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CARTA DE COMPROMISSO  

 
 

 
 

 
Breve histórico da organização:  

 
A Parceiros da Educação RJ é uma Associação sem fins lucrativos, fundada em 

2009, que promove e desenvolve parcerias entre a sociedade civil, secretarias 
de educação e escolas públicas, visando a melhoria do desempenho acadêmico 

dos alunos do ensino fundamental I e a promoção da qualidade da educação 

pública. 
  

No Rio de Janeiro desde 2009, a Parceiros da Educação RJ já apoiou  21 escolas, 
beneficiou mais de 49.000 alunos e capacitou mais de 700 professores e 

gestores. 
 

A Parceiros da Educação RJ segue o modelo de atuação  Parceiros da Educação 
SP, fundada em 2004. Ambas estão alinhadas no que diz respeito à visão, 

missão e valores. 
 

 
Missão: Contribuir para a formação integral de alunos de redes públicas por 

meio da instituição de parcerias entre a sociedade civil, escolas, secretarias de 
educação e comunidade escolar, visando melhorar a qualidade de ensino, o 

aproveitamento escolar dos alunos e impactar políticas públicas educacionais. 

 
Visão: Ser uma organização de referência no âmbito do Investimento Social 

Privado em Educação Básica Pública no Brasil, em promover a melhoria da 
aprendizagem dos alunos, valorizar os educadores das redes públicas de ensino 

e contribuir com as políticas públicas. 
 

Valores: Resiliência, Comprometimento, Excelência nos Resultados, Eficiência 
nas Ações, Responsabilidade e Co-responsabilidade, Transparência, Respeito à 

Autonomia das Escolas 
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Organograma: 

 

 
 

 
Endereço da sede e horário de atendimento: 

 
A Parceiros da Educação tem sua sede na Rua João Lira 102 – sala 302 – Leblon 

– CEP 22430-210 – Rio de Janeiro – RJ.   
 

Canais de comunicação: 
 

Telefone sede: 21-2051-1319 
 

E-mails de contato: 
 

comunicação em geral: parceiros@parceirosdaeducacaorj.org.br 

diretoria: paula@parceirosdaeducacaorj.org.br 
coordenação geral: keila.bilatto@parceirosdaeducacaorj.org.br 

marketing e captação: adriana@parceirosdaeducacaorj.org.br  
administrativo/financeiro: larissa@parceirosdaeducacaorj.org.br  

 
Mídias sociais: 

 
Facebook: @parceirosdaeducacaorj  

 
Instagram: parceirosdaeducacaorj 

 
Linkedin: Parceiros da Educação Rio de Janeiro.  
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Estratégia de atuação: 
 

 Investimentos em ações sustentáveis: programas estruturados e testados 
para formação continuada de gestores e professores; 

 Prazo: parceria de 3 a 5 anos; 
 Foco de atuação:  EF1 (1 ao 5 ano); 

 Área geográfica: no município do Rio de Janeiro; 
 Metas e acompanhamento de resultados: definição de metas junto com 

cada escola e acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem dos 
alunos. 

 

 
Como Trabalhamos: 

 
 a Parceiros atua em 4 eixos - gestão, pedagógico, comunidade e 

infraestrutura - conforme demanda de cada escola parceira, com foco na 
meta geral de alfabetização até o terceiro ano do EF1 e em linha com a 

estratégia de atuação da Parceiros.  
 investimos diretamente em escolas públicas, através de termos de apoio 

celebrados com as secretarias de educação, tendo por objeto planos de 
trabalho anuais elaborados a partir de demandas das escolas parceiras, 

aprovação dos parceiros patrocinadores, com foco na meta geral e 
seguindo a estratégia da Parceiros.   

 prestamos contas de todos os recursos investidos nas escolas para as 
secretarias, escolas e patrocinadores, oferecendo gestão, 

acompanhamento e eficiência na alocação dos recursos dos investidores 

sociais nas escolas, bem como organização e mobilização de outras 
parcerias que possam contribuir adicionalmente para nossas escolas 

parceiras.  
 os recursos são operados integralmente pela parceiros, não transitando 

pelas escolas ou pelo governo. 
 

 
Sustentabilidade: 

 
 os investimentos da Parceiros concentram-se nos eixos pedagógicos e de 

gestão, considerando que gestores e professores são os verdadeiros 
agentes de transformação na Educação;  

 a formação de gestores e professores através de programas estruturados 
e testados, além de apoio para ações que conquistem o envolvimento dos 

pais e responsáveis na educação dos filhos, bem como ações básicas de 

infraestrutura priorizando o pedagógico, constroem os alicerces para o 
desenvolvimento sustentável da escola parceira;  

  estas ações desenvolvidas ao longo de parcerias de 3 a 5 anos, aliadas à 
construção de uma cultura de propagação de conhecimento entre as 

escolas parceiras, garantem que as escolas sejam capazes de absorver o 
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aprendizado, aplicá-lo e continuar a se desenvolver após o término da 

parceria, potencializando o seu efeito transformador.   

 
Desafios 

 
 ampliar o número de escolas atendidas no Rio de Janeiro – 20 escolas em 

3 anos 
 redução da rotatividade de professores nas escolas parceiras 

 sustentabilidade financeira – 20 investidores parceiros associados em 3 
anos 

 avaliações de desempenho dos alunos com maior periodicidade 
 ampliar o programa de formação dos professores e gestores 

 


