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Antes de escrever esse manifesto, eu te pergunto: o que você
levou de 2021 e o que você deixou para trás? Realizamos reflexões
como essa constantemente entre o time e os alunos da Soul
Bilíngue e, neste momento, pode ser a melhor forma de concluir
o que esse ano representou para nós. 

Levamos de 2021 muito aprendizado e novas amizades. Neste ano
internalizamos que a nossa metodologia é espetacular e que
temos algo de muito impacto social para oferecer ao mundo. Foi
nele, também, que descobrimos a potência da nossa rede e
ganhamos nosso primeiro troféu pelo prêmio Benfeitoria de
Financiamento Coletivo, como a ONG com o maior número de
votação em campanha de engajamento. 

O QUE LEVAMOS DE 2021 
Em 2021, nos fortalecemos enquanto time e desenhamos novos
projetos. Fomos ponte para a realização de sonhos e também
oportunidade para quem esperou mais de um ano para embarcar
para o intercâmbio. Fronteiras voltaram a se abrir e nossa esperança
foi renovada. Duas jovens viveram a primeira experiência
internacional na África do Sul. Suspiramos aliviados. Deu tudo certo!
O plano de embarcar dezenas de jovens ficou para 2022. 

Falando sobre o que deixamos em 2021, começo dizendo que
deixamos portas abertas para novos sonhos, vindos de outras regiões
do País. Nós já contemplamos atendimento para toda a região
Sudeste do Brasil. Chegou a vez de abraçarmos os jovens do
Nordeste, estreando em grande estilo. Veio para a Soul a galera da
Bahia e do Ceará. Foram 20 jovens aprovados que marcaram nossa
edição pela garra, dedicação e histórias emocionantes. 

Deixamos para trás algumas incertezas e levamos mais maturidade
para o novo ano. Deixamos parcialmente os “nãos”. Eles foram
absorvidos, compreendidos e provocaram mudanças para buscarmos
o “sim”. Levamos para 2022 novos parceiros e sonhos, mais
voluntários espalhados pelo mundo, novas histórias. Levamos para o
novo ano a vontade de sermos ainda melhores. De buscarmos o
improvável. De gerar ainda mais impacto no mundo. São três anos de
jornada e o mais  empolgante disso tudo é de que estamos só no
começo. 

Ariane Noronha
Fundadora e CEO Soul Bilíngue



Potencializar jovens de baixa
renda e prepará-los para o mundo
com aprendizado de idiomas,
conexões internacionais e
oportunidades de intercâmbio.

NOSSA MISSÃO

NOSSA VISÃO
Tornar o sonho do intercâmbio
possível para jovens de baixa
renda de todo o Brasil. 

NOSSOS VALORES 

TRANSPARÊNCIA
COMPROMETIMENTO

EMPATIA
RESILIÊNCIA
MOTIVAÇÃO



2014

2019

2018

NASCE A SOUL BILÍNGUE
Surgimos do desejo de levar jovens
de baixa renda para o mundo. CNPJ é
instituído e projeto piloto é realizado
com 11 pessoas da zona leste de SP.

2020

2021
SONHO DO INTERCÂMBIO 
Ariane Noronha realiza sonho do
intercâmbio e mora nos Estados
Unidos por 18 meses. Experiência
transforma visão de mundo dela. 

PRIMEIROS EMBARQUES
Mobilizamos parcerias com escolas
internacionais e associações e
embarcamos 10 jovens para o
sonho do intercâmbio na Austrália,
Nova Zelândia, Canadá, Inglaterra,
África do Sul e Malta. 

VERSÃO ONLINE E
PLATAFORMA SOUL 
Com a pandemia da Covid-19,
adaptamos todo o programa
para a versão online e
ampliamos atendimento para
jovens de todo o estado de São
Paulo. Conquistamos R$ 34 mil
no edital do Benfeitoria e
assim nasceu a plataforma
online para nossos alunos. 

VIAGEM PARA A EUROPA,
PRÊMIO E PARCERIAS  

Ganhamos o troféu Benfeitoria de
ONG com mais engajamento em

campanha de matchfunding, com
mais mobilizações financeiras da

rede. Ariane vai à Europa, conhece
escolas internacionais, fortalece

parcerias e traz mais de 10 bolsas de
intercâmbio para nossos jovens na

Irlanda e Inglaterra. 
 

LINHA DO TEMPO



QUEM SOMOS

Abrimos as portas do mundo para
jovens de baixa renda! O programa Soul

Bilíngue é 100% online e gamificado.
Consiste em uma imersão no inglês com

aulas regulares online; encontros
mensais entre alunos e mentores
proficientes no idioma, nos quais

promovem-se conversações e trocas
culturais; acolhimento emocional,

individual ou coletivo; apresentação de
tipos de intercâmbios acessíveis e
desafios de captação de recursos,

desenvolvimento pessoal e profissional.
 



O time de milhões Ariane Noronha
Fundadora e CEO

Miqueias Borges
Diretor do Programa

 Luciane Torigoe
Coordenadora de Counselors

 Jéssica Santana
Coordenadora de Mentores

 Vinícius Lameirão
Coordenador de teachers

 Willian Almeida
Diretor Administrativo



a colaboradores
De ex-estudantes da Soul  

Carlos Eduardo Pongelupe
Assistente do programa

Cínthia Beneton
Comunicação estratégica

Giovanna Candido
Assistente de mentorias



FOMOS ABRAÇADOS
PELA 

 Em maio de 2021, mais de um ano depois de pandemia e da nossa

última viagem, voamos! Poderia haver lugar melhor que a cidade do

Cabo da Boa Esperança para nos abraçar e receber tão bem?

Quando esperançar era o verbo mais usado num mundo ainda

assustado pela Covid, a Terra Mãe, África, nos acolheu num abraço

que só mãe sabe dar. Nós da Soul Bilíngue, nossos parceiros da Good

Hope Studies e nossa corajosa Rebeca Gonçalo, jovem negra de Poá,

na Região Metropolitana de São Paulo, acreditamos que era a hora

de redescobrir os céus, cruzar os mares e com todos os cuidados

necessários, ousar mais uma vez desafiar a lógica.

Sim, voamos!

O Mundo era nosso novamente!

ÁFRICA 
DO SUL



 A África do Sul, ainda durante a pandemia, teve a oportunidade de abrir as
fronteiras no início de novembro de 2020 e para nós da Good Hope Studies foi

muito importante poder receber, de braços abertos, dois estudantes da Soul já
em 2021 e mostrar que o país estava super seguro.

 
Recebê-los durante a pandemia foi uma oportunidade gigantesca para eles e

para nós. Mostramos a segurança que havia para viajar, que a qualidade de
ensino da Good Hope Studies não se perdeu nesse período da pandemia e que

eles vivenciaram essa experiência de crescer e se aperfeiçoar cada vez mais com
a língua estrangeira. 

Tatiana Cavarsam
Gerente de Marketing da Goog Hope Studies



"A viagem mudou minha vida. Muita coisa aconteceu depois dela, mas
mesmo antes não posso ignorar o quanto a Soul me transformou, me

apoiou e me encorajou a pensar que nenhum sonho é impossível. Entrei
no programa numa fase difícil da minha vida, cheia de inseguranças e

não sabendo nada de inglês, mas tive todo apoio dos psicólogos, dos
professores e de todo mundo que participa.

 
Minha viagem foi em meio à pandemia, um impacto muito grande.

Várias pessoas desacreditaram, mas muitas disseram que era meu sonho
e eu precisava ir. Tive todo apoio da Soul, que fez  o planejamento que

assegurou que era o momento de eu ir para a África do Sul. 
 

A viagem marca não só pela experiência internacional, mas por eu
carregar isso até hoje e ter gente que se espelha em mim e reconhece a

minha conquista gigantesca. Trouxe muitos ganhos, me deu ousadia
para buscar o que acredito. É um livro que carrego.

 Rebeca Gonçalo
Jovem Embaixadora e intercambista na África do Sul



“A Soul mudou minha vida, principalmente para o momento que estou
vivendo agora, logo depois da viagem para a África Sul. Consegui um

estágio em uma multinacional e a empresa exige o inglês. Tive
experiências de reuniões com o idioma graças às mentorias que tive na

Soul, o que mais me alavancou, me puxou para conversar e acredito ser o
maior diferencial da ONG. 

 
Também sou mentora hoje. Tenho duas mentorandas e fico feliz porque é

muito importante ser exemplo de motivação, de persistência e constância.
Quero muito passar minha vivência. Tenho muita gratidão, sou

apaixonada pelo programa.

Jéssica Milena Senra Araújo
Jovem Embaixadora e intercambista na África do Sul



SPSP RJRJ MGMG ESES BABA CECE

Nossos alunos são jovens que cursaram o ensino médio
exclusivamente em escolas públicas, têm idade entre 18 e

26 anos e possuem renda familiar per capita de até dois
salários mínimos. Em 2021, iniciamos o atendimento a

estudantes do Nordeste, a partir de Bahia e Ceará.
 

QUEM ATENDEMOS

NOSSO IMPACTO. NOSSO ALCANCE.

Soul Bilíngue
presente em 

seisseis
estados 
brasileiros

Passamos de 60 alunos por semestre em 2020 para 300
em 2021, com a mudança para o programa online

NOSSO CRESCIMENTO



A partir deste ano, definimos que 25% das bolsas de
intercâmbio para o exterior que oferecemos no programa
da Soul Bilíngue  são reservadas para candidatos pretos e

pardos. Além disso, estes candidatos que representam
mais de 50% da população brasileira têm prioridade no
desempate durante nosso processo seletivo semestral.

 

POLÍTICA DE COTA RACIAL

MULHER

PRETA OU PARDA

ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO

Perfil
predominante
em 2021

NOSSO IMPACTO. NOSSO ALCANCE.



604 ESTUDANTES

20 BOLSISTAS

NOSSO IMPACTO. NOSSO ALCANCE.

75,8% MULHERES 

24% HOMENS 

0,2% NÃO-BINÁRIOS

58,6% PRETOS E PARDOS 

40,5% BRANCOS

0,9% AMARELOS



LUCIANE TORIGOE E SEU TIME DE       
PSICÓLOGOS VOLUNTÁRIOS!                 

encontros entre alunos e counselors      
 sendo 51 individuais e 20 em grupo       71

psicólogos voluntários para atender os 
 alunos nos dois semestres de 2021         95

88%
dos estudantes avaliam os encontros  
com os psicólogos como bom ou          
ótimo.                                                    

“A dinâmica com os grupos de counselors me trouxe muita
calmaria num ano difícil que tive. Agradeço totalmente essa
experiência!  - Ramon Aguiar, aluno de 2021
 



"Ser voluntário na Soul faz conhecer muita gente, ter
ideias novas porque trabalhamos com gente de todo

lugar do País. Está sendo muito agregador
compartilhar conhecimento, participar dessa troca

entre mim e os alunos e o pessoal da Soul. Todos são
muito receptivos, disponíveis. Estou amando fazer

parte disso e quero continuar por mais tempo com
este vínculo tão legal que estamos criando.

Nathan Firmino é counselor
na Soul Bilíngue



VINÍCIUS LAMEIRÃO É LÍDER DO          
TIME DE ENGLISH TEACHERS!                

entregas de homeworks de alunos         1 .443
aulas de sábado com os teachers.  São 
 mais de 70 horas de encontros online  47

English Teachers voluntários                  19

“As aulas sempre me acrescentaram mais conhecimento.
Amei a forma como os conteúdos foram explicados pelas
teachers, sempre muito dispostas”,  - Eisily Naely Soares,
aluna de 2021
 



99%

98% dos estudantes avaliam o conteúdo
de inglês como bom ou ótimo           

dos alunos avaliam as aulas online   
de inglês com boa ou ótima              

"Palavras não são suficientes para demonstrar minha grande alegria
em fazer parte desse time que tanto orgulho me traz. Ser parte da Soul
é uma satisfação enorme, além de ser a minha grande paixão. O
trabalho voluntário alimenta a alma, aquece o coração e faz bem. Ser
teacher de uma organização como a Soul me tornou uma pessoa
melhor, aprendo muito a cada aula e espero deixar um pedacinho do
meu conhecimento na memória de cada um de meus alunos. Desejo
que todos eles conquistem seus sonhos, cresçam profissionalmente e
sejam sempre muito felizes. Que guardem a Soul no coração e voem
pelo mundo".

Fabiane Debenetti é teacher
voluntária na Soul Bilíngue



mentorias entre alunos e voluntários,     
 sendo, em média,  11  por estudante         6.740
Voluntários na área de mentoria ao        
longo do ano                                             

JÉSSICA SANTANA COORDENA          
+ DE 200 MENTORES PELO MUNDO!  

560

Países com mais voluntários:  Brasil  (67%),  Estados Unidos
(11%),  Ir landa (10%),  Alemanha (2%),  Hungria (2%),  Bélgica

(2%) e Reino Unido (1%) e outros (5%).



ex-alunos se tornaram mentores de       
inglês em 2021 (6% do total) .                   36

96% dos alunos afirmam desenvolver boa     
relação com mentor                                

93% dos alunos sentem-se mais preparados  
no inglês por conta das mentorias          

99%
dos alunos afirmam que o mentor          
estava preparado para tirar dúvidas e    
ajudar na melhoria do idioma                

"Ser mentor na Soul foi desafiador e gratificante porque eu conseguia ajudar
alguém no inglês e também me ajudar a estudar mais, preparar algo, entender
mais sobre o idioma, pesquisar sobre estratégias de ensino. Isso me ajudou
bastante e posso dizer que é algo que me marcou muito, tanto como aluno
quanto no momento em que fui mentor"

Luis Eduardo Bove é Jovem
Embaixador da Soul Bilíngue e
foi mentor dos alunos de 2021



Aline da Silva Mota
Ana Carolina Lopes

Ana Luiza Melo Arcanjo
Ana Paula Martins

Bruna da Silva Fernandes
Bruna Miranda do Valle

Cínthia Aparecida Beneton
Guilherme de Sousa

Itanny Souza Mortari
Julio Cesar Cordeiro

 

Kamilly T. de Souza Santiago
Mariana Garcia
Mariel Hortis de Deus
Mileide Santos Barbosa
Milena Rossales Castro
Patrick Nunes da Silva
Rafael Samick França
Sara dos Anjos
Susana Maria da Silva
Vitória Santana Gonçalves

  JOVENS E M B A I X A D O R ES 2021    
 

Eles se destacaram e ganharam bolsas de estudo no exterior!



DOADORES

"Grandes feitos são realizados graças a um
primeiro passo, um levantar de mão ou um
simples ‘sim’ que, dito de forma sincera, faz

a diferença. A Soul Bilíngue disse sim para
mudar a vida das pessoas e tem o meu sim

de apoio nessa caminhada. Em 2020 tive
uma mentoranda com um potencial

imenso. Vi nela a oportunidade de devolver
ao mundo o que ele já me deu de bom e,

em 2021, patrocinei um intercâmbio de
quatro semanas na Irlanda para ela”

.

“Para mim, é uma alegria e um orgulho ser  
um parceiro da Soul Bilíngue. Tive a

oportunidade de ser mentor de
‘conversation’ e técnicas de aprendizado

com alguns alunos e  ajudar como
doador/investidor. Acredito muito no

projeto porque aprender Inglês mudou
minha vida tanto pessoal, proporcionando

amizades ao redor do mundo, como
profissionalmente, ajudando a performar

em ambientes internacionais de negócio”.
 

"Ser mentora da Soul me traz os melhores
sentimentos, de gratidão, retribuição e,
acima de tudo, de aprendizado. Eu sei que
pode soar estranho porque eu estou na
ONG como mentora e não como
estudante, mas todas as vezes que os
alunos me trazem dúvidas eu aprendo (ou
relembro o que aprendi) junto com eles
para poder ajudá-los. Essa troca é muito
bem vinda para mim". 

Thiago Dayam, ex-mentor,
apoia alunos da Soul com

passagens aéreas
 

Ellen Molitor, mentora que
vive  nos EUA e contribuiu
com as passagens da viagem
da Rebeca à África do Sul

Matheus Botarro, mentor de inglês da Soul
Bilíngue e responsável pela viagem de uma

ex-estudante do programa



4 campanhas de engajamento
e nosso impacto em números!

Soul no Nordeste 23/02 a 22/03 R$ 65.177,72 2.400

Aventura Nacional 05/05 a 08/06 R$ 61.100,31 1.474

Expansão 2022 04/08 a 09/09 R$ 58.338,43 2.180

Aventura Nacional 06/10 a 10/11 R$ 41.506,60 902

 R$ 226.123,06 6.956 doadores

Duas vezes por semestre, promovemos desafios de captação de recursos com a participação dos alunos. As
doações que recebemos dessa rede são nossa maior fonte de renda. Foi pelo resultado destas campanhas
que expandimos o programa de São Paulo para todo o Sudeste e, depois, para o Nordeste do Brasil.

Campanha            Período                   Arrecadação          Doadores 

Clique aqui e 
confira o relatório

 financeiro
completo

de 2021

https://www.soulbilingue.com/transparencia2021


R$ 10 mil como prêmio de melhor ONG
Tivemos a honra de ganhar o prêmio Futuração de melhor pitch na defesa de um

projeto de tecnologia para aprimorar nosso sistema de captação de recursos. Ao
todo, 14 ONGs de todo o Brasil disputaram as duas etapas do prêmio .

PREMIAÇÕES       

Prêmio Benfeitoria de Financiamento Coletivo
 Criada para fortalecer as organizações duramente impactadas pela pandemia de

Covid-19, a Campanha Matchfunding da Benfeitoria e da Fundação Tide Setubal
nos permitiu arrecadar R$ 34.583,00 a partir de doações de 151 pessoas que

tiveram cada real de contribuição dobrado pelo Fundo Enfrente. Em 2021,
conquistamos o Prêmio Benfeitoria de Financiamento Coletivo 2021 na Categoria

Indicação Popular graças ao engajamento de nossa rede.



Neste ano, novos parceiros

juntaram-se a nós nesta jornada de

tornar o sonho do intercâmbio real.

Nossa CEO, Ariane Noronha, foi para

a Europa e voltou com a bagagem

recheada de escolas e pessoas que

acreditam em nosso trabalho.

Voaremos muito para a Irlanda e

voltaremos à Terra da Rainha!

NOVAS PARCERIAS   

Delfin School na Irl
an

d
a

E
nglish Path na Inglaterra

A
TC

Language na Irlanda

IC
O

T
College na Irlanda



Assumimos o desafio de embarcar
30 pessoas para o sonho do

intercâmbio em 2022. Também é
chegada a hora de nosso time
explorar o mundo e evoluir no

inglês como segunda língua. Até
2024, queremos atender todos os

estados brasileiros e promover
nosso embarque nº 100!

META ATÉ 2024     CENÁRIO EM 2021

Partimos da Zona Leste de São
Paulo para Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Espírito Santo. Nossa
viagem continuou com a
chegada aos estados da Bahia e
do Ceará e seguirá com a
ampliação do atendimento a todo
o Nordeste. 




