
PROGRAMA SOUL BILÍNGUE
o mundo é de todos



"Viver experiências internacionais transforma
perspectivas pessoais e profissionais. Jovens

de baixa renda podem ver um mundo para
além do bairro onde moram, inspirar pessoas,
ocupar espaços e mudar sua história de vida".

Ariane Noronha, fundadora Soul Bilíngue



Somos uma iniciativa social que abre as portas
do mundo para jovens de baixa renda por meio
de imersão no inglês, acolhimento emocional e
bolsas de intercâmbio pelo mundo.

O PROGRAMA

O programa é exclusivo para jovens de 18 a 26
anos, ex-alunos da rede pública de ensino, com
renda de até dois salários mínimos per capita.
Ocorre de forma online e cada edição tem
duração de seis meses cada edição. 



O PROGRAMA
A cada edição, 330 jovens de baixa renda
são selecionados para participar do
programa.  Recebemos, em média, 800
inscrições e o processo seletivo contempla
apresentação de documentos que
comprovem renda, escolaridade, teste de
nivelamento de inglês e comprometimento
(entrega de vídeo e relato pessoal). 

Soul Bilíngue
presente em 

vintevinte
estados 
brasileiros

SUDESTE - NORDESTE - NORTE 



Imersão de inglês

Inspiração

PROPOSTA DE VALOR

Conteúdo semanal - Aulas semanais com professores
voluntários certificados e metodologia 100% Oxford.

Mentorias individualizadas - Cada aluno tem o seu
mentor de inglês (rede com + de 250 voluntários) que
o acompanha do início ao fim do programa.  

Soul Summit - Eventos exclusivos do "Soul Summit"
com o intuito de encorajar jovens a desbravarem o
mundo ao trazer pessoas que inspiram, apresentar
diferentes modalidades de intercâmbio e ajuda-los a
se organizar para a primeira experiência internacional.
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QUEM ENTRA PRA
SOUL SE PREPARA
PARA O GANHAR
O MUNDO!



Acolhimento - Rede de psicólogos voluntários com
encontros quinzenais em grupos reduzidos para
acolhimento emocional. 

Terapias individuais - Em casos específicos, jovens
também realizam terapias individuais gratuitas com
psicólogos voluntários do início ao fim do programa. 

Suporte pré-embarque - Todos os alunos que ganham
bolsas internacionais de estudo têm sessões
individuais com psicóloga especialista em
atendimento intercultural. 

Saúde mental
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PROPOSTA DE VALOR



Prêmios

Saúde mental
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Prêmios por categoria - Nosso programa é gamificado.
Assiduidade e comprometimento em atividades são
revertidos em pontos para o jovem. Estudantes bem
pontuados ganham prêmios de acordo com categoria
ouro, prata ou bronze. Recompensas variam entre
livros, descontos em intercâmbios, consultorias, etc. 

Bolsas internacionais - Geralmente, os oito jovens mais
comprometidos e com mais pontuação no programa,
garantem bolsas integrais de estudo de inglês de, no
mínimo, 4 semanas. Destinos podem ser Irlanda,
Inglaterra, Estados Unidos, África do Sul. 

PROPOSTA DE VALOR



Mais de 20 jovens já viveram a
primeira experiência

internacional por meio de
bolsas de estudo da Soul

Mais de 10 parcerias com
escolas internacionais,

empresa de câmbio, empresa
de teste de proficiência, etc.

ONG notada pelo
Departamento de Estado dos
Estados Unidos, que realizou
live com fundadora em 2022

Rede com mais de 250
voluntários brasileiros e
estrangeiros pelo mundo e
que cresce a cada semestre.

CONQUISTAS

https://www.soulbilingue.com/post/mais-que-aprender-ingl%C3%AAs-e-concorrer-%C3%A0-bolsa-de-interc%C3%A2mbio-a-soul-bil%C3%ADngue-ensina-valores
https://www.soulbilingue.com/post/mais-que-aprender-ingl%C3%AAs-e-concorrer-%C3%A0-bolsa-de-interc%C3%A2mbio-a-soul-bil%C3%ADngue-ensina-valores
https://www.soulbilingue.com/post/fundadora-da-soul-bil%C3%ADngue-conhece-time-da-icot-college-na-irlanda
https://www.soulbilingue.com/post/fundadora-da-soul-bil%C3%ADngue-participa-de-live-a-convite-do-departamento-de-estado-dos-estados-unidos
https://www.soulbilingue.com/voluntariado


Desafios de engajamento em que
alunos mobilizam a rede para

doar em campanhas para a Soul
Bilíngue. Alunos ganham pontos.
Veja resultados financeiros aqui.

Taxa social de inscrição para
processo seletivo no programa,

no valor de R$ 30. Duas ações de
captação de alunos por ano.

Voluntariado corporativo: empresas
participam do programa e conectam
seus colaboradores com nossa rede

de jovens de baixa renda que
precisam de mentorias em inglês! 

FONTES DE RECEITA

NOSSOS PARCEIROS: CLIQUE E CONHEÇA

https://www.soulbilingue.com/transparencia
https://www.soulbilingue.com/parceiros


WWW.SOULBILINGUE.COM

contato@soulbilingue.com


