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Mensagem da Administração
É com prazer que apresentamos nosso primeiro Relatório Anual! 
Essa é mais uma conquista resultante do nosso processo contínuo de profissionalização, e mais uma etapa na consolidação de 
nosso crescimento. Em 16 anos de atuação, nos tornarmos uma organização com mais de 800 alunos e 450 voluntários em 8 
unidades. Nossa história foi construída por mais de 2000 pessoas – alunos, voluntários, doadores, parceiros – e cada um contribuiu 
de modo único para concretizar a nossa missão e visão. 

De certa forma, esse relatório é também uma homenagem a todos que fizeram parte desse esforço conjunto, e um agradecimento 
pela dedicação e confiança na nossa organização.

Além de trazer aqui um pouco dessa nossa história - nosso DNA, o que fizemos até agora - queremos mostrar nesse relatório o que 
desejamos ser no futuro, nossos planos, nossas ambições. Através da autorreflexão e com foco em nossas aspirações, buscamos 
consolidar nosso modelo operacional e tornar o nosso crescimento sustentável. Nossos desafios são muitos e para encará-los, 
precisamos manter nossa principal vantagem competitiva, que é a capacidade de continuar reunindo pessoas – alunos, voluntários, 
doadores, parceiros - alinhadas aos nossos valores nossos valores. 

Esperamos que esse relatório ajude também a expandir o alcance de nossa mensagem, permitindo encantar e atrair cada vez mais 
todos aqueles que desejam ser agentes de mudança na sociedade. 

- Be the change you want to see in the world! -

Obrigada a todos, e esperamos que gostem do relatório!

Lucia Barros, Presidente (2013)   Sarah Morais, Coordenadora Geral
Lívia Martini, Presidente (a partir de 2014)



Mensagem do Fundador 

NOSSOS PROJETOS DE 75 ANOS

“O Brasil que precisamos construir, com oportunidades para todos, depende do êxito dos nossos esforços no campo da educação”  
- Gonzaga da Gama Filho, fundador da Universidade Gama Filho

Eu tinha sete anos de idade e mal tinha aprendido a ler quando vi pela primeira vez a plaquinha na entrada da Universidade com 
a frase marcante. Era 1973 e hoje faz mais de 40 anos que eu parei e perguntei pra minha mãe o significado da frase, na felicidade 
de menino que agora conseguia ler as coisas. Na época eu não tinha a mínima condição de entender o que significava aquela frase, 
muito menos sabia da verdade absoluta que ela expressa para qualquer nação.

Vi, li e citei esta frase durante todos os saudosos 11 anos que vivi no campus da Universidade Gama Filho. Depois de partir, 
nunca mais a esqueci. E em inúmeras ocasiões tive a oportunidade de trazer e expô-la com orgulho de quem viveu um ambiente 
educacional invejável do Colégio Piedade. Ambiente que me preparou para os meus não pequenos desafios acadêmicos e 
profissionais posteriores. Eu fui um privilegiado por ter sido um aluno daquela Instituição.

Recentemente vimos que o governo federal descredenciou a Universidade. E de um dia para o outro um projeto iniciado 75 anos 
atrás com aquela frase desapareceu. Desconheço totalmente o processo de descredenciamento e agora fechamento dessa 
Instituição. Sei que se algum dia teremos um projeto de nação para esse país, precisaremos de inúmeros projetos de 75 anos iguais 
e melhores que esse. Muitos. Nós não temos escolas.

A nossa Instituição Cidadão Pró-Mundo quer ser um projeto dessa natureza. Nasceu com a ambição de dar oportunidade para 
todos, inspirado fortemente na frase de  Gama Filho – mesmo reconhecendo ser de forma inconsciente. Essa frase tanto me 
marcou que eu consegui juntar energia para construir os fundamentos atualmente conduzidos pelas pessoas maravilhosas 
responsáveis pelo nosso projeto crescer.
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Nós nascemos porque queríamos mostrar para os menos privilegiados que o caminho de oportunidades existe - mesmo se as 
condições presentes os impeçam de enxergar onde acessar a ponte para esse caminho. E para os mais privilegiados, queríamos 
mostrar que eles deveriam construir estas pontes. A escolha da língua inglesa foi providencial não só por ser uma ferramenta 
profissional muito útil, mas também por ser uma língua estrangeira. É no momento de exposição do universo estrangeiro que se 
mostra como as coisas podem ser muito diferentes. E esta sempre foi a nossa missão, apesar de só compreendida hoje.

Outra frase marcante na minha jornada foi dita por Ricardo Young, então presidente do grupo Yázigi. “Marcos, são os milhões de 
projetos como este no Brasil que fazem os pilares para que o país não despenque”. Sem saber (ou talvez sabendo!), Ricardo se 
referia aos milhões de projetos que precisam ter 75 anos algum dia. Nossa meta na Cidadão Pró-mundo é crescer para um dia ter  
75 anos e ser parte central do êxito dos esforços no campo da educação no país.

Hoje temos mais demanda de crescimento do que podemos atender. De certa forma, não ter essa capacidade é bom porque nos 
mantém firmes na temperança, nosso alicerce de sustentabilidade para um modelo de ensino totalmente inovador. Mas também 
nos desafia para que os nossos esforços sejam esforços mesmo. Para podermos impactar o país como o fundador da Universidade 
o fez com todos profissionais que carregam o seu diploma. E possamos influenciar o projeto de nação que precisamos pra construir 
o país com oportunidade para todos.

A Cidadão Pró-Mundo é exemplo de como se pode construir algo grande com poucos recursos desde que o faça com temperança e 
crença. Muitos não sabem disso, mas tentei encerrar o projeto pelo menos quatro vezes nos momentos de dificuldade e angústia 
que passei como empreendedor. Nunca consegui porque os voluntários não me deixaram. Nossa crença na importância do que 
fazemos sempre foi muito presente desde o início.
 
Aproveito pra agradecer com grande humildade ao trabalho gigante feito por todos da pequena semente plantada por mim. Eu não 
saberia fazer o que eles fizeram.

E ao Ministro Gonzaga da Gama Filho, em memória, pelos 75 anos responsáveis por fazer toda a diferença para mim e à este país 
que um dia, ele esperava se tornar nossa nação.

Marcos Fernandes
Fundador Cidadão Pró-Mundo
Maio 2014
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MISSÃO

VISÃO VALORES
Um Brasil com as 

mesmas oportunidades 
de educação em que 

cidadãos comprometidos 
contribuam para a 
transformação da 
realidade social.

Promover a igualdade 
de oportunidades no 

Brasil, por meio de ensino 
voluntário de inglês e da 

integração social.

Bright Eyes, Ownership, 
Empowerment, Exchange.

Cidadão Pró-Mundo
MISSÃO, VISÃO, VALORES



NOSSAS CONQUISTAS NO PASSADO REAFIRMAM OS NOSSOS PLANOS PARA O FUTURO

1997 
Fundação: 
Primeiro 
contato com 
a comunidade 
do Capão 
Redondo, com 
o intermédio 
da Ashoka. 
As aulas 
aconteciam na 
casa dos alunos.

1999 
Unidade Capão 
Redondo: 
Nossas aulas 
passaram a 
acontecer no 
espaço cedido 
pelo Centro 
Comunitário  
Mãe Admirável.

Início da 
parceria com 
Yázigi: Iniciada 
nossa parceria 
com Yázigi.

2006 
Unidade 
Real Parque: 
Expandimos 
nossa atuação 
para unidade 
Real Parque, em 
parceria com o 
Projeto Casulo.

2010 
Unidade João 
XXIII: Criada em 
parceria com 
o Programa 
Escola da 
Família.

Unidade Monte 
Azul: Criada em 
parceria com 
a Associação 
Comunitária 
Monte Azul.

2011 
Unidade 
Tabajaras: 
Nossa primeira 
unidade fora 
de São Paulo 
na Ladeira dos 
Tabajaras, RJ.

2012 
Unidade Parque 
dos Estados: 
Expansão 
para uma 
terceira cidade, 
Bragança 
Paulista.

Unidade ILIS: 
Expansão 
em Diadema, 
unidade criada 
em parceria 
com o Instituto 
Lira de Inclusão 
Social.

Unidade IDE: 
Nova unidade, 
oitava da CPM e 
segunda no Rio 
de Janeira (Volta 
Redonda), criada 
em parceria com 
o Instituto de 
Desenvolvimento 
Estratégico.

2013 
Fim da parceria 
com o Yázigi e 
nova parceria 
oficial com a 
Cambridge 
University Press, 
fornecedor 
dos nossos 
materiais 
didáticos;

Nova parceria 
da unidade 
Monte Azul 
com a Escola 
Estadual Renato 
Braga para 
atender mais 
alunos.

2014 
Unidade 
Campinas: 
Nova unidade 
em Campinas, 
criada em 
parceria 
com o Grupo 
Primavera.

Nova parceria 
da unidade 
Real Parque 
com a escola 
EMEF José 
de Alcântara 
Machado para 
conseguir. 
atender mais 
alunos

>>
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O que construímos em 16 anos...
Hoje temos 9 unidades, atendendo mais de 800 alunos e 450 voluntários. Conectamos mais de 2000 pessoas ao longo de nossa 
história – alunos, voluntários, parceiros, doadores – que, de uma forma ou de outra, acreditaram e agiram para ser a mudança que 
eles queriam ver no mundo. 

...e o que vamos construir nos próximos anos
Olhando para trás, vemos o quão longe chegamos. E isso só traz a certeza de que podemos muito mais. Queremos dobrar 
de tamanho até 2017 – hoje, a nossa demanda por crescimento é maior em relação a capacidade de atendimento. Para isso, 
precisamos fortalecer as estruturas e os processos nas unidades – nossas células de crescimento, que viabilizarão o modelo de 
“franquia social” – e reter e capacitar pessoas dispostas a contribuir e liderar iniciativas dentro da organização. Além disso, vamos 
evoluir nos formatos de captação de pessoas jurídicas e procurar meios de aumentar a captação de pessoas físicas, fortalecendo 
nossas conexões. Escalabilidade e replicabilidade serão os alicerces do nosso crescimento sustentável.
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Ensino  
de inglês

Autonomia e 
autoconhecimento

Possibilitar um futuro 
melhor para cada um de 

nossos alunos, de acordo 
com as capacidades e 
aspirações individuais

O que fazemos
OBJETIVO: TRANSFORMAÇÃO 
Buscamos a transformação através da educação. O ensino do inglês é a nossa ferramenta!

Foto: Lilian Knobel
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Somos uma organização P2P, de pessoas para pessoas. Nossos alunos – a nossa razão de existir!! – 
contam em cada unidade com volunteachers e EAs que viabilizam o aprendizado, e as unidades contam 
com a gestão central, doadores e parceiros como bases de apoio da ONG. 

As nossas conexões - sejam elas entre volunteachers e alunos nas salas de aula; EAs (equipes de 
apoio), alunos e volunteachers nas unidades; ou as unidades e a gestão central com doadores e 
parceiros – formam uma rede poderosa que viabiliza alcançarmos o nosso objetivo de transformação. 

ALUNOS 

VOLUNTEACHERS

UNIDADES

DOADORES 
(PF E PJ)

PARCEIROSGESTÃO CENTRAL 
E CONSELHO

EAs

SOMOS UMA ORGANIZAÇÃO ‘P2P’ - 
DE PESSOAS PARA PESSOAS 
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COMO TRABALHAMOS? 

Ciclos semestrais
Trabalhamos em ciclos semestrais – cada estágio de aprendizado para o aluno dura um semestre, 
com uma aula por semana. 

Modelo CPM de Voluntariado: cabe na agenda! 
Os volunteachers participam de um modelo de 
revezamento, em que cada dupla dá 1 aula  
por mês no final de semana. Em média  
dedicam 5 horas por mês, incluindo 
a preparação, e o “contrato” de 
comprometimento  
semestral.

Recrutamento  
de voluntários

Treinamento  
de voluntários

Matrículas  
de alunos 

Definição de 
calendários, 

EAs, turmas e 
professores

No decorrer do  
semestre: acompanhamento 

constante de desempenho dos 
alunos, prevenção de evasão 
escolar, atividades extra-aula 
para ampliar a experiência do 

aprendizado. 

Foto: Lilian Knobel
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METODOLOGIA PEDAGÓGICA: PARCERIA COM CAMBRIDGE 

“Firmamos nossa parceria pedagógica em dezembro de 2012. O excelente trabalho que a Cidadão Pró-Mundo já vinha realizando 
durante seus 15 anos de história e os valores que guiam a organização foram determinantes no estabelecimento dessa parceria. 

Desde então contribuímos com subsídios aos livros de alunos e professores e com o treinamento de cerca de 350 volunteachers. 
O nosso propósito como educadores é provocar a mudança no mundo através da disseminação do conhecimento, e assim como a 
Cidadão Pró-Mundo, ‘we are the change we want to see in the world’.  
 
Ficamos muito felizes em ver a nossa metodologia sendo utilizada para o ensino de inglês nas comunidades onde a ONG atua, e 
constatar que estamos de fato trazendo um impacto significativo na vida desse alunos. O crescimento da Cidadão Pró-Mundo e 
o profissionalismo da gestão nesse ano de parceria serviram para reforçar ainda mais a nossa convicção de que temos o parceiro 
ideal no setor de empreendedorismo social.
 
Estamos muito satisfeitos em ter a Cidadão Pró-Mundo como parceira e esperamos continuar contribuindo para essa 
história de sucesso.”

João Madureira, Cambridge University Press

Fotos: Lilian Knobel



Destaques operacionais
CONQUISTAS RECENTES

UNIDADES

Fechamos 2013 com oito unidades: Capão Redondo, João XXIII, Monte 
Azul e Real Parque – todas na cidade de São Paulo; Parque dos Estados 
(Bragança Paulista), ILIS (Diadema), Tabajaras (Rio de Janeiro) e IDE 
(Volta Redonda). Finalizamos nossa parceria com o IDE (Volta Redonda) 
no final de 2013, e estabelecemos uma parceria nova com o Grupo 
Primavera (Campinas) no início de 2014. Apresentamos a seguir os 
sumários executivos de cada unidade.

Transformação 
em OSCIP

Início da parceria 
com Cambridge

Continuidade da 
profissionalização 
– estruturação e 
consolidação da 

coordenação geral

Implementação dos 
primeiros passos 
do planejamento 

estratégico

No primeiro semestre 
de 2014 estabelecemos 

uma unidade em 
Campinas

Documentário People of 
Change: fomos a ONG de 

educação no Brasil escolhida 
pela People of Change para a 
elaboração do documentário. 

Além do reconhecimento, 
realizamos um evento de 

lançamento com palestra do 
Porvir sobre inovação  

em educação
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Capão Redondo – São Paulo SP

Dados Gerais
Número de Alunos: 120
Número de Voluntários: 55
Número de turmas por nível: 9 turmas: A1, A2, B, C, D, E, F, G, H.
Horários: Sábados (9h30 – 12h30)
Parceiro: CIEJA Campo Limpo
Endereço: Rua Cabo Estácio da Conceição, 176 – Parque Maria Helena
São Paulo, 05854-060
Email: capaoredondo@cidadaopromundo.org.br

Diretoria da Unidade
Diretor(es): Mayra Madi e Thais Prado
Pedagógico: Guilherme Parmegiani
Financeiro: Thais Prado
Eventos: Pedro Paiola

Breve histórico
Foi na comunidade do Capão Redondo que tudo começou. Em 1997, 
nossos fundadores fizeram uma visita à comunidade juntamente com 
um amigo estrangeiro. Para a surpresa dos envolvidos, os jovens se 
encantaram com a presença do estrangeiro e queriam se comunicar com 
ele da melhor forma possível!

A partir dessa situação, surgiu a ideia de utilizar o inglês como ferramenta 
de promoção da igualdade de oportunidades. As aulas aconteciam nas casas 
dos alunos e os voluntários faziam um esquema de rodízio. Era o começo da 
Cidadão Pró-Mundo!

Com o tempo, o projeto cresceu e encontramos um parceiro que cedeu um 
lugar para darmos aulas aos alunos. Ficamos lá por alguns anos, mas o 
crescente interesse dos alunos em participar nos obrigou a buscar um espaço 
maior, e a partir desse ano de 2014, iniciamos a parceria com o CIEJA Campo 
Limpo, onde a Cidadão Pró-Mundo foi recebida de braços abertos desde o 
primeiro contato!

Mensagem do diretor
De 2013 para 2014 a unidade Capão Redondo passou por uma fase de transição. 
Com o crescimento da unidade, precisávamos procurar um novo parceiro que 
cobrisse nossas necessidades, e no final de 2013 recebemos a indicação do CIEJA 
Campo Limpo por um líder comunitário da região. Houve também a troca de 
diretoria, ocasionando algumas mudanças - desde o recrutamento (para motivar 
e engajar, novos voluntários e veteranos passaram a ser entrevistados antes de 
serem selecionados) até o melhor acompanhamento nos primeiros dias de aula. 
Portanto, em 2013, encerramos um ciclo: uma parceria de anos com o Centro Mãe 
Admirável e da antiga diretoria.

História interessante 
Temos um caso que expressa bem a missão e valores da CPM: Um ex-aluno 
(Johnatan) encerrou seu ciclo de aulas em 2013. Como agradecimento à ONG 
Cidadão Pró-Mundo, decidiu se tornar volunteacher e proporcionar a mesma 
oportunidade obtida aos colegas. Além disso, com o auxílio do bom nível de 
inglês alcançado e as experiências adquiridas na Cidadão Pró-Mundo, ele foi 
aprovado em um concorrido processo seletivo de uma empresa multinacional 
para atuar na área que gostaria, marketing.

Foto: Lilian Knobel
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João XXIII – São Paulo SP

Dados Gerais
Número de Alunos: 200
Número de Voluntários: 70
Número de turmas por nível: 4A, 2B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1 Teens1 e 1 Teens2
Horários: Domingos (13h30 – 16h30)
Parceiro: Escola Estadual João XXIII
Endereço: Rua Vaticano, 245 – Raposo Tavares, São Paulo, 05569-120 
(próximo ao Km 19)
Email: joao23@cidadaopromundo.org.br

Diretoria da Unidade
Diretor(es): Karine Lopes
Pedagógico: Renata Sarlo
Financeiro: Evellyn Souza
Eventos: Nara Louzada, Lívia Fernandes
Agenda: Paula Hokama
Owners: Katia Pereira

Breve histórico
A Unidade João XXIII foi fundada em agosto de 2010. Estamos em uma 
Escola Estadual (E.E.João XXIII) em parceria com o Programa “Escola da 
Família”, que estimula a convivência comunitária, abrindo as portas da 
escola para atividades nos fins de semana. Contando com a estrutura que a 
parceria proporciona, com o empenho dos nossos voluntários e com o apoio 
e confiança da comunidade local, crescemos rápido e somos hoje a maior 
unidade da Cidadão Pró-Mundo.

Mensagem do diretor
A unidade está em seu melhor momento! Estamos com 15 turmas e no 
próximo semestre teremos nossa primeira formatura. As parcerias com as 
empresas vem nos proporcionando momentos especiais como a festa de fim 
de semestre em dezembro de 2013, em que tivemos bingo, pipoca e algodão 
doce. Há diversas ideias legais para implementar na unidade tais como as 

palestras voltadas ao mercado de trabalho e a utilização de recursos de 
informática e vídeo. Ter sempre algo novo e estimulante para nossos alunos é 
sempre nossa meta! 

História interessante 
O aluno Gustavo Campos está conosco há 7 semestres. Desde o início sempre 
se mostrou bastante interessado e dedicado. Ele tem o sonho de estudar 
administração na USP e poder fazer um intercâmbio e conhecer outros 
países. Para aprimorar o seu inglês ele criou uma página no Facebook, onde 
posta textos e frases em inglês. Também adora conversar nos chats com 
estrangeiros e todas as aulas tem uma história nova pra contar sobre essas 
interações. Todo este esforço está valendo a pena, o Gustavo gabaritou a 
prova de inglês da FUVEST!!

Em 2010, fundamos a unidade 
para a ajudar a expandir a CPM. A 
administração da escola facilitou muito 
a nossa parceria. Em 1 ano, conseguimos 
mais de 50 voluntários e 200 alunos e 
ouvimos da diretora da escola que a CPM 
estava impactando positivamente toda 
a comunidade. Desejo que o João XXIII 
continue seguindo como inspiração para 
a expansão da CPM. 

Erica Butow
Fundadora Unidade João XXIII
Maio 2014
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Monte Azul – São Paulo SP

Dados Gerais
Número de Alunos: 115
Número de Voluntários: 70
Número de turmas por nível: 2 Teens, 2 A, 1 B, 2 C, 1 D, 1 E, 1 F. 
Horários: Sábados (10h – 13h)
Parceiro: Escola Estadual Renato Braga
Endereço: Rua Artur Bliss, 465 – E.E. Renato Braga. Jardim São Luís, São 
Paulo, 05842-020
Email: monteazul@cidadaopromundo.org.br 

Diretoria da Unidade
Diretoras: Adalvana Costa e Tisse Laskeviz
Pedagógico: Luciana Bezerra
Financeiro: Jim McGarr
Teens: Claudia Bezerra
Agenda: Carla Kayatt
Owners: Fabio Chusyd

Breve histórico
No segundo semestre de 2010 começamos uma parceria com a Associação 
Comunitária Monte Azul, uma ONG que atende mais de 5000 famílias. No 
início tínhamos duas turmas, 20 alunos adolescentes e as aulas eram as 
sextas-feiras a noite.

Em agosto de 2011 mudamos as aulas para os sábados, conseguindo assim 
mais alunos, tanto adolescentes quanto adultos.

Devido ao aumento de alunos a cada semestre, em fevereiro de 2013 tivemos 
que mudar o local das aulas para a Escola Estadual Renato Braga, o que nos 
possibilitou abrir uma turma para teens, de 11 e 12 anos, além das demais.

Hoje, na unidade Monte Azul, temos 10 turmas, 115 alunos e 70 voluntários.  
E continuamos nos preparando para crescer ainda mais.

Mensagem do diretor
A Monte Azul conta com voluntários apaixonados pela educação, que se 
apropriam do “ensinar” para promover uma verdadeira relação de afeto e 
interesse pelo desenvolvimento, despertando em nossos alunos mais que 
a curiosidade para aprender, mas também a amizade e integração social. 
Deixando cada vez mais evidente que ensinar Inglês em uma comunidade 
economicamente desfavorecida vai muito além do conhecimento em si, mas 
trata-se de uma oportunidade de aproximação, que ultrapassa barreiras 
sociais, empodera vidas, e amplia visões de mundo por meio de uma efetiva 
troca de experiências, impactando e enriquecendo tanto os alunos assim 
como os voluntários.

Ampliamos os nossos horizontes, uma vez que recente parceria com 
a E.E. Renato Braga nos possibilitou ambientes mais espaçosos e a 
infraestrutura adequada para desenvolvermos as nossas atividades, o que 
consequentemente nos permitiu agregar mais alunos e seus familiares ao 
nosso projeto. Neste momento, estamos engajados para estreitar a nossa 
relação com a escola parceira, trabalhando para receber em nosso curso mais 
alunos que estudam na E.E. Renato Braga, além de envolvê-los nos eventos 
promovidos pela Cidadão Pró-Mundo na escola. Para que a nosso trabalho 
possa impactar positivamente a comunidade em que desenvolvemos nossas 
atividades, e também ser uma efetiva troca de experiências com a escola 
parceira que nos cedeu o espaço, visamos sempre as melhores relações de 
ensino e propostas de educação.

História interessante 
A criatividade dos voluntários e disposição dos nossos alunos nos 
proporcionam momentos realmente enriquecedores, entre eles, podemos 
citar os alunos das turmas Teens, que se dividiram em grupos para pesquisar 
e apresentar aos demais colegas as características de alguns países 
estrangeiros, abordando cultura, hábitos, idioma, e diversos outros costumes 
diferentes dos conhecidos no Brasil. Evidenciando assim as diferentes 
maneiras de aprendizado e apropriação do conteúdo proposto.
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Real Parque – São Paulo SP

Dados Gerais
Número de Alunos: 100
Número de Voluntários: 70
Horários: Sábados (13h30 – 16h30)
Parceiro: EMEF José de Alcântara Machado Filho e Bloomberg
Endereço: Travessa Antonio Augusto Monteiro de Barros Neto, 155 – Real 
Parque São Paulo, 05685-060
Email: realparque@cidadaopromundo.org.br

Diretoria da Unidade
Diretor: Rafael Tsuda
Comunicação e Eventos:  Clara Spallicci e Alexandra Spallicci
Coordenação Alunos: Karla Vidal e Livia Rufino
Financeiro: Tereza Kaneta
Pedagógico: Marcos Takahashi

Breve histórico
O Projeto de Inglês no Real Parque começou no segundo semestre de 
2006, um trabalho em conjunto com o Projeto Casulo. Na época, houve a 
iniciativa de estabelecer uma segunda unidade da Pró-Mundo dentro daquela 
comunidade carente. Hoje, com o aumento de alunos e salas, necessitamos 
de uma estrutura maior e migramos para escola municipal José de Alcântara 
Machado Filho, onde poderemos ampliar nossas classes.

Mensagem do diretor
Hoje, depois de mais de 7 anos de atuação no Real Parque, contamos 
com 70 voluntários e atendemos cerca de 100 alunos. Os depoimentos e 
experiências sobre transformação de pessoas por meio do nosso projeto 
são numerosos e onos incentiva para seguirmos trabalhando e projetando 
um futuro cada vez melhor.

A unidade Real Parque é a única que oferece o curso de inglês gratuito a 
mais de 100 alunos. Por esse motivo, todo ano são realizadas campanhas 
de doações para que a unidade continue em funcionamento. Para o ano 
de 2014 foi realizado uma campanha com o site Juntos.com.vc no qual foi 
arrecadado o total de R$14.850,00 com o objetivo de aumentar o alcance da 
Cidadão Pró-Mundo nesta unidade (projeto apoiado por: Phercoh, Plâncton 
Filmes, Andrade Azevedo Arquitetura e Projetos, além de inúmeros doadores 
individuais – pessoas físicas).

Alunos e voluntários
O número de alunos continuou aumentando em 2013 e durante 2014 e, para 
acompanhar esse crescimento, continuamos focando no recrutamento 
de novos voluntários e na retenção dos veteranos. Historicamente, de 
um semestre para outro, mais da metade de nossos voluntários optam 
por continuar colaborando conosco, o que é mais uma prova de nossa 
capacidade de atração de pessoas que compartilhem dos nossos valores: 
Bright eyes, Ownership, Empowerment e Exchange.  

Matrículas alunos

2S 2013 1S 2014 2S 2014

106

124

140
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Parque dos Estados – Bragança Paulista SP

Dados Gerais
Número de Alunos: 41
Número de Voluntários: 23
Número de turmas por nível: 01 turma A, 01 turma C e 01 turma E
Horários: Domingos (10h – 13h)
Parceiro: Escola Estadual Silvio de Carvalho
Endereço: E.E Dr Silvio deCarvalho Pinto Júnior – R. Ciro Berlick, s/n – 
Planejada I – Bragança Paulista 
Email: parquedosestados@cidadaopromundo.org.br 

Diretoria da Unidade
Diretor(es): Lucas Finamor
Pedagógico: Andressa Coelho 
Voluntários: Lineker Bueno Costa
Financeiro: Charlotte Neves
Eventos: Thaís Christina 

Breve histórico
A Unidade Parque dos Estados teve a sua primeira aula no primeiro semestre 
de 2012, e a energia entre alunos, voluntários e colaboradores criada naquele 
dia inaugural ditaria o caminho a ser percorrido. A unidade foi a primeira 
a ser criada fora das capitais, atendendo a cidade de Bragança Paulista, 
principalmente os bairros da Planejada I, II e III, Parque dos Estados, 
Fraternidade, Jardim São José e Parque Brasil.

Os voluntários são, em sua maioria, universitários da região que aos 
domingos levam a criatividade e a vontade de compartilhar ensinamentos 
aos jovens e adultos, que por sua vez, levam a curiosidade e o empenho para 
aprender um novo idioma. Esses encontros acontecem na Escola Estadual 
Silvio de Carvalho Pinto Júnior, graças à parceria com o Programa Escola da 
Família, grande colaborador do projeto. Nosso desafio é sempre trabalhar 
com amor e com qualidade, deixando marcas na vida de alunos, voluntários  
e de toda a cidade!

Mensagem do diretor
Hoje a unidade em seu terceiro ano de existência acumula experiência e tem 
a oportunidade de colher alguns frutos plantados ainda em 2012. Ver nossos 
alunos se desenvolvendo no aprendizado do idioma, sendo persistentes a 
cada semestre e conseguindo se comunicar em inglês com estrangeiros nos 
emociona e reafirma o quão sólida é a árvore que ajudamos a construir. Da 
mesma forma nos alegra ver aqueles alunos que já avançaram no curso e 
recebemos de braços abertos e com um grande sorriso todos aqueles que 
chegam entusiasmados a cada início de semestre. Crianças, adolescentes, 
adultos e aqueles “um pouco mais” adultos cheios de desejos, procurando 
um sonho, um futuro melhor ou “apenas” voltar a estudar.

A cada semestre reiniciamos um ciclo com novos voluntários, novos alunos, 
mas com a mesma vontade de impactar a vida dessas pessoas e ter todas 
elas nos nossos encontros aos domingos. Obviamente surgem dificuldades 
nesse caminho, mas o desejo de superá-los e de continuar aprendendo, 
ensinando e inovando são uma constante.

História interessante 
Em 2013 pudemos contar com um gostoso dia de atividades extras, além 
do tradicional Guest Speaker, que nesta edição contou com o alemão 
Peter e o norte-americano Rob contando um pouco de seus respectivos 
países, cultura e impressões sobre o Brasil, também tivemos a slackline. 
Após a demonstração de alguns profissionais, todos puderam se aventurar 
a equilibrar na fita e tentar percorrer toda a sua extensão antes do grupo 
rival. O resultado final foi uma integração sem precedentes entre alunos, 
professores, EAs, staffs da escola da família, gringos convidados, todos 
buscando o seu “balance” e aprendendo e ensinando palavras relacionadas 
ao universo dos esportes.  A energia contagiava todos que assistiam e 
ninguém conseguia ficar de fora, mostrando que qualquer um podia ajudar 
o outro a se equilibrar na fita da vida e se por ventura alguém caísse, o 
recomeço era fácil: bastava apenas se ter persistência e voltar para a fila.
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ILIS – Diadema SP

Dados Gerais
Número de Alunos: 67
Número de Voluntários: 28
Número de turmas por nível: 1~2 (total 6 turmas)
Horários: Sábados (9h30 – 12h30 e 13h - 16h)
Parceiro: Instituto Lira de Inclusão Social
Endereço: Avenida Alda, 244- 2º andar - Centro de Diadema. São Paulo
Email: ilis@cidadaopromundo.org.br 

Diretoria da Unidade
Diretor(es): Felipe Palomaro e Ricardo Saeki
Pedagógico: Karin Hetschko
Financeiro: ILIS
Eventos: Felipe Palomaro

Breve histórico
A unidade Diadema iniciou as atividades em março de 2012, a partir da 
parceria firmada entre a CPM e o ILIS em dezembro do ano anterior. O ILIS – 
Instituto Lira de Inclusão Social é uma organização sem fins lucrativos que 
tem como missão promover a inclusão de pessoas com e sem deficiências 
físicas e intelectuais. Na vertente educacional, a organização abriga uma 
unidade Pró-Mundo para atender crianças de 8 a 16 anos das comunidades 
do entorno de Diadema. Com a menor taxa de evasão da rede Cidadão 
Pró-Mundo, é a primeira unidade do Grande ABC de São Paulo, uma 
região carente de políticas públicas voltadas para inclusão e educação de 
populações menos favorecidas.

Mensagem do diretor
Iniciamos nossas atividades com uma turma apenas e hoje já temos 6, e 
com planos de abrir mais e mais turmas a cada semestre. A procura é cada 
vez maior e isso é fruto do trabalho de voluntários dedicados que querem 
transmitir seus conhecimentos da língua inglesa e abrir oportunidades para 
os jovens de hoje.

Nosso parceiro, ILIS, além de nos ceder o espaço, sempre nos apoia e ajuda em 
todas as atividades da Cidadão Pró-Mundo, o que torna a parceria mais forte ainda 
e nos ajuda a desenvolver um trabalho de maneira mais eficiente e agradável.

Como em outras unidades, temos o Guest Speaker Day, onde levamos um 
estrangeiro para falar sobre seu país, e no ano de 2013 contamos com a 
presença de convidados do Canadá, Estados Unidos, Ucrânia e Inglaterra. 
Além disso, temos dias de confraternização com diversas atividades variadas e 
eventos beneficentes, tais como bazares e pizzadas. O que é ótimo para juntar 
nossa equipe fora do ambiente de aula.

História interessante 
Alguns dos alunos já eram conhecidos da diretora do ILIS e, portanto, tivemos 
um contato maior com os pais dos alunos. Além disso ajudar no rendimento 
e acompanhamento dos alunos, também conhecemos mais a fundo suas 
histórias de vida. Sem entrar em muitos detalhes, são histórias nas quais o 
aluno tem tudo a favor para seguir por um caminho ruim na vida, mas a força, 
a bondade e a dedicação aos estudos provam que não existem obstáculos que 
não podem ser ultrapassados. Acabamos aprendendo mais com eles do que 
eles com nós.

Temos uma aluna, super dedicada e inteligente, porém sempre se mostrou um 
pouco tímida durante as aulas. Mas isso foi até o dia que decidimos levar um 
Videokê! A aluna não desgrudou do microfone! No final, os alunos já estavam 
indo embora e ela lá querendo cantas mais! E melhor ainda, cantou todas 
as músicas em inglês e muito bem! Quando levamos os estrangeiros para o 
Guest Speaker, ela foi a única que teve coragem de conversar com eles, se 
arriscando no inglês e sem medo de errar, vendo ali uma oportunidade de 
praticar o que havia aprendido até então! Mandou super bem e ver aquela 
cena foi emocionante! Vimos novamente o porque desempenhamos nosso 
trabalho com tanta dedicação, para criar inúmeras oportunidades para os 
jovens deste país através do inglês, não só através do ensino da língua em si, 
mas promovendo um contato maior com a língua através de outros eventos.
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Grupo Primavera – Campinas SP

Dados Gerais
Número de Alunos: 56
Número de Voluntários: 25
Número de turmas por nível: 3 turmas Teens1
Horários: 1 turma de Quarta-feira 13:30 às 16:30 e  duas turmas de Sábado 
9:00 às 12:00
Parceiro: Grupo Primavera
Endereço: Rua Dr. Luiz Aristeo Nucci, 30, Jd. S. Marcos - Campinas/SP, 13082-210
Email: primavera@cidadaopromundo.org.br 

Diretoria da Unidade
Diretor(es): Luciene Nascimento
Coord Pedagógico: Vanessa Costa
Coord Financeiro: Arthur Dassan
Coord Voluntários: Marcella Bueno
Coord Recrutamento: Suzara Costa
Coord Agenda: Marcela Mizuguchi
Coord Comunicação: Karina Cevarolli
Coord Eventos: Emily Nishikawa
Coord Alunos: Larissa Bessa

Breve histórico
A Unidade de Campinas teve a sua primeira aula no primeiro semestre de 
2014. Em parceria com o Grupo Primavera criamos 3 turmas para jovens 
entre 10 e 12 anos. As aulas acontecem aos sábados das 9:00 às 12:00hs e às 
quartas-feiras das 13:30 às 16:30.

O Grupo Primavera foi fundado por três voluntárias em 1981. Cresceu de forma 
sustentável e atingiu a marca de mais de 9 mil meninas e jovens atendidas 
nesses 33 anos. Atualmente atende em sua sede 500 meninas de 6 a 18 anos 
no Jardim São Marcos, bairro de baixa renda de Campinas. São programas 
inovadores de educação social que transformam a vida de muitas famílias no 
bairro, ainda marcado pela violência.

Mensagem do diretor
Já nascemos e agora estamos aprendendo a andar! Somos um time 
com muita vontade de crescer, levando o ensino de inglês para toda a 
comunidade. Estamos nos organizando para melhorarmos cada vez mais a 
nossa operação e buscarmos formas sustentáveis de crescimento. Temos 
uma grande responsabilidade pois esperamos que nossos voluntários 
possam criar muitas outras unidades impactando muitas outras vidas! 
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Tabajaras – Rio de Janeiro RJ

Dados Gerais
Número de Alunos: 35
Número de Voluntários: 12
Horários: Sábados (08h30 – 10h30 e 10h45 – 13h00)
Parceiro: CEMASI
Endereço: Centro Social Seara dos Anjos, Ladeira dos Tabajaras 1014
Rio de Janeiro, 24420-4400
Email: tabajaras@cidadaopromundo.org.br

Breve histórico
A Unidade Círculo Cultural Tabajaras tem como objetivo ensinar o idioma 
inglês à comunidade residente na Ladeira dos Tabajaras. Atendemos aos 
moradores de baixa renda que estão à procura de inserção no mercado de 
trabalho e vivendo uma nova realidade devido à saída do tráfico do local. 
A Comunidade dos Tabajaras recebeu uma Unidade de Polícia Pacificadora 
(UPP) em Janeiro de 2010 e passou a integrar o núcleo de comunidades do  
Rio de Janeiro livre do domínio do tráfico armado

Foto: Lilian Knobel



22

IDE – Volta Redonda RJ

Dados Gerais
Número de Alunos: 93
Número de Voluntários: 49
Horários: Sábados (9h30 – 12h)
Parceiro: IDE
Endereço: Estrada Sta Cecilia do Inga, 150, Santa Cruz, Rio de Janeiro
Email: ide@cidadaopromundo.org.br

Professores da Unidade
Professora Gleice:
infantil - 18 alunos  – manhã
infatil – 15 alunos  – Tarde
adulto – 6 alunos   – tarde
Professor Claudionor: 
adulto – 12 alunos – noite 

Breve histórico
Fundada em 1995 o IDE é uma Instituição comprometida com o 
desenvolvimento de pessoas, comunidades e instituições, buscamos a 
inclusão social através de projetos e parcerias. Com o objetivo de alcançar a 
diversos níveis de interesse, o IDE desenvolve estratégias com atuação em 
diversas áreas, tais como: social, cultural, educacional, saúde  
e entretenimento.

Assim o Instituto vem construindo relacionamentos e ampliando sua rede de 
atuação. Estando sempre aberto a novas parcerias e outros desafios.
O IDE tem como missão proporcionar crescimento, sustentabilidade e 
desenvolvimento holístico à todos os envolvidos. Despertar no ser humano 
seu potencial, promovendo a igualdade de oportunidades, através da 
educação, orientação específica, capacitação profissional, cuidado da saúde 
física e emocional.
(A parceria da CPM com o IDE foi finalizada em 2013.)
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RECEITA DE DOAÇÕES E CONVÊNIOS: 
• A receita proveniente de doações e convênios apresentou crescimento de 
103% na comparação 2013 contra 2012, principalmente devido à criação de 
uma estrutura e processos mais profissionais que possibilitaram um foco 
maior e direcionamento dos esforços de captação.  

CUSTOS COM MATERIAL PEDAGÓGICO: 
• Os custos com material pedagógico – os livros para alunos e volunteachers 
- apresentaram um aumento de 176%, em linha com o crescimento das 
unidades e no número de alunos atendidos. 

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS:
• As despesas gerais e administrativas apresentaram aumento de 50% em 
relação a 2012 devido ao processo de profissionalização da coordenação 
da entidade. Seguindo o nosso planejamento estratégico, a contratação 
de uma coordenadora em tempo integral possibilitou uma organização 
mais efetiva, com reflexos imediatos positivos já em 2013 com o aumento 
de captações financeiras e recrutamento de voluntários. Os benefícios da 
profissionalização já se fazem sentir expressivamente também em 2014, e 
serão alavancados nos anos subsequentes.

• Os processos administrativos relacionados à transformação da entidade em 
uma OSCIP também contribuíram para o aumento nas despesas. Da mesma 
forma que a profissionalização da entidade, os benefícios da mudança para 
OSCIP serão capitaneados ao longo dos próximos anos. 

RESULTADO COM GRATUIDADES:
• Em observância à resolução CFC 1.490/12, a partir de 2013 todos os custos e 
despesas equivalentes ao trabalho voluntário e doações em horas trabalho 
ou espécie (incluindo material pedagógico) passaram a ser contabilizados 
baseados em estimativas de valores de mercado, para posteriormente serem 
revertidos na forma de resultados com gratuidades. O crescimento desse 
resultado na comparação 2013 com 2012 está em linha com o crescimento 
observado nas despesas gerais e administrativas – onde estão concentradas 
grande parte dos itens revertidos. 

SUPERÁVIT 2013:
• Em 2013 conseguimos consolidar as bases para possibilitar o crescimento 
em escala nos próximos anos, com todos os custos associados à esse 
desenvolvimento. Ainda assim, o superávit total em 2013 foi 32% maior que o 
superávit alcançado em 2012. Esse resultado reforça a crença no nosso
plano estratégico, e servirá para investirmos ainda mais na profissionalização 
e expansão da CPM nos próximos anos. 

Destaques Gerenciais Financeiros 2013
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Receitas de doações e convênios

2010 2011 2012 2013

12.768

30.812

57.499

120.676

(valores em R$)

(valores em R$)

2010 2011 2012 2013

0
5.216 7.025

0
4.202

13.641

32.858

717.768714.650

90.679

1.075.3661.074.884

Superávit (R$)

2010 2011 2012 2013

0

12.329

20.973

27.655

Resultados com Gratuidades Despesas Gerais e Admnistrativas Custo do Material Pedagógico
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ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ-MUNDO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2013 E 2012

ACOMPANHADAS DO RELATÓRIO DOS 
AUDITORES INDEPENDENTES
(EM REAIS)



26

Índice

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES   27

BALANÇOS PATRIMONIAIS      29

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS    31

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 32

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA    33

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  34
1. CONTEXTO OPERACIONAL     34
2. IMUNIDADE FISCAL      34
3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 34
4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA    35
5. ESTOQUE       35
6. IMOBILIZADO       36
7. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS     36
8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO     37
9. RECEITA COM DOAÇÕES E CONVÊNIOS   37
10. DESPESAS ADMINISTRATIVAS    37
11. DESPESAS TRABALHISTAS     38
12. RESULTADOS COM GRATUIDADES    38

APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS   39



27

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Administradores e Conselheiros da
ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ-MUNDO 
São Paulo – SP 

Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ-MUNDO (“ENTIDADE”) que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais 
notas explicativas. 

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A administração da ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ-MUNDO é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e pelos 
controles internos que ela (administração) determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgação 
apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro.

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e apresentação das 
demonstrações contábeis da empresa para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas 
não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da entidade. 
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.
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BASE PARA OPINIÃO COM RESSALVA
Pelo fato de termos sido contratados pela ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ-MUNDO após 31 de dezembro de 2013, não acompanhamos 
a contagem física dos estoques no início e no final do exercício. Não foi possível nos satisfazer por meios alternativos quanto às 
quantidades existentes em 31 de dezembro de 2013. Em decorrência desse assunto, não foi possível determinar se teria havido 
necessidade de efetuar ajustes em relação aos estoques registrados ou não registrados.

As demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ-MUNDO para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012, 
apresentadas para fins de comparabilidade, não foram examinadas por nós nem por outros auditores independentes, não sendo 
possível nos satisfazermos plenamente sobre os saldos apresentados e, consequentemente, não emitimos opinião sobre elas. 

OPINIÃO COM RESSALVA
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo Base para opinião com ressalva, as demonstrações 
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ-MUNDO em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas 
(NBC TG 1000).  

São Paulo, 21 de julho de 2014.

Nilton Shimizu
Contador

CRC N° 1SP142676/O-1
CNAI 4282

Marco Antonio Papini
Contador

CRC Nº 1SP180759/O-1
CNAI 706

MAP AUDITORES INDEPENDENTES
CRC Nº 2SP020649/O-2
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 
(EM REAIS)

Nota 31/12/2013 31/12/2012
Ativo Não Auditado

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4 53.572 29.561

Estoques 5 18.215 8.390

Total do circulante 71.787 37.951

Não circulante

Imobilizado 6 1.680 350

Total do não circulante 1.680 350

Total do ativo 73.467 38.301

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 
(EM REAIS)

Nota 31/12/2013 31/12/2012
Passivo e Patrimônio líquido Não Auditado

Circulante

Obrigações trabalhistas 7 7.020 -

Obrigações tributárias 152 -

Contas a pagar 339 -

Total do circulante 7.511 -

Patrimônio líquido

Patrimônio social 8 5.000 5.000

Superávit do exercício 60.956 33.301

Total do Patrimônio líquido 65.956 38.301

Total do Passivo e Patrimônio líquido 73.467 38.301

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(EM REAIS)

Nota 31/12/2013 31/12/2012
Receita Não Auditado

Receitas sem Restrição

Receitas com doações e convênios 9 116.661 57.499

Receitas diversas 4.015 -

Receitas financeiras 942 100

121.618 57.599

Despesa

Despesas administrativas 10         (128.320) (44.715)

Despesas trabalhistas 11      (1.037.725) (705.910)

Despesas financeiras                (941) (651)

Despesas tributárias             (1.441) -

Despesas com depreciações                (420) -

     (1.168.847)                    (751.256)   

Resultados 

Resultados com gratuidades 12 1.074.884 714.650

Superávit 27.655 20.973

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(EM REAIS)

Patrimônio social Superávit do exercício Total
Saldos em 31 de dezembro de 2012 5.000                             33.301 38.301

Transferência do superávit                             33.301                            (33.301) -

Superávit do Exercício de 2013 -                             27.655                     27.655 

Saldos em 31 de dezembro de 2013 38.301                             27.655 65.956

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(EM REAIS)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2012
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Superávit do exercício 27.655

Depreciações 420

28.075

Variações dos ativos e passivos circulantes

Estoques (9.825)

Obrigações trabalhistas 7.020

Obrigações tributárias 152

Contas a pagar 339

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 25.761

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisição de ativo imobilizado (1.750)

Caixa líquido (consumido) pelas atividades de investimentos (1.750)

Variação de caixa e equivalentes de caixa 24.011

 Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 29.561

 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 53.572

Variação de caixa e equivalentes de caixa 24.011
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(EM REAIS)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ-MUNDO foi criada em 1997, o modelo de 
voluntários é baseado em ownership e hoje engaja mais de 300 voluntários 
em São Paulo. As entidades é uma organização não-governamental cuja 
missão é promover a igualdade de oportunidades no Brasil por meio do 
ensino voluntário de inglês em comunidades de baixa renda. As aulas são 
baseadas na troca de experiências entre voluntários e alunos, promovendo 
efetiva integração social no Brasil.

A ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ-MUNDO tem como parceria a Cambridge 
University Press, e através dela utilizam um dos mais reconhecidos materiais 
do mundo e recebem treinamentos pedagógicos periodicamente.

OBJETIVO
As aulas de inglês da ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ-MUNDO tem como objetivo 
criar no aluno uma associação positiva com educação, dando o exemplo que 
através dos estudos terão mais oportunidades.

Geração de empowerment – alunos e professores desenvolvem confiança em 
suas próprias capacidades para ativamente estabelecerem e atingirem suas 
metas de vida.

VISÃO
Um Brasil com as mesmas oportunidades de educação em que cidadãos 
comprometidos contribuam para a transformação da realidade social.
 
DESAFIOS
Hoje a entidade possui uma demanda reprimida de 20 unidades, cerca de 
2 mil alunos, isto devido crescimento de 400% nos últimos dois anos em 
uma estrutura gerida apenas por voluntários, o que se tornou inviável de 
administrar. Foi finalizado o planejamento estratégico e hoje a entidade esta 
organizada para possibilitar essa expansão.

O desafio da ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ-MUNDO é crescer, porém garantindo 
a qualidade de suas atividades. Assim, os mesmos optaram por um Modelo 
de Franquia Social que viabilizará expansão garantindo a mensuração do 
impacto e a experiência de seus voluntários e alunos.

2. IMUNIDADE FISCAL 
Segundo informações a ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ-MUNDO não possui 
nenhuma imunidade concedida nos âmbitos federal, estadual e municipal.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com às práticas contábeis adotadas no Brasil, 
com base nas Normas e Procedimentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC para Pequenas e Médias Empresas 
(NBC TG 1000) e ITG 2002 ( ENTIDADE SEM FINALIDADE DE LUCROS), que 
estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade 
emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB, sendo o 
resultado apurado pelo regime de Competência.

Na preparação das demonstrações contábeis foram consideradas estimativas 
contábeis para registro de certos ativos, passivos e outras transações, bem 
como o exercício de julgamento por parte da administração da Entidade na 
aplicação de suas políticas contábeis. As áreas que requererem maior nível 
de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais 
premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, 
estão divulgadas em notas nos seus referidos grupos.
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Portanto, estas demonstrações contábeis incluem estimativas referentes 
à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias para 
passivos contingentes, determinações de provisões para imposto de renda e 
outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação 
a estas estimativas.

O exercício social da Entidade compreende ao período de 1º de Janeiro a 31 de 
dezembro de cada ano. 

As demonstrações estão apresentadas em Reais.

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das 
demonstrações contábeis são apresentadas a seguir. Estas políticas foram 
consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo 
indicação em contrário.

3.1 ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
O ativo circulante e outros ativos não circulantes são apresentados ao valor 
de custo ou de realização, quando aplicável, os rendimentos e as variações 
monetárias auferidas.

3.2 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Todas as Aplicações Financeiras são Investimentos Automáticos e de Liquidez 
Diária.

3.4 IMOBILIZADO
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo, menos a depreciação 
acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável.

A depreciação é reconhecida de modo a alocar o custo dos ativos, menos os 
seus valores residuais ao longo de suas vidas úteis estimadas, utilizando-
se o método linear. As seguintes vidas úteis em anos são usadas para a 
depreciação do imobilizado:

3.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
Os Benefícios trabalhistas, tais como Salários, Férias vencidas ou 
proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes 
sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado, 
obedecendo ao regime de competência.

3.6 RECONHECIMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS
A receita é contabilizada por regime de caixa e as despesas por regime de 
competência. 

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

O controle de estoque é feito semestralmente através de uma planilha de 
controle interno, a mesma contém informações das 8 (oito) unidades, a 
contagem é realizada pelo diretor de cada unidade e repassada a central para 
controle e solicitação de novos pedidos a Cambridge, porém não existe um 
Kardex desse materiais. 

O estoque de materiais de 2012 não existe documentação do valor de R$ 
8.390,00 (oito mil trezentos e noventa reais), como esse material  não será 
mais utilizado, eles serão doados neste exercício  de 2014.

5. ESTOQUE

Vida útil em anos
Equipamentos de informática 5 anos

31/12/2013 31/12/2012
(Não auditado)

Caixa 2.101 3.664
Bancos 51.471 25.898

53.572 29.561

31/12/2013 31/12/2012
(Não auditado)

Estoque de materiais  
pedagógicos 18.215 8.390

18.215 8.390
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6. IMOBILIZADO

31/12/2012 31/12/2012
Taxa depreciação 

anual 
 Custo Depreciação acumu-

lada 
Imobilizado liquido Imobilizado liquido 

(Não auditado)

Imobilizado

Equipamentos de Informática 20% 2.100 (420) 1.680 350

2.100 (420) 1.680 350

31/12/2012 31/12/2012
(Não auditado)

Folha de pagamento de empregados 3.000 -
Encargos sociais a recolher 1.210 -

Provisões 2.810 -

7.020 -

O ativo imobilizado de 2012 são materiais usados (deteriorizados) estimados no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) que foram ativados com base 
em consulta no mercado livre, não sendo feito o cálculo da depreciação para aquele ano.

7. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
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8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
As receitas geradas pela ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ-MUNDO são empregadas integralmente nos seus objetivos sociais, conforme comentado na nota explicativa 
nº 1. Ao final do exercício social o superávit do exercício anterior é incorporado ao patrimônio social, conforme decisão da administração e dos conselheiros.

9. RECEITA COM DOAÇÕES E CONVÊNIOS

10. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Receitas com Doações e Convênios 31/12/2012

Sócios contribuintes e mantenedores 116.661

116.661

31/12/2012
Honorários contábeis 5.590

Material pedagógico 90.679

Aluguel 18.000

Despesas com escritório 359

Despesas diversas 9.816

Serviços de terceiros PJ 1.200

Despesas legais cartoriais 522

Cursos e treinamentos 1.932

Despesas com Internet 222

128.320
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11. DESPESAS TRABALHISTAS

12. RESULTADOS COM GRATUIDADES

31/12/2012
Salários 21.251

Despesas com INSS 261

Despesas com FGTS 2.031

Férias  2.361

13o Salário 1.771

Pagamento à autônomos 19.200

Trabalhos voluntários 990.850

1.037.725 

31/12/2012
Trabalho voluntário de Jan/ 2013 á Dez/ 2013. (a) 990.850

(Alugueis de Jan/ 2013 á Dez/ 2013. 18.000

Materiais didáticos 9.885

Computadores 1.750

Serviços de fotógrafo no ano 1.200

Livros e CD´s doados pela Cambridge 53.199

1.074.884

(a) 398  Professores  que prestaram serviços de  29.780 horas durante o ano de 2013  a um custo médio de R$  18,35 a hora  totalizando  R$  546.600; e 45 
Diretores e equipes que prestaram serviços de 13.920 horas durante o ano de 2013 a um custo médio de R$ 31,91 a hora, totalizando R$  444.250.
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APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Estas demonstrações contábeis foram aprovadas pela administração e autorizadas para emissão em 01 de julho de 2014.

___________________________________
Lucia Salmonson Guimarães Barros
Presidente

___________________________________
Silvio Sartorelli Garcia 
Contador 
CT CRC: 213.867/O-0
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