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O Mentoria Social
seguiu ao longo de
2021 atuando junto
às comunidades



A Campanha SOS Ribeirão – Mentoria Social, em parceria com o 
Sistema Thathi de Comunicação e com o apoio de doadores (pes-
soas físicas e jurídicas), desde o mês de janeiro de 2021 arrecadou 
e doou cestas básicas para famílias que moram em Comunidades 
de Ribeirão Preto. A campanha também bene!ciou Organizações 
da Sociedade Civil que participam do Projeto do Mentoria Social e 
que atendem famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade.
Durante os meses de janeiro a dezembro foram entregues 7.053 
cestas básicas, correspondendo a 65,15 toneladas de alimentos, 
bene!ciando aproximadamente 2.500 pessoas. As famílias que 
receberam as cestas básicas, todas cadastradas junto ao Mentoria 
Social, se encontram em situação de extrema vulnerabilidade, 
agravada com a pandemia da COVID 19.

PROJETO 
ARRECADAÇÃO 
E DOAÇÃO DE 
CESTAS BÁSICAS



CAMPANHA

PÁSCOA
SOLIDÁRIA

O INSTITUTO SEB, em parceria com a Cacau Show, realizou a campa-
nha Páscoa Solidária, distribuindo 4.000 ovos de chocolate para 
crianças moradoras em Comunidades de Ribeirão Preto e crianças e 
idosos atendidos por treze Organizações Sociais que participam do 
projeto Mentoria Social.



CAMPANHA

Distribuição de
COBERTORES

O Instituto SEB por meio do Mentoria Ribeirão, 
distribuiu durante o mês de Julho cerca de 1500 
cobertores para as famílias que moram em Comu-
nidades de Ribeirão Preto. 



O Mentoria Social no mês de abril retomou as aulas, 
pela modalidade online para as vinte e duas Organi-
zações Sociais que integram a segunda turma do 
Mentoria Social.
Segunda etapa do trabalho conduzido com onze 
Organizações Sociais daquelas que integraram a 
primeira turma do Mentoria Social. Da proposta de 
trabalho apresentada às organizações em março de 
2020, apenas as etapas preliminares puderam ser 
conduzidas devido à pandemia do COVID-19. Assim, 
em consonância com a retomada das atividades da 
segunda turma, a antiga proposta foi revisada, adap-
tada e pensada para a nova realidade – ao menos 
temporária – do modelo online. 

CURSO DE 
CAPACITAÇAO 
DO MENTORIA 
SOCIAL 



ENEM

O INSTITUTO SEB, em parceria com a Secretaria de 
Administração Penitenciaria do Estado de São Paulo – 
SAP, ofereceu de forma remota o curso preparatório 
para o ENEM para todo o sistema prisional do Estado. 
Além das aulas, os alunos receberam material didático e 
de exercícios
Aderiram ao programa 41 unidades prisionais, algumas 
delas com mais de uma turma de alunos, o que impli-
cou no total de 3.500 participantes.

CURSO DE
JARDINAGEM 

O INSTITUTO SEB, em parceria com a Secretaria de 
Administração Penitenciaria e Centro de Progressão 
Penitenciária de Jardinópolis, ofereceu o curso de Jardi-
nagem para 80 egressos divido em 4 turmas.



HORTA
COMUNITÁRIA

O projeto Hortas Comunitárias nasceu em 2021 de 
um entendimento da importância de garantir a 
soberania e a segurança alimentar em comunida-
des de baixa renda em assentamentos precários 
na cidade de Ribeirão Preto. No intuito de promo-
ver a agricultura urbana agro"orestal e, por meio 
dela, o acesso a uma alimentação mais saudável 
com a ingestão de alimentos orgânicos, o projeto 
reuniu em julho desse ano parcerias com outras 
organizações e a liderança da Comunidade da Paz. 
Com o envolvimento de coagricultores dali 
pertencentes, foram iniciados em agosto os cuida-
dos com o solo e o plantio de cinco canteiros agro-
"orestais, que contam com mais de vinte espécies 
de hortaliças, leguminosas e frutas. 
O plantio foi planejado junto com os moradores 
locais e a divisão de tarefas é encorajada como 
parte do envolvimento da comunidade, essencial 
para o projeto. Foram plantadas, inicialmente, 659 
pés de 23 espécies de vegetais, dos quais 208 
foram colhidos e distribuídos nos primeiros dois 
meses de projeto, bene!ciando até 47 famílias. 
Com a chegada das chuvas, foram plantadas em 
duas áreas de roça duas espécies de mandioca, 
duas de feijão, uma de milho, uma de abóbora e 
girassóis. Espera-se que essas plantas possam ser 
colhidas entre março e julho de 2022. Enquanto 
isso, os canteiros originais seguem dando fruto, 
com produtividade esperada até maio de 2022. 


