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Carta da
Diretora

Ao longo de 2017 e no início de 2018, levantamos alguns
questionamentos:
- Como podemos promover mais justiça e paz em um mundo
onde o nacionalismo e a desigualdade estão em ascensão?
- Como podemos melhorar a nossa agenda de aprendizagem
para a convivência quando a comunicação e as comunidades
estão cada vez mais divididas?
- Como podemos buscar oportunidades de envolver mais
jovens em experiências internacionais e interculturais,
quando a desigualdade está aumentando e o acesso a
oportunidades educacionais se restringindo?
Tais questões impulsionaram a construção de caminhos e
hipóteses que convertemos em ações e projetos que vamos
apresentar neste relatório.
Vale ressaltar que todo esse material reflete o trabalho e a
dedicação da nossa base voluntária, nossa equipe técnica e
parceiros que atuaram em sinergia aos Objetivos para o
Desenvolvimento Sustentável da ONU dando maior
enfoque ao Objetivo 4 - Educação de Qualidade e ao
Objetivo 16 - Paz, Justiça e Instituições fortes.
Aqui vamos conhecer iniciativas que surgiram a partir de
um posicionamento global da rede que visa impactar 3 áreas
muito importantes para o alcance da nossa missão, que são:
- Desenvolver cidadão globais ativos
- Internacionalizar escolas e instituições
- Aumentar o acesso à Educação Intercultural

"Educação não
transforma o mundo.
Educação muda as
pessoas. Pessoas
transformam o mundo."
- Paulo Freire

Entendemos que trabalhando por estas metas podemos de
forma prática começar a responder aos questionamentos
que fizemos no início de 2018. Sabemos dos grandes
desafios, mas estamos felizes com o que realizamos até
agora e queremos compartilhar com todos.
Convido a essa leitura para conhecer o Efeito AFS: o
impacto que provocamos em instituições, mas
principalmente as transformações que provocamos nas
pessoas.

Ann Andreza Martins
Diretora Nacional do AFS Inercultura Brasil

2

Nossos números no
mundo
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Nossa missão
Oferecer oportunidades de Aprendizagem Intercultural
para contribuir com as pessoas no desenvolvimento do
conhecimento, das habilidades e do entendimento
necessários para criar um mundo com mais paz e justiça.

Nossos valores
O AFS possibilita que as pessoas atuem de forma
responsável, como cidadãos globais, trabalhando pela paz e
pelo entendimento, em um mundo composto de
diversidade.
O AFS compreende que a paz é um conceito dinâmico,
ameaçado pela injustiça, desigualdade e intolerância.
O AFS encoraja o respeito aos direitos humanos e suas
liberdades fundamentais, valorizando cada indivíduo sem
distinção de raças, identidade de gênero, expressões
sexuais, necessidades especiais, língua, religião e ou status
social.
As atividades do AFS são baseadas em nossos valores
essenciais de dignidade, respeito pelas diferenças ,
harmonia, sensibilidades interculturais e tolerância.
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Estratégia 2018-2022
A Estratégia AFS 2018-2022 foi criada para fortalecer o AFS como uma organização
educacional internacional mais conectada para gerar impacto através do grande potencial da
nossa missão. Foram definidos 3 objetivos de Impacto nesta estratégia:

Impacto 1

Desenvolver cidadãos globais ativos
Impacto 2

Internacionalização das escolas e instituições
Impacto 3

Maior acesso à educação intercultural
Estes impactos são promovidos através de quatro áreas de atuação:

Programas

Voluntariado

Educação

Advocacy

Nas próximas páginas veremos como o AFS atuou no primeiro semestre de 2018 para gerar
impacto no Brasil.
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Áreas de atuação
Programas
A partir de uma abordagem da aprendizagem experiencial, consideramos o programa de
intercâmbio como um espaço para reflexão sobre o entendimento de diferenças culturais e
sobre o papel da cultura na formação de nossas identidades, na maneira que nos
comunicamos e como lidamos com conflitos.
Nossos programas incluem três componentes para ajudar os jovens a se transformarem em
cidadãos globais ativos: a experiência de intercâmbio no exterior, a aprendizagem
intercultural e o impacto que cada intercambista causa em sua comunidade. Nós chamamos
isso de #EfeitoAFS.
Para ser mais inclusivo, o AFS criou dois outros segmentos:

Programa de intercâmbio para adultos.

Programa de intercâmbio de férias
para adolescentes.

Educação
Desenvolvemos ferramentas de aprendizagem intercultural, incluindo jornadas de
aprendizado para estudantes, voluntários, educadores, famílias hospedeiras e funcionários.

Voluntariado
A base do AFS é o voluntariado: um movimento de cidadãos globais ativos e determinados a
construir pontes entre as culturas. Nossos voluntários lideram a realização da nossa missão
e da expansão do nosso impacto.

Advocacy
Somos líderes em aprendizagem para a cidadania global ativa. Conectamos nossos alumnis
com o presente e o futuro, ampliando nosso impacto na sociedade e promovendo a
interculturalidade e o voluntariado. Hoje o AFS é membro do Conselho Nacional de
Voluntariado.
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Impacto 1

Desenvolver cidadãos globais ativos:
Através da Aprendizagem Intercultural nós encorajamos cidadãos globais de todas
as idades a agirem de forma responsável em suas comunidades e no mundo.

Campanha de Impacto
O AFS está presente em mais de 90 cidades brasileiras e pensando nisso, nossos voluntários criaram uma
campanha local para aumentar o impacto de nossa organização. A cada mês um tema é definido para os
voluntários iniciarem uma ação relacionada a um dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Estas ações mobilizam os voluntários, intercambistas, escolas e famílias hospedeiras a se engajarem em ações
locais para o alcance das metas. Os temas abordados no 1º semestre 2018 foram:
ABRIL: ODS3 - Saúde e bem-estar
Dourados: Doação de sangue
Feira de Santana: Aulão de forró
Jequié: Aula de pilates
Lagarto: Aula de Jump
Lauro de Freitas: Atividade de alongamento
Patrocínio: Caminhada, aula de alongamento, meditação e reike
Recife: Aula de alongamento e caminhada
Rio de Janeiro: Gincana com exercícios de respiração e meditação
MAIO: OSD1 - Erradicação da pobreza
Dourados: Visita a um abrigo infantil
Cruz Alta: Campanha do agasalho
Maceió: Arrecadação de alimentos para a aldeia indígena
Lagarto: Doação de roupas
Jequié: Doação de alimentos
JUNHO: ODS13 - Ação contra a mudança global do clima
Lauro de Freitas: Caminhada ecológica
Jequié: Plantação de mudas
Lagarto: Conscientização ecológica
Natal: Doação de roupas e conscientização ecológica
JULHO: ODS10 - Redução das desigualdades
Jequié: Doação de cobertores, distribuição de sopas e visita ao asilo.
Lagarto: Mapeamento de acessibilidade urbana
Total de pessoas impactadas no primeiro semestre: aproximadamente 1.720

Comitê Recife

Comitê
Lauro de Freitas

Comitê Lagarto

Comitê Maceió

Comitê Jequié

Comitê Natal

Comitê Jequié

Comitê Rio de Janeiro

Comitê Feira de Santana
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Efeito+: Fórum e Oficinas para cidadania global
Este é um formato de atividade onde convidamos estudantes do ensino médio e especialistas a refletirem
sobre o que é ser um cidadão global ativo. O objetivo é propor ações locais de desenvolvimento social,
tendo em vista os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS).
O evento conta com palestras e atividades interativas, utilizando uma metodologia experiencial facilitada
por voluntários capacitados, nas quais os participantes poderão formar, colaborativamente, soluções
criativas sobre maneiras de colocar em prática ações de mudança no local onde vivem.
Realizamos este evento em:
Cidade
Ibirité/MG
Natal/RN

Participantes
100
75

Data
16 de junho de 2018
30 de junho de 2018

Temos agendadas para o segundo semestre deste ano edições em Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo.
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Efeito+ em Natal/RN

Efeito+ em Ibirité/MG

Efeito+ em Natal/RN

Efeito+ em Ibirité/MG
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Impacto 2

Internacionalização das escolas e instituições
Apoiamos e capacitamos educadores, escolas, instituições e outras organizações na entrega de
programas de Aprendizagem Intercultural eficazes que desenvolvem a competência global.

Recebimento de estudantes em 2018
Recebemos estudantes que vieram ao Brasil se tornar parte de
277 famílias - sendo 4 destas homoafetivas - e de 162 escolas.

Envio de estudantes em 2018
241 estudantes brasileiros iniciaram experiências de
intercâmbio pelo AFS em 26 países reforçando nosso
comprometimento e encantamento com a diversidade
cultural.

Institutos Federais
A partir de um termo de cooperação firmado em 2016
trabalhamos intensamente com os Institutos Federais com
parceria em 14 estados, seja no recebimento de estudantes
intercambistas, seja no envio de bolsistas e outros projetos.

BP STEM Academy
Programa de intercâmbio de férias com foco em conteúdos de
ciências, tecnologia, engenharia e matemática, realizado em
parceria com Instituto Federal do Rio Grande do Norte,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Instituto do
Cérebro, Instituto Metrópole Digital e Instituto de Física.
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Fundação Helena Antipoff
Firmamos uma parceria com a Fundação Helena Antipoff em Minas Gerais para o
desenvolvimento de competências globais de professores e alunos com o patrocínio da
empresa de energia Ibiritermo/Edison.

Índice de Competência Global para Escolas
Criamos e promovemos esta ferramenta de autoavaliação para auxiliar educadores e escolas
a identificar sua preparação para promover a competência global entre os estudantes. Até o
momento x escolas já preencheram e receberam material complementar do AFS. Temos em
nosso site diversas informações para professores e escolas: www.afs.org.br/indice-afscompetencias-globais

Bolsas Educadores con Causa
O programa Educadores con causa oferece a professores do ensino médio a oportunidade de
conhecer um sistema educacional de outro país durante duas semanas, compartilhando suas
experiências e conhecimentos com alunos e professores em um novo ambiente cultural e
educacional.
Este ano enviaremos 6 educadores para terem experiências educacionais na China,
Argentina, Chile e Paraguai. Três escolas do Brasil também receberão professores visitantes
da Argentina, Chile e Paraguai.

Voluntários Internacionais (Piloto)
Recebimento de voluntários internacionais: 6 em organizações de assistência social , 2
parques nacionais em parceria com ICMBio e 1 Instituto Federal.
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Impacto 3

Maior acesso à educação intercultural
Garantimos que mais pessoas de comunidades diversas participem e se beneficiem dos programas
e iniciativas do AFS ao proporcionar bolsas de estudos e expandir o alcance comunitário.

Bolsa BP
Em parceira com a BP realizamos a seleção de 10 bolsistas brasileiros para o Programa BP
Global STEM Academies, um programa de férias com foco em ciências, tecnologia,
engenharia e matemática enviando 5 para os Estados Unidos e 5 para o Egito.

Bolsa Ibiritermo
Seleção de 2 estudantes da cidade de Ibirité/MG para um programa anual de intercâmbio
escolar Itália com patrocínio da empresa Ibiritermo/Edison.

Bolsa Exxon

Seleção de 3 bolsistas entre filhos de funcionários.

Bolsa Legado

Doação de alumnis, turma 1977, para um Programa de Férias para Itália.

Entrega da Bolsa Legado
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Bolsa BZ
O Weltwaerts Sul-Norte é um programa de desenvolvimento do trabalho voluntário na
Alemanha, criado pelo Ministério Federal para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (BMZ). O foco do programa é realizar uma contribuição concreta para uma
organização que desenvolve um projeto comunitário e promover o intercâmbio
intercultural. Em 2018 já foram contemplados 7 brasileiros.

Bolsa Exploradores Culturais
Concedemos ainda duas bolsas semestrais para trabalho voluntário em países de
diversidade - Colômbia e Filipinas.

Clube de Ciências
Realizamos oficina sobre Comunicação Intercultural como parte do programa oficial do
Clube de Ciências na UFMG com a participação de 100 estudantes.

Bolsistas BZ

Clube de Ciências
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Convenção
Nacional
Durante os dias 24 e 27 de maio
deste ano, os voluntários líderes da
organização, os alumnis e os
funcionários se reuniram em São
Paulo para o encontro anual das
lideranças da nossa organização.
Neste encontro, tivemos a
oportunidade de disseminar a
Estratégia da Rede AFS 2018-2022
e desenvolver, de forma
colaborativa, um plano de ação do
AFS Brasil.
Com os esforços focados nas ações
para alinhar as estratégias locais
com a estratégia de ser “Um AFS”,
ou seja, ter uma presença e uma
identidade global única e com
prioridades em comum, para assim
atingirmos um melhor resultado.
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Os principais objetivos da Convenção
Nacional de 2018 foram:
Fechar o ciclo da estratégia do AFS Brasil
2014-2017
Apresentar a estratégia 2018-2022 da Rede
AFS
Criar, de forma colaborativa, um plano de
implementação da estratégia 2018-2022 no
AFS Brasil
Engajar alumnis
Desenvolver atividades para reforçar o foco
do AFS Brasil em operações

Parcerias eficazes
Uma organização como o AFS se faz do
encontro de parceiros que contribuem
para o alcance de nossa missão.
Neste primeiro semestre de 2018
muitas parcerias foram renovadas e
novas foram agregadas.
Deixamos aqui nosso sincero
agradecimento aos parceiros:
Escolas, instituições e famílias
hospedeiras que abriram suas portas
para viabilizar que participantes de
diversas partes do mundo tivessem
suas experiências interculturais
no Brasil;
BP, que renovou sua parceria com o
AFS, trazendo um novo desafio: um
programa multicultural de curta
duração focado em STEM (Ciência,
Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Ibiritermo, nova empresa parceira que
se tornou um patrocinador de bolsas;
Fundação Helena Antipoff, que se
tornou um parceiro educacional;
Alumnis, que através de doações pela
bolsa Legado e pelo campanha de
financiamento coletivo, viabilizaram
um bolsa de estudos e a realização de 3
Efeitos+;
Secretaria de Educação da Paraíba,
nossa parceira no programa Gira
Mundo, por meio da agência Griffe, que
possibilitou 24 bolsistas realizarem o
intercâmbio em Portugal, e
a Secretaria de Educação de
Pernambuco, nossa parceira no
programa Ganhe o Mundo por meio da
agência 2G, para o envio de 24
bolsistas para a Colômbia.
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Conselho Nacional Viva Voluntário,
recém criado e já nosso parceiro, cujo
objetivo é incentivar o
desenvolvimento de uma cultura do
voluntariado e de educação para a
cidadania que fortaleça as
organizações da sociedade civil e
promova uma participação ativa da
sociedade.
ICMBIO, nova parceria que tem como
objetivo promover o recebimento de
voluntários estrangeiros em projetos
ambientais em nossos parques
nacionais.
CONIF, que este ano comemoramos 2
anos de parceria com Institutos
Federais em 14 estados brasileiros.

Aprendendo a viver juntos
Campanha de financiamento coletivo

Em janeiro de 2018 encerramos a
primeira campanha de financiamento
coletivo do AFS. Contamos com a
doação de dezenas de alumnis,
voluntários e empresas parceiras que
acreditaram em nossa causa. Com
esses recursos já realizamos um
Efeito+ em junho e temos mais 4
agendados para o segundo semestre
nas cidades de Manaus, São Paulo, Rio
de Janeiro e uma a ser identificada.
A área de Captação de Recursos
consolida e desenvolve projetos que
vão de encontro a potenciais
patrocinadores que se identificam com
o AFS e acreditam na importância de
formar cidadãos globais.
Queremos aqui deixar um
agradecimento especial aos doadores:

Adriana Leuck
Aline Luchtenberg
Aline Ruaro Teixeira
Amanda Restom
Aloizio Machado Duque
Amana Coquemalla Thomé
Ana Beatriz dos Santos
Andrea Trevizani Magrini
Andreia Laplana
Ann Andreza Martins
Arthur Benjamim Canola
Artur Javaroni Júnior
Bianca Puga
Camila Bellato
Camila Pereira
Cezar A Busatto
Clauber Costa Abreu
Claudio Amaral
Daniel Patrus de Souza
Eduardo de Carvalho Rocha
Elaine Carvalho Palma Nogueira
Fábio Ribeiro Baião
Felipe Rampinelli
Gláucia Sales Paez Fernandez
Glória da Anunciação Alves
Graciela Furian Roberto
Hainnan Rocha
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Henrique Sergio Macedo Ramos
Juliana Marinho Pires
Leonardo Silveira
Lucas Welter
Luciano Dias Bicalho Camargos
Luis Ricardo ALmeida
Marcia Lizanka Oliveira
Marcos Lima de Otero
Maria de Fátima B. Burin
Maria de Fatima Ribeiro
Maria Luiza Luz do P. Bresser Pereira
Michelle Taminato
Nisia Krusche
Olga de Castro leite
Physio Pilates
Raquel Ramos
Roberto de Souza Junior
Rodrigo Castanhas
Rodrigo Guerizoli
Roselita Marques Sacramento
Sandra U. C. O. Santos
Tatiana Chiari
Valdir de Oliveira Rocha Filho
Vandre luis meneses brilhante
Vivian Aleixo Felix
WST Agencia de Viagens e Turismo
LTDA

Carta do
Presidente

Assumi a Presidência do AFS no ano que desenvolvemos
a temática “Um AFS”. E isso vai completamente de
encontro ao que traçamos para 2018.
Ser um AFS significa que todos estamos em comunhão
com a nossa missão, identificando oportunidades e
realizando ações que nos levem a mais pessoas e lugares.
Tenho como desafio pessoal liderar a ampliação do
acesso à Educação Intercultural para todas as pessoas.
Buscaremos cada vez mais uma atuação pautada no
olhar ao outro, no ouvir. Estaremos atentos as diferentes
realidades e as diferentes oportunidades que cada
realidade pode proporcionar ao AFS.
Em tempo de grandes desigualdades e falta de inclusão é
que organizações como o AFS precisam se agigantar e
ocupar seu lugar de promoção de paz e justiça.
Obrigado,

Rodrigo Buratti Castanhas
Presidente do AFS Intercultura Brasil
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O QUE VEM POR AÍ
Esses resultados só nos inspiram e motivam a
continuar a crescer e alcançar o maior número de
pessoas. No segundo semestre, teremos Efeito+ em
outras cidades brasileiras, uma grande mobilização
para uma bolsa de estudos para uma pessoa com
deficiência, ações de inserção social de refugiados
em parceria com o Viva Voluntários - iniciativa do
governo federal, entre outras ações.
Seguimos seguros de nossa missão e decididos a
construir cada vez mais pontes que levem a uma
maior consciência da nossa humanidade
compartilhada pela cidadania global.

Rua São José, 20/1902
Centro
Rio de Janeiro/RJ
afs.org.br

