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FORTALECIDOS
E RENOVADOS
Anna Helena Altenfelder,
presidente do Conselho de Administração

É com satisfação que convidamos à leitura do Relatório Anual de Atividades
do CENPEC de 2018. Mais do que um instrumento de transparência e de
prestação de contas aos nossos parceiros e à sociedade, este documento
sintetiza nosso empenho no desenvolvimento de projetos, pesquisas e
metodologias voltadas à melhoria da qualidade da educação pública no país.
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Apesar do contexto de crise política e econômica, chegamos ao final de
mais um ciclo com a convicção de que seguimos atuando de forma sólida e
coerente com a nossa missão: contribuir para a redução das desigualdades,
por meio da produção de conhecimento e da incidência nas políticas públicas
no campo da educação e em sua articulação com os demais direitos.
Em um ano de forte polarização política e de eleições, o CENPEC – Centro
de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária – incidiu
no debate público por meio de diferentes iniciativas. Entre elas, destacam-se
sua participação nas campanhas Pacto pela Democracia e Educação Já e na
realização de debates, como o que reuniu coordenadores de campanhas à
Presidência, que apresentaram suas propostas para a educação brasileira,
e a discussão sobre Informação, Memes e WhatsApp – A Formação da
Opinião Pública na Cultura Digital.
Assim como ao longo de sua trajetória, o CENPEC demostrou sua
capacidade de diálogo e articulação com diferentes atores do campo
educacional ao mobilizar sua experiência e capacidade de análise técnica em
prol do direito à educação de qualidade para todos os brasileiros.
Nas próximas páginas, compartilhamos nossas aprendizagens e celebramos
nossas conquistas. O CENPEC chega aos seus 31 anos fortalecido e renovado.
Nosso desafio é grande. Mas não menor do que nosso compromisso e
empenho com a construção de uma sociedade mais justa e democrática.
Boa leitura!
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PRESERVAR AS RAÍZES,

ALÇAR NOVOS
VOOS
Por Mônica Gardelli Franco,
superintendente do CENPEC

Travessia. Para mim, essa é a melhor palavra para sintetizar o caminho que
percorremos em 2018. Tínhamos a missão de concretizar o processo de
reestruturação do CENPEC, iniciado no ano anterior. Um grande desafio,
afinal, trata-se de uma organização sólida, com 31 anos de história e amplo
prestígio no campo educacional, sobretudo na produção de conhecimento e
no desenvolvimento de projetos que visam ao enfrentamento das condições
de desigualdade existentes no país.
RELATÓRIO INSTITUCIONAL
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A conjuntura política e econômica, assim como o Marco Regulatório das organizações da Sociedade Civil (MROSC, Lei 13.019/2014), que regula as parcerias entre o
Estado e as OSCs, nos provocaram a buscar novos modelos e estratégias de
atuação para seguir cumprindo nossa missão: contribuir para a redução das
desigualdades do país, por meio da produção de conhecimento e de incidência
nas políticas públicas no campo da educação, e em sua articulação com os
demais direitos. Esse foi o desafio que o Conselho de Administração nos colocou.
“Precisávamos e conseguimos
nos reinventar. E esse foi um
processo coletivo. Sobretudo
no primeiro semestre, com
a realização de intensos e
profundos debates sobre o
CENPEC, que mobilizaram
toda a nossa comunidade.
Houve encontros, debates e
conversas sobre como realizar
a reestruturação de maneira
alinhada ao projeto, à missão
e aos objetivos que desejamos
alcançar”

Realizamos um amplo esforço para
concretizar uma transformação no
CENPEC, com o intuito de otimizar
as nossas competências, tornar
a organização mais integrada e
também traçar caminhos sólidos
para a sua sustentabilidade.
Essa mudança estrutural ocorreu em
diversas frentes: na renovação do
Conselho de Administração; na nova

estrutura organizacional, que instituiu diretorias, gerências e coordenações,
reorganizando as atividades por áreas específicas de atuação; e na criação
de duas assessorias, que implantaram novas estratégias de captação de
recursos e de advocacy.
Esse conjunto de medidas procurou fortalecer o CENPEC como instituição
de referência na educação brasileira, influente nas políticas públicas de área,
com intensas atividades de ação institucional, novos programas e projetos
educacionais, desenvolvimento de pesquisas e métodos de avaliação e
preocupação de estender o conhecimento acumulado à sociedade, nas mais
variadas formas de comunicação.
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No fim do ano, foi gratificante constatar os bons resultados alcançados.
Tivemos reconhecimento interno e externo, em especial dos parceiros de
longa data e também dos novos, com os quais estreitamos os nossos laços.
Todos perceberam o movimento ascendente do novo jeito de trabalhar do
CENPEC. Novo, mas sem perder a nossa essência.

O PAPEL ESTRATÉGICO DO CONSELHO

Tornar real um novo CENPEC exigiu o comprometimento de muitos atores.
A reestruturação só foi possível com o empenho e a visão de futuro de Isa
Guará e de Maria Alice Setubal, figuras-chave no processo de renovação do
nosso grupo de conselheiros, com o qual atuamos em diferentes frentes.
“Reconheço aqui o empenho do
Binho Marques, conselheiro do
CENPEC. Sua atuação na revisão
do planejamento estratégico de
2018, seu envolvimento com a
equipe gestora e a coordenação
nos permitiu aperfeiçoar
processos, que podem ser
constatados no plano de
trabalho para 2019”

A experiência de Anna Helena
Altenfelder, nova presidente do Conselho,
que esteve à frente da superintendência
do CENPEC por vários anos de muito
êxito, e a de Maria Amábile Mansutti,
especialista renomada, atual diretora
de Tecnologias Educacionais, também
foram cruciais. Assim como as novas

gerências subordinadas à Diretoria de Tecnologias Educacionais (DTE) – a
de Tecnologia Educacionais em Construção (GTEC) e a de Tecnologias
Educacionais em Ação (GTA).
Foi especialmente importante o trabalho dos conselheiros Thiago Thobias,
que nos assessorou em diversas questões jurídicas, alicerçado em sua
experiência na gestão pública, e Kim Machlup, com seus conhecimentos
administrativos e financeiros no setor de impacto social.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL
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NOVA ESTRUTURA, PARA UM CENPEC RENOVADO

Sem dúvida, o maior destaque do ano de 2018 para o CENPEC foi a nova
estrutura organizacional implantada para dar conta das ambições e das metas
do nosso plano estratégico.
Com a reformulação da Coordenação Técnica em Diretoria de Tecnologias
Educacionais (DTE), buscamos aperfeiçoar as estratégias de formulação
e gestão de projetos e também aprofundar o nosso compromisso com a
inovação e a construção de novos conhecimentos em educação.
“Sob a nova estrutura,
realizamos importantes ações
de incidência política, em
especial nas eleições, com a
realização do debate Educação
para a Equidade e a Redução das
Desigualdades, em parceria com
o jornal O Estado de S.Paulo,
que reuniu coordenadores de
educação de cinco campanhas
presidenciais”

Já com a nova Diretoria de Difusão
e Mídias (DDM), resultante da fusão
da Assessoria de Comunicação com
o Núcleo de Educação e Tecnologia,
o objetivo foi organizar melhor todas
as atividades de divulgação do
CENPEC: difundir o conhecimento
gerado pela organização a partir de
uma perspectiva de extensão a mais

ampla possível, para os mais variados públicos. A DDM também assumiu
responsabilidades de concepção e de gestão de projetos nos campos da
comunicação e cultura digital, na sua interface com a educação.
A Coordenação de Desenvolvimento de Pesquisa também passou por
mudanças, no rumo de se constituir em 2019 como Diretoria de Pesquisa e
Avaliação (DPA). Além de seguir desenvolvendo investigações de relevância
científica e política, que contribuam para aprimorar as políticas educacionais
do país e o enfrentamento das desigualdades, a diretoria ampliará ainda
mais o seu escopo. Passará a desenvolver processos e instrumentos de
avaliação e de autoavaliação, que permitirão avaliar o impacto de nossas
9
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“A forte polarização política
e os riscos ao estado democrático
de direito exigiram
posicionamentos e respostas.
Precisávamos e estávamos
preparados para dá-las, com
embasamento técnico, como
sempre fizemos. O CENPEC teve
espaço relevante no debate público”

ações, com vistas ao constante
aperfeiçoamento.
Nossa meta é que a DPA também
apoie e assessore estados e
munícipios, que muitas vezes
acessam os diversos indicadores
educacionais, mas nem sempre
têm as condições técnicas para

usá-los em favor da melhoria da qualidade da educação pública.
A criação da Assessoria de Captação de Recursos (ACR), por sua vez, lado
nos permitiu iniciar um trabalho estratégico, de grande fôlego e alcance, para
buscar novas fontes de financiamento.
Temos hoje ações de captação em várias frentes, que vão desde o apoio
da iniciativa privada, parcerias com institutos e fundações empresariais,
campanhas de crowdfunding e de doação, até recursos de emendas
parlamentares. Na relação com o Poder Público, o CENPEC aprimorou
sua atuação em editais e chamadas públicas, e os resultados premiaram
o nosso empenho. Fomos contemplados em seis dos oitos editais de que
participamos em 2017 e 2018.
Também as ações desenvolvidas pela Assessoria de Relações Institucionais
(ARI), outra área instituída em 2018, contribuíram para fortalecer nossa
incidência política. O CENPEC foi protagonista no debate educacional
durante as eleições e ampliou sua influência em diversos foros de discussão
e de articulação do campo. Resultado dos novos esforços e também do
fortalecimento das parcerias já existentes.
Ainda que o CENPEC já atuasse em vários fóruns, grupos, redes e conselhos,
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o que resultava em forte incidência política, sabíamos que havia espaço
para avançar. Sentíamos falta de ações mais articuladas e de maior
influência com as instâncias de decisão do Poder Federal. Para sanar essa
lacuna, passamos a contar com um importante reforço: a consultoria Pulso
Público, especializada em ações de advocacy e de assessoria em relações
parlamentares e governamentais.
Com a criação da Gerência Administrativo-financeira (GAF), seguimos
aperfeiçoando nossas ações para garantir o cumprimento das normas e
dos procedimentos do CENPEC, com vistas à eficiência e à transparência
na execução dos projetos e à garantia do uso dos recursos por meio de
metodologias eficazes. Cada vez mais, produzimos modelos de report que
auxiliam tanto a tomada de decisão pela diretoria, como as gerências e as
coordenações no acompanhamento do planejamento estratégico.
Apesar do macrocontexto político e econômico, que nos convoca a atuar
de forma cada vez mais consciente em defesa da democracia e do direito à
educação pública, gratuita, laica e de qualidade, o CENPEC chegou ao fim de
2018 com a sensação de dever cumprido. E foi uma honra, um privilégio para
mim, contribuir para guiá-lo nessa travessia.
Tenho orgulho de estar à frente da diretoria desta instituição de tão grande
envergadura social, ao lado de pessoas com quem convivi diariamente
e que aprendi a admirar de diversas formas. O CENPEC mudou, cresceu.
Juntos realizamos essa travessia, sem perder nossas raízes. Rumo a novos
horizontes, com a clareza de onde queremos estar. Por isso, seguimos
avançando, de asas abertas, confiantes de que estamos no rumo certo.
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NOSSOS PROJETOS

NOSSOS

PROJETOS
Em 2018, o modelo de trabalho no planejamento e na execução dos projetos
foi reconfigurado, à luz do novo desenho institucional. A antiga Coordenação
Técnica foi convertida em Diretoria de Tecnologias Educacionais (DTE). Já
os antigos Núcleo de Educação e Tecnologia e Assessoria de Comunicação
foram fundidos, incorporando-se à nova Diretoria de Difusão e Mídias
(DDM). O funcionamento da nova estrutura teve início em 1o de julho, após
planejamento realizado no primeiro semestre.
Com a mudança, as duas diretorias passaram a ter responsabilidades no
desenvolvimento de projetos. Tanto aqueles estritamente pedagógicos,
envolvendo a elaboração e aplicação de metodologias para formação de
professores e gestores, como projetos de comunicação educativa voltados
à extensão ou difusão ampla, para públicos variados, dos conhecimentos
produzidos pelo CENPEC.
Neste segundo caso, a meta é difundir o acervo e as produções atuais da
organização sob os mais diversos formatos e mídias: plataformas digitais,
cursos EAD, eventos, jogos, vídeos, livros, publicações etc.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL
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DTE lidera o desenvolvimento de
projetos inovadores
A nova Diretoria de Tecnologias
Educacionais (DTE) se organizou a
partir de duas gerências: a Gerência
de Tecnologias Educacionais em
Construção (GTEC) e a Gerência de
Tecnologias Educacionais em Ação
(GTA). A primeira tem por objetivo
apoiar na construção de novas
tecnologias educacionais e elaborar
programas e projetos a partir do
conhecimento já produzido pelo
CENPEC. Visa também garantir a
articulação e participação dos técnicos
em espaços formativos.

tendo por eixo a missão, os valores e
os posicionamentos da instituição. O
zelo quanto a esse aspecto explica por
que nem todas as demandas recebidas
foram atendidas.
Se neste ano a prioridade da GTEC foi
atender às demandas de captação, a
previsão para 2019 é desenvolver ações
de articulação e compartilhamento
de conhecimentos do CENPEC. Uma
de suas metas é retomar os Grupos
de Estudo, formado por profissionais
de diferentes áreas e projetos, para
analisar a bibliografia atualizada
sobre as temáticas de interesse da
organização.

A Gerência de Tecnologias
Educacionais em Construção (GTEC)
é a instância que define e desenvolve
os objetivos e metas de médio prazo
da diretoria. É responsável por criar
condições para que as diretrizes
estratégicas traçadas pela DTE se
concretizem. Para isso, formula planos
de trabalho, fluxos e procedimentos.
Estabelece conexão entre a instância
estratégica e a operacional.

A Gerência de Tecnologias
Educacionais em Ação (GTA), por sua
vez, coordena os diversos projetos de
responsabilidade da DTE. Na maioria,
projetos de multiletramento, educação
integral e juventudes. Cada projeto
ou grupo de projetos (caso dos cinco
prêmios que o CENPEC realiza ou
implanta junto com parceiros) tem a
sua própria coordenação, articulada
operacionalmente pela GTA.

Em parceria com a Assessoria de
Captação de Recursos (ACR), a GTEC
respondeu entre agosto e dezembro
de 2018 a 24 novas demandas ao
CENPEC. Nesses cinco meses, foram
elaborados 19 projetos e ações, sempre

Veja a seguir a síntese dos resultados de
cada um dos projetos coordenados pela
GTA em 2018.
13

CENPEC 2018

NOSSOS PROJETOS

Acerte o passo na Busca Ativa Escolar

WWDESCRIÇÃO

Construir conteúdos formativos, desenhar, organizar e estruturar o plano de formação, com base nos materiais disponibilizados pelo Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) e seus parceiros União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e o Aprendiz, além de indicar caminhos a serem percorridos pelos participantes da plataforma Google Sala de Aula. O intuito é contribuir com a Estratégia
de Busca Ativa Escolar, uma tecnologia social atrelada a uma plataforma tecnológica
que visa a combater a exclusão escolar por meio do desenvolvimento de ações pelos
municípios.

WWPRINCIPAIS AÇÕES

Produção de materiais e conteúdos audiovisuais para o ambiente virtual do Google
Sala de Aula, que contribuam com a Estratégia de Busca Ativa Escolar. Construção de
Plano de Formação com percursos formativos que serão realizados por profissionais
envolvidos na ação.

WWDESTAQUES
ZZRealização de seminário sobre educação no campo
ZZProdução de materiais de formação para a plataforma Google Sala de Aula

RELATÓRIO INSTITUCIONAL
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Desenvolvimento Integral no Pará

Desenvolvimento Integral no Pará

WWDESCRIÇÃO

O CENPEC assessora a Secretaria de Educação do Estado do Pará no aprimoramento
e na consolidação das políticas e práticas de educação integral para o Ensino Médio.
Iniciado em agosto de 2018, o projeto tem duração prevista de 14 meses. Além de
desenhar e propor a reorganização da matriz curricular do Ensino Médio em tempo
integral, serão desenvolvidos estratégias, conteúdos, materiais, formações e ações de
apoio à equipe de gestão de 22 escolas de diferentes municípios paraenses. A perspectiva do consórcio é atingir todos os estabelecimentos de Ensino Médio em tempo
integral. Para isso, durante a execução do projeto serão criadas estratégias de repasse
da tecnologia desenvolvida.

WWPRINCIPAIS AÇÕES
do Plano de Trabalho e de Diagnóstico da implementação do
ZZElaboração
Ensino Médio em Tempo Integral em 22 escolas e na Secretaria de Estado
de Educação

do Plano de Apoio Técnico e proposta da estrutura da matriz
ZZElaboração
curricular

WWDESTAQUE

Assessoria à Secretaria de Educação do Pará no aprimoramento e consolidação das
políticas e práticas de educação integral para o Ensino Médio

15
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WWPARCEIROS INVESTIDORES

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
Governo do Pará

WWABRANGÊNCIA

Pará
Municípios: Belém, Ananindeua, Marabá, Maracanã, Barcarena, Santarém e Bragança

WWPARCEIROS

Fundação Carlos Alberto Vanzolini

WWENVOLVIDOS

5.381

44

Alunos

Diretores e coordenadores
pedagógicos

29

577

Gestores, técnicos
e supervisores de
secretarias

RELATÓRIO INSTITUCIONAL

Professores

16

22
Escolas

Educação com Arte: Oficinas Culturais – 9ª edição

Educação com Arte:
Oficinas Culturais – 9ª edição

WWDESCRIÇÃO

O Projeto Educação com Arte consiste na execução de oficinas culturais com o objetivo
de proporcionar aos adolescentes privados de liberdade acesso ao direito à arte e à
cultura, nos Centros de Internação (CIs) da Fundação CASA. Além disso, visa contribuir
para a melhoria dos programas socioeducativos, construindo metodologias e realizando ações socioculturais (oficinas, eventos e apresentações), articuladas ao projeto
político-pedagógico-institucional e que propiciem ampliação das potencialidades e colaborem para o desenvolvimento integral desses adolescentes.

WWPRINCIPAIS AÇÕES
ZZRealização das oficinas nos Centros de Internação
ZZParticipação no Musicasa (festival de música da Fundação Casa)
ZZParticipação nas Mostras de Arte Regionais da Fundação CASA
a espaços culturais (Biblioteca Municipal de Pirituba e Memorial da
ZZVisita
América Latina)
ZZFormação de arte-educadores (internas e externas ao CENPEC)
WWDESTAQUE

Execução de oficinas culturais
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NOSSOS PROJETOS

WWPARCEIRO INVESTIDOR

Fundação CASA – Secretaria da Justiça de São Paulo

WWABRANGÊNCIA
São Paulo – SP

WWPARCEIRO

Fundação CASA

WWENVOLVIDOS

5.400
Adolescentes

46

Diretores e coordenadores
pedagógicos

2

Gestores, técnicos e
supervisores de secretarias

RELATÓRIO INSTITUCIONAL
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23

Educadores Sociais

Parceria Votorantim pela Educação

Parceria Votorantim pela Educação

WWDESCRIÇÃO

O programa Parceria Votorantim pela Educação (PVE) busca contribuir para a melhoria da educação pública nos municípios em 10 estados e no Distrito Federal por
meio da mobilização social das comunidades e da qualificação das práticas de gestão
educacional e escolar, considerando o aperfeiçoamento de competências e habilidades profissionais. O principal objetivo é qualificar processos e práticas de gestão
educacional e escolar, ampliando as competências dos atores envolvidos em três
frentes de atuação:

ZZApoio à Gestão Educacional - rede municipal
ZZApoio à Gestão Escolar - escolas públicas municipais
ZZMobilização Social
O PVE teve início em 2007 e até 2017 o único consultor técnico do Instituto Votorantim (neste programa) era a Comunidade Educativa (CEDAC). Em 2018 o CENPEC
tornou-se também consultor técnico trabalhando em coautoria com o CEDAC na elaboração e condução da proposta metodológica. No entanto, cada instituição atende
diretamente alguns municípios.
As atividades são realizadas de forma presencial e a distância ao longo do ano, incluindo diferentes públicos diretamente envolvidos na educação do município. O
programa visa ainda a contribuir para a melhoria da educação pública do município,
beneficiando indiretamente professores e alunos das redes municipais de educação.
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NOSSOS PROJETOS

WWPRINCIPAIS AÇÕES
GESTÃO EDUCACIONAL
I.

Processos de gestão: Apropriação pela equipe da Secretaria dos processos
de gestão, grau de autonomia com que são executados e participação da
comunidade escolar em instâncias de planejamento.

II.

Registro e documentação: Apropriação pela equipe da Secretaria do uso
de registros e documentação dos seus processos, com envolvimento da
gestão escolar.

III. Acompanhamento das aprendizagens: Apropriação pela equipe da
Secretaria do acompanhamento dos resultados de aprendizagem
dos alunos por meio dos dados educacionais secundários e primários
disponíveis, com envolvimento da gestão escolar.
IV. Constituição de equipe colaborativa: Compreensão pela equipe da
Secretaria da importância de trabalhar colaborativamente em equipe,
envolvendo inclusive os gestores escolares.
V.

Parcerias e mobilização social: Apropriação pela Secretaria da sua função
de mobilizadora da sociedade pela educação e aperfeiçoamento da sua
capacidade de implementar parcerias considerando as necessidades da
rede.

VI. Articulação das ações da escola e políticas da rede: Aperfeiçoamento
da capacidade da equipe da Secretaria de promover a integração e a
articulação dos projetos das escolas e as políticas de educação da rede.
VII. Formação continuada: Apropriação pela Secretaria da importância de
implementar a formação continuada da sua equipe e da direção escolar
na rede.
VIII. Gestão de recursos: Capacidade da equipe da Secretaria de gerenciar
os recursos financeiros, humanos e materiais da rede, com foco na
aprendizagem.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL
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Parceria Votorantim pela Educação

GESTÃO ESCOLAR
I.

Processos de gestão: Apropriação pela direção escolar dos processos de
gestão, grau de autonomia com que são executados e participação da
comunidade escolar em instâncias de planejamento.

II.

Registro e Documentação: Apropriação pela direção escolar do uso de
registros e documentação dos processos e práticas da escola.

III. Acompanhamento das aprendizagens: Apropriação pela direção escolar
do acompanhamento dos resultados de aprendizagem dos alunos por
meio dos dados educacionais disponíveis.
IV. Constituição de equipe colaborativa: Compreensão pela direção escolar
da importância de trabalhar em equipe, nos planejamentos, decisões e
ações da escola.
V.

Parcerias e mobilização social: Compreensão pela direção escolar da
importância da participação dos alunos e das famílias nos planejamentos,
decisões e ações da escola.

VI. Escola e as políticas de educação da rede: Capacidade da direção escolar
de compreender a integração e a articulação dos projetos da escola
(projeto político-pedagógico – PPP, projetos didáticos e institucionais,
proposta pedagógica da escola) e as políticas de educação da rede
municipal.
VII. Formação continuada: Preocupação da direção escolar (por meio
da gestão pedagógica) em garantir a formação continuada dos seus
profissionais.
VIII. Gestão de recursos: Capacidade da direção escolar de gerenciar os
recursos financeiros, humanos e infraestrutura (materiais, espaço e
equipamentos) da escola, com foco na aprendizagem.
MOBILIZAÇÃO
I.

Conhecimento do indivíduo sobre a educação: Aumento do conhecimento
geral sobre a qualidade da educação no município e sobre ações em
curso para a sua melhoria.

II.

Atitude do indivíduo pela educação: Promover a disposição em atuar pela
educação e mobilizar outros pela causa.

III. Estrutura da rede local pela educação: Crescimento da atuação coletiva e
diversificada de pessoas e de organizações que trabalham conjuntamente
e com alto grau de confiança em prol da educação.
IV. Vitalidade da rede local pela educação: Promoção da capacidade de
produzir resultados e de gerar impacto com continuidade das ações
coletivas; boa capacidade de comunicação e de interação na rede,
abertura para novos integrantes e grau de autonomia da rede.
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V.

Cobertura da rede local pela educação: Aumento da abrangência
territorial da rede e diversidade de público envolvido e impactado nas
ações realizadas.

WWDESTAQUE

Oficinas de pactuação e de mobilização

WWPARCEIRO INVESTIDOR
Instituto Votorantim

WWABRANGÊNCIA

Estados: Bahia (BA), Distrito Federal (DF), Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Mato Grosso
(MT), Mato Grosso do Sul (MS), Pará (PA), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Sergipe (SE), Tocantins (TO)
Municípios: Água Clara, Alcobaça, Aparecida do Taboado, Aracruz, Araripina, Aripuanã,
Betânia do Piauí, Brasilândia, Cachoeira, Caçu, Camaçari, Capanema, Conceição da Barra, Corumbá, Curral Novo do Piauí, Edealina, Fundão, Governador Mangabeira, Ibiraçu, Ladário, Laranjeiras, Maragogipe, Montanha,
Niquelândia, Nobres, Nova Viçosa, Pedro Canário, Pinheiros, Primavera,
São Félix, Santa Filomena, Selvíria, Sobradinho, Uruaçú e Xambioá.

WWPARCEIRO

Comunidade Educativa CEDAC

WWENVOLVIDOS

665 400 295

Diretores e
coordenadores
pedagógicos

RELATÓRIO INSTITUCIONAL

Escolas

Gestores e
técnicos

22

35

Municípios

Prêmio Fundação Telefônica Vivo

Prêmio Fundação Telefônica Vivo

WWDESCRIÇÃO

A iniciativa tem por objetivo formar as bases teóricas e metodológicas para realizar um
Prêmio sobre Inovação Educativa em 2019 – em comemoração aos 20 anos da Fundação Telefônica Vivo (FTV). A ação visa a desenvolver com os participantes um processo
de planejamento de ações com foco na melhoria da aprendizagem dos estudantes,
por meio de metodologia que favoreça a criatividade e a construção de inovação.

WWPRINCIPAIS AÇÕES
ZZDesenvolvimento de Metodologia, Estudo, Pesquisa e Avaliação
ZZFormação de Professores
ZZFormação de Gestores e Agentes Educacionais
ZZProdução de Materiais e Publicações
ZZInovação Educativa
WWDESTAQUES
envolvendo as equipes das duas organizações (CENPEC e FTV),
ZZWorkshop
que resultou na sistematização da concepção de inovação educativa no
âmbito do Prêmio.

para elaborar a proposta de desenho do Prêmio 2019 (incluindo
ZZWorkshop
a definição de público-alvo, critérios de participação, etapas de inscrição
e eixos avaliativos).

digital da Trilha Formativa, que contém a ementa de cada um dos
ZZPlano
módulos, a indicação dos recursos da plataforma, a definição de objetos
digitais de aprendizagem e a lista de novas produções para alinhavar tais
conteúdos.

WWPARCEIRO INVESTIDOR
Fundação Telefônica Vivo

WWABRANGÊNCIA
Nacional

23
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Prêmio Itaú-Unicef 2018

WWDESCRIÇÃO

Criado em 1995, o Prêmio Itaú-Unicef tem como objetivo identificar, reconhecer, dar
visibilidade e estimular parcerias entre Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e escolas públicas no desenvolvimento de ações socioeducativas que contribuam para o
desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens brasileiros em condições
de vulnerabilidade social. Além disso, o Prêmio oferece processos de formação para
agentes públicos, de modo que eles se apropriem de metodologias de avaliação e, ao
mesmo tempo, mobilizem a sociedade civil para a importância de participar no desenvolvimento de ações que promovam a educação integral.

WWPRINCIPAIS AÇÕES

Em 2018, a 13ª edição do Prêmio Itaú-Unicef teve seus esforços concentrados em duas
grandes frentes de ação: o processamento do Prêmio e a mobilização da Rede do Prêmio Itaú-Unicef. A primeira delas teve como principal objetivo valorizar e reconhecer a
atuação das OSCs por meio da premiação de duas categorias. Uma que dá visibilidade
àquelas que desenvolvem um trabalho de qualidade para o desenvolvimento integral
de crianças e adolescentes, articuladas com diversos atores do território; e outra para
parcerias entre OSCs e escolas que promovem uma atuação pautada pela educação
integral.
Já a mobilização focou no fortalecimento do capital social já identificado ao longo de
toda a trajetória do programa, potencializando o seu papel de estimular e apoiar a
ativação das redes locais.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL
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Prêmio Itaú-Unicef 2018

WWDESTAQUES
ZZLançamento nacional do Prêmio (virtual)
ZZEncontro de seleção de projetos semifinalistas
ZZEncontro de seleção de projetos finalistas
ZZEncontro de seleção de projetos premiados
ZZEncontro de formação com projetos finalistas
ZZPremiação nacional
WWPARCEIROS

INVESTIDORES

WWABRANGÊNCIA
Nacional

Fundação
Itaú Social e Unicef

WWPARCEIROS
Congemas
Futura
Undime

WWENVOLVIDOS

389.548

3

Alunos beneficiados

Gestores, técnicos e supervisores de
secretarias

1.415

Diretores e coordenadores pedagógicos

141
Professores

1.133

Coordenadores de OSCs

25
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Plataforma Educação&Participação
DESCRIÇÃO
W
W
Ambiente digital de mobilização, formação e produção colaborativa de conhecimento sobre educação integral, com base em ações, práticas e metodologias do Prêmio
Itaú-Unicef. Seu acervo é constituído de textos, entrevistas, reportagens, vídeos, publicações, oficinas temáticas e materiais multimidiáticos que dão suporte formativo a
ações e estudos sobre educação integral. Além disso, a plataforma é uma grande rede
colaborativa de troca e construção de conhecimento sobre o tema.

WWPRINCIPAIS AÇÕES
as ações do Prêmio Itaú-Unicef quanto à divulgação do lançamento,
ZZApoiar
abertura de inscrições e premiações.
conteúdos formativos, a fim de oferecê-los ao público
ZZDisponibilizar
envolvido no desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens,
sobretudo gestores e educadores sociais das organizações e profissionais
das escolas públicas participantes do Prêmio Itaú-Unicef.

DESTAQUES
W
W
Oferta de ações formativas on-line, como cursos, com 5.115 inscritos em 2018.

WWPARCEIRO INVESTIDOR
Fundação Itaú Social

WWABRANGÊNCIA
Nacional

WWACESSOS DA PLATAFORMA

25.571

10.328

1.060.539

609.749

Usuários cadastrados

Facebook (seguidores)

Visualizações de páginas

RELATÓRIO INSTITUCIONAL

visitas
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Prêmio Professores do Brasil – 11ª edição

Prêmio Professores do Brasil – 11ª edição

WWDESCRIÇÃO

O Prêmio Professores do Brasil busca reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de
professores de escolas públicas que contribuem para a melhoria dos processos de
ensino-aprendizagem desenvolvidos nas salas de aula.

WWPRINCIPAIS AÇÕES

Em sua 11ª edição, o CENPEC realizou assessoria ao Ministério da Educação (MEC)
para aperfeiçoar todos os mecanismos criados na edição anterior. Pela primeira vez,
foi utilizado o sistema de inscrição e de avaliação do próprio MEC.

WWDESTAQUE

Em 2018, a ação do CENPEC contemplou atualizações no curso para os avaliadores,
formação dos coordenadores estaduais para mobilização e avaliação, coordenação da
seleção regional e nacional, oficinas pedagógicas para professores vencedores e, por
fim, consultoria para o desenho da próxima edição.

WWPARCEIROS INVESTIDORES
Ministério da Educação (MEC)
Organização dos Estados
Ibero-americanos (OEI)

WWABRANGÊNCIA
Nacional
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WWPARCEIROS

Associação Brasileira
de Editores de Livros
Escolares (Abrelivros)
Associação de
Comunicação Educativa
Roquete Pinto (Acerp)

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior
(Capes)

Organização das Nações
Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura
(Unesco)

Fundação Itaú Social

Shell Brasil

Fundação Maurício
Centro de Inovação para a Sirotsky Sobrinho (FMSS)
Educação Brasileira (Cieb)
Fundação Santillana
Conselho Nacional dos
Instituto Península
Secretários de Educação
(Consed)
Instituto Singularidades
Organização dos Estados
Ibero-americanos para a
Educação, a Ciência e a
Cultura (OEI)

Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae)
Serviço Social do
Comércio/Departamento
Nacional (Sesc/DN)
União Nacional dos
Dirigentes Municipais de
Educação (Undime)

WWENVOLVIDOS

2.272
Escolas

RELATÓRIO INSTITUCIONAL

54

Gestores, técnicos e
supervisores de secretarias

28

4.040
Professores

Prêmio Respostas para o Amanhã – 5ª edição

Prêmio Respostas para o Amanhã – 5ª edição

WWDESCRIÇÃO

O Prêmio Respostas para o Amanhã mobiliza estudantes e professores do Ensino Médio da rede pública de todo o país para a realização de projetos em que a investigação
científica é trabalhada nas dimensões cultural e social da ciência como elementos de
compreensão e participação na sociedade, a fim de gerar possibilidades para identificar e solucionar os problemas que surgem no dia a dia. Em sua 5ª edição, o Prêmio
contou com 1.128 projetos inscritos que envolveram mais de 47 mil alunos, que foram
desafiados a intervirem em suas comunidades por meio de propostas os quais contribuam para uma sociedade mais sustentável.

WWPRINCIPAIS AÇÕES

Os 25 projetos vencedores regionais foram avaliados e então selecionados 3 projetos
vencedores em âmbito nacional, por uma banca julgadora formada por especialistas nas
áreas de Ciências e Juventudes e por representantes das instituições parceiras do Prêmio.
Houve produção e divulgação dos 25 vídeos dos projetos vencedores regionais no portal do Prêmio e 5 deles foram escolhidos, um por região, pelo voto popular.
A escolha de 3 vencedores nacionais possibilitou uma premiação com caráter formativo, por meio de intercâmbio científico-cultural destinado aos professores coordenadores, professores parceiros e todos os alunos das turmas vencedoras. Foram realizadas
palestra, oficinas e visitas técnicas a fim de promover o compartilhamento de experiências e a reflexão sobre os projetos e as práticas educativas, o que já era um desejo
remoto da coordenação do Prêmio.
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A edição premiou regionalmente 25 escolas por projetos que se destacaram em três
eixos avaliativos:
para a formação de jovens comprometidos com os princípios
ZZContribuição
da sustentabilidade local e global e com a melhoria das condições de vida
na comunidade.

no campo das áreas das Ciências da Natureza e da Matemática e
ZZPesquisa
suas Tecnologias a partir da compreensão dos conhecimentos científicos
por meio de investigação, experimentação e proposição de soluções para
uma vida sustentável.

democrática dos alunos nos processos de adesão,
ZZParticipação
formulação, desenvolvimento e apresentação do projeto.

WWDESTAQUES
campo da mobilização, foi constituída uma rede de ancoragem
ZZNo
composta de especialistas em Educação e avaliadores do Prêmio que
atuam nas secretarias de Educação ou outras instituições correlatas.

lançamento da página do Prêmio nas redes sociais (Facebook e
ZZOInstagram)
ampliou a comunicação especialmente entre os estudantes,
que estão frequentemente interagindo nelas.

reconhecimento e participação de professores parceiros de
ZZHouve
diferentes áreas do conhecimento no desenvolvimento dos projetos,
visando a fomentar propostas interdisciplinares e formalizar ações
articuladas entre professores.

WWPARCEIRO
INVESTIDOR

WWABRANGÊNCIA
Nacional

Samsung

RELATÓRIO INSTITUCIONAL

30

WWPARCEIROS
Consed
OEI
Reduca
Unesco

Prêmio Respostas para o Amanhã – 5ª edição

WWENVOLVIDOS

16.246

385

412

Alunos participantes

Escolas envolvidas

Instituições beneficidas

770

385

887

Diretores e coordenadores
pedagógicos

Escolas

Professores

WWPORTAL RESPOSTAS PARA O AMANHÃ

139.425

493.438

Acessos

15.838
Usuários cadastrados

Visualizações de páginas

14.900

Facebook (publicação de maior alcance)

1.924

139.275

Facebook (seguidores)

Usuários novos
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Programa Desafios Impaes 2018

WWDESCRIÇÃO

Assessoria técnica ao Instituto Minidi Pedroso de Arte e Educação Social (Impaes) na
seleção de parceiros executores da formação continuada em Centros de Educação
Infantil (CEI), monitoramento e avaliação da implementação dos projetos formativos e
desenvolvimento cursos autoformativos.

WWPRINCIPAIS AÇÕES

Tecnologia de informação e comunicação aplicada; formação de professores, gestores
e agentes educacionais; ações de monitoramento e avaliação.

WWDESTAQUES
de dois cursos autoformativos no site Arte na Creche: “Objetos
ZZRealização
Potentes” e “Lama, Argila, Barro e Cerâmica”.
ZZFinalização da formação em serviço nas creches parceiras.
WWPARCEIRO
INVESTIDOR

WWABRANGÊNCIA

WWPARCEIROS

São Paulo

Associação Nossa Turma
Associação Sabiá
Comunidade Educativa
Cedac
Instituto Avisa Lá

Impaes

WWPROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

1.000 64
Alunos beneficiados

RELATÓRIO INSTITUCIONAL

30

Diretores e
coordenadores
pedagógicos

Escolas

32

150
Professores

Programa Escrevendo o Futuro/Olimpíada de Língua Portuguesa

Programa Escrevendo o Futuro/
Olimpíada de Língua Portuguesa

WWDESCRIÇÃO

O Programa Escrevendo o Futuro tem como objetivo contribuir para a melhoria do
ensino da leitura e escrita nas escolas públicas de todo o país. Realiza diversas modalidades de formação presencial e a distância para educadores, além de um concurso de
textos que premia as melhores produções dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio: a Olimpíada de Língua Portuguesa.

WWPRINCIPAIS AÇÕES

Em 2018, as ações foram desenvolvidas em duas frentes de trabalho:
da Olimpíada, com a inclusão de atividades de escuta
ZZRedesenho
qualificada realizada por meio de entrevistas on-line e participação em
encontro presencial, realizada pela equipe da Rede Conhecimento Social,
envolvendo representantes de secretarias de Educação municipal e
estadual, docentes universitários, professores semifinalistas e ex-alunos –
cinco regiões do país.

presencial em 23 Unidades da Federação e a distância, com a
ZZFormação
realização, nos dois semestres, de cinco cursos on-line: Sequência Didática:
Áprendendo por meio de Resenhas; Caminhos da Escrita; Leitura Vai, Escrita
Vem, Avaliação Textual: Análises e Propostas; e Nas Tramas do Texto.

continuidade à publicação da revista Na Ponta do Lápis, com a
ZZDeu-se
divulgação dos números 31 (julho) e 32 (dezembro).
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WWDESTAQUES
Portal Escrevendo o Futuro:
didática para produção de texto em diferentes gêneros
ZZSequência
discursivos
ZZJogo de Aprendizagem: Pontos de Vista
com autores: Geovani Martins, Marcelo D’Salete, Estrela D’Alva,
ZZEntrevistas
Conceição Evaristo e Slam das Minas
são enviados boletins com as atualizações do portal a todos
ZZSemanalmente
os usuários cadastrados e professores inscritos na Olimpíada
dos professores e do coordenador pedagógico do 4º
ZZAcompanhamento
ano da EMEF Assad Abdala, na zona leste da capital paulista
de projetos de leitura literária, com interlocução a distância,
ZZRealização
seleção e visita em 6 escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio, em
diferentes regiões do país

da nova logomarca e de peças publicitárias, além da reformulação
ZZCriação
do regulamento
do caderno do gênero Documentário: Olhar em movimento:
ZZElaboração
cenas de tantos lugares
prêmio passou a contar com nova categoria para os 1º e 2º anos do
ZZOEnsino
Médio
ZZProdução do conteúdo do documentário para o curso Avaliação de Texto

WWPARCEIRO
INVESTIDOR

WWABRANGÊNCIA
Nacional

Fundação Itaú Social

RELATÓRIO INSTITUCIONAL
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WWPARCEIROS

Canal Futura
Consed
Fundação Roberto Marinho
Undime

Programa Escrevendo o Futuro/Olimpíada de Língua Portuguesa

WWENVOLVIDOS

3.966 4.054 80.000
Escolas

Gestores, técnicos e
supervisores de secretarias

Professores

WWPORTAL ESCREVENDO O FUTURO

382.978

10.970

101.290

34.944

73.442

114.610

Usuários cadastrados

Usuários novos

Acessos

Visualizações de páginas

Facebook (seguidores)

Facebook (publicação de maior alcance)
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Programa Juventudes Paraty Comunitas

WWDESCRIÇÃO

O objetivo deste Programa foi assessorar a Coordenadoria da Juventude em sua estruturação e na implementação de políticas para a juventude. A partir dos princípios que
norteiam o trabalho do Núcleo de Juventude do CENPEC, a assessoria contribuiu para
o desenho de políticas que considerem o enfrentamento das desigualdades sociais, a
transversalidade e articulação entre as políticas públicas e a participação dos jovens
na vida pública.

WWPRINCIPAL AÇÃO

Continuação das ações do projeto desenvolvido em 2017, que teve como objetivo fortalecer a Coordenadoria da Juventude de Paraty por meio de encontros formativos.

WWDESTAQUES

As ações foram realizadas em três grandes eixos:
institucionais para viabilizar o campo de trabalho no
ZZInterlocuções
município de Paraty
ZZRealização da pesquisa Ser Jovem em Paraty
de encontros formativos com atores institucionais e da sociedade
ZZPromoção
civil

WWPARCEIRO INVESTIDOR

WWABRANGÊNCIA

Comunitas – Programa Juntos

Rio de Janeiro (RJ)

pelo Desenvolvimento Sustentável

WWENVOLVIDOS

23

Alunos beneficiados

RELATÓRIO INSTITUCIONAL

1

Diretor e coordenador
pedagógico
36

2

Gestores, técnicos e
supervisores de secretarias

Programa Jovens Urbanos – Assessoria à SEE do Governo do Estado de Minas Gerais

Programa Jovens Urbanos – Assessoria
à SEE do Governo do Estado
de Minas Gerais

WWDESCRIÇÃO

O Programa Jovens Urbanos visa a promover a ampliação do repertório sociocultural
de jovens que vivem em territórios urbanos vulneráveis na perspectiva da educação
integral. Ele atua em três linhas de ação: laboratório, transferência de tecnologia e
assessoria a estados e municípios. Para isso, desenvolve, implementa e dissemina tecnologias de trabalho com a juventude apoiada em processos de formação ampliada,
geração de oportunidade e inserção produtiva.
A transferência de tecnologia promove o fortalecimento das capacidades institucionais
de organizações sociais parceiras, envolvendo o fortalecimento de estratégias de gestão e formação dos profissionais.
As assessorias aos estados e municípios são orientadas pela constituição de arranjos
governamentais intersetoriais e se desenvolvem a partir de quatro eixos estratégicos:
articulação institucional, educação integral, territorialidade e formação de profissionais.

WWPRINCIPAL AÇÃO

Continuidade da assessoria ao Governo do Estado de Minas Gerais, cujo objetivo foi
contribuir na formulação da política de educação integral para o Ensino Médio.
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WWDESTAQUES

Produção e divulgação de série de vídeos destinados principalmente aos professores
de Ensino Médio, com o objetivo de propiciar uma reflexão sobre a educação integral
das juventudes, suas concepções e práticas de currículo que contribuem para construir uma escola onde os jovens estudantes são sujeitos de sua aprendizagem. Abaixo
são apresentadas as sinopses das produções:
na Escola: Quem é professor sabe que não é nada simples ouvir os
ZZPesquisa
estudantes quando se trata de ensinar os conteúdos escolares. O principal
desafio é promover na escola um ambiente de pesquisa e transformar em
problemas científicos os assuntos que interessam aos jovens. Nesse vídeo
trazemos algumas sugestões para inspirar o caminho dos inovadores.
de Vida: A história de vida dos estudantes pode ser ponto de
ZZHistória
partida para que os professores desenvolvam competências, habilidades
e conteúdos escolares. Não só podem como devem! Quando a experiência
dos jovens entra em cena, além de termos estudantes mais mobilizados, o
aprendizado é mais significativo.
étnico-racial: Sabemos que uma das mais belas riquezas do nosso
ZZEquidade
país é sermos formados por três grandes matrizes culturais: a indígena,
a europeia e a africana. Nossos estudantes vêm dessas diversas origens.
Como o currículo escolar pode ser estruturado a partir dessa diversidade?
É o tema desse vídeo.
e Sexualidade: Nesse vídeo, a igualdade de gênero vai à escola e
ZZGênero
levanta importantes questões: As jovens e os jovens são educados da
mesma maneira? Em que medida a escola lhes oferece oportunidades
iguais? Como superamos os estereótipos de gênero e promovemos uma
educação equitativa?
Criativas: Muitos professores já desenvolvem práticas curriculares
ZZAmbiências
interessantes e inovadoras! O grande desafio quando se começa a ouvir o
que os jovens e as jovens desejam é conciliar tantas vontades. Nesse vídeo,
apresentamos as Ambiências Criativas uma metodologia de planejamento
curricular que coloca centralidade nos desejos juvenis.
Lançamento da publicação – Itinerário para as juventudes e a educação integral em
Minas Gerais – Parte 2: Gestão democrática, currículo e mudança educacional

RELATÓRIO INSTITUCIONAL
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Programa Jovens Urbanos – Assessoria à SEE do Governo do Estado de Minas Gerais

WWPARCEIRO

WWPARCEIRO

Fundação Itaú Social

de Minas Gerais

INVESTIDOR

Secretaria de Educação

WWABRANGÊNCIA
Belo Horizonte (MG)

WWPROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

600

15

Alunos beneficiados

Gestores, técnicos e
supervisores de secretarias

9

20

Diretores e
coordenadores
pedagógicos

Professores

4

Escolas
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Com a DDM, avança a produção e
disseminação do conhecimento
A Diretoria de Difusão e Mídias (DDM) se constituiu como tal e inicou operações em julho
de 2018, fundindo duas unidades – a Assessoria de Comunicação e o Núcleo de Educação
e Tecnologia. Além disso, absorveu as atividades de comunicação, desenvolvimento de tecnologias e gestão de sistemas digitais desenvolvidas no âmbito dos projetos do CENPEC.
O fundamento de sua criação é exatamente centralizar tudo o que a organização produz em termos de comunicação, em todas as mídias e suportes, sejam impressos,
audiovisuais ou digitais. Dessa forma, passa a operar com uma nova lógica de extensão à sociedade do vasto cabedal de conhecimentos acumulados pela casa, em escala
crescente, a partir de uma estrutura própria, como fazem as universidades.
Em 2018, as atividades da DDM desenvolveram-se em dois modelos organizacional,
cada qual vigente em um dos semestres.
No primeiro, a missão foi estruturar a diretoria e preparar a migração das atividades
que ela absorveria. Em paralelo, supervisionar e orientar o trabalho desenvolvido na
Assessoria de Comunicação e no Núcleo de Educação e Tecnologia, a partir das diretrizes estratégicas definidas pela Superintendência – sempre tendo em vista o novo
desenho organizacional a ser implantado e a alteração dos fluxos de trabalho que
necessariamente decorreria dele.
No período de janeiro a junho de 2018, o Núcleo de Educação e Tecnologia (NTE) atuou
em sua rotina normal, basicamente de apoio aos projetos da organização. Em especial,
levando a eles soluções digitais (plataformas, sites, jogos, etc) e fazendo a gestão de
cursos on-line desenvolvidos em conjunto. Na sua área de conteúdo, produziu textos,
vídeos e comunicação gráfica para as diversas plataformas dos projetos, sobretudo a
plataforma Educação e Participação, e forneceu materiais para as postagens nas redes
sociais, cuja gestão ainda esteve a cargo das equipes dos próprios projetos.
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Já a Assessoria de Comunicação cuidou de editar o site institucional do CENPEC e as
páginas da organização nas redes sociais. Trabalhou no atendimento à imprensa, tanto no atendimento receptivo, dando fluxo a demandas apresentadas pelos veículos
jornalísticos, de comentário e análise de assuntos gerais da educação, como no proativo, distribuindo notas de pauta e sugerindo abordagens de interesse específico do
CENPEC e de seus projetos.
Atuou ainda no suporte à Superintendência e à Presidência do Conselho de Administração, coletando informações, fazendo análises e produzindo materiais para as intervenções públicas de suas titulares (artigos jornalísticos, apresentações para eventos,
pautas para orientação em reuniões de trabalho etc).
A partir de 1º de julho, com a DDM já instituída, o trabalhou organizou-se de outra forma. A diretoria foi dividida em duas coordenações:
Digitais (CTD), encarregada de todas as atividades de educação
ZZTecnologias
a distância e do suporte de tecnologia de informação.
de Conteúdos (CDC), com a missão de editar o site institucional do
ZZDifusão
CENPEC, desenvolver plataformas e produtos digitais, produzir artigos e

notícias para todas as plataformas dos projetos, e realizar postagens em
todas as redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube etc) - tanto
dos projetos como da própria organização.

Os resultados foram expressivos. O site institucional do CENPEC foi dinamizado e atingiu 379 mil visualizações de página no ano. As diversas redes sociais operadas pela
DDM, tanto as de projetos como as do próprio CENPEC, atingiram mais de 130 mil
seguidores.
Os cadastros de e-mail da organização, dispersos entre os diversos projetos e áreas,
foram centralizados e iniciou-se a sua validação. Dos cerca de 450 mil nomes cadastrados, 382 mil tiveram seus endereços digitais confirmados até dezembro de 2018.

COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS
No primeiro semestre de 2018, antes da constituição da DDM, o então existente Núcleo
Tecnologia e Educação (NTE) cuidou da gestão do ambiente virtual de cursos online de
cinco plataformas: Escrevendo o Futuro, Educação&Participação, Prêmio Itaú-Unicef,
Arte na Creche e Parceria Votorantim pela Educação.
41

CENPEC 2018

NOSSOS PROJETOS

Essa gestão incluiu a produção de conteúdos digitais, a preparação de ambientes virtuais
para as inscrições, o monitoramento dos acessos e da participação, e o suporte aos cursistas. No total, foram realizados 16 cursos, com cerca de 22 mil inscrições ao longo do ano.
Já no segundo semestre de 2018, o NTE foi incorporado à DDM, convertendo-se em
Coordenação de Tecnologias Digitais (CDT). Além da gestão dos cursos on-line dos
projetos, a CTD passou a realizar também as seguintes ações:
do ambiente virtual dos 8 cursos on-line do Programa
ZZDesenvolvimento
Letra Viva Alfabetiza, para serem ofertados em 2019 no Portal CENPEC. Três
cursos foram reaproveitados e revisados do projeto Alfaletrar, realizado
em 2016 e 2017. Para os outros cinco, foram contratadas novas autoras.
Os temas dos cursos são:
1.

Consciência fonológica: entre o som e o sentido

2.

Entre livros e leitores: o espaço da mediação

3.

Sistema de escrita: entendendo as regras do jogo

4.

Textos da tradição oral na apropriação da escrita

5.

Proposta didática para produção de texto

6.

Trilhas para a revisão de texto

7.

Os jogos de regras para o conhecimento do sistema de escrita

8.

Alfabetização e letramentos: práticas, teorias e reflexões

do curso on-line Alfabetização: Concepções e Práticas, em
ZZProdução
parceria com o Instituto Singularidades. No mês de lançamento, o curso
teve cerca de 100 matrículas, ao custo de R$ 350,00 por matrícula. Trata-se
da primeira experiência do CENPEC no oferecimento de cursos pagos, em
parceria com um instituto de ensino superior.
do desenvolvimento e administração dos sistemas de prêmios e
ZZGestão
concursos dos projetos.
dos sistemas: planejamento, especificação e
ZZDesenvolvimento
acompanhamento do desenvolvimento de TI, homologação e
implementação do sistema.

ZZCapacitação das equipes para uso dos sistemas; criação de tutoriais.
dos sistemas (administrador master): suporte
ZZOperacionalização
técnico do sistema; interface com o fornecedor de TI para sustentação;
monitoramento do sistema em todas as etapas; organização dos
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relatórios; organização de mailing dos prêmios/concursos e realização
de disparos de comunicados em massa.

de qualidade dos sistemas: identificação de melhorias e
ZZControle
aperfeiçoamentos dos sistemas e organização da documentação de TI.
do projeto de um sistema único de prêmios. Integrado ao Portal
ZZDesenho
CENPEC, esse sistema será multiprêmio, multiedição e multicategoria –
ou seja, ele conterá funcionalidades que poderão ser usadas em diversos
prêmios, de forma compartilhada, reduzindo custos operacionais para
todos e eliminando a necessidade de retrabalhos, que são frequentes.

COORDENAÇÃO DE DIFUSÃO DE CONTEÚDOS
Ao longo de 2018, quando ainda fazia parte do Núcleo de Tecnologia e Educação, e
depois de já instituída como órgão da Direção de Difusão e Mídias, a CDC realizou uma
infinidade de ações de comunicação. Em linhas amplas, a coordenação fez:
e edição de conteúdos, em texto, vídeo e arte digital, para todos
ZZProdução
os sites e plataformas dos projetos do CENPEC, assim como para o site da
organização.
publicação e impulsionamento de posts nas diversas redes sociais
ZZCriação,
– Facebook, Twitter, Instagram, YouTube –, tanto em páginas específicas de
projetos como nas páginas do próprio CENPEC.
de artes, videografismo, textos e apresentações (PPT)
ZZDesenvolvimento
para todos os setores da organização, incluindo Diretoria Executiva,
assessorias de Captação de Recursos e Institucional e Diretoria de Pesquisa
e Avaliação.
Também ficaram também a encargo da CDC o planejamento de dois grandes projetos
internos do CENPEC, que serão implantados em 2019. São eles:
CENPEC: Transformação do site institucional em um grande portal de
ZZPortal
conteúdos educacionais, com a proposta de facilitar o acesso de professores,
estudantes e gestores da educação ao vasto acervo da organização, e de ampliar
a visibilidade dos projetos e tecnologias educacionais que o CENPEC desenvolve.
CENPEC: Inicialmente envolverá a organização e incremento do canal
ZZTV
do CENPEC na rede social You Tube, ampliando fortemente a quantidade
de vídeos ali abrigados e realizando novas produções audiovisuais, tanto
ao vivo como pré-gravadas, com a meta de multiplicar em prazo curto a
audiência do canal. A médio prazo, capacitará a organização para produzir
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material audiovisual educativo de alto padrão técnico, a ser distribuído em
canais de televisão abertos ou fechados, serviços de vídeo sob demanda e
outras formas de difusão.
Finalmente, foi através da CDC que a DDM realizou em 2018 seis atividades de relevância, alcance e influência:
do debate Educação para a Equidade e a Redução
ZZAdassupervisão-geral
Desigualdades, que reuniu em 4 de outubro, na sede do CENPEC, os
coordenadores de educação de cinco campanhas presidenciais, para
apresentar e debater propostas para a educação brasileira: Ana Maria Diniz
(candidatura Geraldo Alckmin - PSDB), Nelson Marconi (Ciro Gomes - PDT),
André Stabile (Marina Silva - Rede), Daniel Cara (Guilherme Boulos - PSOL) e
Selma Rocha (Lula - PT).

do Encontro com as Redes Municipais de Educação, em 4 de outubro,
ZZAnaprodução
sede do CENPEC. Secretários, gestores de diferentes níveis e técnicos em
educação dos municípios de Américo Brasiliense, Bragança Paulista, Cerquilho,
Franca, Itaberá e Peruíbe, em São Paulo; e de Campanha, no estado de Minas
Gerais, debateram os desafios da gestão pública e as políticas educacionais.

concepção e produção do debate on-line Informação, Memes e WhatsApp – A
ZZAFormação
da Opinião Pública na Cultura Digital, com a presença dos professores

Juliano Spyer, Pollyana Ferrari e Francisco Brito Cruz. O encontro é transmitido
em 23 de outubro pelo site do CENPEC, no canal do YouTube e nas redes
sociais da organização.

do evento de lançamento do livro Razões e desafios do gestor da
ZZProdução
Educação, editado pelo CENPEC em parceria com a Fundação Santillana, a

Editora Moderna e a Fundação Tide Setubal, na Biblioteca Alceu Amoroso Lima,
em Pinheiros. Foram duas mesas de debate, em 5 de dezembro, reunindo
importantes personalidades do mundo educacional.

e produção do Seminário Internacional Acesso e Conclusão da
ZZOrganização
Escola Secundária: Os Desafios e Possibilidades do Campo, realizado entre 3 e 5

de dezembro, em Manaus (AM). Iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef), com realização do CENPEC.

do evento de lançamento do livro Itinerário para as juventudes e
ZZProdução
a educação integral em Minas Gerais, com duas mesas de debate realizadas

no auditório do CENPEC em 11 de dezembro, das quais participaram Macaé
Evaristo, ex-secretária de Educação de Minas Gerais, e Cecília Resende,
coordernadora de Educação Integral e Integrada, da Secretaria de Educação de
Minas. Pelo CENPEC, falam Anna Helena Altenfelder, presidente do Conselho
de Administração, e Lilian Kelian, técnica de projetos. A mediação foi de
Wagner Santos, gerente de Tecnologias Educacionais em Desenvolvimento.
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Projeto
Plataforma
Educação e
Participação

Prêmio
Itaú Unicef

Escrevendo
o Futuro

Arte na Creche

PVE

Modalidade

Nome do curso

autoinstrucional Educação e Participação em Rede
autoinstrucional Comunicação digital

Inscritos
911
1.009

autoinstrucional

Os Direitos das Crianças e dos Adolescentes:
Uma Conquista Histórica

mediado

Mobilização de Recursos: Conquistar e Manter

213

mediado

Educação e Proteção Social: Articular para
Garantir Direitos

219

mediado

Ações Socioeducativas: na OSC e na Escola

163

mediado

Sequência Didática: Aprendendo por meio de
Resenhas

1.350

mediado

Caminhos da Escrita

1.344

autoinstrucional

Leitura Vai, Escrita Vem: Práticas em Sala de
Aula

6.482

2.422

autoinstrucional Avaliação Textual: Propostas e Análises

4.547

autoinstrucional Nas Tramas do Texto: Caminhos para Reescrita

2.000

híbrido

Lama, Argila, Barro e Cerâmica

100

híbrido

Cenários para Brincar

100

híbrido

Gestão Escolar

híbrido

Gestão Educacional

368

híbrido

Mobilização

100

Total

1.107

22.435
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Projetos Educacionais sob Gestão da
DDM
Além das atividades descritas anteriormente, a Diretoria de Difusão e Mídias começou a enfrentar o importante desafio colocado pela nova estrutura organizacional do
CENPEC.
Ultrapassou a condição anterior do Núcleo de Educação e Tecnologia e da Assessoria
de Comunicação, definidos essencialmente como áreas-meio, provedoras de serviços
técnicos de comunicação e sistemas para os projetos da organização, evoluindo ser
também uma nova área de produção de conhecimento e gestão de projetos da casa,
nos campos da Comunicação e Cultura Digital, na sua interface com a Educação.
Nessa direção, a DDM concebeu e iniciou a implantação de dois projetos de envergadura, com desenvolvimento agendado para 2019:
da eficiência técnica e pedagógica do Centro de Mídias do Estado
ZZAvaliação
do Amazonas (CEMEAM), um dos principais polos de teleducação no país.
Sob gestão da Coordenação de Tecnologias Digitais (CTD).
de gestores educacionais no uso de Tecnologias de Informação e
ZZFormação
Comunicação (TICs), para o Centro de Inovação para a Educação Brasileira
(Cieb). Sob gestão da Coordenação de Difusão de Conteúdos (CDC).
Os dois projetos são descritos em mais detalhes a seguir.
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Avaliação do CEMEAM - Centro de
Mídias do Estado do Amazonas

WWDESCRIÇÃO

Implantado em 2007, o Centro de Mídias de Educação do Amazonas (CEMEAM) é um
projeto do Governo do Estado do Amazonas voltado para o Ensino Fundamental II,
Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), que realiza ensino presencial mediado por tecnologias.
O CENPEC foi selecionado, por meio de edital, para realizar consultoria que contemplará uma série de ações a serem desenvolvidas ao longo de 2019, visando a realizar
uma avaliação processual e formativa do projeto estadual e com acompanhamento
por parte de equipes da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do
Amazonas (Seduc–AM), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do próprio CEMEAM.

WWPRINCIPAIS AÇÕES
de diagnóstico educativo, operacional e tecnológico do Sistema
ZZRealização
Estadual de Ensino Presencial Mediado por Tecnologia do Amazonas
(SEEPMT)
de necessidades de investimento para aumentar a cobertura e
ZZDefinição
qualidade do sistema
de processos, práticas e pontos de estrangulamento na
ZZAnálise
implementação do programa para fornecer orientações úteis para tornar
o projeto de intervenção mais eficaz
do desenho de questionários, trabalho de campo para a coleta
ZZRealização
de dados primários e a análise e interpretação de dados primários e
secundários
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WWDESTAQUE

Produção do Seminário Internacional Acesso e Conclusão da Escola Secundária: Os Desafios e Possibilidades do Campo, entre 3 e 5 de dezembro, em Manaus (AM). Iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), com realização do CENPEC,
o evento ocorre no auditório do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais
(IFCHS) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e reuniu pesquisadores, professores, estudantes, secretários estaduais de Educação e especialistas da Argentina e do
Uruguai.

WWPARCEIRO INVESTIDOR

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

WWABRANGÊNCIA

Estado do Amazonas

WWPARCEIRO

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas (Seduc-AM).
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Formação de Gestores Públicos
Educacionais em TICs

WWDESCRIÇÃO

Realizado com o Centro de Inovação para a Educação Brasileira (Cieb), o projeto prevê
a formação híbrida de gestores das secretarias de Educação para o planejamento da
formação continuada de professores para uso pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), em quatro estados brasileiros – Paraíba, Rio Grande do
Sul, Sergipe e Tocantins – e sete municípios.

WWPARCEIRO INVESTIDOR

Centro de Inovação para a Educação Brasileira (Cieb)

WWABRANGÊNCIA

Municípios: Campina Grande e Sousa (PB), Santa Maria e Cachoeiro do Sul (RS), Lagarto
(SE), Gurupi e Araguaína (TO).
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PESQUISA,
AVALIAÇÃO
E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO

Desde sua criação, em 2011, a Coordenação de Desenvolvimento de
Pesquisas (CCP) é reconhecida pela produção de conhecimento sobre a
educação pública brasileira, contribuindo com a qualificação do debate sobre
as políticas educacionais no país e com o aprimoramento dos projetos do
CENPEC.
Em 2018, com o novo desenho institucional do CENPEC, a área também
foi reformulada e passou a se chamar Diretoria de Pesquisa e Avaliação
(DPA). Mais do que uma mudança de nomenclatura, a área teve seu escopo
ampliado.
Além de realizar novas investigações sobre as desigualdades educacionais,
a diretoria tem o desafio de fomentar e implementar processos avaliativos,
em especial de avaliação de impacto de projetos que permitam tanto o
aperfeiçoamento como o desenho de novas ações.
O pesquisador Antônio Augusto Gomes Batista (Dute) deixou o cargo de
coordenador de pesquisa e assumiu o posto de membro do Conselho de
RELATÓRIO INSTITUCIONAL
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Administração do CENPEC. Ao longo de quase todo o ano, também atuou
como pesquisador consultor. Seu papel foi fundamental na reformulação
da área, que ainda em 2018 iniciou o processo de seleção para contratar um
diretor.
Nesse período foram realizadas ainda reuniões para definição da nova
estrutura da área, produzidos textos para o novo portal do CENPEC e
elaboradas propostas de pesquisas para o Conselho Nacional de Secretários
de Educação (Consed), Instituto Natura, Instituto Ethos e Secretaria Municipal
de Educação de São Paulo.
Um dos destaques da DPM no último ano foi o lançamento do livro Razões
e desafios do gestor da Educação, em parceria com a Fundação Santillana, a
Editora Moderna e a Fundação Tide Setubal. O evento, realizado na Biblioteca
Alceu Amoroso Lima, em Pinheiros, São Paulo, contou com a presença
de importantes nomes do campo educacional e que ocuparam cargos na
gestão pública. Entre eles José Henrique Paim Fernandes, professor da
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ex-ministro da Educação; Binho Marques,
ex-governador do Acre e ex-secretário do Ministério da Educação (MEC);
Frederico da Costa Amâncio, secretário de Educação de Pernambuco; e
Joaquim Bento Feijão, assessor especial de gestão escolar da Secretaria de
Educação de Marília (SP).
Para o primeiro semestre de 2019, está previsto o lançamento do e-book com
os principais achados das pesquisas sobre vulnerabilidade e desigualdades
territoriais, uma parceria entre o CENPEC, a Universidade Cidade de São
Paulo (Unicid) e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). A publicação
terá como público-alvo gestores de educação e reunirá proposições para
práticas pedagógicas e políticas públicas.
A seguir são apresentadas, em detalhes, as produções da DPA em 2018.
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Apresentações
dos achados da pesquisa Participação e Engajamento de
ZZApresentação
Jovens e suas Repercussões em sua Vida Escolar: O Caso das Ocupações de
Escolas em São Paulo no Seminário Internacional de Educação Integral (Siei)
em 29 de agosto de 2018 no Sesc 24 de Maio em São Paulo.
dos resultados das pesquisas Políticas de Ensino Médio:
ZZApresentação
os Casos de Quatro Estados e Participação e Engajamento de Jovens e suas
Repercussões em sua Vida Escolar: O Caso das Ocupações de Escolas em São
Paulo no Conselho Nacional de Educação (CNE)

Pesquisas
PESQUISA INTERDEPENDÊNCIA COMPETITIVA ENTRE ESCOLAS
Objetivo: Descrever e analisar as redes de relações de interdependência entre escolas
públicas de um determinado território vulnerável, caracterizando o tipo de relação
que se estabelece e apreendendo seus vínculos com as desigualdades socioespaciais,
a qualidade e a equidade nas redes de ensino.
Parceiro: Fundação Tide Setubal
Principal ação desenvolvida: Finalização do artigo sobre movimentação de alunos
entre escolas, a ser publicado em 2019 nos Cadernos Cenpec.

PESQUISA EQUIDADE E POLÍTICAS DE MELHORIA DA QUALIDADE DA
EDUCAÇÃO: O CASO DO ACRE
Objetivo: Investigar como as políticas educacionais implantadas no estado do Acre
explicam a evolução dos principais indicadores que refletem a qualidade e a equidade
na educação no Ensino Fundamental.
Parceiro: Fundação Tide Setubal
Principal ação desenvolvida: Adequação do artigo após parecer de avaliação de submissão em periódico científico.
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PARTICIPAÇÃO E ENGAJAMENTO DE JOVENS E SUAS REPERCUSSÕES EM
SUA VIDA ESCOLAR: O CASO DAS OCUPAÇÕES DE ESCOLAS EM SÃO PAULO
Objetivo: Identificar processos e condições de participação e engajamento juvenil em
movimentos sociais, por meio da descrição e análise das trajetórias sociais de jovens
envolvidos, direta ou indiretamente, nas ocupações de escolas em São Paulo ocorridas
em 2015.
Parceiro: Instituto Unibanco
Principais ações desenvolvidas: Análise das entrevistas com 11 jovens e redação dos
retratos sociológicos. Elaboração do relatório de pesquisa.

PESQUISA PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA: FORMAÇÃO,
SABERES E TRABALHO DOCENTE
Objetivo: Explorar as atuais demandas formativas na área do ensino de matemática,
nos níveis fundamental e médio, a fim de reunir elementos para investigações posteriores sobre o tema, bem como fornecer subsídios para aprimorar os processos de
formação desses docentes.
Parceiro: Fundação Itaú Social
Principais ações desenvolvidas
e análise de dados sobre a formação de professores que ensinam
ZZDescrição
matemática, bem como a respeito de seu perfil. Foram considerados os

seguintes aspectos: perfil sociodemográfico (sexo, cor/raça, idade, tempo
de graduação, tempo de graduação por faixa etária); experiência (tempo
de atuação como docente, tempo de atuação docente em um mesmo ano/
série); práticas culturais dos docentes; campo de atuação (distribuição por
localidade urbana/rural, distribuição por etapa/segmento); condições de
trabalho (indicador de regularidade docente, indicador de esforço docente,
faixa salarial); formação (adequação de formação docente, nível de
escolaridade dos docentes de matemática, formação inicial do professor
especialista, redes das instituições de ensino superior em que os licenciados
em matemática se graduaram, conteúdos abordados na formação
inicial, participação em programas de indução, pós-graduação, formação
continuada); práticas docentes (práticas frequentes, procedimentos de
avaliação, distribuição do tempo em sala de aula, trabalho coletivo) e
resultados dos alunos em avaliações externas e IDEB.

e análise das necessidades formativas de professores de
ZZDescrição
matemática que podem ser inferidas de programas de formação existentes
no país.
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e análise das necessidades formativas de professores de
ZZDescrição
matemática que podem ser apreendidas em documentos oficiais que

orientam as práticas docentes e, em alguma medida, seus processos de
formação inicial e continuada. Foram analisados os seguintes documentos:
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) e Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

e análise do Programa Obmep na Escola – programa de
ZZDescrição
formação de professores desenvolvido no âmbito da Olímpiada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas (Obmep).

ZZMapeamento dos polos de formação do Programa Obmep na Escola.
Cadernos Cenpec
Ementa: Periódico acadêmico de estudos e pesquisas em educação, Cadernos Cenpec
tem como missão promover a interação entre a pesquisa e ação educacionais por meio
do debate e da ampla divulgação de investigações científicas e acadêmicas. Também
visa à sistematização e análise de políticas públicas, programas e práticas educacionais
que tenham como objetivo o enfrentamento de desigualdades sociais, escolares e culturais e a busca do desenvolvimento sustentável.
Parceiro: Fundação Tide Setubal

PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS
PUBLICAÇÃO DO V. 7, N. 2

Rede de Agências Nacionais de Acreditação e a gestão do Sistema Arcu-Sul,
ZZAGabriella
de Camargo Hizume, Gladys Beatriz Barreyro
escolar no Ensino Secundário em Quebec, Canadá, Sandra Maria Glória
ZZEvasão
da Silva, Pierre Canisius Kamanzi
na atividade pedagógica: a unidade entre teoria e prática, Janaina
ZZMediação
Damasco Umbelino
externa na Rede Municipal de Ensino de São Paulo: os desafios da
ZZAvaliação
participação docente, Raíssa de Oliveira Chappaz, Ocimar Munhoz Alavarse
externas e trabalho docente: o que dizem os registros de professores?,
ZZAvaliações
Valéria Aparecida de Souza Siqueira

RELATÓRIO INSTITUCIONAL
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Acesse a publicação apontando a câmera do celular para o QR code
ou clicando sobre ele, se estiver navegando no PDF.

PUBLICAÇÃO DO V. 8, N. 1 – ESPECIAL EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

uma ação para legitimar as pesquisas da própria prática de
ZZColaboração:
professores de matemática, Patrícia Sandalo Pereira, Edinalva Teixeira da
Cruz Sakai, Kely Fabrícia Pereira Nogueira

matemática inclusiva em livros do 1º ano do Ensino Fundamental
ZZAnoeducação
Pnaic, Katiane Monteiro Freire Oliveira, Edvonete Souza de Alencar
não convencionais: estratégias de resolução de alunos dos anos
ZZProblemas
iniciais do Ensino Fundamental, Marina de Souza Bortolucci, Paula Cristina

Chiarello, Alessandra Rodrigues de Almeida, Maria Auxiliadora Bueno
Andrade Megid

Scratch nas aulas de matemática: caminhos possíveis no ensino das áreas de
ZZOfiguras
planas, Williane Costa Ferreira, Carloney Alves de Oliveira
matemático especializado de professores da Educação Infantil
ZZConhecimento
e anos iniciais: conexões em medidas, Rosa Di Bernardo, Milena Soldá
Policastro, Alessandra Rodrigues de Almeida, Miguel Ribeiro, Juscier
Mamoré de Melo, Mariana Aiub

investigação sobre apropriação de resultados de matemática do Spaece:
ZZUma
o caso da Escola Jabuti, Francisco Jucivanio Felix de Sousa, Marco Aurélio
Kistemann Jr

estadística y probabilística: primeros pasos para su desarrollo
ZZAlfabetización
desde la Educación Infantil, Claudia Vásquez Ortiz, Danilo Díaz-Levicoy,
Claudia Coronata, Ángel Alsina

de jogos matemáticos como proposta pedagógica num contexto de
ZZUso
formação intercultural para professores indígenas, Keli Cristina Conti, Nayara
Katherine Duarte Pinto, Danielle Alves Martins

curricularização da extensão universitária em um curso de formação de
ZZAprofessores
de matemática, Ursula Tatiana Timm, Claudia Lisete Oliveira
Groenwald

“Nenhum movimento curricular no Brasil teve força para mudar a
ZZEntrevista:
prática dos professores em matemática”, com Maria Amabile Mansutti

Acesse a publicação apontando a câmera do celular para o QR Code
ou clicando sobre ele, se estiver navegando no PDF.
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PREPARAÇÃO DO V. 9, N. 1 – ESPECIAL EQUIDADE E EDUCAÇÃO RACIAL, EM
PARCERIA COM O CENTRO DE ESTUDOS DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E
DESIGUALDADES (CEERT) E A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES
NEGROS (ABPN)

ZZCaptação de 20 artigos a serem avaliados em 2019
ZZDisseminação
Ementa: Divulgar os resultados das pesquisas produzidas no âmbito da DPA
junto a pesquisadores, gestores e técnicos de educação, professores, terceiro
setor e jornalistas.
Parceiros: Fundação Tide Setubal

WWNÚMEROS DE ACESSO DA CADERNOS CENPEC

33.224 40.077 88.793
Usuários
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Visualização de páginas

Livros
RAZÕES E DESAFIOS DO GESTOR DA EDUCAÇÃO –
FUNDAÇÃO SANTILLANA / EDITORA MODERNA
Edição do livro com cinco entrevistas já publicadas nos Cadernos
Cenpec: Binho Marques, André Lázaro, Joaquim Feijão, Rita Coelho,
Maurício Holanda Maia, Pilar Lacerda, Henrique Paim, Maria Helena Guimarães Castro, Macaé Evaristo, Fred Amâncio.
No lançamento do livro foram realizadas duas mesas temáticas com a participação de
cinco dos gestores entrevistados.

Acesse a publicação apontando a câmera do celular para o QR
Code ou clicando sobre ele, se estiver navegando no PDF.

Artigos publicados em periódicos
científicos
CRENÇAS DE PROFESSORES SOBRE
REPROVAÇÃO ESCOLAR |
(VERSÕES EM PORTUGUÊS E INGLÊS)

Acesse a publicação apontando a câmera do celular para o QR
Code ou clicando sobre ele, se estiver navegando no PDF.
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Boletins Educação & Equidade
BOLETIM N.º 7 | A BASE DA BASE: OS QUATRO
MODELOS DE CURRÍCULO UTILIZADOS NO PAÍS

Acesse a publicação apontando a câmera do celular para o QR
code ou clicando sobre ele, se estiver navegando no PDF.

BOLETIM N.º 8 | REFERENCIAIS DA ATUAÇÃO
DOCENTE EM POLÍTICAS PÚBLICAS: CONHEÇA
OS ARGUMENTOS DOS QUE SÃO CONTRA OU A
FAVOR

Acesse a a publicação apontando a câmera do celular para o QR
code ou clicando sobre ele, se estiver navegando no PDF.

BOLETIM N.º 9 | POLÍTICA EDUCACIONAL E
EQUIDADE: O CASO DO ACRE

Acesse a publicação apontando a câmera do celular para o QR code
ou clicando sobre ele, se estiver navegando no PDF.

WWNÚMEROS DE ACESSO

33.224 40.077 88.793
Usuários
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Visualização de páginas

INCIDÊNCIA NO

DEBATE
EDUCACIONAL
Em ano de polarização política, CENPEC defendeu
a democracia e a educação pública de qualidade
Sem dúvida, 2018 foi um ano de muitos tensionamentos no campo político.
Mais uma vez, o CENPEC ocupou um papel de destaque no cenário
educacional, contribuindo, assim, para qualificar o debate em diferentes
temáticas. A incidência do CENPEC ocorreu por meio de diferentes
iniciativas. Entre elas, destacam-se sua participação nas campanhas Pacto
Pela Democracia e Educação Já e na realização do debate que reuniu
coordenadores de campanhas à Presidência, que apresentaram suas
propostas para a educação brasileira – e da discussão sobre Informação,
Memes e WhatsApp – A Formação da Opinião Pública na Cultura Digital.
É preciso ressaltar que todas essas ações são resultado de ações e
estratégias cada vez mais articuladas e planejadas, realizadas não apenas
pela Governança do CENPEC, mas também pelas recém-criadas Assessoria
de Relações Institucionais (ARI) e Diretoria de Difusão e Mídia (DDM), que
ampliaram e deram continuidade ao trabalho realizado pelas antigas áreas de
Representação Política e de Assessoria de Comunicação.
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Nas próximas páginas é apresentado um conjunto de ações de incidência
política realizadas em parceria com outras Organizações da Sociedade Civil
(OSCs); com os Conselhos, previstos constitucionalmente; com o Legislativo
e com o Executivo. A amplitude dessas iniciativas ratifica a capacidade do
CENPEC em dialogar com diferentes atores do campo, em busca de um país
mais justo e democrático.

AMPLIANDO ESPAÇOS PARA UMA INCIDÊNCIA CADA VEZ MAIS PRECISA
Em consonância com sua missão, o CENPEC segue ampliando e qualificando sua participação política com o objetivo de incidir na construção e no aperfeiçoamento de políticas públicas que reduzam as desigualdades e promovam a equidade. Em 2018, com
o processo de reestruturação, foi criada a Assessoria de Relações Institucionais (ARI),
que busca dar visibilidade aos posicionamentos e ações do CENPEC e influenciar na
formulação de políticas públicas por meio da participação ativa junto aos movimentos
sociais e os poderes Legislativo e Executivo e também por meio da interlocução com
atores privilegiados e com o conjunto da sociedade.

ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DA ÁREA ESTÃO:

as ações de representação e de defesa de interesses do
ZZCoordenar
CENPEC, com foco na missão, por meio do diálogo com associações,
Conselhos, Fóruns, empresas, instituições e autoridades do poder público
(governantes e parlamentares).

demandas e planejar as estratégias de incidência em políticas
ZZIdentificar
públicas.
ativamente com os movimentos sociais e os poderes Legislativo
ZZParticipar
e Executivo e mediante interlocução com atores privilegiados e com o

conjunto da sociedade, tendo como foco a redução das desigualdades e a
promoção da equidade.

A incidência política do CENPEC, do ponto de vista de gestão, está dividida em quatro
Campos Temáticos: Sociedade Civil, Conselhos previstos constitucionalmente, Legislativo e Executivo (confira as representações na ilustração ao lado). Em cada campo, nossa
incidência ocorre em diferentes instâncias.
RELATÓRIO INSTITUCIONAL
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Fórum Peti

Clayss Rede Brasileira aprendiz
Consed e Undime
Congemas
Mídia Tradicional
Mídia Alternativa

Abong
Comitê Campanha Nacional
Fórum Municipal de Educação Integral

Legislativo

Fórum Estadual de Educação

Conselhos

Fórum Municipal de Educação

Senado
CONANDA
CMAS

GT medidas Socio Educativas

Câmara Municipal

Rede Nossa São Paulo

Sociedade
Civil

Câmara Municipal
CMDCA
Assembleia Legislativa
CNE
Câmara Deputados Federais
CONDECA

Observatório PNE- Todos

Legislativo

LEQT Gife

Assembleia Legislativa
Câmara Deputados Federais
Senado

Pacto Pela Democracia
Fórum Peti
Clayss Rede Brasileira aprendizagem

Secretarias Municipais

Executivo

Consed e Undime
Congemas

Secretarias Estaduais
MEC

Mídia Tradicional
Mídia Alternativa
Secretarias Municipais

CMDCA

Em setembro de 2018, a ARI passou a contar com a consultoria da Pulso Público, esExecutivo

CNE

Secretarias Estaduais

pecializada em serviços deCONDECA
consultoria em advocacy e relações governamentais MEC
e, conConselhos
CONANDA
sequentemente, potencializou-se
o impacto das ações do CENPEC para o desenvolviCMAS

mento de ações voltadas à melhoria da qualidade da educação pública, tendo como
foco a escola pública, os espaços educativos de caráter público e as políticas e iniciativas destinadas ao enfrentamento das desigualdades.
Dentre as atividades assessoradas pela Pulso Público, destacam-se:

ZZApoio à elaboração do Plano de Advocacy
de inteligência às estratégias de comunicação, como fortalecimento
ZZApoio
da imagem institucional e incidência política
ZZMapeamento de interlocutores no Executivo e Legislativo federais
de políticas públicas, e nas pautas legislativas no âmbito
ZZMonitoramento
federal
à construção de relacionamento e engajamento de parlamentares
ZZApoio
na defesa e promoção de políticas públicas na redução da desigualdade
nas áreas de educação e direitos da infância, adolescência e juventude

A definição das instâncias da sociedade civil é conjuntural, embora haja algumas organizações estratégicas em relação à missão/visão/escopo.
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WWDEMOCRACIA, ELEIÇÕES E EDUCAÇÃO
CENPEC LIDERA DEBATE SOBRE O FUTURO DA EDUCAÇÃO NO PAÍS

Idealizado pelo Conselho de Administração e sob a supervisão geral
da DDM foi realizado o debate Educação para a Equidade e a Redução da Desigualdades, transmitido ao vivo pelo portal do jornal
O Estado de S.Paulo. Durante a campanha eleitoral, o CENPEC reuniu em sua sede os coordenadores de educação de cinco campanhas presidenciais, para apresentar e debater propostas para
a educação brasileira: Ana Maria Diniz (candidatura Geraldo Alckmin-PSDB), Nelson Marconi (Ciro Gomes-PDT), André Stabile (Marina Silva-Rede), Daniel Cara (Guilherme Boulos-PSOL) e
Selma Rocha (Lula-PT).

Acesse a publicação apontando a câmera do celular para o QR code
ou clicando sobre ele, se estiver navegando no PDF.
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CENPEC É SIGNATÁRIO DO PACTO PELA DEMOCRACIA

O Pacto pela Democracia é uma iniciativa da sociedade civil brasileira voltada à defesa e
ao aprimoramento da vida política e democrática no Brasil. Formado por um arco amplo e
plural de organizações, movimentos e atores relevantes na sociedade, o Pacto busca afirmar
um espaço comum para a expressão do compromisso de resgatar e aprofundar práticas e
valores democráticos diante dos inúmeros desafios que a sociedade civil tem enfrentado ao
longo dos últimos anos no país.

Acesse a publicação apontando a câmera do celular para o QR code
ou clicando sobre ele, se estiver navegando no PDF.
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DEBATE ON-LINE: INFORMAÇÃO, MEMES E WHATSAPP – A FORMAÇÃO DA
OPINIÃO PÚBLICA NA CULTURA DIGITAL

Como funciona a difusão de fake news e informações falsas na indústria dos memes?
Como eles conseguem superar a credibilidade das notícias da imprensa tradicional?
Para a cultura, a política e a vida social, quais as implicações desse novo ambiente
informativo em que o falso e o real convivem? Por que há dificuldade de legislar e
regular os circuitos de difusão digital? Essas e outras questões sobre cultura digital
foram abordadas por Juliano Spyer, Pollyana Ferrari e Francisco Brito Cruz no debate
realizado no auditório do CENPEC. A mediação foi realizada pelo jornalista e educador
Gabriel Priolli, diretor de Difusão e Mídias do CENPEC.

Acesse a publicação apontando a câmera do celular para o QR code
ou clicando sobre ele, se estiver navegando no PDF.
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JUNTO COM FPPETI, CENPEC ASSINA MOÇÃO DE REPÚDIO A VIOLAÇÕES DE
DIREITOS NAS ELEIÇÕES

Em assembleia extraordinária realizada em 19 de outubro, o Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FPPETI) aprovou moção de repúdio às violações
de direitos de crianças e adolescentes no processo eleitoral e em defesa do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA). O Fórum é um espaço de articulação social no enfrentamento ao trabalho infantil e na defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Constituído no ano 2000, conta com representantes do poder público, do sistema de
Justiça e da sociedade civil, incluindo o CENPEC. Desde 2018, a organização passou a
fazer parte da coordenação colegiada do FPPETI.

Acesse a publicação apontando a câmera do celular para o QR code
ou clicando sobre ele, se estiver navegando no PDF.
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WWBASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC)
ESPECIAL DA PLATAFORMA EDUCAÇÃO&PARTICIPAÇÃO MOSTRA COMO
A BNCC ESTÁ ORGANIZADA, SEUS CONCEITOS, OS PASSOS NECESSÁRIOS
PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO

Especial produzido pelo CENPEC, com apoio da Fundação Itaú Social, busca
aproximar gestores das redes de ensino, gestores escolares e professores desta importante discussão.

Acesse a publicação apontando a câmera do celular para o QR code
ou clicando sobre ele, se estiver navegando no PDF.
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WWENSINO MÉDIO
EM AUDIÊNCIA SOBRE A BNCC DO ENSINO MÉDIO REALIZADA EM
FLORIANÓPOLIS (SC), ANNA HELENA ALTENFELDER DESTACOU A NECESSIDADE
DE GARANTIR APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO A REDES E ESCOLAS

Assim como em 2017, o CENPEC enviou ao Conselho Nacional de Educação
(CNE) pareceres técnicos sobre a proposta da Base Nacional Comum Curricular
enviada pelo Ministério da Educação (MEC).
Acesse a publicação apontando a câmera do celular para o QR code
ou clicando sobre ele, se estiver navegando no PDF.
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OPINIÃO: É PRECISO AMPLIAR O DEBATE SOBRE ENSINO MÉDIO A
DISTÂNCIA
Em artigo publicado no Valor Econômico, Mônica Gardelli Franco, superintendente do
CENPEC, alerta sobre as possíveis consequências da Reforma do Ensino Médio.
[...] “é preciso muita cautela na aposta do ensino a distância em qualquer modalidade do
Ensino Médio. Se por um lado, é necessário ampliar a escolaridade média do brasileiro por
meio do acesso a conteúdos e formações disponíveis no mundo digital, esse movimento
deve ser acompanhado da garantia da aprendizagem. Não basta, portanto, ser uma política com foco apenas na ampliação de pessoas com o certificado de conclusão da Educação
Básica.”

Acesse a publicação apontando a câmera do celular para o QR code
ou clicando sobre ele, se estiver navegando no PDF.
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WWPLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (PNE)
CENPEC PARTICIPA DE WEBINÁRIO SOBRE GESTÃO DEMOCRÁTICA

Evento contou com a participação da gerente de projetos Beatriz Cortese e discutiu a
meta 19 do Plano Nacional de Educação. O webinário foi promovido pelo movimento
Todos Pela Educação, pelo Observatório do PNE (OPNE) e pela Associação de Jornalistas
de Educação (Jeduca). Mariana Tokarnia, jornalista e diretora da Jeduca, fez a mediação.
.
Acesse a publicação apontando a câmera do celular para o QR code
ou clicando sobre ele, se estiver navegando no PDF.
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WWPOLÍTICAS PARA AS JUVENTUDES
EM LANÇAMENTO DE LIVRO, CENPEC REALIZA DEBATE SOBRE INOVAÇÕES
NA EDUCAÇÃO INTEGRAL PARA O ENSINO MÉDIO
O livro Itinerário para as juventudes e a Educação integral em Minas Gerais – Parte 2: Gestão democrática, currículo e mudança
educacional é resultado da parceria entre o CENPEC, a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais e o Itaú Social, que
desde 2015, visa implantar o Programa de Fomento às Escolas
de Ensino Médio em Tempo Integral.
O livro sintetiza o trabalho realizado ao longo de quatro anos de desenvolvimento
de tecnologias educacionais voltadas para as juventudes – em especial, por meio do
Programa Jovens Urbanos – para promover ações pedagógicas inovadoras na rede de
ensino pública mineira.

Participaram do debate Anna Helena Altenfelder, presidente do Conselho de Administração do CENPEC; Macaé Evaristo, ex-secretária de Educação de Minas Gerais; Cecília
Resende, coordenadora de Educação Integral e Integrada da Secretaria de Educação
de Minas; e Lilian Kelian, técnica de projetos do CENPEC. A mediação foi do gerente de
Tecnologias Educacionais em Desenvolvimento do CENPEC, Wagner Santos.

Acesse a publicação apontando a câmera do celular para o QR code
ou clicando sobre ele, se estiver navegando no PDF.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA, SIM. ESCOLA SEM PARTIDO, NÃO
CENPEC FAZ AVALIAÇÃO TÉCNICA E REPROVA ESCOLA SEM PARTIDO

O corpo técnico do CENPEC recomendou aos congressistas que se posicionassem
contrariamente ao Projeto de Lei 7.180 de 2014 e a qualquer outra tentativa de
interdição do diálogo entre escolas, professores, alunos e famílias sobre quaisquer temas. Conclamou ainda que enderecem suas preocupações com a garantia do equilíbrio entre o papel das famílias e do Estado na formação de crianças,
adolescentes e jovens, buscando fortalecer as iniciativas para a gestão democrática do ensino público, como previsto na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB) e na Meta 19 do Plano Nacional de Educação (PNE).

Acesse a publicação apontando a câmera do celular para o QR code
ou clicando sobre ele, se estiver navegando no PDF.
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WWREDES DE APRENDIZAGEM
CENPEC ARTICULA REDE BRASILEIRA DE APRENDIZAGEM SOLIDÁRIA COM
CENTRO LATINO-AMERICANO

A Rede Brasileira de Aprendizagem Solidária, lançada no final de 2017, é liderada pelo
CENPEC, em articulação com o Centro Latino-americano de Aprendizagem e Serviço
Solidário (CLAYSS), com apoio da Rede Ibero-americana de Aprendizagem-Serviço.

Acesse a publicação apontando a câmera do celular para o QR code
ou clicando sobre ele, se estiver navegando no PDF.
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WWPOLÍTICA PÚBLICA E GESTÃO EDUCACIONAL
EM DISCUSSÃO: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO NO BRASIL

Maria Amabile Mansutti foi uma das convidadas que debateu os desafios das políticas
públicas para a educação no Brasil, no programa Em Discussão Educação, da TV Alesp
(Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Acesse a publicação apontando a câmera do celular para o QR code
ou clicando sobre ele, se estiver navegando no PDF.
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CENPEC REALIZA ENCONTRO COM GESTORES E TÉCNICOS DE REDES
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

Em outubro, na sede do CENPEC, estiveram reunidos secretários, gestores de diferentes níveis e técnicos em educação dos municípios de Américo Brasiliense, Bragança
Paulista, Cerquilho, Franca, Itaberá e Peruíbe, em São Paulo; e de Campanha, no estado de Minas Gerais. Durante o encontro foram debatidos os desafios da gestão pública
e das políticas educacionais.

Acesse a publicação apontando a câmera do celular para o QR code
ou clicando sobre ele, se estiver navegando no PDF.

CENPEC, AÇÃO EDUCATIVA E CEDAP DEBATEM PASSADO E FUTURO DAS
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS NA FUNDAÇÃO CASA

Educadores que trabalham diretamente com jovens e adolescentes pelas três instituições foram convidados a desenvolver ações formativas, em diferentes temáticas, com
RELATÓRIO INSTITUCIONAL
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o público presente no evento. Participaram do debate Maria Amabile Mansutti, da Diretoria de Tecnologias Educacionais (DTE), e Marília Rovaron, coordenadora do Projeto
Educação com Arte: oficinas culturais.
]

Acesse a publicação apontando a câmera do celular para o QR code
ou clicando sobre ele, se estiver navegando no PDF.

SEMINÁRIO INTERNACIONAL: ACESSO E CONCLUSÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA: OS DESAFIOS E POSSIBILIDADES DO CAMPO

O evento, que ocorreu entre 3 e 5 de dezembro, em Manaus (AM), reuniu pesquisadores, professores, estudantes e secretários estaduais de Educação, além de convidados estrangeiros. O encontro foi promovido no âmbito do projeto Busca Ativa Escolar,
uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), com realização do
CENPEC.

Acesse a publicação apontando a câmera do celular para o QR code
ou clicando sobre ele, se estiver navegando no PDF.

75

CENPEC 2018

CENPEC
NÚMEROS
NOSSOS EM
PROJETOS

CENPEC
EM NÚMEROS

Incidência na mídia em 2018
+ de

1,4

mil

inserções
na imprensa
em 2018

MÉDIA DE UMA
INSERÇÃO A CADA
1,6 DIA NA GRANDE
IMPRENSA OU MÍDIA
ESPECIALIZADA

WWSEGUIDORES NAS REDES EM 2018

29.698 28.600
facebook

twitter

WWACESSOS AO SITE CENPEC EM 2018

109.698

159.093

Usuários

Sessões

379.337
Visualização de páginas
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31 ANOS

EDUCAÇÃO PARA
EQUIDADE E REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

WWABRANGÊNCIA DOS PROJETOS

27

2 mil

Secretarias estaduais de Educação

Coordenadores pedagógicos

4,9 mil

23,8 mil

42,9 mil

197,2 mil

85,8 mil

146,4 mil

935

79,2 mil

Secretarias municipais de Educação

Escolas

Educadores sociais

Crianças

Professores

Adolescentes

Diretores

Jovens
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ANEXO

COMPOSIÇÃO DO
CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
WWPRESIDENTE

ANNA HELENA ALTENFELDER
É pedagoga, com especialização em psicopedagogia pelo Instituto Sedes Sapientiae.
Mestre e doutora em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP). Foi professora e coordenadora pedagógica do ensino básico e
docente em cursos de pós-graduação latu senso em Psicopedagogia. Atua há mais de
quinze anos no CENPEC – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação
Comunitária como pesquisadora, formadora, autora de materiais de orientação para
professores. Foi gerente de projetos e superintendente da organização. Atualmente
preside o Conselho de Administração.

WWCONSELHEIROS

ANTÔNIO AUGUSTO GOMES BATISTA
Graduado em Letras, com mestrado e doutorado na Universidade Federal de Minas
Gerais. Desenvolveu o pós-doutorado na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris. Foi professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e docente
convidado do Curso de Especialización y Maestría en Escritura y Alfabetización da Universidade Nacional de La Plata (Argentina). Coordenou a área de Desenvolvimento de
Pesquisas do CENPEC, onde atualmente é consultor e orientador.
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ANTONIO CARLOS CARUSO RONCA – REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA DO
CENPEC
Tem graduação em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira
(PUC-SP 1970), graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira (1969), Mestrado em Educação (Psicologia da Educação) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1976) e Doutorado em Psicologia pela PUC-SP (1981).
Foi membro da Câmara de Educação Básica e da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação. Foi Presidente do Conselho Nacional de Educação,
consultor da Unesco e Assessor do Ministério da Educação. Atualmente é professor titular do Programa de Estudos de Pós-Graduação em Educação: Psicologia da Educação
da PUC-SP. Tem experiência na área de Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, psicologia educacional, aprendizagem, formação de professores,
David Ausubel e políticas públicas e desigualdades.

BINHO MARQUES
Educador e especialista em gestão educacional, foi governador e secretário estadual
de educação do Acre e secretário municipal de Educação de Rio Branco. Foi responsável pela Secretaria de Articulação com os Sase (Sistemas de Ensino) do Ministério
da Educação (MEC). Atualmente, atua como consultor nas áreas de gestão e sistemas
educacionais.

CLEUZA REPULHO
Mestre em Educação, foi secretária de Educação dos municípios de Santo André e São
Bernardo do Campo e presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Foi professora universitária de graduação e pós-graduação em diversas universidades. Atualmente, atua como consultora na área da educação.

ISA MARIA GUARÁ
Doutora e mestre em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP). Atuou como vice-presidente da Fundação ABRINQ pelos Direitos da Criança
e do Adolescente e assessora de coordenação do CENPEC.
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KIM MACHLUP
Formada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV),
tem mestrado em Liderança no Terceiro Setor pela Universidade da Pennsilvânia,
onde se envolveu em diversos projetos do setor de impacto social. Trabalhou como
gerente de finanças corporativas na International Meal Company e como analista na
área de investment banking do Morgan Stanley no Brasil.

MARIA ALICE SETUBAL
Neca Setubal, socióloga, doutora em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e mestre em Ciência Política pela Universidade
de São Paulo (USP). Autora de diversos livros e artigos para revistas e jornais. Foi
Coordenadora de Educação para América Latina e Caribe pelo Unicef e do Conselho
de Administração do CENPEC. Atualmente é presidente do Conselho da Fundação
Tide Setubal e do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife).

THIAGO THOBIAS
Graduado em Direito, atuou como coordenador nacional de Políticas Públicas e
Ações Afirmativas e assessor jurídico da ONG Educafro e, no Senado Federal, como
assessor legislativo e secretário parlamentar do presidente da Comissão de Direitos
Humanos. Foi diretor da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi-MEC) e da Fundação Roquette Pinto.
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CENPEC - CENTRO DE ESTUDOS E
PESQUISAS EM EDUCAÇÃO, CULTURA E
AÇÃO COMUNITÁRIA (CENPEC)

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Anna Helena Altenfelder

DIRETORA-EXECUTIVA
Mônica Gardelli Franco

DIRETORA DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
Maria Amabile Mansutti

DIRETOR DE DIFUSÃO E MÍDIAS
Gabriel Priolli Neto

DIRETORIA DE PESQUISA E AVALIAÇÃO
Joana Buarque

GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Milena Vulcano Cascarelli

RELATÓRIO INSTITUCIONAL 2018
REDAÇÃO E EDIÇÃO
Elisângela Fernandes

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Alba Cerdeira
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