
 

 

1. PRÁTICA EFICAZ DE GESTÃO EDUCACIONAL 

1.1. Histórico da Prática Eficaz  

    Dentre os vários programas Sociais Promovidos pelo Mackenzie está inserido o 

Mackenzie Voluntário, que consiste em uma série de projetos baseados em ações solidárias 

visando à promoção do bem comum, realizados no mês de outubro.  O projeto selecionado foi: 

“Maneiras de encantar com as diferenças” que já acontece há 12 anos, sempre com apoio da 

Direção da Educação Básica do Colégio Presbiteriano Mackenzie Tamboré e dos muitos 

voluntários que apoiam e doam parte do seu tempo para este dia.  

A inciativa surgiu em 2003, com enfoque mais direcionado à leitura de obras em 

braille. Com passar dos anos, foi sendo enriquecido com ações motivadoras para o dia, como a 

presença de contadores de histórias, músicos, distribuição de lanches, tour pelo campus para 

que os deficientes pudessem sentir a natureza, jogos como o goalball (tipo de futebol, especial 

para o deficiente visual), entrega de um kit contendo materiais específicos ao deficiente visual 

(livros em braille e em áudio), além de palestras de incentivo na parte educacional e 

motivacional. 

1.2. Objetivos da Prática Eficaz 

Objetivo Principal 

 Proporcionar um dia de convívio sociocultural afetivo de integração e interação entre 

pessoas com deficiência visual e voluntários. 

  Objetivos Secundários 

 Propiciar o aprendizado entre os deficientes visuais e os voluntários. 

 Possibilitar o contato com a natureza por meio de caminhada pelo campus do 

Mackenzie Tamboré com voluntários e deficientes visuais e seus familiares. 

 Aumentar o ciclo de amizades entre as pessoas com o mesmo tipo de deficiência. 

 Dar oportunidade ao voluntário de adquirir conhecimento do “diferente” e de saber 

lidar situações adversas fora do seu contexto diário. 

 Proporcionar ao voluntário a oportunidade de aprender a contribuir, de valorizar a 

vida, do respeito às pessoas, independente de suas limitações e acima de tudo, 

vislumbrar “com os olhos” a cada dia um novo dia. 



 

 

 Integrar uma equipe de voluntários (com os olhos vendados) e aprender a se colocar 

no lugar do outro, jogando goalball, podendo, assim, perceber as limitações do 

deficiente visual. 

 Entender que o voluntariado independe de classe social. Ele passa involuntariamente, 

a refletir através do cuidar do outro com pequenos gestos e atitudes como servir, levar 

ao banheiro, ajudar com a locomoção, narrar os acontecimentos, descrever a 

paisagem que pode ser diferente da sua realidade. 

 

1.3. Público Alvo Atingido  

Beneficiários diretos 

 70 deficientes visuais e seus acompanhantes, na maioria, familiares  

 Beneficiários indiretos 

 300 voluntários 

1.4. Descrição das Atividades Implantadas. 

O Projeto “Maneiras de encantar com as diferenças” incluiu atividades que propiciaram 

tanto ao voluntário quanto ao deficiente visual momentos agradáveis de convívio. Algumas 

atividades deste dia: 

 Contação de histórias elaborada por profissional: 

 Momentos em que o ouvinte imagina por meio de sons as imagens, podendo “viajar” 

para lugares incríveis nunca antes visitados.  

 Tour pelo campus Mackenzie Tamboré (voluntários com os olhos vendados): 

 Caminhada pelo campus com voluntários e deficientes visuais com a finalidade do 

contato com a natureza.  

Os deficientes visuais foram os guias condutores dos voluntários (olhos vendados) e depois 

a ação era invertida e o voluntário passava a conduzir o percurso, descrevendo os locais 

por onde passavam. 

 Goalball (é um jogo praticado por atletas que possuem deficiência visual, cujo objetivo é 

arremessar uma bola sonora com as mãos no gol do adversário). 

 O esporte aconteceu em uma das quadras da escola e contou com a ajuda de um 

profissional, um professor de Educação Física para auxiliar voluntários e deficientes 

visuais no momento do jogo. 



 

 

 Momento Musical: 

 Com a alegria proporcionada pela música, cantada e tocada por voluntários, foi 

possível ainda se ter um ambiente acolhedor e aconchegante a todos que 

participaram. 

 Lanche: 

 Foram distribuídos lanches e refrigerantes a todos os participantes. Tudo recebido 

por doações. 

 

2. LIDERANÇA  

2.1. Equipe Envolvida com a Prática apresentar cargos ou funções. 

 

Cargo/Função: Líder do projeto 

Nome: Lucimara Leite Machado Soriano (Bibliotecária da Educação Básica)  

 

2.2. Participação da Alta Direção   

A participação já é uma característica marcante da nossa Direção nos eventos sociais 

do Mackenzie Voluntário.  

A sua colaboração é eficaz para o sucesso dos projetos. Por meio de reuniões 

agendadas com todos os líderes, tornam-se conhecidos os problemas e as soluções 

encontradas para atingir os objetivos de cada um.  

 

3. FOCO 

 

3.1. Clientes 

 

Participação direta e efetiva de pessoas com deficiência visual, vindas de diversas 

cidades próximas a São Paulo, principalmente de Barueri e Osasco para participar das várias 

atividades promovidas exclusivamente para elas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.2. Docentes/Funcionários 

 

Participação de pais de alunos, alunos de diversos segmentos da escola e professores 

do Colégio Presbiteriano Mackenzie Tamboré. 

3.3. Administrativo 

 

      Participação voluntária de vários funcionários administrativos da escola. Além da área 

responsável pelo fluxo de informações das atividades sendo o setor de Responsabilidade Social 

do Instituto Presbiteriano Mackenzie.  

 

3.4. Econômico-Financeira 

   

 Para a realização do Projeto, temos algumas empresas que apoiam o Mackenzie 

Voluntário, com doações, além de alunos, professores e seus pais. 

Exemplos de Instituições apoiadoras: 

 Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri 

  Sociedade Bíblica do Brasil 

  Editoras (Global e Elementar) 

  Papel Toys  

  D.O.C Crafteria - Restaurante Alphaville  

  Grancoffee 

  Dorina Nowill 

3.5. Acadêmico 

 

Projetos Sociais em nosso Colégio são um diferencial para pais e alunos. Essa parceria 

cresce a cada ano, oferecendo a oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal de 

cada aluno através do fortalecimento solidário. 

3.6. Comunidade 



 

 

A comunidade principal deste projeto são os deficientes visuais, juntamente com o 

grupo de voluntários. 

 

 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1. Formas de Avaliação  

 

Durante o ano são repensadas e analisadas melhorias e adaptações para adequar às 

necessidades para o dia Mackenzie Voluntário. São feitos ajustes com antecedência mediante 

questionário de satisfação elaborado no ano anterior.  

A cada ano o projeto tende a crescer em número de deficientes visuais e voluntários, 

para tanto, procuramos sempre ajustar as atividades a serem desenvolvidas para o dia e 

acréscimos de doações (lanches) que serão servidos. 

Com base em questionários, do ano anterior e em depoimentos registrados 

conseguimos mensurar as necessidades e os ajustes cabíveis. 

4.2. Orçamento  

 O projeto possui parcerias voluntárias. Segue abaixo uma estimativa de gastos: 

Alimentação  R$ 2.800,00  

Materiais de Apoio  R$ 3.200,00  

Total aproximado R$ 6.000,00 

 

Instituições apoiadoras do Projeto: 

Sociedade Bíblica do Brasil: responsável pelas doações de revistas, livros em braille e bíblias 

em áudio. 

Editoras (Global e Elementar): responsáveis por trazer um contador de histórias para o dia do 

evento e alguns livros em braille. 

Papel Toys: responsável por doações de embalagens com o logotipo do projeto para colocar 

dos kits recebidos nas doações (guloseimas, livros em braille, em áudio) 



 

 

D.O.C Crafteria Restaurante Alphaville: responsável pelos lanches, refrigerantes e serviço 

voluntário com a sua equipe de funcionários. 

Grancoffee: responsável por doações de lanches e sucos. 

Dorina Nowil: responsável por doações de livros em braille e em áudio. 

CIA do Churrasco Guiradello – responsável pelo churrasco servido.  

Voluntários (Professores, funcionários, alunos, pais de alunos e voluntários externos): 

responsáveis pelas doações de refrigerantes, descartáveis, livros em braille e em áudio para o 

dia do evento. Também possibilitam a interação e integração, ajudando a servir, e participam 

das várias atividades do dia, como tour pelo Campus, goalball, com música e em todas as ações 

do dia. 

 

4.3. Análise financeira  

O projeto não visa fins lucrativos.  

 

4.4. Indicadores acadêmicos  

  

Não aplicado ao projeto 

 

4.5. Indicadores de produtividade e/ou de satisfação dos colaboradores     

  Percebemos a satisfação dos colaboradores a cada projeto através dos seus 

depoimentos, sobre a oportunidade de aprender a contribuir, de valorizar a vida, do respeito 

às pessoas, independentemente de suas limitações e acima de tudo, vislumbrar “com os 

olhos” a necessidade do outro em poder colaborar. 

 

4.6. Indicadores de satisfação de clientes  

 

Através de depoimentos/Questionários dos Beneficiários foi possível constatar que 

estes momentos durante o Mackenzie Voluntário, proporcionaram:  

 Novas amizades/integração com pessoas com a mesma deficiência;  

 Oportunidade de ter um dia sociocultural feito para eles, porque são precários 

eventos para este público; 



 

 

 Em alguns casos foi percebida a autonomia de ir e vir sem a presença de um dos 

familiares.  

 Constatação de satisfação tanto do voluntário no poder ser útil e no deficiente visual 

em receber este apoio.  

 O Mackenzie Voluntário já foi “cupido” de um relacionamento sério de um casal.  

 

4.7. Indicadores de captação de clientes  

Não se aplica a este projeto. 

 

4.8. Resultados obtidos junto à comunidade  

 

 Os resultados obtidos com a comunidade foram concluídos pelos depoimentos/ 

questionários coletados como: 

 A percepção do voluntário - de se colocar no lugar do outro, de sentir a necessidade de 

ajudar, sem medir esforços; 

 Momentos únicos em que os voluntários passam a “enxergar” a realidade daquele que 

não tem a visão. Como o simples fato de ir e sair de um lugar se torna uma barreira 

imensa para aquele que não vê. 

 

4.9. Indicadores de sustentabilidade 

Não se aplica a este projeto. 

 

4.10.Outros indicadores de resultados organizacionais  

A utilização dos indicadores é de suma importância para a leitura e o monitoramento do 

Projeto; através deles podemos definir o sucesso das ações. Foram analisados:  

 Avaliação do Projeto pelos beneficiários diretos e indiretos; 

 Reportagem com fotos e depoimentos no Jornal Mackenzie Tamboré, Revista 

Institucional do Mackenzie e TV Mackenzie. 

 Avaliação da Direção e de Professores 

 Avaliação da Gerência de Responsabilidade Social. 

 



 

 

5. LIÇÕES APRENDIDAS 

 

A cada ano o projeto “Maneiras de encantar com as diferenças” vem sendo 

aprimorado, buscando captar mais recursos plausíveis para as ações do dia e nas doações de 

lanches e kits. 

A pesquisa elaborada antes e depois do evento fornece subsídios para sempre 

alcançarmos a satisfação nos resultados. 

 

 

 

 

6. AÇÕES DE CONTINUIDADE 

 

As perspectivas e as metas futuras são inúmeras, mas o objetivo principal é a busca 

contínua para alcançar novos patamares, em números de beneficiários atendidos direta e 

indiretamente.  

Em cada Projeto realizado sempre existe o planejamento de ideias inovadoras com o 

foco “servir” e “contribuir” com o outro. 

 

    7. ANEXOS 

 Interagindo com as Diferenças 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 



 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento Devocional 

Reverendo Jose Antônio de Góes Filho (Capelão do Colégio Presbiteriano Mackenzie Tamboré) 

- Leitura e Meditação na Palavra de Deus  

 

 

 

 

 

Grupo Vozluntário - É uma felicidade grande receber, um outro projeto dentro do nosso, o 

Vozluntário, são todos voluntários (professores e funcionários) do Colégio Presbiteriano 

Mackenzie e voluntários externos que vieram trazer louvor de adoração ao nosso Deus.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Professora Vera Maria Alves Mendes (Diretora da Educação Básica Colégio Mackenzie 

Tamboré) - Encerrou o momento devocional com uma oração de agradecimento ao nosso 

Deus pelo Projeto “Interagindo com as Diferenças”. 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Tour pelo Campus do Colégio  

Todos os voluntários foram acompanhados por um ou mais Deficientes Visuais 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos Musicais, Historias e Entrega dos Presentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanches servidos pelos Voluntários 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Goalball” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV Mackenzie – Reportagem sobre a importância do Projeto “Interagindo com as diferenças” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Um dia de MUITA ALEGRIA para TODOS!!! 

 

Depoimento pessoal do Líder: 

Há 12 anos desenvolvendo este projeto, “Maneira de encantar com as diferenças” 

ainda me emociono com os deficientes visuais, pela alegria radiante que eles nos transmitem, 

pela sensibilidade de conseguirem captar a beleza da vida sem a visão, somente pelo toque, 

pelo cheiro, pela audição e pelo paladar.     

A energia demonstrada por eles é motivadora e cativante e nos faz refletir o quanto 

somos ingratos perante pequenos obstáculos da vida, reclamamos demais! A experiência 

vivida durante estes momentos, com essas pessoas especiais, me transmite paz, sensibilidade 

e acima de tudo passo a conhecer novas realidades. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Depoimento de um voluntário 

Enfim chegou o grande dia do Mackenzie Voluntário! Era esse meu pensamento nos 

mais de 600km que percorri na sexta feira, de Presidente Prudente a São Paulo. Digo grande 

dia, pois no ano anterior tive uma experiência vivencial com pessoas que me mostraram que o 

que menos importa é enxergar. Viam o mundo através de sentimentos de alma. Do tato, do 

som, da percepção sensorial do calor e do frio. Apesar de extremamente cansado pela semana 

extenuante e com alto volume de atividades profissionais, a hipótese de não participar desta 

iniciativa era igual a zero! Não poderia deixar de rever alguns novos amigos que fiz no ano 

anterior, mas também de, novamente, ter a oportunidade de servir... de entender mais a 

fundo o quanto vale o brilho do sol, o verde das folhas, enfim, a liberdade absoluta de ir e vir 

que por vezes passa totalmente desapercebida por nós. 

             Esse ano, no entanto, quis ir um pouco além das atividades que me foram confiadas. 

Me aproximei um pouco mais, quis entender suas rotinas, conhecer suas dificuldades, suas 

conquistas.... Impressionante a habilidade em operar, apenas com o tato e audição, seus 

aparelhos celulares. Igualmente incrível entender como conseguem pegar dentro de uma bolsa 

a identidade correta do amigo.... Vê-los jogar o “Goaball”, um tipo de gol a gol com 3 

participantes de cada lado, orientados apenas pelos guizos da bola e cujo objetivo é fazer gol é 

u capítulo a parte, vale. 

          Mas nem tudo são flores... é perturbador perceber que o simples fato de ir ao banheiro 

se torna uma grande aventura. Comer e beber uma experiência desafiadora, pois não contam 

com a imagem para referenciá-los, apenas a confiança no olfato. Voltar para casa, então, só 

mesmo com muita fé e amor (e acredita que tem motorista de ônibus que não para para 

eles?.... Esses sim são cegos pois não conseguem enxergar a garra, força e fragilidade desse 

povo tão querido e especial. 

O dia passou, demos muitas risadas, caminhamos, comemos, conversamos bastante e, por 

mais uma vez, recebi uma aula de vida, de humildade, bem querer e da presença de Deus em 

cada um daqueles seres humanos.  

Fico agora na regressiva mais uma vez, esperando o 

próximo encontro, daqui a uns 360 dias, para novamente 

renovar em mim o verdadeiro sentido da vida, o de amor 

ao próximo de forma incondicional! 



 

 

Obrigado Lucimara, por me permitir fazer parte deste grande projeto. Conte comigo sempre 

que precisar! 

                                                                                       Guilherme Cruz 

Depoimento de um aluno do Colégio Presbiteriano Mackenzie Tamboré 

Oi, eu sou o Caleb eu estou no 7º ano E. Este foi meu 2º ano no Mackenzie Voluntário. 

E nesses dois anos eu fiquei muito impressionado com a capacidade de acreditar que mesmo 

com deficiência visual, o deficiente pode ainda fazer tudo o que a pessoa sem deficiência pode 

fazer, como atividades, ler livros, cantar, dançar e muitas outras coisas.  

Vim no ano passado com minha mãe, e esse ano com meu pai. No passado eu conheci 

um deficiente visual que se tornou muito importante pra mim, ele se chama Vanderlei, o 

conheci no ano passado e esse ano o reencontrei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostei muito dos dois anos, achei muito legal e interessante porque só por comparecer 

já faz a diferença.  

Foi legal ver a alegria deles apenas praticando esportes, podendo andar por todos os 

lugares, percebi que eles ficaram muito felizes com a festa e recebendo os presentes, e foi 

muito bom ver eles lendo os livros em braile.  

Obrigado Lucimara pela oportunidade de ajudar os mais necessitados.  

 

Caleb 7º ano E 


