, onde os alunos e professores são respeitados como merecem, e 
como todos são tratados igualmente e não há diferenciação.

Mesmo com algumas adversidades, venho tentando dar o meu melhor como aluna. 
Todas essas mudanças ainda vêm causando uma certa dor de cabeça: o EAD, a volta 
do presencial, matérias e prazos que me deixam doida, entre outras coisas. Entretanto, 
isso tudo também me mostrou um lado meu que não conhecia, uma força e vontade 
de alcançar meus objetivos que não fazia ideia que tinha. Não desperdiçaria a chance 
de crescer tanto academicamente quanto como pessoa. A Vila me mostra diariamente 
razões para acreditar que não é fácil, mas eu também não esperava que fosse.
Oferecer a alguém que vem de um ensino precário a oportunidade de ter uma boa 
formação é mais que achar que você está ajudando aquela única pessoa, e sim saber 
que está causando uma mudança significativa naquela realidade. Pois, é como disse 
Paulo Freire: “A educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas 
transformam o mundo”.
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A VOZ DOS ESTUDANTES do Projeto Ampliar

No Ensino Fundamental eu estudava em uma escola pública do meu bairro, 
estudei lá por 9 anos, mas chegou o tão esperado momento de mudar para 
o Ensino Médio. Minha antiga escola apresentou o Projeto Ampliar e com 
muito estudo e esforço consegui uma bolsa para a Escola da Vila. Foi uma 
imensa e única oportunidade incrível de mudar totalmente meu futuro e meus 
pensamentos. Eu não pensava em faculdade e queria apenas terminar o ensino 
básico para arrumar trabalho e ajudar minha família nas despesas, mas entrar na 
Vila me abriu portas. Hoje em dia penso em fazer diversos cursos e meu sonho é 
entrar em uma faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

O ano era 2019 quando entrei na Escola da Vila e hoje já estão se 
completando 3 anos em que tive essa enorme oportunidade. Quero começar 
essa carta agradecendo a Escola da Vila e a todos que me ajudaram e 
apoiaram ao longo dessa jornada, sou muito grato a todos os professores e 
coordenadores da escola por nunca desistirem de mim.

... posso dizer que me sinto bem mais preparado para o futuro, a escola 
me ajudou e ensinou a ter persistência, coragem, e a formar meu 
caráter, uma das coisas que gostaria de escrever nessa carta é que a 
Escola da Vila é o melhor lugar em que você pode estar, deixo meus 
sentimentos de gratidão a todos que me ajudaram.

Não é fácil e eu não esperava que fosse. Já estou na metade do caminho e tenho 
escolhas que preciso fazer, talvez dificuldades que ainda tenho que superar, porém 
nada disso afeta meu pensamento de que é possível, e eu sou capaz. Ao longo deste 
ano as mudanças transformaram meu modo de pensar e, vendo essa oportunidade 
e o mundo, comecei a relacionar esses dois fatores e pensar de forma menos 
individualista. Oferecer a uma pessoa que veio de escola pública a oportunidade de 
estudar com um currículo e apoio constante é, na realidade, dar a oportunidade de 
mudança, criar esperança e mostrar que é possível, com base na educação, mudar a 
realidade de um lugar.

Agradeço a todos que ajudam neste projeto, pois 
é fundamental para diversos alunos de escolas 
públicas que querem chances de trabalho melhores, 
mas não têm renda e condição suficiente para isto.
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VALORES E DOAÇÕES
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Em 2021, os custos foram menores do que o previsto. Devido à pandemia de Covid-19, 
algumas atividades não aconteceram, como os trabalhos de campo e os estudantes 
passaram parte do ano no ensino remoto, não fazendo as refeições na escola. 

Mesmo assim, as doações não atingiram 50% do valor necessário para custear os 
estudantes. A tabela abaixo apresenta os números e os valores aportados pela Vila.

Subsídio da Escola da Vila = 50% do custo total

Valor arrecadado com doações

Valor arrecadado em evento Bahema

Aporte extra da Escola da Vila

Custo total do projeto em 2021, ajustado devido à pandemia - sem viagens, 
menos refeições, menor uso de materiais impressos

R$ 670.306,31

R$ 335.153,16

R$ 155.940,00

R$ 19.653,04

R$ 159.560,12



VALORES E DOAÇÕES
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Cada ano temos mais certeza de estarmos fazendo a diferença na vida desses jovens e 
suas famílias. As alunas que ingressaram em 2021 se integraram muito mais rapidamente, 
mostrando que a comunidade da escola está realmente mudando no sentido da diversidade 
social, racial e étnica. 

Para 2022 foram aprovados no processo seletivo 6 jovens que ingressam no 1º ano do 
Ensino Médio. Teremos então 15 estudantes do Ampliar na Escola da Vila, motivo de muito 
orgulho para nós.

Para custear sua escolaridade, serão necessários R$ 553.519,00. É fundamental ressaltar 
que a verdadeira inclusão acontece quando se garantem todas as condições para os 
estudantes se dedicarem à escola. 

Por isso, as doações são fundamentais para que esta iniciativa se mantenha e alcance 
também outros segmentos da escolaridade.

Contribua! 
Acesse o Hotsite e faça a sua doação, que pode ser parcelada no cartão de crédito. 

Divulgue àqueles que, como você, desejam uma sociedade mais justa e igualitária!

https://ampliar.escoladavila.com.br/

