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Quem Somos?
Sobre a Parceiros da Educação

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

em 2004 em São Paulo, que promove e desenvolve parcerias entre a

sociedade civil e escolas públicas, visando a melhoria do desempenho

acadêmico dos alunos e a promoção da qualidade da educação pública.

No Rio de Janeiro, a Parceiros da Educação atua desde 2009 com 20

escolas e quase 10.000 alunos beneficiados até o momento.



Quem Somos?
Sobre a Parceiros da Educação MISSÃO

Contribuir para a formação integral dos alunos de redes públicas por meio da 
instituição de parcerias entre a sociedade civil, escolas e secretarias de educação, 
visando melhorar a qualidade de ensino, o aproveitamento escolar dos alunos e 
impactar políticas públicas educacionais.

VISÃO

Ser uma organização de referência no âmbito do Investimento Social Privado em 
Educação Básica Pública no Brasil – em promover a melhoria da aprendizagem 
dos alunos, valorizar os educadores das redes públicas de ensino e contribuir com 
as políticas públicas.

VALORES

Resiliência l Comprometimento l Excelência nos Resultados l Eficiência nas Ações l
Responsabilidade e Co-responsabilidade l Transparência l Respeito à Autonomia 
das Escolas



Por que participar?

EDUCAÇÃO É A SAÍDA! 

Mas, como fazer para ajudar a educação pública 
no Brasil? 

Junte-se à

ASSOCIAÇÃO PARCEIROS DA EDUCAÇÃO

A Parceiros acredita que a Educação é o grande equalizador de desigualdades

criando oportunidades de desenvolvimento humano, econômico e social.



A Parceria
Etapas

02 0301

Identificação de escola pública que necessite 
e que tenha interesse em estabelecer 

parceria, com base na região (acesso), IDEB, 
situação socio-econômica dos alunos, escolha 

e/ou vinculo afetivo do patrocinador. 

Elaboração, junto com a gestão e  
professores, de um diagnóstico das 

necessidades de cada escola e definição de 
metas a serem atingidas.

Elaboração de um plano de ação, 
considerando os  

seguintes eixos de atuação:



Apoio pedagógico Apoio à gestão
Integração comunidade-

escola Apoio à infraestrutura

Plano de Ação: Quatro eixos de atuação 



Acompanhamento da Parceria

ESCOLA

Contato direto da 
Parceiros com a escola-
acompanha o dia-a-dia 
das ações e 
necessidades

FACILITADOR

METAS

PLANO DE AÇÃO

ACOMPANHAMENTO 
DOS RESULTADOS

+

PATROCINADOR



Principais Estratégias de Atuação da Parceiros

Definição de Segmento 
de Atuação

Ensino Fundamental I
1º ao 5º ano 

Metas e 
acompanhamento 
de resultados

Definição de metas 
junto com a escola e
acompanhamento do 
desenvolvimento da 
aprendizagem dos 
alunos

Investimento em ações 
sustentáveis

Programas estruturados e 
testados para formação 
continuada de professores 
em português, matemática e 
sócio emocional 
Prazo da parceria: 3 a 5 anos
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02

03



PRINCIPAIS AÇÕES DA

PARCEIROS DA EDUCAÇÃO RJ



ESCOLAS ATENDIDAS

E.M Lucia Miguel Pereira, E.M Capistrano 

de Abreu, E.M Albert Schweitzer, 

CIEP Agostinho Neto, CIEP Tancredo 

Neves

Em 2017 realizamos o 2º ano de parceria 

com o Programa Compasso com: 

Professores formados: 46

Total de alunos beneficiados: 1.520

Com o Compasso os alunos aprendem

habilidades socioemocionais através de um

material estruturado lecionado pelos próprios

professores de sala de aula.



ESCOLAS ATENDIDAS
E.M Lucia Miguel Pereira, E.M Pedro Ernesto, CIEP 

Tancredo Neves, E.M Albert Schweitzer, CIEP Nação 

Rubro Negra, E.M Menezes Viera, E.M Diogo Feijó

Em 2017 estamos no 2º. Ano 

consecutivo de realização de formações 

com a Argento:

Professores formados: 77

A ARGENTO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL é

constituída por uma equipe de educadores e

pesquisadores com larga experiência na formação

de professores, coordenadores pedagógicos e

diretores escolares das diferentes etapas da

Educação Básica, cuja principal preocupação é a

melhoria da qualidade da aprendizagem dos

educandos.

FORMAÇÃO ARGENTO



ESCOLAS ATENDIDAS

E.M Lucia Miguel Pereira e E.M Capistrano de Abreu Total de 200 alunos autores 

A Estante Mágica transforma histórias escritas em sala

de aula em livros.

Os alunos escrevem suas próprias histórias e nós

publicamos em formato de livro, as transformando em

autoras de verdade, permitindo que uma

criança transforme sua criatividade em autoestima,

reconhecimento, individualização, autoconhecimento e

incentivo à leitura, produzindo um livro encadernado de

sua própria autoria

ESTANTE MÁGICA



VISITA ÀS EXPOSIÇÕES DO CCBB- CCBB Educativo

Em 2016, demos início a nossa parceria

com o Centro Cultural do Banco do

Brasil – CCBB, tendo por objetivo

potencializar o aproveitamento

pedagógico dos alunos das escolas

parceiras em visitas interativas

mediadas pelo CCBB – Educativo em

suas exposições permanentes e/ou

temporárias.

Neste sentido, a Parceiros fornece

ônibus e apoia o trabalho pedagógico a

ser desenvolvido pela escola em torno

do passeio e temas afins, ajudando na

divulgação do caderno de mediação,

elaborados pelo CCBB, aos professores

e coordenadores pedagógicos.



Exposições visitadas em 2017: Los Carpinteiros,

Cícero Dias, Erwin Wurm

Transporte oferecido: 41 ônibus e 2 Vans

Alunos que visitam as exposições: 1.670

Fotos dos trabalhos após a visita ao CCBB

VISITA ÀS EXPOSIÇÕES DO CCBB- CCBB Educativo



WORKSHOP DE FORMAÇÃO

A cada semestre a Parceiros promove um Workshop de Formação com a participação da equipe de gestão de todas as 

escolas parceiras.

1º. Semestre – Tema: Avaliação

externa e gestão escolar: um diálogo

possível e necessário

2º. Semestre – Tema: Como fazer das

avaliações externas um caminho para a

constante reflexão da prática.



SEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS

O Seminário de Boas Práticas contou com presença e envolvimento de gestores e professores das nossas

13 escolas parceiras, convidados e representante da 2º regional de ensino do município.

Realizado em 13 de dezembro de 2017Realizado em 13 de dezembro de 2017Realizado em 13 de dezembro de 2017Realizado em 13 de dezembro de 2017

63 participantes63 participantes63 participantes63 participantes

11 projetos apresentados11 projetos apresentados11 projetos apresentados11 projetos apresentados
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Empresas e Empresários Parceiros
Rio de Janeiro

A Parceiros da Educação é uma associação sem fins lucrativos, 

mantida por empresas, pessoas físicas, institutos e outras 

organizações sociais de origem empresarial

Alberto Henrique Levy

Ana Cristina Perez Ribeiro

Cláudio e Márcia Andrade 

Eduardo Bartolomeo

Mario Chady

Paula Sheehan Barboza Vianna

Argento Desenvolvimento Profissional Ltda. 

Fundação Lemann

Instituto Podes Crer

Instituto Phi

Instituto Romagno

Pinheiro Neto Advogados

SC Johnson 



Parcerias Institucionais

Ao longo dos sete anos de atuação no Rio de Janeiro, a Parceiros da Educação se tornou 
uma referência em parcerias com escolas públicas, tornando-se um catalizador de 
oportunidades oferecidas por outras organizações em benefício da nossa rede de 

educadores e alunos.

SENAC – Formações e ações em rede

Fundação Lemann – Formações e apoio ao Núcleo

Vila Educação – Programa Compasso de desenvolvimento socio-emocional

ACM-RJ – Monitorias através do Programa Jovem Aprendiz

Tapa no Vizu – Mobilização de ações voluntárias nas escolas parceiras

Argento – Desenvolvimento Profissional

Canal Futura – Maleta da Infância

Vila Olímpica da Maré – Projeto Sabendo Mais

Instituto Península

Doar Fashion



Investimentos realizados com 95% dos recursos oriundos das empresas e empresários parceiros
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Investimentos realizados em 2017 nas escolas parceiras

R$ 840.519,77

R$ 290.982,23

R$ 15.106,50

R$ 295.825,65

Pedagogico Gestão Comunitário Infraestrutura

Investimento realizado por eixo de atuação - 2017 - R$ 1.442.434,15  




