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Desde 1987, o Pró-Saber vem 
desenvolvendo uma metodologia 
própria e inovadora, que enxerga 
a educação como um processo em 
que cada aluno pode construir uma 
visão própria de si e do mundo. Os 
projetos desenvolvidos têm em co-
mum uma Psicopedagogia que reúne 
Psicanálise e Pedagogia, e considera 
que o ser humano é pluridimensional. 
Tem uma dimensão lógica, racional, 
que é a dimensão das medidas, do 
cálculo, da objetividade, da pro-
sa e das ciências exatas; uma di-
mensão da paixão, relacionada ao 
desejo, à fantasia, à poesia, ao 
extraordinário, às metáforas; e 
uma dimensão relacional, que en-
globa todas as suas relações – in-
terpessoais, contextuais, históri-
cas e ecológicas. O processo de 
construção do conhecimento leva 
em conta que, para além do nível 
consciente, há o inconsciente, um 
mar de forças desconhecidas que 
precisa ser explorado. Finalmente, 
o ser humano é incompleto, marca-
do por uma falta que não consegue 
preencher e por um desejo que não 
consegue alcançar. 

A metodologia resultante dessa 
visão tem dois pilares principais. 
O primeiro é considerar a sensibili-
dade tão importante quanto o ra-
ciocínio. Ela alarga a capacidade 
de compreensão do mundo e abre 
caminho para que a inteligência 
chegue ao conceito. Por isso, a 
Arte é considerada parte integrante 
da Educação. O segundo é apostar 
que o resgate da vivência infantil 
de cada um contribui para manter 
no adulto a curiosidade das crianças, 
essencial à construção do conheci-
mento. Como consequência desses
princípios, acolhimento e escuta 
são fundamentos metodológicos 
para que os conteúdos teóricos se-
jam adequadamente apreendidos, 
e norteiam todas as atividades do 
Pró-Saber: Curso Normal Superior, 
que forma professores com espe-
cialização em Educação Infantil, 
Pós-Graduação em Psicopedago-
gia, Clínica Psicopedagógica, Escola 
de Educação Integral Padre Quinha, 
no Vale do Cuiabá, que é o Colégio 
de Aplicação do Pró-Saber e o proje-
to sócio-cultural Fazenda Vira-Mun-
do, no Brejal, distrito de Petrópolis. 
 

UM ANO DE APRENDIZADO



Essas convicções, construídas ao 
longo de mais de 30 anos, tor-
naram-se desafios a partir de 
março de 2020, quando o mundo 
parou em função da pandemia de 
Covid-19. As atividades presenci-
ais foram suspensas no dia 12 de 
março, instalando dois patamares 
de questões. O primeiro, concre-
to, dizia respeito ao acesso a fer-
ramentas digitais e internet e teve 
respostas diferentes em cada frente 
de atuação do Pró-Saber. O se-
gundo não tinha resposta naquele 
momento: seria possível manter, 
à distância, a construção de um 
conhecimento que não se resume à 
transmissão de informações, mas 
incorpora experiências, reflexões, 
criações coletivas, conhecimento 
de si e do mundo? Como manter o 
acolhimento que caracteriza o tra-
balho do Pró-Saber? 

A equipe decidiu embarcar, unida, em 
uma caminhada rumo ao desconhecido. 
Foi montada uma estrutura de apoio 
técnico para viabilizar a operação à 
distância, cuja primeira providên-
cia consistiu em levantar junto aos 
alunos em que condições materiais 
o trabalho poderia ser realizado. 
De posse desses dados, cada nú-
cleo foi buscando a melhor manei-
ra de trabalhar, sabendo que todos 
viveriam grandes mudanças com essa 
nova forma de dialogar. Duas sema-
nas depois, todas as atividades es-
tavam retomadas. O Pró-Saber en-
trou em nada menos que 585 casas 
através de WhatsApp, Zoom, Insta-
gram, YouTube, telefone, com au-
las, atendimento psicopedagógico 
e atividades artísticas. No Pró-Sa-
ber, o ano de 2020 está longe de 
ter sido um ano perdido. Ao con-
trário, foi um ano intenso e com-
pensador, cheio de descobertas. 
A metodologia do Pró-Saber mos-
trou-se adaptável ao modo remo-
to, incluindo o acolhimento e a 
escuta que tantas interrogações 
trouxeram no início do processo. 
Pouquíssimas desistências foram 
registradas ao longo do caminho.

Os trabalhos apresentados pelos 
alunos demonstram que as aulas 
à distância deram conta dos con-
teúdos destinados às disciplinas. 
E também compartilharam coragem, 
determinação e esperança, reafir-
mando o Pró-Saber como instituição 
comprometida com cada um e com todos. 

O relato que se segue mostra a 
experiência vivida em cada área de 
atuação do Pró-Saber nesse ano 
desafiador que foi 2020.
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No Curso Normal Superior, que for-
ma professores com especialização 
em Educação Infantil, a qualidade 
do acesso a internet e a ausên-
cia de computador na maioria dos 
lares eram graves obstáculos às au-
las remotas. A aposta possível era 
o WhatsApp, largamente utilizado 
pelos alunos de 3º e 6º períodos, 
e que de início pareceu bastante 
limitada. Na prática, porém, a in-
tensa troca de ideias e informações 
entre os professores mostrou uma 
gama de recursos possíveis. Al-
guns deles: pequenos vídeos compar-
tilhados diretamente no WhatsApp; 
vídeos maiores, editados, postados 
no YouTube; provocações estéti-
cas como a rica produção fotográfi-
ca do francês Gilbert Grecin (pg 10), 
textos preparados e escritos pelos 
professores para sintetizar conteú-
dos; trechos de outros autores so-
bre a matéria abordada; trabalhos 
em pequenos grupos gerenciados e 
acompanhados pelo WhatsApp; áu-
dios explicativos, outros ilustrati-
vos e informativos. Na disciplina de 
Alfabetização Cultural, que em tem-
pos não-pandêmicos leva os alunos a 
conhecer novas paisagens e espaços 
culturais da cidade, a ideia de am-
pliação de horizontes foi mantida. 

CURSO NORMAL SUPERIOR
Janelas abertas para o mundo
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Vista da janela de aluna do 
2° ano do Curso Normal Superior



A partir da música “Corcovado”, de 
Tom Jobim (“Da janela vê-se o Corco-
vado, o Redentor, que lindo”), cada 
um foi convidado a usar a vista de 
sua janela para sair do isolamento. O 
filme “De Braços Abertos”, de Izabel 
Noronha, foi outra inspiração para 
esse trabalho. O documentário foi as-
sistido por toda a turma através de 
um link compartilhado pela diretora. 

O resultado foram imagens surpreen-
dentes e constatações poéticas como:

“Não tenho nenhuma paisagem, 
a não ser quando encho a janela 

de flores, e no momento 
só tem essa.

Mas faço da minha janela a mais 
pura e bela liberdade.”

No final do ano, a cerimônia de 
colação de grau foi realizada em 
sistema híbrido, com alunos e repre-
sentantes da direção e do corpo 
docente na sede do Pró-Saber e 
transmissão por Zoom para o cor-
po docente, familiares e amigos. 
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Assim como na Graduação, na 
Pós-Graduação em Psicopedago-
gia as preocupações básicas eram 
não perder a qualidade e desco-
brir como uma formação (e não ape-
nas a transmissão de informações) 
poderia ser desenvolvida remota-
mente. Especificamente as turmas 
do 1º ano, que não tiveram tem-
po de criar laços internamente nem 
com os professores foram motivo de 
atenção especial. Ao todo foram 
seis turmas, sendo três no turno da 
manhã e três no da noite, com uma 
aula semanal cada. Todas as disci-
plinas aconteceram e cumpriram in-
tegralmente seus programas. Ape-
nas o estágio ficou para 2021, por 
ser uma atividade essencialmente 
presencial. 

A equipe percebeu, de modo geral, 
assiduidade, pontualidade e com-
promisso por parte dos alunos, 
além de maior empenho em leitura 
e estudo individual. A expectativa 
inicial, de que conseguiríamos ape-
nas minimizar prejuízos e perdas, 
não se confirmou. O ano foi rico em 
experiências e crescimento, como 
ficou demonstrado nos trabalhos 
dos alunos.

PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA
Excelência acadêmica com escuta,cuidado e empatia
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“No Pró-Saber se abrem infinitas 
portas dentro de nós, portanto de 
possibilidades, motivações, movi-
mentos e mudanças em nossa forma 
de ser e agir.”        Aluna do 1º ano

O curso de Pós-Graduação em Psi-
copedagogia do Pró-Saber foi cri-
ado em 2011, e já formou 133 
alunos. A Pós é dirigida a graduados 
em qualquer área de conhecimen-
to interessados no entendimento 
da teoria psicopedagógica, e tem 
o objetivo de formar profissionais 
para atuação clínica, escolar e co-
munitária. Em 2020, foram conce-
didas 61 bolsas parciais. Em 2021, 
haverá duas novas turmas, uma no 
turno da manhã, outra à noite. 
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Desde o início da quarentena, a 
equipe da Clínica Psicopedagógi-
ca manteve contato semanal por 
telefone com todas as 114 famílias 
que tinham crianças e adolescentes 
inscritos para atendimento. Nesse 
primeiro momento, o objetivo era 
verificar como estava sendo vivida 
a experiência do confinamento, e 
avaliar o interesse e as condições 
em que o atendimento poderia ser 
retomado. A principal dúvida era 
quanto à possibilidade de manter 
o vínculo com os atendidos, e como 
seria o atendimento em lares que 
não dispõem de um espaço privativo 
para essa finalidade. A equipe de-
cidiu retomar as atividades e, de-
pois de um ensaio realizado em ju-
lho, entrou na casa de 78 crianças 
utilizando WhatsApp, Google Meet 
ou Zoom. O resultado foi surpreen-
dente. As crianças aprenderam 
rapidamente a interagir com a or-
ganização necessária para que to-
dos pudessem ouvir e ser ouvidos, 
e orgulharam-se de “socorrer” as 
psicoterapeutas quando surgia al-
gum imprevisto técnico. 

As intervenções – involuntárias ou 
voluntárias – de outras pessoas da 
família durante o atendimento aca-
bou por permitir uma inédita e útil 
observação da dinâmica doméstica. 
Importante assinalar que as cri-
anças que precisaram se mudar 
para outras cidades por conta da 
pandemia puderam ser atendidas. 
Foram feitas duas reuniões virtuais 
com todas as famílias, com retorno 
positivo do trabalho desenvolvido 
pela Clínica.

A Clínica Psicopedagógica do Pró-Sa-
ber foi fundada em 1987, e teve um 
papel central na criação do Instituto. 
A experiência no atendimento a cri-
anças e jovens com dificuldades na 
escola mostrou à equipe do Centro de 
Estudos e Atendimento Psicopedagógi-
cos Pró-Saber a grande defasagem que 
existia entre crianças e jovens que ti-
veram e aquelas que não tiveram aces-
so à Educação Infantil, e a importân-
cia de uma educação de qualidade na 
vida pré-escolar. A equipe da clínica é 
formada por 16 psicopedagogas e três 
estagiárias, além de uma diretora. 

 

CLÍNICA PSICOPEDAGÓGICA:
Atendimento multiplataforma
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Para conhecer “Ao Largo” e as demais publicações do Pró-Saber, acesse:
http://prosaber.org.br/publicacoes.asp

Com objetivo de repensar as zonas 
de confluência entre Arte, Filoso-
fia e Educação, o Pró-Saber lançou, 
em 2015, a revista “Ao Largo”, que 
teve publicada em 2020 a edição 
nº 10. Em função do Congresso In-
ternacional de Arquitetos, que se 
realizaria no Rio de Janeiro, esse 
número tinha como tema “Todos 
os mundos, um só Rio de Janeiro”. 
Foram convidados arquitetos e ur-
banistas renomados que, em arti-
gos e entrevistas, refletiram sobre 
passado, presente e futuro da ci-
dade. O congresso foi adiado para 
2021, mas a edição foi mantida, 
com reflexões que iluminam os con-
trastes entre os graves problemas 
da cidade, o abandono de edu-
cação, saúde e cultura e o espan-
to diante da beleza natural. Com a 
pandemia e o esvaziamento dos es-
paços públicos, as reflexões sobre 
como utilizar e democratizar esses 
espaços ganhou relevância ainda 
maior, bem como a grande desigual-

dade que marca a cidade partida – 
tema do ensaio fotográfico de Luiz 
Baltar (pg 20).  A revista é virtual 
e está presente em 58 países, com 
mais de 11.000 acessos.  

Em 2016, o Pró-Saber concebeu os 
Laboratórios de Pensamento. O pro-
jeto, realizado a partir da demanda 
de escolas, tem como foco o adensa-
mento da prática pedagógica através 
de um espaço de reflexão fora da 
rotina de quem enfrenta diariamente 
os desafios da sala de aula. Desde 
então, foram realizados quatro 
laboratórios, com as seguintes 
escolas: Escola Parque, Colégio 
Andrews, Escola Municipal Joa-
quim Abílio Borges e Escola de 
Educação Integral Padre Quinha. 
Os dois primeiros deram origem aos 
livros “Educação como obra de arte” 
e “Ética”, editados pelo Pró-Saber. 
Este projeto é muito caro ao Pró-Sa-
ber. Foi interrompido pela pandemia, 
e será retomado assim que possível.

ALARGANDO O PENSAMENTO
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Há sempre um enigma a ser desven-
dado, o que desperta a atenção, o 
interesse e o prazer na busca de res-
postas para esse enigma.  O que é mis-
terioso provoca o desejo, e é nesse 
caminho que se dá o processo de 
construção do conhecimento e o de 
construção do sujeito que conhece. 
Como seria possível preservar esse 
espírito colaborativo à distância?

Em 2020, o projeto teve a Ecologia 
Integral como tema, instigando re-
flexões sobre o cuidado com a mora-
da. Foi lançado em fevereiro e, logo 
depois, veio a pandemia. A equipe 
reorganizou-se em duas semanas, 
lançando mão de uma ferramenta que 
já fazia parte do cotidiano da escola 
desde 2019: o aplicativo ClassDojo, 
similar a uma rede social. Utilizado 
estabelecer um contato mais intenso 
e regular com as famílias dos alunos, 
ele foi fundamental para a troca de 
atividades e tarefas e, principal-
mente, para manter o vínculo entre 
alunos, família e escola.  

A natureza é parte integrante do 
acolhimento dos 165 alunos da Escola 
de Educação Integral Padre Quinha, 
Colégio de Aplicação do Pró-Sa-
ber. Cercada pelo verde do Vale do 
Cuiabá, na região Serrana do Rio de 
Janeiro, a escola atende a crianças 
do Ensino Fundamental I. Quando 
veio a pandemia, essa característi-
ca do ambiente escolar constituiu-se 
em uma questão especialmente deli-
cada. Como as crianças reagiriam ao 
isolamento, acostumadas que são a 
ter espaço para aprender e brincar? 
E mais: como seria possível adap-
tar ao modo remoto a metodologia 
adotada, baseada na mobilização 
de toda a comunidade escolar e em 
uma intensa troca de ideias e infor-
mações? 

A Padre Quinha trabalha com proje-
tos anuais que instigam a curiosidade 
das crianças, funcionando como uma 
novela. Todo ano cria-se um enredo, 
roteiro, com tramas, reviravoltas e 
um final que nunca será esquecido. 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PADRE QUINHA
Descobrindo a nossa casa
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Uma gincana solidária mobilizou to-
das as famílias e resultou na doação 
de uma tonelada de alimentos não 
perecíveis e produtos de higiene e lim-
peza a uma entidade de acolhimento 
institucional. O ArtCest e o LiteraCest, 
dois eventos tradicionais organiza-
dos todos os anos pela Padre Quinha 
ganharam versões virtuais de grande 
sucesso. 

A Padre Quinha é uma escola pública 
confessional, que mantém convênios 
com a Mitra Diocesana de Petrópo-
lis e com a Prefeitura Municipal de 
Petrópolis, e tem seu funcionamen-
to baseado nos princípios que regem 
as Parcerias Público-Privadas (PPP). 
Em 2020, estiveram matriculadas na 
escola 165 crianças de 05 a 11 anos. 

O projeto teve como desafio inicial 
a busca de um tesouro, liderada por 
dois escoteiros encarnados por uma 
professora e um professor da esco-
la. Começou com a morada interior – 
quem somos, o que pensamos, como 
vivemos – e prosseguiu na busca das 
várias moradas: a casa de cada um, 
a comunidade, o bairro, a cidade, o 
país, até chegar à Terra, o verdadeiro 
tesouro que precisa ser cuidado por 
todos. Ao longo do ano, o tema foi 
trabalhado em todas as disciplinas, 
e ganhou uma rica ligação com a pan-
demia, estimulando o cuidado de cada 
um consigo e com o outro. A necessi-
dade de higiene e uso de máscaras, 
o respeito aos profissionais que tra-
balham na linha de frente do combate 
ao Coronavírus, a indignação com as 
queimadas do Pantanal foram algu-
mas abordagens nessa direção. 
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O trabalho desenvolvido pela E.E.I 
Padre Quinha faz parte de um con-
junto de ações do Pró-Saber no Vale 
do Cuiabá, para integrar escola e 
comunidade na busca de uma melhor 
qualidade de vida. A âncora dessas 
ações é o Centro Educacional San-
ta Terezinha, que completou 70 
anos em 2017 e vem se consolidan-
do como ponto de encontro da co-
munidade. Além da Padre Quinha, o 
Centro abriga o Espaço de Educação 
Infantil Recanto Arco-Íris e o pro-
jeto Integral II, além de cursos do 
SESI, do Senai e do Sebrae, que não 
se realizaram em 2020 devido à pan-
demia. A divulgação é feita através 
da revista virtual “Nossa Praça” e do 
site: 

http://www.centroedusantaterezinha.org/.

COMUNIDADE VALE DO CUIABÁ
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INTEGRAL II: 

O Projeto Integral II foi criado em 
2016, para atender a ex-alunos da 
Escola de Educação Integral Padre 
Quinha que, ao concluir o 5º ano do 
Ensino Fundamental, passaram a fre-
quentar outras escolas da região, 
que trabalham em turno único. 
São oferecidas atividades em 
horários alternativos ao estudo 
regular, de maneira que os jovens 
tenham uma educação em tempo inte-
gral. As atividades envolvem inglês, 
esportes, oficinas de educação am-
biental e música. A ONG Ação Social 
pela Música no Brasil coordena ofici-
nas de música instrumental erudita e 
apresentações externas juntamente 
com a equipe do CEST. 

ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
RECANTO ARCO-ÍRIS: 

É uma instituição privada, dedica-
da a crianças de 2 a 4 anos, que são 
atendidas gratuitamente e em tem-
po integral. Ao final desse ciclo, 
todas ingressam automaticamente 
na Padre Quinha. 

O trabalho desenvolvido pela Ar-
co-Íris demonstra a importância de 
um pré-escolar de qualidade. É um 
pilar fundamental do bom desem-
penho dos alunos no Ensino Funda-
mental. Todos os alunos da escola 
estão alfabetizados ao final do 1º 
ano. Em 2020, 58 crianças foram 
atendidas na Arco-Íris, que en-
volveu as famílias em atividades re-
motas utilizando o Instagram. 

Em 2020, o projeto ganhou novos 
contornos com a pandemia. Tocados 
pela constatação da importância da 
solidariedade, os 32 jovens partici-
pantes do projeto engajaram-se em 
uma série de atividades reunidas 
sob o nome “Amorização”, nome 
criado para significar multiplicação 
dessa solidariedade, amor ao próxi-
mo e empatia. Além de participar de 
atividades de artes, música e litera-
tura, os jovens tiveram a ideia de 
construir um catálogo de produtos e 
serviços de pequenos fornecedores 
da região e fizeram um cordel sobre 
o projeto que termina assim: 

“E como dizia Paulo Freire, o Mestre“E como dizia Paulo Freire, o Mestre
“Sem amor e paixão... não se pode 
falar em Educação!” 

Para finalizar, a Camerata da Ação 
Social pela Música do Vale do Cuiabá 
celebrou a esperança em um vídeo que 
tem como tema musical o clássico 
“Somewhere over the rainbow” 
(“Em algum lugar além do arco-íris), 
imortalizado na voz de Judy Garland em 
“O mágico de Oz”. Veja no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Njjxy_qyLes
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A partir do boneco que se torna gen-
te, foi possível refletir sobre quais 
são as características e valores que 
formam o ser humano. A história foi 
dividida em 20 capítulos, gravados 
em vídeo e disponibilizados no You-
Tube. Ao todo, foram 200 vídeos, 
com atividades de literatura, músi-
ca, arte, artesanato e educação 
ambiental, reunidos sob o título 
“Fazenda Vira-Mundo na sua casa”.

Para encerrar o ano, a equipe 
realizou junto com as crianças o 
vídeo  “Pinóquio, uma quase opereta”. 
 

veja no link abaixo:

A Fazenda Vira-Mundo é um pólo 
de educação e criatividade que 
tem coordenação pedagógica do 
Pró-Saber, em uma parceria iniciada 
em 2017. O trabalho parte da elabo-
ração e implementação de um tema 
gerador que alimenta todos os nú-
cleos. O objetivo é animar a curiosi-
dade das crianças, oferecendo um 
repertório de assuntos que estimulem 
a imaginação, a força criativa e a ca-
pacidade de reflexão. Localizada no 
Brejal, distrito de Petrópolis, a Vi-
ra-Mundo trabalha em conexão com 
as escolas da região. 

Em 2020, com as escolas fechadas 
pela pandemia, a equipe teve como 
primeiro desafio fazer contato com 
as crianças e suas famílias. Muitas 
só tinham um celular para toda a 
família, e a conexão pela inter-
net é precária. Ainda assim, 40 cri-
anças participaram das atividades 
propostas ao longo do ano, que ti-
veram como fio condutor a história 
de Pinóquio.

                                                                     https://www.youtube.com/watch?v=mI57nDSTTTY&t=23s

FAZENDA VIRA-MUNDO
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O Pró-Saber agradece a seus patrocinadores 
e a todos aqueles que, com seu apoio, 

contribuem para uma educação de qualidade.

SESI - RJ
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PRÓ-SABER EM NÚMEROS:

GRADUAÇÃO                                                               GRADUAÇÃO                                                               GRATUíTOGRATUíTO
 
Professores graduados desde 2004                                                                  183

Comunidades / bairros de atuação do Pró-Saber desde 2004                        63                  

Instituições atendidas em 2020                                                                              37

Alunos matriculados                                                                                         57
 

PÓS-GRADUAÇÃOPÓS-GRADUAÇÃO
 
Formandos em Psicopedagogia desde 2014                                                        133

Alunos com bolsa                                                                                                    61

Matriculados                                                                                                       145
 

CLÍNICACLÍNICA  

Crianças atendidas                                                                                                                  78

Crianças na fila de espera                                                                                 22

Número de escolas                                                                                                     36
 

PROJETOS COMUNITÁRIOS                                          PROJETOS COMUNITÁRIOS                                          GRATUíTOGRATUíTO
 
Sesi Matemática (apoio on-line para candidatos ao Enen)                                        10

LABORATÓRIO DE PENSAMENTO  LABORATÓRIO DE PENSAMENTO  (desde 2016)

Escolas atendidas                                                                                                      4

Professores participantes                                                                                           71
 

REVISTA AO LARGO  REVISTA AO LARGO  (desde 2015)

Edições                                                                                                                                        10

Países onde está presente                                                                                 58

Acessos                                                                                                           11.100

CENTRO EDUCACIONAL SANTA TEREZINHA CENTRO EDUCACIONAL SANTA TEREZINHA (Vale do Cuiabá) (Vale do Cuiabá)     GRATUíTOGRATUíTO

Alunos atendidos E.E.I. Padre Quinha                                                                  165

Alunos alfabetizados no 1º ano do E.F.                                                                 100%

Alunos atendidos pelo Integral II 
(ex-alunos em horário alternado com Fundamental II)                                              32

Alunos pré-matriculados para o Integral II em 2021                                              44

Crianças atendidas no Espaço de Educação Infantil
Recanto do Arco-Íris                                                                                            58

FAZENDA VIRA-MUNDOFAZENDA VIRA-MUNDO

Crianças atendidas                                                                                           40

Vídeos produzidos para o canal no YouTube                                                        120

Trabalhos enviados por crianças                                                                             200

 

BIBLIOTECA                                                                 BIBLIOTECA                                                                 GRATUíTOGRATUíTO

Livros na Biblioteca                                                                                                 5.000

Consultas ao acervo através da biblioteca, pela web                                              662
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INSTITUIÇÃO BAIRRO

LOCAIS DE TRABALHOS DOS ALUNOS

Tijuca 

Tijuca 

Rocinha 

Tijuca 

Rocinha 

Cachambi 

Inhaúma 

Botafogo 

Botafogo 

Gávea 

Rocinha 

Santa Teresa 

Copacabana 

Alto da Boa Vista 

Copacabana 

Estácio 

Centro 

Jacarezinho 

Vila Isabel 

Cosme Velho 

Maré

Andaraí

Ação Comunitária Pró-Favela 
Dr. Marcello Candia Chácara do Céu 

Ação Comunitária Pró-Favela 
Dr. Marcello Candia Santa Mônica

Ação Social Padre Anchieta

Arte e Manhã Espaço Cultural 

Biblioteca Park da Rocinha C4 

Centro Comunitário Nossa Senhora da Aparecida 

Centro Educacional Madre Josefa 

Colégio Logosófico 

Colégio Objetivo 

Colégio Teresiano 

Creche Berçário Nova Jerusalém 

Creche Cantinho Feliz de Santa Teresa 

Creche Comunitária do Cantagalo 

Creche Escadinha do Saber 

Creche Escola Criativa 

Creche Institucional Dr. Paulo Niemeyer 

Creche Municipal Arco Iris 

Creche Municipal da Comunidade do Jacarezinho 

Creche Municipal Geminal da Vila 

Creche Municipal Tia Amália 

Creche Municipal Vila Pinheiro

Creche Municipal Winie Mandela

Flamengo

Vidigal

Gávea

Gardenia Azul

Barra da Tijuca

Alto da Boa Vista

Catumbi

Copacabana

Gávea

Vila da Penha

Cosme Velho

Centro

Ilha de Paquetá

Vidigal

INSTITUIÇÃO

Creche Padre Aleixo - Mitra Diocesana

Creche Santa Rita

Dispensário Santa Terezinha

E.M. Profa. Helena Lopes Abranches

EDI Carmen Miranda - Prefeitura do Rio de Janeiro

EDI Igor Morais da Silva

EDI Lilly Marinho

EDI Porto Rico

Fundação Casa Santa Ignez

Instituto Educacional Luiz Antônio

Jangada

SECEC

SME - Escola MunicipalL Joaquim Manuel de Macedo 

Soc. Educ. Integral e de Assistência Social 
(Colégio Stella Maris)

BAIRRO

LEGENDA: 

Estadual  ou Municipal

Part icular Parceira

Part icular Não Parceira
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Diretoria: 

Reitora
Maria Cecilia Almeida e Silva 

Vice-reitora e diretora da Graduação
Clara Almeida e Silva Araujo

Diretora Pedagógica
Maria Madalena Costa Freire 

Diretora Administrativa
Heloisa Beatriz de Oliveira Franco Protasio 

Diretora da Pós-Graduação
Ana Maria Carpenter Genescá 

Diretora de Projetos e Pesquisa
Paula Pinheiro Guimarães Padilha 

Diretora da Clínica de Psicopedagogia
Ana Celina Vasconcellos

Equipe

Alexandra Coelho Pena - Doutora em Educação
Ana Elisabete Rodrigues de Carvalho Lopes - Doutora em Psicologia 
Ana Paula Oliveira e Silva Carneiro - Mestre em Psicologia
Clara Almeida e Silva Araujo - Especialista em Psicopedagogia 
Claudia Sabino Marques - Especialista em Psicopedagogia 
Cristina Laclette Porto - Doutora em Psicologia 
Elaine dos Santos Caetano - Especialista em Psicoterapia Infanto-juvenil 
Flávia de Andrade Viveiros Quadrelli - Especialista em Qualidade 
Heloisa Beatriz de Oliveira Franco Protasio - Especialista em Psicopedagogia 
Isis Flora Santos - Mestre em Educação 
Juliana Medella do Prado Couto - Graduada em Educação Física 
Liana Garcia Castro - Mestre em Educação 
Maria Cecilia Almeida e Silva - Mestre em Educação 
Maria Delcina Feitosa - Especialista em Design Institucional para EAD
Melissa Batista Lamego - Especialista em Psicopedagogia 
Patricia Gonzalez - Especialista em Psicopedagogia 
Paula Pinheiro Guimarães Padilha - Doutora em Filosofia 
Pedro Bonfim - Doutor em Filosofia 
Priscila Silva de Almeida - Especialista em Psicopedagogia 
Regina Martins Saldanha - Especialista em Neuropsicopedagogia
Vera Regina Loureiro Silva - Mestre em Lingüística Aplicada 

Adriana Reis - Especialista em Psicopedagogia
Ana Celina Vasconcellos - Doutora em Educação
Ana Maria Carpenter Genescá - Mestre em Psicologia
Anna Luiza Almeida e Silva - Mestre em Psicanálise
Clara Almeida e Silva Araujo - Especialista em Psicopedagogia
Cristina Porto - Doutora em Psicologia
Denise Sampaio Gusmão - Doutora em Psicologia
Elaine dos Santos Caetano - Especialista em Psicopedagogia
Heloisa Beatriz de Oliveira Franco Protásio - Especialista em Psicopedagogia
Heloísa Padilha - Mestre em Educação
Maria Cecilia Almeida e Silva - Mestre em Educação
Maria Luiza Gomes Teixeira - Mestre em Educação
Pedro Bonfim - Doutor em Filosofia
Rita Barbosa Coutinho - Especialista em Psicopedagogia
Sancia Lucia Almeida Velloso - Especialista em Psicopedagogia
 

Corpo docente e professores convidados da Graduação

Corpo docente e professores convidados da Pós-Graduação
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EQUIPE

Adriana Reis - Especialista em Psicopedagogia 
Ana Celina Vasconcellos - Doutora em Educação 
Ana Cristina Paiva - Especialista em Psicopedagogia
Alessandra Marques - Especialista em Psicopedagogia
Bety Correa - Especialista em Psicopedagogia
Cinthia Peixoto Figueiredo Vieira - Mestre em Tecnologia 
Danielle Goldsztajn - Especialista em Psicopedagogia 
Heloise Marinho - Especialista em Psicopedagogia
Lais Azevedo dos Santos Machado - Especialista em Psicopedagogia
Luciana Moraes - Especialista em Psicopedagogia e Doutora em Letras
Maria Eduarda Quiroga Fernandes - Especialista em Psicopedagogia
Maria Julieta Basso - Especialista em Psicopedagogia
Silvia Zajler Grinstein - Especialista em Psicopedagogia
Stella Tardin - Especialista em Psicopedagogia
Vivianne Candiota - Especialista em Psicopedagogia
Teresa Cardoso Ourivio - Especialista em Psicopedagogia

Adriana Baião – Financeiro 
Claudia Casa Nova - Secretaria Geral 
Flávia Quadrelli - Gestão do Sistema Administrativo-acadêmico
Maria Delcina Feitosa - Biblioteca 
Sebastião Antônio de Oliveira - Apoio 

Lucila Soares - Coordenação de conteúdo
Carla Magno - Redes Sociais 
Fernanda Pinto - Design gráfico 
Uaal - Site

Ilustrações feitas a partir de trabalhos do fotógrafo françês Gilbert Garcin (1930 - 2020)

Administração

Comunicação

Clínica




