
EDUCAR
COM AMORAMOR



Para marcar esse momento especial, compartilhamos 
histórias de cooperados do Sistema Ailos que tiveram o 
apoio do programa e realizaram mudanças positivas em 
suas vidas. 

Os relatos são histórias reais e são apresentados no formato 
de contos de cordel, gênero literário que se caracteriza por 
ser, culturalmente, um movimento de comunidade. Assim 
como o PROGRID, que promove um movimento de 
transformação na vida dos cooperados e na economia local. 

Essa é a essência da nossa melhor versão. Assim, as pessoas 
podem se transformar em agentes capazes de mudar a sua 
história, a sua vida e a comunidade.

Convidamos você para conhecer essas histórias e para 
descobrir por que acreditamos que o conhecimento é 
a base para a construção de um mundo mais humano, 
justo e igualitário.

Boa leitura!

DESDE 2002, AS COOPERATIVAS AILOS, 
POR MEIO DO PROGRID, NOSSO PROGRAMA 
DE EDUCAÇÃO, PROPORCIONAM 
DESENVOLVIMENTO AOS COOPERADOS E 
COMUNIDADES, PARA PESSOAS E 
EMPRESAS, EM DIVERSAS ÁREAS.
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O conhecimento é a semente

De uma árvore frondosa

Que traz em seus galhos

Fruta suculenta e deliciosa

Descubra agora por que o saber 

É uma 
ferramenta 
poderosa.

2 3
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O PROGRID serviu de base

Para nascer uma instituição

O projeto social da Amanda

Une empatia e educação

Para garantir às crianças

O instituto dá às crianças

Bem-estar e oportunidade

Ensinando-as bons valores

E mobilizando a comunidade

Para construir um mundo

Com mais justiça e igualdade.

Dignidade e 
proteção. Amanhã 

colhe 
transformação.

Disseminando conhecimento

Amanda segue em sua missão

De construir um mundo

Com mais justiça e inclusão

Pois quem semeia o bem hoje

4 5
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Quem é a 
cooperada

Acesse
ailos.coop.br/educacao 
para conhecer as outras 
histórias de Cordéis

Amanda utilizou como base os conhecimentos 
adquiridos no PROGRID para fundar uma 
instituição beneficente que atende crianças em 
situação de vulnerabilidade. 

Unindo a educação à área social, o instituto 
desenvolve ações para que esses meninos e 
meninas sejam capazes de realizar melhorias em 
suas vidas, dando condições para que consigam 
alcançar seus objetivos e se tornem verdadeiros 
agentes de transformação.

Para melhorar a realidade

Todos têm que fazer sua parte

Conhecimento e solidariedade

A gente multiplica, reparte

Ensinar o bem é tarefa conjunta

Educar para 
a vida é uma 
arte!
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