
FORMULÁRIO DE DOAÇÃO 
DE LIVROS E CURSOS 
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O CORES é um negócio social, uma empresa que tem como missão desenvolver 

projetos de impacto social na área da Sexualidade Humana. Os cursos, palestras, 

oficinas e materiais didáticos do CORES são uma proposta concreta de promoção da 

Educação Sexual como reafirmação da importância da educação para a sexualidade, 

bem como na prevenção e detecção de violência sexual cometida contra crianças e 

adolescentes. O CORES também atua na formação presencial e online de educadores, 

conselheiros tutelares, profissionais de saúde, assistentes sociais e outros profissionais 

que exercem funções em órgãos de defesa dos direitos da criança e do adolescente. É a 

empresa mantenedora do Instituto CORES, organização sem fins lucrativos.   

Comunicação em sexualidade: produção de recursos e materiais pedagógicos para o 

trabalho em Educação Sexual e prevenção de violência sexual para infância e 

adolescência. 

Consultoria e projetos: desenvolvimento, implantação, acompanhamento e avaliação de 

projetos e programas junto às instâncias públicas e privadas de educação, saúde e 

promoção social. 

Pesquisa: análise e sistematização de informações que fundamentam as demais 

atividades relacionadas ao trabalho com temas de Sexualidade Humana e Educação 

Sexual. 

Formação profissional: capacitação de profissionais da área de educação, saúde, serviço 

social e de instâncias de defesa dos direitos da criança e do adolescente através de 

cursos, palestras e oficinas elaboradas a partir do contexto do público atendido. 

  

QUEM SOMOS
 

ATUAÇÃO 
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CAROLINE ARCARI é pedagoga e mestre em Educação Sexual pela UNESP. 

Presidente do Instituto CORES, diretora da Escola de Ser, também é palestrante 

convidada de importantes congressos nacionais e internacionais da área da sexualidade 

humana.  Seu trabalho junto à instituição já formou mais de 20 mil educadores em 

diversos municípios brasileiros e seus projetos beneficiaram mais de 250 mil alunos da 

rede pública desde 2006. Consultora na área de Educação Sexual e enfrentamento da 

violência sexual, tendo prestado serviços para Canal Futura, Childhood, Unicef, Revista 

Nova Escola, Revista Mestre, Marista, entre outras organizações, é autora de 4 livros 

infantis da coleção PIPO E FIFI. 

Currículo da autora/tutora/consultora
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Condições gerais
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Fica reservado ao CORES selecionar as instituições levando em conta a qualidade das 

informações das proposições, os objetivos da utilização dos livros e conteúdo dos cursos, 

a região (prioridade de regiões com alto índice de vulnerabilidade), o histórico da 

instituição e o número de crianças/famílias atendidas. 

As doações só serão feitas para associações sem fins lucrativos e órgãos públicos. 

                                                    Rio Verde, 29 de outubro de 2017. 

                                                                                                            Caroline Arcari 
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Envie seu formulário para
falecom@institutocores.org.br


