
MUDANDO O MUNDO
ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO

ESCOLA DE HERÓIS



É UM PROJETO REALIZADO PELO
INSTITUTO SOCRATES E VEM
IMPACTANDO POSITIVAMENTE A
VIDA DE JOVENS ESTUDANTES
DESDE 2014.

A ESCOLA DE HERÓIS



O Instituto Sócrates já impactou a sociedade de diversas formas,

através das nossas iniciativas, já conseguimos:

Porém não iremos parar, temos objetivos ainda maiores.



A Escola de Heróis visa oferecer uma formação humana
de alta qualidade, ampliando a capacidade de raciocínio,
humanismo e meios de ação do aluno, além de torná-lo
capaz de realizar um impacto real na sociedade através de
sua vocação.

OBJETIVO: IMPACTAR 1000 ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO EM 2022



Veja o que alguns alunos disseram da Escola de Heróis:



Conheça a jornada de alguns dos nossos Heróis

André Baldo
Em 2017 abandonou tudo para dar a volta ao mundo e estudar as
diferentes culturas e a mente humana. Foram 14 países, 10 tradições
espirituais, 7 roubos, 2 ossos quebrados, 3 ataques de animais selvagens,
3 semanas morando em uma caverna, inúmeros encontros e retiros com
mestres mundialmente renomados, como Mooji e o Dalai Lama. Ele
voltou da sua jornada, escreveu um livro que está percorrendo o mundo
e está montando uma escola de psicologia e espiritualidade.

Geovana Moreira
Fundou um projeto de educação básica para crianças, o projeto

Hipátia ue ensina gratuitamente português e matemática.
Atualmente, é caloura de Economia da UFPR – curso escolhido

devido à ambição de entender melhor a sociedade e de construir
posicionamentos próprios, os quais sejam fundamentados na

realidade.

FUNDOU UM PROJETO DE EDUCAÇÃO
BÁSICA PARA CRIANÇAS

VIAJOU O MUNDO E PUBLICOU O LIVRO
"SEM FRONTEIRAS, A JORNADA DO CORAÇÃO"



Filosofia;

Sociopolítica;

Inteligência psicológica e emocional;

Empreendedorismo;

Cidadania.

Os alunos da escola de heróis terão aulas de:

E oficinas de:

Artes marciais

Oratória

Teatro

Poesia

Música

Dança



Conheça a jornada de alguns dos nossos Heróis

Jeferson Guedes

Realizou o sonho de montar a sa própria empresa.
Constituiu família aos 16 anos quando se tornou pai, formou-se
em administração de empresas, com pós em gestão de tributos
e trabalhou em grandes companhias multinacionais locadas em
Curitiba. Atualmente é bancário e se aventura no
empreendedorismo.

Gabriel Machado

Criou o maior coral virtual do Brasil, Suas aulas já impactaram mais
de 300 mil pessoas, em mais de 22 países.

Gabriel é maestro, pianista, cantor, e fundador do Coral Nacional
Virtual, das Oficinas Nacionais de Canto Coral, do Alma Coralis e do

Coro de Câmara Kintsugi. Assumiu a missão de de levar o canto a
todo canto do nosso país. Ele começou com 60 pessoas e agora já

fez corais com mais de de 3 mil cantores e cantoras.

REALIZOU O SONHO DE
SE TORNAR EMPRESÁRIO

CRIOU O MAIOR CORAL
VIRTUAL DO BRASIL



Os alunos terão as aulas no contraturno do período letivo.
O projeto terá duração de 4 a 6 meses e será realizado na
própria escola em que aluno está matriculado, facilitando
o deslocamento.



Conheça a jornada de alguns dos nossos Heróis

Thatianne Jesus

Se tornou independente em 4 meses, de uma pessoa em condições
precárias a sócia de agência de marketing e agora empresária.
Saiu de uma condição de vida muito desfavorável, formou-se em
Design na UFPR, tornou-se sócia de uma agência de comunicação e
marketing e hoje possui uma vida completamente autônoma e
independente.

Mateus Henrique

Após deixar o curso de Letras da PUCPR, tornou-se membro do Instituto
Sócrates e ingressou na UFPR como aluno de Filosofia. Foi professor

voluntário em um cursinho pré-vestibular gratuito, organizado pela ONG
Superação Araucária, direcionado a alunos de baixa renda. Atualmente,
produz artigos para internet e é líder do Clube de Gramática, Escrita e

Literatura do Instituto Sócrates.

CONQUISTOU SUA
INDEPENDÊNCIA

PROMOVE AULAS DE LITERATURA
E FILOSOFIA PARA JOVENS



Os professores serão formados pelo Instituto
Sócrates e receberão o valor da hora-aula maior
do que o que o estado fornece hoje, podendo se
dedicar, ao menos durante um turno, às atividades
da Escola de Heróis.

Para melhorar a vida destes 1000 alunos
nós precisamos de 8 professores
Para melhorar a vida destes 1000 alunos
nós precisamos de 8 professores



40 ESCOLAS
25 ALUNOS POR ESCOLA
8 PROFESSORES
5 ESCOLAS POR PROFESSOR

5 AULAS POR DIA
6 DIAS NA SEMANA
600 AULAS POR MÊS

25 HORAS POR DIA
24 DIAS NO MÊS

R$20,00 A HORA AULA

R$ 12.000,00 MENSAIS

5 AULAS POR DIA

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
R$ 3000,00 MENSAIS

TOTAL
R$15.000,00

MENSAIS

COMO VAI SE TORNAR REALIDADE



O investimento necessário para manter o projeto é de R$ 15.000 reais
mensais, durante 6 meses - totalizando R$ 90.000 por projeto
semestral.

Assim os professores poderão se dedicar para entregar a qualidade
máxima aos alunos.



Através da Escola de Heróis nós iremos melhorar,
e muito, a qualidade da educação no Brasil,
começando pelo Paraná.

Juntos vamos revolucionar a sociedade
brasileira.




