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O QUE FE Z O IN É DI TO V IÁV E L?

Nos dias 26 e 27 de novembro de 2021, toda 
a equipe do Pró-Saber reuniu-se para uma 
celebração especial. Foi o primeiro encontro 
presencial em quase dois anos. O objetivo 
desse encontro ia muito além da confraterni-
zação de fim de ano. Com rostos protegidos 
por máscaras e alegria transbordando 
através dos olhares, todos ansiavam por 
compartilhar os aprendizados do período 
tão difícil que começou em março de 2020. 

Em 2020, o desafio era responder a uma 
emergência. Foi preciso se aventurar em um 
rio cheio de elementos desconhecidos. Não 
houve tempo para preparação, mas a equipe 
decidiu pelo mergulho coletivo, sabendo que 
estava diante de uma experiência inédita e 
que tudo teria que ir sendo pensado, posto 
em prática, sistematizado e revisto em ritmo 
igualmente inédito. Aulas por WhatsApp,

Meet e outras plataformas foram construí-
das por quem muitas vezes tinha pouca ou 
nenhuma intimidade com as ferramentas 
de internet e compartilhadas com quem 
muitas vezes tinha infraestrutura doméstica 
extremamente precária para participar on-
line. Uma situação que pôs em xeque con-
vicções muito caras ao Pró-Saber. e provo-
cou a pergunta “O inédito é viável?” – que se 
tornou título do livro que registra essa rica 
experiência a partir das vivências do Curso 
Normal Superior, que forma professores de 
Educação Infantil. 

Em 2021, a resposta já era conhecida na 
prática: sim, o inédito havia se revelado 
viável. Era hora de ir além, alargando o tra-
balho para além das conquistas do ano an-
terior. A pandemia continuava, mas o medo 
maior já era parte do passado. 

Equipe do Pró-Saber no encontro de encerramento de 2021
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Depois do mergulho, a equipe partiu para 
explorar novas possibilidades daquele rio 
que já era menos desconhecido,  porém nem 
por isso menos desafiador. 

Novos inéditos se apresentaram, novas ideias 
surgiram, novos caminhos foram descober-
tos, novas conquistas foram feitas. A experiên-
cia com o ensino remoto foi aprofundada e 
permite afirmar que essa é uma modalidade 
que deve ser incorporada à Educação bra-
sileira como um poderoso instrumento de 
democratização do ensino de qualidade.  No 
balanço de 2021, dois ineditismos merecem 
destaque especial: diagnósticos feitos on-
line na Clínica Psicopedagógica e o piloto de 
alfabetização remota em uma escola munici-
pal de Petrópolis.  

O alicerce das conquistas feitas nesse perío-
do é a metodologia própria e inovadora que 
o Pró-Saber vem desenvolvendo desde 1987, 
que  enxerga a educação como um proces-
so no qual cada pessoa pode construir uma 
visão própria de si e de mundo. É uma apos-
ta radical na Educação Democrática, em que 
educador e educando são estudantes, su-
jeitos reflexivos e, por isso, construtores do 
próprio conhecimento. 

Os projetos desenvolvidos a partir dessa 
convicção têm em comum uma Psicopeda-
gogia que, aliando a Psicanálise à Pedago-
gia, considera que o ser humano é pluridi-
mensional. Nele convivem razão, lógica e 
objetividade, paixão, desejo, poesia, e o seu 
estar no mundo, traduzido em todas as suas 
relações. Finalmente, o ser humano é in-
completo, marcado por uma falta que não 
consegue preencher – o que o obriga a estar 
em constante movimento. 

Essa complexidade humana faz com que a 
construção do conhecimento não se dê ape-
nas no nível consciente, porque além dele 
existe o inconsciente, um vasto mundo de 
forças desconhecidas que precisa ser explo-
rado. A metodologia resultante dessa visão 
tem dois pilares principais: 

  • A sensibilidade é tão importante quan-
to o raciocínio. Ela expande a capacidade 
de compreensão do mundo e abre caminho 
para a construção do conhecimento.  Por 
isso, a Arte é parte integrante da Educação, 
não apenas um adereço. 
    • A curiosidade é a mola mestra do co-
nhecimento. Por isso, resgatar a vivência 
infantil, o olhar ingênuo e curioso da cri-
ança é fundamental.

Como consequência desses princípios, 
acolhimento e escuta são fundamentos 
metodológicos para que os conteúdos se-
jam adequadamente apreendidos. Esses 
princípios norteiam todas as atividades do 
Pró-Saber:

    • Curso Normal Superior; 
    • Pós-Graduação em Psicopedagogia; 
    • Clínica Psicopedagógica; 
    • Escola de Educação Integral Padre Quin-
ha, no Vale do Cuiabá
   • Fazenda Vira-Mundo, no Brejal, distrito 
de Petrópolis. 

Em 2021, o Pró-Saber se fez presente nas ca-
sas de 760 pessoas, entre alunos, atendidos 
pela Clínica e participantes da Fazenda Vi-
ra-Mundo. A pergunta que foi feita às equi-
pes de cada uma dessas frentes de atuação 
para encerrar o ano foi: “O que tornou o 
inédito viável?” As respostas, vigorosas, cri-
ativas e cheias de esperança, estão no relato 
que se segue.  
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C URS O N ORMAL SUPE RIOR
O resgate do olhar

O Curso Normal Superior, que forma pro-
fessores com especialização em Educação 
Infantil, passou por uma experiência mar-
cante em 2021. Depois de um ano de aulas 
pelo WhatsApp, a turma 2019 pôde voltar a 
interagir visualmente, pelo Google Meet. A 
mudança teve um significado muito além 
da plataforma. Resgatou o olhar, que é pre-
cioso em todas as relações humanas e espe-
cialmente valorizado no Pró-Saber, onde a 
interação é parte fundamental do ensinar e 
do aprender. 

Somado à vivência do ano anterior, o Google 
Meet permitiu uma dinâmica mais próxima 
do presencial e um aprofundamento da ex-
periência de ensino remoto, com ampliação 
dos horizontes dessa modalidade. A platafor-

ma permitiu também a retomada parcial das 
reuniões com as gestoras das creches onde 
trabalham as alunas do Curso Normal Supe-
rior, que compõe o que se chama formação 
em serviço, um pilar da metodologia de for-
mação de professores do Pró-Saber.  

Essas atividades são o elo entre a teoria en-
sinada no curso e a prática exercida com os 
alunos nas creches, em um processo de reali-
mentação recíproca. O objetivo das reuniões 
é ampliar para além das turmas a filosofia do 
Pró-Saber, contribuindo para que ela se dis-
semine entre o corpo docente, as famílias e 
a comunidade em geral. Em 2021, houve re-
uniões pelo Google Meet e, quando possível, 
as presenciais autorizadas pelos protocolos 
sanitários vigentes.  

Vestibular 2022: mais uma turma do Curso Normal Superior
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“A FOME NÃO ESPER A” PASSADO, PRESENTE, FUT URO

17 ANOS DE TR ABALHO 
PEL A EDUC AÇ ÃO INFANTIL 

NOVAS JANEL AS

Em 2021, os encontros com professoras e 
gestoras trouxeram uma questão concreta 
e urgente: a necessidade de organizar uma 
rede de ajuda às famílias das crianças ma-
triculadas em creches parceiras do Pró-Sa-
ber. Muitos pais e mães perderam seus em-
pregos, ou passaram a viver de forma mais 
precária, com renda incerta. A constatação 
dessas dificuldades levou à criação de uma 
campanha que distribuiu 1.300 cestas bási-
cas a essas famílias, através de cinco institu-
ições de quatro comunidades.

A poesia possível em um simples olhar pela 
janela, descoberta em 2020, ganhou fôlego 
em 2021 na disciplina Alfabetização Cul-
tural. Como as visitas a espaços culturais 
da cidade continuaram suspensas por cau-
sa da pandemia, a proposta foi exercitar o 
olhar em duas situações distintas e com-
plementares: olhar ao redor, para perceber 
as diferentes belezas de cada comunidade, 
e olhar bem longe, explorando a internet 
em busca de registros artísticos sobre o 
mundo em que vivemos. 

Dois fotógrafos, uma artista plástica e uma 
professora-escritora inspiraram esse per-
curso. Sebastião Salgado trouxe seu rico re-
gistro da vida e da cultura indígena bra-
sileira, tema que foi conversado com Lucia 
Moraes, ex-aluna do Pró-Saber e autora 
de vários livros infantis, a partir da peça 
“Aratu – lendas indígenas”.  Tarsila do Ama-
ral com suas cores vibrantes pôs em pauta

retratos do Brasil em diferentes ângulos. 

Ton Valentin, fotógrafo nascido no morro do 
Borel, Zona Norte do Rio, mostrou com seu 
trabalho como a favela tem um lado poético 
e artístico. Valentin também discutiu com 
a turma as possibilidades de elaboração de 
trabalhos autorais como os desenvolvidos 
pelo projeto Favela Grafia, do qual faz parte 
junto com fotógrafos de várias comunidades 
cariocas. 

Este é mais um caminho aberto para que 
cada estudante do Pró-Saber confirme que 
cada um carrega uma história que é única, 
mas que faz parte de um coletivo que nos 
enriquece e alimenta. Saber olhar para si 
e olhar em torno é o que nos permite per-
tencer a qualquer lugar. Nas palavras de 
uma das alunas, “a arte é uma possibili-
dade de encontro comunitário”. 

O registro é um dos instrumentos mais impor-
tantes da metodologia do Pró-Saber. Trabalho 
coletivo, construído por professores e alunos, 
ele é o que sustenta as linhas mestras da for-
mação e, principalmente, dá base à evolução 
desse projeto educacional inovador. 

O inédito, em 2021, foi tornar pública a ex-
periência do Curso Normal Superior na for-
mação de professores ao longo de 2020, pri-
meiro ano da pandemia. O livro “O inédito é 
viável?” traz relatos detalhados, depoimen-
tos e análises de professores e estudantes do 
curso e tem como objetivo servir de ponto 
de partida para a discussão do futuro da for-
mação de professores e da educação brasilei-
ra em geral. 
 

O Curso Normal Superior com Especia-
lização em Educação Infantil do Pró-Saber 
foi credenciado pelo Ministério da Educação 
e Cultura em 2004. É uma faculdade particu-
lar gratuita, que atende a profissionais de 
Educação que trabalham em Educação In-
fantil, prioritariamente em comunidades 
carentes do município do Rio de Janeiro. 
Já formou 183 professores. A seleção é feita 
por vestibular. Em 2021, foi realizado mais 
um processo seletivo. 
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Também na Pós-Graduação em Psicopeda-
gogia, 2021 confirmou a a importância do 
domínio das ferramentas do ensino remoto 
para a disseminação do conhecimento. Por 
esse motivo, o processo seletivo de 2022 pre-
viu uma turma presencial, pela manhã, e uma 
remota, à noite – mesmo com os protocolos 
que autorizaram a volta presencial para to-
dos.. A decisão potencializou a procura pelo 
curso noturno, preferido por quem trabalha 
em expediente integral, e resultou em 32 
matrículas em 2022. A modalidade remota 
viabilizou ainda uma turma composta de 16 
professores da Escola de Educação Integral 
Padre Quinha e seis da Creche Arco-Íris, am-
bas no Vale do Cuiabá, Região Serrana do Rio 
de Janeiro. No total, a Pós-Graduação teve 
dez turmas em 2021. 

Os relatos dos alunos confirmam que a meto-
dologia do Pró-Saber é adaptável ao modo re-
moto, incluindo o acolhimento e a escuta

de que não se pode abrir mão. O inédito tor-
nou-se viável através da resposta à emergên-
cia imposta pela pandemia em 2020 e do en-
tendimento gradual de que se estava diante 
de um novo campo de estudo, dotado de limi- 
tes, objetos e objetivos – não simplesmente 
de uma situação transitória. 

O curso de Pós-Graduação em Psicopedago-
gia foi criado em 2011 e já formou 155 espe-
cialistas. É um Curso de Especialização com 
duração de três anos, dirijido a graduados em 
qualquer área de conhecimento interessados 
no entendimento da teoria psicopedagógica. 
Tem objetivo de formar profissionais para 
atuação clínica, escolar e comunitária. O 
curso promove grande difusão dos conceitos 
pedagógicos do Pró-Saber, na medida em que 
tem como alunos professores de algumas das 
principais escolas do Rio de Janeiro, além de 
profissionais de várias áreas de atuação. 

P Ó S -GRADUAÇ ÃO E M P SIC OPE DAG O GIA
Aprofundando conceitos e práticas

Turma 2018 na conclusão da Pós - Graduação em Psicopedagogia
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A experiência de 2020 não poderia ter sido 
mais positiva. O atendimento foi retoma-
do no segundo semestre, virtualmente, nas 
plataformas possíveis em cada caso. Foram 
atendidas 78 crianças, e o ano terminou com 
22 na fila de espera. Mas havia um relógio 
preocupante. A clínica é o campo de estágio 
supervisionado da Pós-Graduação em Psi-
copedagogia, e o estágio é obrigatoriamente 
presencial. Na espera, havia 25 estudantes 
que precisavam estagiar e uma fila de cri-
anças que só crescia.

O ano de 2021 começou sem perspectiva de 
curto prazo de retomada geral das atividades 
presenciais e uma situação ainda mais com-
plicada: com a virada do ano, já eram duas 
as turmas que precisavam estagiar. O inédito 
tornou-se viável com a criação de um siste-
ma compacto de diagnóstico: cinco sessões 
virtuais e duas presenciais, respeitando to-
dos os protocolos sanitários.

Com essas medidas, a fila foi zerada em 
agosto. Como a procura continuou, 2022 
começou com 23 crianças em espera – e com 
a volta ao atendimento presencial a expecta-
tiva é de que elas sejam atendidas com maior 
brevidade. 

Ao final, a equipe constatou todo o pro-
cesso resultou em um atendimento psi-
copedagógico também para as profissionais 
envolvidas.  

A Clínica Psicopedagógica foi o embrião 
do Pró-Saber. Criada em 1987 como Cen-
tro de Estudos Psicopedagógicos, atendia 
crianças e jovens com dificuldades na es-
cola, e deixou evidente a grande diferença 
que havia entre aqueles que tiveram acesso 
à Educação Infantil e aqueles que ficaram 
fora da vida pré-escolar. A investigação que 
deu sequência a essa constatação evidenciou 
a importância da formação da Educação In-
fantil e da formação de professores a ela 
dedicados.

A equipe da clínica é composta por 16 psi-
copedagogas e quatro estagiárias, além de 
uma diretora. 

CLÍN IC A P SIC OPE DAG Ó GIC A

Criatividade, flexibilidade e autonomia para melhor atender
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Em 2021, o Pró-Saber retomou um projeto 
que lhe é extremamente caro. Os Laboratóri-
os de Pensamento foram concebidos em 
2016 e têm como objetivo o aprofundamen-
to de temas necessários à reflexão contem-
porânea sobre educação, porém não ha-
bitualmente ligados à prática pedagógica. 
Arte e Filosofia são as âncoras desse alarga-
mento da experiência de pensamento, pro-
porcionando um espaço de reflexão fora da 
rotina de quem enfrenta diatiamente os de-
safios da sala de aula. 

O movimento surrealista foi o tema do Labo-
ratório realizado com a equipe da Escola Sesi 
de Petrópolis, dedicada ao Ensino Médio. 
Foram oito encontros virtuais, com partici-
pação de 24 professores que se debruçaram 
sobre o movimento que mudou para sempre 
o sentido da realidade: surreal é algo que vai 
além do real, não uma fantasia tresloucada 
como o significado que o termo ganhou no 
senso comum. 

O resultado está publicado em livro lança-
do em 2022, com o título “Surrealismo sem-
pre”, que se soma a duas outras publicações 
inspiradas no mesmo projeto: “Ética” (Esco-
la Parque) e “Educação como obra de arte” 
(Colégio Andrews). Os Laboratórios são 
formatados a partir da demanda de cada 
escola e estiveram presentes também na 
Escola Municipal Joaquim Abílio Borges 
e na Escola de Educação Integral Padre 
Quinha. 

Todos os livros publicados pelo Pró-Saber 
estão à venda na Amazon e, também, na 
sede do Pró-Saber.

A revista “Ao Largo”, lançada em 2015, já 
teve dez edições. É um projeto importante 
para o Pró-Saber, que foi interrompido em 
2021 e será retomado assim que possível. 

A coleção completa pode ser acessada em 
http://prosaber.org.br/publicacoes.asp

L AB ORATÓRIO DE PE N S AME N TO

Imaginar, sonhar, pensar

“A bela sociedade”, de René Magritte: inspiração 
para o Laboratório de Pensamento com a Escola Sesi
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A equipe e os 165 alunos da Escola de Edu-
cação Integral Padre Quinha, que é o Colégio 
de Aplicação do Pró-Saber, tiveram a alegria 
de voltar às atividades presenciais no segun-
do semestre de 2021. Foi uma mudança im-
portante, principalmente para as crianças 
menores, muitas das quais iniciaram a vida 
escolar na pandemia. Mas a escola já tra-
balhava com uma ferramenta virtual que 
aplainou as dificuldades do ensino remoto. 

O aplicativo ClassDojo é similar a uma rede 
social e foi utilizado a partir de 2019 para es-
tabelecer um contato mais intenso e regular 
com as famílias dos alunos. Durante o auge 
da pandemia, ele permitiu que todos par-
ticipassem dos desafios que formam a base 
da metodologia da escola. 

A Padre Quinha trabalha com projetos anu-
ais que instigam a curiosidade das crianças 
como mola propulsora da busca pelo conhe-
cimento. Há sempre um enigma a ser desven-
dado, o que desperta atenção e desejo de en-
contrar respostas. É nesse processo que a se 
dá a construção do conhecimento.

Em 2020, ficou comprovado que é plena-
mente possível, remotamente, manter os 
vínculos necessários para levar todos a em-
barcarem juntos na aventura de aprender. 
Com o tema Ecologia Integral, a reflexão 
principal foi sobre o cuidado com a moradia, 
iniciando pela casa de cada um e culminan-
do com a Terra, casa de todos nós. 

E S C OL A DE E DUC AÇ ÃO IN TEGRAL PADRE QUIN HA

Magma, Brisa, Seiva e Ocean: os quatro elementos na Ecologia Integral foram tema da Escola Padre Quinha
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A experiência pedagógica da Padre Quinha 
foi um pilar fundamental em um projeto que 
pode ser considerado a síntese da certeza de 
que o inédito é viável. Trata-se de um proje-
to de alfabetização on-line, concebido pelo 
Pró-Saber, que é o responsável pela coorde-
nação psicopedagógica, e conta com super-
visão de alfabetização da Padre Quinha. 

O projeto começou em agosto de 2021 e tem 
continuidade prevista para 2022, com uma 
turma piloto do Primeiro Ano do Ensino Fun-
damental, da Escola Municipal Darcy Corrêa 
da Veiga, situada em Itaipava, Petrópolis. 
São 19 crianças, de 6 a 7 anos, divididas em 
grupos de 4 ou 5 crianças. Para viabilizar de 
maneira equânime a participação de todos

O tema da Ecologia Integral continuou em 
2021, com aprendizados sobre os quatro el-
ementos – Terra, Fogo, Água e Ar –, represen-
tados pelas heroínas Seiva, Magma, Ocean e 
Brisa. Em companhia delas, as crianças via-
jaram pelo Brasil e pelo mundo, aprenderam 
sobre geografia, clima, diferentes culturas, 
refletiram sobre preservação da natureza e 
qualidade de vida e prosseguiram no camin-
ho do cuidado com o ambiente, consigo e 
com o outro. 

A pandemia incentivou o crescimento do 
movimento solidário que marca a vida da 
Padre Quinha, com arrecadação de agasal-
hos na campanhas “O frio não tira férias” e 
“Agasalhe um amigo”. 

A E.E.I. Padre Quinha é uma escola pública 
confessional, que mantém convênios com a 
Mitra Diocesana de Petróplis e com a Prefei-
tura Municipal de Petrópolis. Tem seu fun-
cionamento baseado nos princípios que re-
gem as Parcerias Público-Privadas (PPP). 

os alunos, foram disponibilizados tablets 
configurados para os fins do projeto e que, 
ao final do percurso, serão devolvidos ao 
Pró-Saber. 

O projeto parte da ideia de uma aventura, 
uma trilha-viagem por um grande mapa, 
num processo interdisciplinar que in-
clui conteúdos de Português, Matemática, 
História, Geografia, Ciências e Artes. Ao final 
de cada etapa da viagem, cada criança rece-
be uma chave que dá acesso à etapa seguinte 
e  abre caminho para novos aprendizados no 
lindo desbravamento que é o aprender a ler. 
Até o final de 2021, foram realizados 34 en-
contros com cada grupo de crianças.  

“Aventura do saber : a busca de um tesouro” 

O mapa do tesouro que guiou on-line a descoberta da leitura
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O trabalho desenvolvido pela E.E.I. Padre 
Quinha é parte das ações do Pró-Saber no 
Vale do Cuiabá para integrar escola e co-
munidade na busca de melhor qualidade 
de vida. A âncora dessas ações é o Centro 
Educacional Santa Terezinha, que completou 
70 anos em 1917. Além da Padre Quinha, o 
Centro abriga o Espaço de Educação Infan-
til Recnato Arco-Íris e o projeto Integral II. A 
divulgação é feita através da revista virtual 
“Nossa Praça” e do site http://www.centro-
edusantaterezinha.org/

É uma instituição privada que trabalha com 
crianças de 2 a 4 anos, atendidas gratuita-
mente em tempo integral. Ao final desse ci-
clo, ingressam automaticamente na Padre 
Quinha. A partir de 2022, o 4º período da 
Educação Infantil ganhou um espaço dentro 
das instalações da escola, para incrementar 
a integração com a comunidade do Funda-
mental I. 

O trabalho desenvolvido na Arco-Íris con-
firma a importância de um pré-escolar de 
qualidade como pilar do bom desempenho 
no Ensino Fundamental. Todos os alunos 
estão alfabetizados ao final do 1º ano. Em 
2021, 48 crianças foram atendidas na Ar-
co-Íris. 

C OMUN IDADE VALE D O C UIABÁ

E SPAÇ O DE E DUC AÇ ÃO IN FAN TIL 
REC AN TO ARC O-ÍRIS

Crianças do Espaço de Educação Infantil
Arco-Íris, no Vale do Cuiabá
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O Projeto Integral II foi criado em 2018 para 
atender a ex-alunos da E.E.I. Padre Quinha 
que, ao concluir o 5º ano do Ensino Funda-
mental, passaram a frequentar outras escolas 
da região, que trabalham em turno único.

São oferecidas atividades em horários alterna-
tivos ao estudo regular, de maneira que os jo-
vens tenham educação em tempo integral. As 
atividades envolvem inglês, esportes, oficinas 
de educação ambiental e música, e ganharam 
novos contornos com a pandemia. Os jovens se 
sensibilizaram com a situação de famílias que 
perderam pessoas queridas e além disso pas-
savam por dificuldades financeiras, com perda 
de emprego ou redução de renda. Nasceu as-
sim o projeto Amorização – um nome que sig-
nifica multiplicação de solidariedade, amor ao 
próximo e empatia.

Em 2021, o projeto continuou com contornos 
mais políticos, voltados para a consciência 
da cidadania a partir de uma introdução ao 
Teatro do Oprimido, concebido por Augusto 
Boal nos anos 1960. A proposta era trabalhar 
alguns conceitos centrais para a compreensão 
da forma como nossa sociedade se organiza, 
como política e comunidade, com o objetivo, 
a longo prazo, de estimular o pensar crítico e 
o interesse em participar mais ativa e organi-
zadamente da vida comunitária.

O trabalho culminou com o projeto de um 
telejornal da comunidade do Vale do Cuiabá, 
o “Plantão do Vale”, que trouxe algumas notí-
cias da região pesquisadas pelos jovens e 
que eles achavam relevantes. O vídeo com o 
resultado final está disponível no YouTube:  
https://youtu.be/NhRUwDA3-Bw

IN TEGRAL II

Jovens do Projeto Integral II: atividades alternativa ao Fundamental II
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“Alice no País das Maravilhas” foi o tema que 
encantou as crianças que participaram do 
projeto de cultural e educativo “Fazenda Vi-
ra-Mundo”, que tem coordenação pedagógica 
do Pró-Saber, em parceria iniciada em 2017. 
O projeto tem como objetivo animar a curiosi-
dade das crianças, oferecendo um repertório 
de assuntos que estimulem a imaginação, a 
criação e a capacidade de reflexão. Localizada 
no Brejal, distrito de Petrópolis, a Vira-Mundo 
trabalha em conexão com escolas da região. 

Em 2021, a mais famosa criação de Lewis Car-
rol levou as crianças a refletir sobre poder, 
tempo, magia e as ambiguidades do processo 
de crescimento. A história de Alice foi lida, in-
terpretada e inspirou trabalhos artísticos e de 
confecção de fantasias que foram usadas no 
encerramento do ano. Um grande labirinto 
foi plantado e ficará como marca do projeto 
de 2021. 

FA ZE N DA V IRA-MUN D O

Encerramento do ano na Fazenda Vira-Mundo: Alice no País das Maravilhas
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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.

O inédito só é viável em uma comuni-
dade ativa, generosa, alegre e criativa, 
que acredita na arte como algo que nos 
constitui e nos engrandece, quebrando 
todos os limites que nos aprisionam.

Em 2021 o improvável aconteceu.

E o inédito tornou-se viável.

Essa experiência vivida em todas as 
nossas áreas de ação nos anima a con-
tinuar na luta por uma educação trans-
formadora e, por isso, revolucionária.

Maria Cecilia Almeida e Silva
Reitora do Pró-Saber
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P RÓ -S A B E R  E M  N Ú M E RO S :

G R AD UAÇ ÃO                                                                                     gratuítoG R AD UAÇ ÃO                                                                                     gratuíto
 
Professores graduados desde 2004                                                                                 183

Comunidades / bairros de atuação do Pró-Saber desde 2004                              65                  

Instituições atendidas em 2021                                                                                                 15

Alunos matriculados                                                                                                              31
 

P Ó S-G R AD UAÇ ÃOP Ó S-G R AD UAÇ ÃO
 
Formandos em Psicopedagogia desde 2014                                                                    155

Alunos com bolsa (parcial ou integral)                                                                               104

Matriculados                                                                                                                              176
 

CL ÍNIC ACL ÍNIC A   

Crianças atendidas                                                                                                                                                    122

Crianças na fila de espera  (inscritas entre agosto e dezembro de 2021)                   23

Número de escolas                                                                                                                            59
 

PROJET O S COMUNI TÁRIO S PROJET O S COMUNI TÁRIO S                                                                                                                       gratuítogratuíto

Cestas básicas distribuídas pelo projeto A Fome Não Espera                                    1.300

L AB OR AT ÓRIO DE PE NSAME N T O   L AB OR AT ÓRIO DE PE NSAME N T O   (de s de 2016)

Escolas atendidas                                                                                                                             5

Professores participantes                                                                                                              95
 

CUR S O S DE E X TE NSÃO -  Par tic ip ante sCUR S O S DE E X TE NSÃO -  Par tic ip ante s

Matemática na Educação Infantil                                                                                              21

Tardes Pedagógicas com Madalena Freire                                                                     33

CE N TRO E D U C ACIONAL SAN TA TE RE Z INHA ( Vale  do Cuiab á)  gratuítoCE N TRO E D U C ACIONAL SAN TA TE RE Z INHA ( Vale  do Cuiab á)  gratuíto

Alunos atendidos E.E.I. Padre Quinha                                                                                  165

Alunos alfabetizados no 1º ano do E.F.  (alunosque participaram on-line)           100%

Alunos atendidos pelo Integral II 
(ex-alunos em horário alternado com Fundamental II)                                            38

Crianças atendidas no Espaço de Educação Infantil
Recanto do Arco-Íris                                                                                                                         48

FA Z E NDA VIR A-MUND OFA Z E NDA VIR A-MUND O

Crianças atendidas                                                                                                                 31

Presentes ao encerramento de 2021                                                                                    250

 

BIBL IOTE C A                                                                                    gratuítoBIBL IOTE C A                                                                                    gratuíto

Livros na Biblioteca                                                                                                            5.000

Consultas ao acervo através da biblioteca, pela web                                         1.175
 

33



L O C A I S  D E  T R A B A L H O S  D O S  A LU N O S

Tijuca 
Comunidade Borel

Gávea

Cachambi 

Inhaúma

Botafogo 

Botafogo 

Rocinha 

Tijuca  (Borel)

Tijuca 

Jacarezinho

Cosme Velho
Comunidade dos Guararapes

Copacabana 

Alto da Boa Vista

Catumbi

Copacabana 
Morro do Cantagalo

Jacarepaguá
Comunidade Gardênia Azul

Vila Isabel

Vila da Penha

Estadual ou Municipal Particular Parceira Particular Não Parceira

Ação Comunitária Pró-Favela 
Dr. Marcello Cândia

Casa Santa Ignes

Centro Comunitário Nossa Senhora da Aparecida 

Centro Educacional Madre Josefa 

Colégio Logosófico 

Colégio Objetivo Botafogo 

Creche Berçário Nova Jerusalém 

Creche Berçario Santa Mônica

Creche Cantinho Feliz de Santa Teresa 

Creche Municipal da Comunidade do Jacarezinho 

Creche Municipal Tia Amália 

Criativa Creche Escola

EDI Igor Moraes da Silva

EDI Lilly Marinho

Escola Comunitária do Cantagalo

E.M. Profa.Helena Lopes Abranches

Germinal da Vila

Instituto Educacional Luiz Antônio

BAIRROBAIRROINSTI T UIÇ ÃOINSTI T UIÇ ÃO



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

E q u i p e
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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
Cinthia Peixoto Figueiredo Vieira - Mestre em Tecnologia
Cristina Aguirre - Especialista em Psicopedagogia 
Danielle Goldsztajn - Especialista em Psicopedagogia 
Heloise Marinho - Especialista em Psicopedagogia
Lais Azevedo dos Santos Machado - Especialista em Psicopedagogia
Luciana Moraes - Doutora em Letras
Maria Eduarda Quiroga Fernandes - Especialista em Psicopedagogia
Mariana Bacha - Especialista em Psicopedagogia
Marta Fortunato - Especialista em Psicopedagogia
Stella Scaglioni - 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

Administração

Comunicação

Clínica

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 
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 

Ana Celina Vasconcellos - Doutora em Educação
Ana Maria Carpenter Genescá - Mestre em Psicologia
Ana Paula Oliveira e Silva Carneiro - Mestre em Psicologia
Cinthia Peixoto Figueiredo Vieira - Mestre em Tecnologia
Cristina Laclette Porto - Doutora em Psicologia
Danielle Goldztajn - Especialista em Psicopedagogia
Denise Sampaio Gusmão - Doutora em Psicologia
Elaine dos Santos Caetano - Especialista em Psicopedagogia
Heloisa Beatriz de Oliveira Franco Protásio - Especialista em Psicopedagogia
Laís Azevedo dos Santos Machado - Especialista em Psicopedagogia
Leonardo Vianna Silveira - Especialista em Psicopedagogia
Liana Garcia Castro - Doutora em Educação
Luciana Moraes  - Doutora em Letras
Maria Delcina Feitosa -  Especialista em Design Institucional para EAD
Pedro Bonfim - Doutor em Filosofia
Rita Barbosa Coutinho - Especialista em Psicopedagogia
Sancia Lucia Almeida Velloso - Especialista em Psicopedagogia
Tereza Ourivio - Especialista em Psicopedagogia

 

Corpo docente e professores convidados da Graduação

Corpo docente e professores convidados da Pós-Graduação
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