


O que é a Fly?

Somos uma ONG que, por meio da 
tecnologia social, ensina 
competências socioemocionais, 

auxiliando jovens e educadores 
latinoamericanos a se tornarem 

cidadãos proativos para o mundo.



Acreditamos
que todos têm 
potencial, porém
as estatísticas 
são alarmantes.

34,2% 
Foi o aumento dos 
casos de depressão 
entre 2013 e 2019

Realidade Brasileira

72%
Insatisfeitos com 
trabalho e escola

81%
Dos estudantes 
sentem-se ansiosos

40,4%
Sentem-se tristes ou 
depressivos na pandemia 
do Covid-19



Veja esse vídeo de 40 segundos e se encante pela Fly! :)

https://docs.google.com/file/d/19WBZDWZV0Tgn7o7BDVVXe_fs_jY4HKd0/preview


O que são 
Competências 
Socioemocionais? 

● Autonomia (autoconhecimento, vulnerabilidade, empatia)

● Comunicação Assertiva 
● Resolução de conflitos e problemas reais
● Atitude empreendedora (Liderança participativa)

Essas capacidades são trabalhadas tanto no 
nosso campo emocional quanto numa mudança 
social de impacto individual e coletivo.

Pensar, Sentir e Agir



Metodologia Fly



Método de gerenciamento de mudanças com o objetivo de fomentar a liderança
Theory U – Liderando pelo futuro emergente
Massachusetts Institute of Technology – MIT
Educação experimental O desenvolver no presente que vivemos hoje

Metodologia Fly

Trabalhamos em 3 níveis e focamos em atividades experimentais: 



Aplicamos essa metodologia em dois projetos:



Nossos Números



Nossos números até 
agora:

+6000





Contribuímos gerando 
impacto em 5 objetivos 
da agenda ONU 2030.



Cases



Nossos cases



Capacitação Socioemocional para Adultos

Curso 100% online assíncrono
Socioemocional e Metodologias Ativas para 
Professores do Brasil

Consultoria para Editora Moderna
Adaptação metodológica do conteúdo Fly presencial para 
100% online.
Tem a meta de atingir 10,000 professores de escolas 
públicas das 5 regiões do Brasil



Programa Semente

Programa híbrido para alunos de liderança e 
empoderamento por meio das competências 
socioemocionais

220 alunos de perfil diverso dos inscritos de todas as regiões 
do Brasil

● 40% com renda familiar abaixo de 1 salário mínimo
● 63% negros ou pardos
● 50% da periferia





Programa Meninas in Tech

Capacitação socioemocional + tecnologia
Queremos mais mulheres no mercado!
Curso 100% online síncrono e asíncrono

Tem como objetivo aumentar o número de mulheres no 
mercado de tecnologia. Nossas alunas são 100% de 
minorias: 
50% refugiadas e imigrantes
68% negras e pardas
8% PCDs





Contratada como Estagiária de 
Desenvolvimento WEB na empresa Spezi 

Tecnologia 
.    

Jennifer Santos, 18 anos

Cada dia mais alunas empregadas 

Contratada como Estagiária de 
Desenvolvimento na empresa Fasolti  

Amanda Ferreira, 24 anos
Contratada como Engenheira de 
Software na empresa RD Station

Carolina Cachoni, 25 anos

Contratada como Analista Junior de Big 
Data na Empresa Accenture

Natalia Nogueira, 32 anos

Contratada como Business Agility 
Consultant na Deloitte

Larissa Marques, 37 anos



Cases Presencial Fly Talks

Escolas Estaduais Brasilândia
+500 alunos
+20 palestras e oficinas
Desenvolvimento Humano e 
Sustentabilidade

Com os alunos, podemos desenvolver as 
cápsulas de conhecimento socioemocional 
dos módulos “Eu comigo mesmo”, “Eu com o 
outro” e “Eu com o Mundo”.

Fly Talks



Parceiros



Como funciona a jornada dos nossos programas

Seleção de  
programa Fly

Alinhamento 
necessidades
com patrocinador

Co-criação estratégia 
conjunta. 
Voluntariado/Mentoria

Definição de escolas 
e seleção de jovens

Processo Seletivo 
Alunos + Treinamento 
voluntários e mentores

Integração Turmas 
e aplicação 
metodologias

Feedbacks, desafios 
e resultados para os 
jovens

Certificação e 
Formatura

Relatórios, NPS, 
vídeos e infos para 
as empresas

Planejamento 
próximo ano

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Quem já tá gerando impacto em parceria com a Fly:

Nossos voluntários que transformam a educação:




