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Beneficiamos 

3 milhões de crianças, 

12 milhões de pessoas em 

75 municípios de 

15 Estados brasileiros

NOSSO 

IMPACTO

Desde 1993



Um ano com efeitos drásticos na saúde dos 

brasileiros e da população mundial com 

impactos na saúde física e mental de crianças e 

seus familiares. 

Mas o IMD esteve presente em todos os locais 

onde atua, mantendo uma atuação consistente 

junto às comunidades e às populações, levando 

informações, recursos e auxílio aos que mais 

precisam.

2020.



Joyce Capelli

Presidente e Diretora Executiva

Instituto Melhores Dias.

Este foi um ano diferente de tudo 

que já vivemos. Como organização 

sem fins lucrativos, estamos 

prontos e acostumados a vivenciar 

situações incertas, com oscilação 

de investimentos e recursos. 

Porém, a pandemia do  Covid-19 

se mostrou um desafio  nunca 

antes vivido, que se tornou também 

uma oportunidade de crescermos 

como organização e fortalecermos 

nossa atuação no Brasil. Nossos 

parceiros, como sempre, apoiaram-

nos e fizeram questão de levar às 

comunidades mais atenção e 

auxílio, providenciando 

alimentação e informação neste 

momento de vulnerabilidade. 

Mudamos nossa atuação para 

formato digital, mantendo um 

contato permanente com as 

Secretarias de governo dos 

municípios onde atuamos e 

acompanhamos de perto os 

impactos da pandemia. 

Fizemos um esforço para 

manter o laço com as escolas,  

professores e comunidades, 

incentivando atividades 

voltadas para qualidade de 

vida e alimentação saudável, 

fornecendo materiais para 

que pudessem iniciar ou 

manter suas hortas escolares 

e domésticas. 

Acreditamos que num momento 

como esse, mais do que nunca, é 

importante promover hábitos de 

vida saudável entre crianças e 

seus familiares.

Quero agradecer a todos os 

nossos parceiros que nos apoiaram 

imensamente neste ano difícil; às 

autoridades de saúde e educação 

dos municípios onde atuamos, que 

se mostraram flexíveis e 

interessadas em desenvolver 

ações à distância; a 

todos os profissionais de educação 

que atuaram sob circunstâncias 

extenuantes neste 2020; e à 

equipe do IMD, que esteve sempre 

pronta para se reinventar e garantir 

um bom trabalho em meio a este 

panorama difícil e desafiante que 

enfrentamos.

“ “



2 0 2 0
64.000 crianças;

158 escolas;

5 estados.

• Pouso Alegre, MG;

• Cambará, Ribeirão Claro e Paranavai, PR;

• São Bernardo do Campo, SP;

• Umburanas e Sento Sé, BA;

• Ilha do Marajó, PA.



AUXÍLIO EMERGENCIAL

FRENTE À PANDEMIA:

DOAÇÃO DE 3.000

CESTAS BÁSICAS;

1.000 famílias em situação 

de vulnerabilidade assistidas 

pelo IMD.

RIBEIRÃO CLARO, PR



“O recebimento da cesta básica nos 

ajudou muito. Meu marido não tem 

trabalho fixo e por causa da 

pandemia o trabalho diminuiu. 

Estamos passando por grandes 

dificuldades. Fiquei muito feliz por 

ter recebido essa ajuda em tão boa 

hora.”

Simone Rossi Vieira Lemes da 

Silva, moradora de Ribeirão Claro

RIBEIRÃO CLARO

CAMBARA

PARANAVAÍ

POUSO ALEGRE

AUXÍLIO EMERGENCIAL

FRENTE À PANDEMIA



Em 2020:

900 professores
passaram por formação nos tópicos de 

nutrição, qualidade de vida, saúde 

preventiva, compostagem e hábitos 

saudáveis para o dia a dia;

120 merendeiras de 

7 municípios 
participaram de formação em aproveitamento 

integral de alimentos e receitas saudáveis.

EDUCAÇÃO

À DISTÂNCIA

A nutricionista Lays Gomes e a chefe 

de cozinha, Bruna Muniz, cozinharam, 

ao vivo, uma receita saudável com 

utilização integral dos alimentos.. 



Em 2020:

5.458 visualizações de 

nossas lives no Youtube
Temas: Saúde mental, conservação de 

abelhas nativas, horta doméstica e receita 

saudável com palhaço Conforto.

Distribuição de 1000 

cadernos de atividades 
educativas sobre saúde e alimentação para 

crianças de áreas rurais na Bahia.

Formação de hortas com 

Pedro Andrade, engenheiro agrônomo.

Alunos recebem caderno de 

atividades em Umburanas e Sento Sé na Bahia

EDUCAÇÃO

À DISTÂNCIA



EDUCAÇÃO

À DISTÂNCIA



EDUCAÇÃO

À DISTÂNCIA

269 professores
inscritos na plataforma Google 

Classroom sobre o tema 

Alimentação Saudável e Nutrição.

Foram disponibilizados materiais educativos 

sobre o tema e propostas atividades para que 

os professores realizassem com os alunos.

Os educadores também participaram de 

formações online promovidas pelo Instituto 

durante esse processo.



RECONHECIMENTO 

AOS PROFESSORES

Doze professores de três 

municípios que fazem parte 

dos programas receberam 

destaque pelas atividades 

que realizaram durante o ano. 

Mesmo dando aula remotamente, com poucos 

recursos, os professores realizaram ações sobre 

alimentação saudável e saúde com seus alunos. 

O IMD, juntamente com o patrocinador do 

programa, enviou a todos os professores uma 

caixa de mantimentos no fim do ano letivo.

EDUCAÇÃO

À DISTÂNCIA



EDUCAÇÃO

À DISTÂNCIA

Produção de informativos sobre 

a pandemia do coronavírus
Os materiais foram compartilhados por redes sociais e 

principalmente pelo Whatsapp, identificado como um dos 

principais meios de comunicação utilizados por 

professores e alunos.

Compartilhamento de 

materiais educativos 

relacionados à 

pandemia.



PROMOÇÃO DE

HORTAS DOMÉSTICAS

2.500 famílias receberam 

doação de insumos para 

hortas domésticas.

Professores realizaram atividades 

remotas com alunos, promovendo a 

construção de hortas em pequenos 

espaços.

ALIMENTAÇÃO

SAUDÁVEL

NA PANDEMIA



ALIMENTAÇÃO

SAUDÁVEL

NA PANDEMIA



ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

DURANTE A PANDEMIA

Horta comunitária do IMD 

fornece alimentos para 

aproximadamente 340 

pessoas.



Horta comunitária



CAPACITAÇÃO LOCAL

FRENTE À PANDEMIA

Parcerias com sete 

secretarias de Educação e 

Saúde pelo Brasil, 
acompanhando o andamento das ações 

locais para conter o vírus.

Além disso, o IMD manteve uma 

avaliação contínua das necessidades 

locais, promovendo encontros para 

professores e outros profissionais 

locais.

Agentes Comunitários de 

Saúde vacinam idosos em 

casa contra gripe.



 G MILLS MARS ENGIE MERCK   VIAQUATRO ARREDONDAR TOTAL

Série1 R$ 2.660.025 R$ 491.995,2 R$ 139.278,7 R$ 252.381,3 R$ 235.621,1 R$ 29.604,65 R$ 3.808.906

2020
Doações recebidas



COMUNICAÇÃO2020



Números das publicações:

Alcance: 34.173;

Engajamento: 2.699;

Compartilhamentos: 192.

92 posts

Números da página

Alcance: 35.431;

Impressões: 50.582;

Engajamento: 3.404. 

Facebook

Alcance: 3.527;

Compartilhamentos: 32.

https://www.facebook.com/292818584089497/posts/2911105102260819

24.04.2020 04.03.2020

DESTAQUES DE POSTAGEM

http://facebook.com/292818584089497/posts/3023687501002578

Alcance: 3.090;

Compartilhamentos: 28.



Alcance: 13.582; 

Engajamento: 1.703;

Impressões: 17.078.

82 posts

DESTAQUES DE POSTAGEM

Instagram

Curtidas:

1.613;

Comentários:

63;

Visualizações de perfil:

626 visualizações.

https://www.instagram.com/p/CCCH1uznotK/

29/06/20

04/03/20

https://www.instagram.com/p/B9Uok8Dns8s/

Alcance: 1.216

Alcance: 535



Youtube

Visualização do canal: 

16.172;

Inscrições do canal: 

1.000
(+ 542 inscritos em 2020)

+10.740%;

Vídeos do canal: 

42;

Compartilhamentos: 

220.
20/10/2020https://www.youtube.com/watch?v=FL8H0oMZ4LY

21/11/2020https://www.youtube.com/watch?v=zQ-0autX1DE

https://www.youtube.com/watch/HwufISSKKtk 10/11/2020

Visualizações: 2.220

Visualizações: 1.774;

Visualizações: 663.

DESTAQUE DE VÍDEOS



Alcance: 997;

Impressão: 1.536.

80 posts:

Linkedin

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:671641931321
0802176

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:6
699005227015643138

DESTAQUE 

LINKEDIN
11/08/2020 28/09/20

Impressões: 180; Impressões: 63.



65 publicações entre 

notícias e artigos;

Páginas mais acessada:

Site

Visualizações 

de todas as páginas: 

121.637.

https://melhoresdias.org.br/blog/assistencia-emergencial/coronavirus-
livro-infantil-ajuda-criancas/

881 – visualizações 
Origem: Google - orgânico

https://melhoresdias.org.br/instituto/leis-
de-incentivo-responsabilidade-social/

365  – visualizações 
Origem: Google - orgânico

417 – visualizações 
Origem: Google - orgânico

https://melhoresdias.org.br/blog/assistencia-emergencial/pandemia-diferenca-entre-quarentena-e-isolamento/

06/04/20

17/03/20

Página institucional

https://melhoresdias.org.br/blog/assistencia-emergencial/coronavirus-livro-infantil-ajuda-criancas/


65 publicações entre 

notícias e artigos;

Destaque de postagens

Twitter

Visualizações 

de todas as páginas: 

121.637.

686 – impressões

346 – impressões

1.267 – impressões

15/06/20 27/02/20

02/10/20



Tráfego orgânico para o site

DAS MÍDIAS SOCIAIS PARA SITE:

melhoresdias.org.br/blog/assistencia-emergencial/medica-expoe-de-forma-realistica-como-
profissional-de-saude-e-paciente-a-situacao-da-pandemia-do-coronavirus-no-brasil/

Médica expõe de forma realística, como 

profissional de saúde e paciente, a situação da 

pandemia do coronavírus no Brasil

184 visualizações

melhoresdias.org.br/blog/assistencia-emergencial/medidas-para-conviver-em-casa-com-
pessoa-infectada/

Coronavírus: Medidas para conviver em casa 

com pessoa infectada

78 visualizações

RELEASES, ARTIGOS, NEWS

PARA MAILING PRÓPRIO

526 visualizações

https://melhoresdias.org.br/instituto/biblioteca-virtual/

Biblioteca virtual

49 visualizações

site



Instituto Melhores Dias inicia nova 

parceria com empresa AllCare

Percentual de 

visualização:

43.18%

23/12/2020

Total de visualização:

570

Emails entregues:

1320

Percentual de 

entrega:

99.62%

https://melhoresdias.org.br/blog/saude-e-nutricao/instituto-melhores-dias-

inicia-nova-parceria-com-empresa-allcare/

Coronavirus: Medidas para conviver 

em casa com pessoa infectada

Percentual de 

cliques:

51.36%

13/03/2020

Total de cliques:

284

Emails entregues:

9223

Percentual de 

entrega:

85.44%

https://melhoresdias.org.br/blog/assistencia-emergencial/medidas-para-

conviver-em-casa-com-pessoa-infectada/

Instituto Melhores Dias inicia 

formação online para professores da 

Bahia

Percentual de 

cliques:

61.69%

06/07/2020

Total de cliques:

219

Emails entregues:

860

Percentual de 

entrega:

93.07%

https://melhoresdias.org.br/blog/saude-e-nutricao/instituto-melhores-dias-

inicia-formacao-online-para-professores-da-bahia/

Releases e notícias

45 NEWSLETTERS DISPARADAS



Destaques na mídia

https://melhoresdias.org.br/categoria/blog/midia/

GLOBO EXIBE REPORTAGEM SOBRE 

ENTREGA DE CESTAS EM POUSO 

ALEGRE (MG)

3/8/2020

SIMONE E SIMARIA DESTACAM AÇÃO 

DO INSTITUTO MELHORES DIAS COM 

GENERAL MILLS

27/6/2020

FOLHA DE SÃO PAULO: EMPRESAS FAZEM 

DOAÇÕES MILIONÁRIAS AO COMBATE À COVID-

19

2/6/2020

REDE VIDA: COORDENADORA DO 

INSTITUTO MELHORES DIAS FALA 

SOBRE A PANDEMIA

1/6/2020

RECORD TV: HORTAS SÃO LEVADAS 

PARA DENTRO DE ESCOLAS PÚBLICAS

23/3/2020
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