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Apesar das limitações impostas pelo confinamento, das quais a que
mais nos toca é a paralisação das aulas no formato presencial, a
Parceiros da Educação RJ não interrompeu seu trabalho de
apoiar as escolas públicas parceiras um minuto sequer.

NOVAS ESCOLAS PARCEIRAS

Um ótimo começo para 2020!
Passamos de 9 para 15 escolas públicas parceiras na região da 2ª CRE, Secretaria
Municipal de Educação RJ, foco da atuação da Parceiros da Educação RJ.
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E.M. Anne Frank

E.M. Luiz Delfino

E.M. Júlio de Castilhos
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E.M. Penedo

E.M. Sérgio Vieira de Mello

E.M. Shakespeare

Alcançamos o A+
Selo Doar 2020
A Parceiros da Educação RJ foi aprovada no processo de auditoria do Selo Doar
Critérios 2020-23, e passa a ostentar o Selo A+.
Juntamo-nos a um seleto grupo de organizações brasileiras certificadas de forma
independente, que alcançaram o padrão de qualidade definido pelo Instituto Doar,
baseado nos principais modelos de certificação internacionais para organizações da
sociedade civil.
Nos exercícios 2018/2019 e 2019/2020, alcançamos o Selo A, e agora, com oito
novos critérios incluídos, a certificação máxima A+, com 50 dos 52 critérios atendidos.

Mural de Sugestões Parceiros da
Educação RJ
São contações de histórias, livros infantis digitais, vídeos de
lenda, desenhos animados interessantes, músicas infantis e
outras dicas.
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Atividades artísticas e culturais selecionadas da Internet, com
carinho, pela nossa Coordenadora Pedagógica Leda Fonseca,
para amenizar o período de afastamento escolar.
Atualizado mensalmente, o Mural já possui 4 versões:

1

Mural de Sugestões

2

Mural Interativo

3

Mural Temático

4

Mural Especial para Gestores

foto

Podcast Parceiros da Educação RJ
Demos inicio ao Podcast Parceiros da Educação
RJ com o objetivo de discutir questões importantes
sobre educação pública, sensibilizando a sociedade
civil sobre os diversos temas, desde o seu
financiamento (Fundeb) até as histórias de sucesso
do IDEB 2019 como Miracema-RJ, Goiás, Teresina PI, passando inclusão, diversidade, ensino remoto,
ensino hibrido, protocolos de retorno às aulas, papel
da atividade física no retorno às aulas, dentre outros.
Entrevistas com personalidades da Educação,
professores e gestores de nossas escolas parceiras ,
estórias de sucesso através da Educação, etc.

FORMAÇÕES PARA EQUIPES
ESCOLARES

O

ambiente

online nos permitiu seguir com formações de
professores e gestores das escolas parceiras, já programados
nos planos de trabalho das escolas.
Formações para gestores,
coordenadores e professores
Projeto Politico Pedagógico e a BNCC
21 gestores certificados
Avaliação e Planejamento
19 professores certificados
Coordenação Pedagógica – formação
em serviço
12 coordenadores certificados
Metodologias Ativas
55 professores certificados

Formações para gestores
Curso de Coaching:
O que Líderes Empresariais têm em
comum com Diretores de Escolas
Públicas?
Foco nos desafios da liderança em
escolas públicas, de modo a gerar
ações que os apoiem na missão
transformadora da Escola Pública na
eliminação das desigualdades.

FORMAÇÕES ADICIONAIS PARA
EQUIPES ESCOLARES

Além das formações já contempladas nos planos de trabalho das escolas parceiras,
conseguimos oferecer

outras formações.

Com o remanejamento das verbas dos

planos de trabalho (algumas ações não puderam ser executadas devido à Pandemia),
buscamos conteúdos que pudessem dar mais suporte para os profissionais das escolas no
que diz respeito à novas plataformas e tecnologia.
Nova Escola
Formação para 40
professores em Ensino
Híbrido

Tira dúvidas
Encontros síncronos sobre
plataformas

Dois
encontros
com gestores
em agosto

Dois
encontros
com
professores
em outubro

Aula sem paredes
Curso: “Transformação
Digital para gestores”
em julho

FORMAÇÃO PARA EQUIPES
ESCOLARES
Feedback

100% de satisfação

TUTORIA PEDAGÓGICA

Trabalho de nossa Coordenadora Pedagógica Leda Fonseca junto aos
gestores, coordenadores e professores
Acompanhamento e Consultoria às Escolas
Após o curso oferecido aos gestores pela Parceiros da Educação RJ sobre Projeto Político
Pedagógico, seguimos acompanhando a atualização do mesmo com o registro da Proposta
Pedagógica Anual (2020). Nunca foi tão necessário planejar, registrar o que ocorreu de fato
e intervir onde necessário para que a aprendizagem das crianças aconteça de forma
consistente.

Grupo de Estudos sobre Alfabetização
Iniciamos no dia 18/09 um grupo de estudos sobre alfabetização. Esse grupo foi criado pela
coordenadora pedagógica da Parceiros da Educação RJ, com o objetivo de atualização
teórica e metodológica dos coordenadores das escolas. Os encontros são quinzenais,
nas sextas-feiras, de 10h às 11h30.
O grupo foi formado com 8 coordenadores e 7 professores, número considerado ideal
pelos participantes.

RODAS DE CONVERSA

A psicóloga e escritora Ana

Luiza Novis,

através do Papo com Zero, e em
parceria com Parceiros da Educação RJ,
promove Rodas de Conversa com acolhimento
de professores e gestores de nossas escolas
públicas parceiras.
No segundo semestre de 2020 foram 4 Rodas,

.

com a participação de 28 professores

Seminário
Pocket de Boas
Práticas

Nos dias 13 e 14 de julho, professores e
gestores das nossas escolas públicas parceiras
apresentaram ações bem sucedidas criadas
para que os alunos pudessem enfrentar o
momento de isolamento social sem a
interrupção do processo educativo.
A nova edição Pocket do Seminário de Boas
Práticas, realizada no ambiente online,
evidenciou a superação e criatividade de todas
as equipes pedagógicas. Foram dias de muito
aprendizado e emoção.
A frase de uma professora simbolizou o espírito
de toda a rede pública:

“Nada nos faz desistir ou parar!”

Nos dias 08 e 09 de dezembro reunimos, novamente,
nossas 15 escolas públicas parceiras do município do
Rio para o Seminário de Boas Práticas 2020.

Seminário de
Boas Práticas
2020

Ainda em ambiente online, devido à continuação da
pandemia, o Seminário foi transmitido ao vivo através
de nosso canal no YouTube, mesclado com o Google
Meet (de onde participavam os representantes que
iriam apresentar suas escolas, nossa Diretora Paula
Vianna e nossa Coordenadora Geral Keila Bilatto).
Com o tema "Práticas de Educação Remota –
planejamento e acompanhamento da
aprendizagem", mais uma vez nos surpreendemos
com a superação e o comprometimento de todos.
Muitas BOAS PRÁTICAS foram apresentadas,
mostrando que ninguém ficou parado. Muito pelo
contrário, cada um encontrou seu caminho para levar
conteúdo e conhecimento para seus alunos.

Boas práticas apresentadas nos Seminários
> Planejamento colaborativo realizado com professores regentes e professores especialistas
(artes, educação física e inglês), envolvendo o desenvolvimento conjunto de materiais pedagógicos a
serem enviados para os alunos; em escolas maiores, com várias turmas do mesmo ano letivo, o
planejamento se deu focado por ano letivo, também com a colaboração dos professores
especialistas;

> Disseminação do uso de

grupos de Whatsapp

com pais e responsáveis por turma como
ferramenta ágil de comunicação e envio de materiais pedagógicos;

> Uso de Facebook como meio de comunicação com pais e responsáveis e envio de materiais
pedagógicos, incluindo monitoramento de acessos e interações;

> Criação de materiais pedagógicos, com uso de ferramentas

digitais, tais como padlet,

canvas, YouTube, etc;

> No Seminário de dezembro ficou evidenciado a evolução e domínio da maioria das escolas no
uso do power-point, bem como edição de vídeos e imagens.

Plataforma de doação – Trackmob
Doar para a Parceiros da Educação RJ ficou muito mais fácil, rápido e interativo.
Implementamos no nosso site o Trackmob, plataforma de doação, que aceita pagamentos por meio de
cartão de crédito e boleto bancário.
Uma inovação que está facilitando o processo de doação pelos nossos apoiadores, bem como o controle da
vinculação de doações a projetos e ações específicas.

INVESTIMENTOS POR EIXO

Investimentos realizados em 2020 por eixo

OBS: Total de investimento em 2019 – R$ 1.385.213,00
Com a pandemia, algumas ações não foram possíveis. Por isso o valor total de investimento em 2020
ter sido menor.

Campanha: cestas básicas
Em abril de 2020 começamos a distribuir
cestas básicas para familiares de alunos
das 15 escolas parceiras que não
estavam cadastrados no Bolsa Família e
viviam em situação de vulnerabilidade.
Em junho, a campanha ganhou força
com a parceria do União Rio e
do Instituto PHI e a conveniência da
distribuição das cestas via cartão
alimentação.
Além das doações de diversas pessoas
físicas e patrocinadores das nossas
escolas parceiras, recebemos apoio,
também, do Football for a Cause e Doar
Fashion.

SUPERAMOS NOSSA META DE
2.000 CESTAS DISTRIBUÍDAS!
de abril a outubro /2020

Campanha: kits escolares
Outra necessidade urgente que surgiu
neste período de isolamento social, foi
material escolar para as crianças
estudarem remotamente.
Outra parceria consolidada para buscar
apoio para estes alunos:
LZ Studio, Parceiros da Educação RJ e
Caçula.
Buscamos recursos para aquisição e
entrega de kits escolares, através da
campanha LZARTE para Educação.
Cada kit custa apenas R$ 15,00.
380 kits distribuídos

Campanha: Educação +Digital
A adoção do ensino remoto emergencial fez emergir outro problema grave: grande parte dos
alunos da rede pública municipal não conta com computadores ou tablets para acessar a internet.
Muitos compartilham o uso do celular com irmãos ou só tem acesso de noite ao celular dos
responsáveis.
Da constatação, partimos à ação: a partir de uma iniciativa da Professora Consuelo Santa
Ritta, do CIEP Bilingue Presidente Agostinho Neto, apoiado pela Parceiros RJ, criamos, com
outras ONGs ligadas à Educação, no Rio de Janeiro, o movimento Educação + Digital, que vem
arrecadando recursos para a aquisição de tablets e chips de acesso à internet, bem como para a
formação de professores.
No segundo semestre de 2020 foram distribuídos 304 tablets, sendo: 183 para alunos e
professores do 5º e 4º ano do EF do CIEP Bilíngue Presidente Agostinho Neto e 121 para
alunos de Ensino Médio do CIEP Brizolão Charles Chaplin. Distribuídas, também, 890
mensalidades de chip de Internet para alunos das duas escolas.

Campanha: Educação +Digital

Campanha: apoio ao CIEP Nação Rubro Negra
Um grupo de amigos se reuniu para patrocinar as
ações da Parceiros no CIEP.
Com este apoio, a equipe pedagógica pode participar
das formações online oferecidas e alunos do 5º ano
concluíram e receberam seus livros no projeto Estante
Mágica.
Ao final de 2020, a Parceiros encerra 4 anos de
parceria com CIEP Nação Rubro Negra, deixando
amigos e resultados que, estamos certos, serão cada
vez maiores. Afinal, a Parceiros concentra seus
investimentos na formação de professores e gestores,
os reais agentes de transformação da Educação.

Campanha: Natal Solidário Conexão Nota 10
Em parceria com a NTIME, foi criada campanha para
arrecadação de doações em três condomínios –
Ventura, Passeio e Manchete – administrados pela BR
Properties.
Durante todo o mês de dezembro de 2020, e estendida
até final de janeiro de 2021, a campanha teve o
objetivo de aquisição de tablets para o 1º e 2º anos do
Ensino Fundamental 1 da Escola Municipal Pedro
Ernesto.
Foram arrecadados R$ 8.412,08.

Campanha: Fim de Ano

Este ano, mais do que nunca, contamos com o apoio
de muitos, para que pudéssemos atravessar a
pandemia atendendo nossas escolas parceiras com o
comprometimento de sempre.
Para 2021, vamos continuar a precisar deste apoio.
Por isso criamos a Campanha de Fim de Ano,
buscando arrecadar recursos para o Núcleo da
Parceiros.
A idéia para 2021 é criar uma Campanha fixa, com
doações direcionadas para o Núcleo.

Participação em
grupos de
Mobilização da
Sociedade Civil

