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Projeto pela Autoestima

O Projeto Dove pela Autoestima já atinge 17  
milhões de adolescentes. Em 2016, Dove fez 
um convite a todos os professores do Brasil, 
através das multiplataformas de NOVA 
ESCOLA para que ajudassem a envolver
e apoiar meninas em questões
relacionadas à autoestima e à
confiança no próprio corpo.

+de 3,5 milhões impactos
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2ª Maratona de Desenhos

A Faber-Castell convidou crianças de escolas 
de todo o Brasil e seus pais a participarem de 
uma maratona de desenhos com o tema 
“Desenhar na infância inspira o futuro”. O 
objetivo foi reunir os pais em uma ação 
que, além de estimular a imaginação e a
criatividade, estimulasse a participação da 
família na educação e formação das 
crianças. Por isso, Faber-Castell utilizou as 
plataformas de NOVA ESCOLA para inspirar 
educadores, coordenadores e diretores a 
inscreverem suas escolas.

+ de 330 mil impactos
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A inspiração para o aplicativo veio da floresta  
sustentável da Faber-Castell no Brasil. Com o  
aplicativo criaram uma maneira lúdica e 
interativa de  conscientizar crianças e adultos 
sobre a importância  da preservação do meio 
ambiente, além de reafirmar  o seu compromisso 
com a sustentabilidade. O APP  faz parte da 
campanha de divulgação da linha de EcoLápis 
Faber-Castell feito de madeira 100%  reflorestada. E, 
através de NOVA ESCOLA, a marca  convidou os 
educadores a baixar, experienciar e  estimular o seu 
uso nas escolas de todo o Brasil.

+ de 450 mil impactos

Aplicativo Floresta Sem Fim
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Projeto TRILHAS

O Instituto Natura, trouxe uma necessidade 
inicial interna de ratificar o seu 
comprometimento com o professor em suas 
iniciativas, além de aumentar o alcance do 
curso TRILHAS. A partir disso, foi produzido um 
conteúdo onde a marca reconhece e acredita 
no poder do professor na construção da 
escola como um espaço de transformação 
social, atuando de forma colaborativa e para 
além da sala de aula, aproximando-o do aluno, 
da família e da comunidade, buscando sempre 
a melhoria da aprendizagem.

+ de 670 mil impactos
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Alfabetização

Alfabetização sempre foi e continua sendo um desafio nas salas de 
aula de todo o Brasil. Segundo a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), o foco da ação pedagógica nos primeiros anos é o 
processo de alfabetização e o final do 2º ano é considerado o limite 
para a criança aprender a ler e a escrever. O gosto pelos livros deve 
ser construído com os pequenos desde a Educação Infantil. Por 
isso a formação continuada ajuda com estratégias – como a 
intencionalidade no trabalho com textos narrativos, poéticos e 
informativos – que ampliam as possibilidades em sala de aula. O 
Instituto Natura e a Nova Escola produziram este e-book com 
dicas sobre a alfabetização na era da BNCC e depoimentos de 
professoras e coordenadoras pedagógicas sobre cursos que 
aprimoram atividades de leitura e escrita com os alunos.

+ de 510 mil impactos
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Excelência com Equidade

O estudo Excelência com Equidade foi 
lançado pela Fundação Lemann em parceria 
com o Itaú BBA. O relatório completo da 
pesquisa, com os resultados qualitativos e 
quantitativos, foi disseminado nas 
multiplataformas de NOVA ESCOLA para 
convidar e inspirar todos educadores do 
Brasil a melhorar sua prática através das 
características comuns e as lições
de escolas que, mesmo em condições 
adversas, conseguem garantir o 
aprendizado dos alunos.

+ de 292 mil impactos
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YouTube Edu

São incontáveis os professores que expandiram os 
limites da sala de aula e também passaram a 
ensinar pelo YouTube. Alguns começaram a ajudar 
tantas pessoas com seus vídeos que já nem davam 
conta de  continuar entre as quatro paredes da 
escola. O YouTube Edu é uma parceria da 
Fundação Lemann e do Google que reúne os 
melhores conteúdos educacionais do YouTube. 
Com curadoria da Fundação Lemann, o canal  
funciona como um filtro, disponibilizando aulas de  
altíssima qualidade de forma organizada. NOVA 
ESCOLA entra para dar alcance e a chancela de 
qualidade ao  novo produto do Google.

+de 1,7 milhões impactos
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Volta às aulas

Com a necessidade de fazer a divulgação
da campanha de “Volta às aulas”, Chamex  
patrocinou uma das sessões mais acessadas  
do site NOVA ESCOLA - a área de Planos de  
Aula. Nesta sessão, o educador encontra  
mais de 3 mil planos gratuitos para 
utilização prática em sala de aula das 
mais diversas disciplinas. Além de interagir 
com a marca a todo momento, ao imprimir, 
o educador leva com ele o conteúdo 
patrocinado por Chamex.

+de 1,7 milhões impactos
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Sistema de Ensino NAME

O Sistema de Ensino NAME do Grupo Pearson, 
optou  por trazer histórias reais que inspiram. 
Transformaram  assuntos relevantes para os 
educadores e que vão  linha com o 
compromisso da marca em publieditoriais  
distribuidos por 4 edições da revista NOVA 
ESCOLA.

Quanto mais o público se identificar e interagir 
com  as ideias e iniciativas da marca, maiores as 
chances  de criação de uma relação duradoura. 
Através de  casos reais, eles conseguiram 
influenciar e inspirar os  educadores do país.

+ de 400 mil impactos



Sistema de Ensino NAME

4 edições de publieditorial



A proposta dessa ação foi utilizar a expertise  
editorial de NOVA ESCOLA para tornar o  
conteúdo sobre uso de avaliações externas 
mais palatável, acessível e útil para 
gestores escolares e professores. Desta 
forma, o conteúdo ganhou awareness e foi 
um material ao mesmo tempo que teórico, 
prático para que fosse mais aplicável ao dia a 
dia dos educadores.

Avaliação Externa

+ de 250 mil impactos
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Letramento Matemático
e Leitura para bebês

+ de 7.400 cursistas iniciaram
e tivemos + de 2 milhões
de impactos nas comunicações

Os dois cursos online oferecidos pela 
Fundação Itaú Social em conjunto com a 
Nova Escola, apoiam a formação continuada 
de qualidade com experiência de sala de 
aula para professores de Educação Infantil.



Letramento Matemático

Post no 
facebook

Chamada na 
Newsletter

Curso

Banners

Publieditorial

Chamada na 
home do site



Leitura para bebês

Post no 
facebook

Chamada na 
Newsletter

Curso

Banners

Publieditorial

Chamada na 
home do site



+ de 40 mil educadores
+ 5,5 mil secretarias de educação

Projeto Brincar - Volume 1 e 2

Todas as crianças merecem brincar em todos os 
espaços, pois criança que brinca também aprende. 
Pensando nisso, a Fundação Volkswagen junto com 
a NOVA ESCOLA desenvolveu o projeto chamado 
“Brincar” que oferece propostas de reflexão sobre 
brincadeiras e práticas inclusivas para professores de 
Educação Infantil em 2 volumes. A intenção foi 
chegar a todas secretarias de educação, além de 
realizar um hotsite interativo para ampliar o 
conhecimento a todos educadores do país que se 
interessam pelo tema.
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Conexia

A Conexia é uma empresa do Grupo SEB, criada para 
pensar a educação do futuro, fornecendo para 
instituições da Educação Básica inúmeras soluções 
educacionais, que vão desde o uso da inteligência 
artificial até as mais modernas ferramentas para 
auxiliar professores e diretores  no ensino e gestão das 
escolas. Conta com mais de  300 parceiros e 100 mil 
alunos, e tem como objetivo realizar a transformação 
digital nas escolas, atuando como um hub de soluções 
nas áreas de tecnologia educacional e bilinguismo por 
meio de marcas renomadas e escolheu a Nova Escola 
como veículo de comunicação das suas soluções.

+ de 120 mil impactos



Conexia

Página simples
em duas edições
da revista impressa



O Programa Crianças Mais Saudáveis é uma iniciativa da 
Fundação Nestlé Brasil, que atua para promover hábitos 
saudáveis por meio da alimentação equilibrada e prática 
de atividades físicas, e fazer a diferença na vida de 
estudantes de escolas públicas e de suas famílias.
Para valorizar o trabalho de professores e incentivar o 
desenvolvimento de projetos voltados à educação 
alimentar e nutricional, a Fundação Nestlé Brasil 
realiza o Prêmio Crianças mais Saudáveis. A iniciativa 
oferece benfeitorias e recursos para a escola, além de 
formações presenciais e a distância para os professores. A 
Nova Escola foi parceira na divulgação da iniciativa para 
milhares de educadores. 

+ de 2,5 milhões de impactos
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Para mais informações, entre
em contato com a Nova Escola!

publicidade@novaescola.org.br (11) 3504-9335


