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UM AN O PARA RE PE N S AR 
A HUMAN IDADE , O HUMAN O

O ano de 2022 foi paradoxal. De um lado, 
a alegria pelo fim do isolamento imposto 
pela pandemia do coronavírus. De outro, 
a perplexidade diante da confirmação da 
fragilidade humana. Além de matar cerca 
de 15 milhões de pessoas em todo o mun-
do – mais de 600 mil no Brasil – a Covid-19 
foi um alerta para a necessidade de repen-
sar os caminhos que estão sendo trilhados 
pela humanidade. O consumismo, o imedi-
atismo, o utilitarismo, o individualismo re-
sultaram em enorme desigualdade social e 
na destruição alarmante do planeta.

Criado em 1987, o Pró-Saber tem nadado 
contra essa corrente destruidora adotando 
princípios que, atualmente, são traduzidos 
pelo conceito de Ecologia Integral. É uma 
aposta radical no potencial de cada pessoa,  
na Educação Democrática. 

No Pró-Saber, acredita-se que todo o avanço 
conseguido em termos de sustentabilidade 
só será transformador se houver uma mu-
dança essencial de pensamento que leve à 
busca de um novo humanismo. Esse novo 
humanismo resulta do entendimento de que 
a Ecologia Integral não se refere apenas ao 
exterior. Engloba também uma ecologia in-
terior: a psiquê, os afetos, a espiritualidade, 
as relações, os desejos, os pensamentos. 

Essa dor talvez  ajude as pessoas 
a responder se somos de fato 

uma humanidade. 
Nós nos acostumamos com

 essa ideia, que foi naturalizada,
 mas ninguém mais presta atenção

 no verdadeiro sentido 
do que é ser humano. 

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

•  Curso Normal Superior; 
•  Pós-Graduação em Psicopedagogia; 
•  Clínica Psicopedagógica; 
• Escola de Educação Integral 
   Padre Quinha, no Vale do Cuiabá 

Essas frentes trabalham de forma integra-
da, tendo como norte a ideia de CONSTE-
LAÇÃO, que é mais do que um conjunto de 
estrelas: tem a força do verbo “constelar”, 
de algo que, em rede, ilumina e magnifica a 
vida do outro. A construção da Constelação 
Pró-Saber é um processo infinito. Cada 
profissional de Educação que passa pelo Cur-
so Normal Superior, que forma profissionais 
com habilitação em Educação Infantil, tor-
na-se um agente transformador da creche 
em que trabalha, das crianças sob sua 
responsabilidade, de suas famílias, das 
coordenações e direções. Algumas pros-
seguem sua formação na Pós-Graduação 
em Psicopedagogia e ampliam o diálogo 
com alunos que atuam outros segmentos 
e contextos.

Estes são conceitos inerentes a uma Psi-
copedagogia que alia a Psicanálise à Edu-
cação, considerando que o ser humano é 
pluridimensional. Nele convivem razão, 
lógica e objetividade, paixão, desejo, poe-
sia, e o seu estar no mundo, traduzido em 
todas as suas relações. Finalmente, o ser 
humano é incompleto, 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 
apenas no nível consciente, porque, além 
dele, existe o inconsciente, um vasto mun-
do de forças desconhecidas que precisa ser 
explorado. A metodologia resultante dessa 
visão tem dois pilares principais:

 •  A sensibilidade é tão importante quanto 
a lógica.  Ela expande a capacidade de com-
preensão do mundo e abre caminho para 
a construção do conhecimento. Por isso, a 
Arte é parte constituinte da Educação, não 
apenas um adereço, na medida em que per-
mite que o ser humano se ultrapasse.

 • A curiosidade é a mola mestra do conhe-
cimento. Por isso, resgatar a vivência in-
fantil, o olhar ingênuo e curioso da criança 
é fundamental.  

Retomando o espaço: turmas 2019 e 2022 com equipe do Pró-Saber
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FORMAÇ ÃO DE PROFE S S ORE S 
N O C URS O N ORMAL SUPE RIOR

Formatura, vestibular, parcerias: 
a renovação constante do Pró-Saber

O ano de 2022 foi intenso no Curso Normal 
Superior. Depois de dois anos de pandemia, 
além de retomar a rotina presencial de aulas, 
atividades da Alfabetização Cultural e acom-
panhamento de creches, a equipe preocupou-
se em expandir seu raio de ação, buscando 
parcerias para amplificar o impacto do tra-
balho sobre as comunidades onde atuam as 
alunas da Graduação (ver página 34). 

A formatura da turma 2019 e a realização do 
10º Vestibular para o Curso Normal Superi-
or foram dois outros destaques do período, 
simbolizando a renovação constante do tra-
balho do Pró-Saber na construção de uma 
Educação de qualidade no Brasil.

A turma que concluiu o curso é composta de 
26 professoras e 2 professores que trabalham 
em 20 creches e espaços de Educação Infantil 
de 17 bairros do Rio de Janeiro. Os aprovados 
no vestibular somam 37 profissionais que 
trabalham em 31 instituições de 23 bairros 
do Rio de Janeiro.  

A volta das atividades presenciais permitiu 
a retomada de um dos pilares da formação 
de professores: as visitas às creches onde 
os alunos trabalham e as reuniões com 
gestores dessas instituições. Essa troca é 
a base da formação em serviço, na qual a 
teoria visitada em sala de aula alimenta a 
prática no local de trabalho e é confrontada 
e enriquecida por essa prática. 

Também ganhou novo fôlego a Alfabe-
tização Cultural, que tem por objetivo am-
pliar o repertório e promover a conquista 
de espaços da cidade nos quais boa parte 
dos estudantes não se sente inicialmente 
acolhida. Teatro Municipal, fotografias de 
Sebastião Salgado no Museu do Ama-nhã 
e a obra dos irmãos Otávio e Gustavo Pan-
dolfo, conhecidos como “Osgemeos” no 
C e n t r o  C u l t u r a l  B a n c o  d o  B r a s i l  f i -
zeram parte das atividades. Esse trabalho 
multiplica-se nas instituições onde esses 
profissionais trabalham, tanto inspiran-
do propostas para as crianças quanto des-
pertando o desejo de buscar experiências 
culturais em família. 

O Curso Normal Superior com Especial-
ização em Educação Infantil do Pró-Saber foi 
credenciado pelo Ministério da Educação e 
Cultura em 2004. É uma faculdade particular 
gratuita, que atende a profissionais de Edu-
cação que trabalham em Educação Infantil, 
prioritariamente em comunidades carentes 
do município do Rio de Janeiro. Já formou 211 
professores.
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Formatura da turma 2019 do Curso Normal Superior

“Eu sabia tomar conta de criança mas não sabia o 
que era formar uma criança. Hoje sei o valor disso. 
O trabalho fica. Tenho muito orgulho disso.”

Silvia Helena de Oliveira, coordenadora da
Creche Santa Mônica ( Borel)



Turma 2018 na conclusão da Pós - Graduação em Psicopedagogia

A Pós-Graduação em Psicopedagogia é um 
importante elemento na constelação Pró-Sa-
ber. O curso foi criado em 2011, e é dirigido a 
graduados em qualquer área de conhecimen-
to interessados no entendimento da teoria 
psicopedagógica. Em 2022, teve 175 pessoas 
matriculadas, a maioria absoluta formada por 
professores e professoras que trabalham em 
171 instituições do Rio de Janeiro. Desde 2014, 
quando se formou a primeira turma, 195 es-
pecialistas concluíram a Pós. O curso é pago, e 
sua receita é integralmente destinada a ati-
vidades do Pró-Saber. Bolsas especiais são 
concedidas a professoras e professores forma-
dos pelo Curso Normal Superior que desejem 
se especializar.  

Em 2021, deu início a um curso on-line gra-
tuito voltado para os professores da Escola de 
Educação Integral Padre Quinha, no Vale do 
Cuiabá, que é o Colégio de Aplicação do Pró-Sa-
ber. Com isso, estendeu à especialização a 
ideia de formação em serviço, que já vigora no 
Curso Normal Superior, enriquecendo a práti-
ca da equipe do Vale, que recebe orientação e 
supervisão do Pró-Saber desde 2010.

P Ó S -GRADUAÇ ÃO 
E M P SIC OPE DAG O GIA
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Especialização dissemina 
a Psicopedagogia formulada 

e defendida pelo Pró-Saber

“O homem é a criação do desejo 
e não a criação da necessidade.”

Gaston Bachelart

“Foi um alento conhecer esse trabalho que olha os 
indivíduos da comunidade educativa não como 
números, desempenhos, mas como sujeitos que têm 
uma história para além dos lugares-comuns. Uma 
instituição privada que olha a escola pública e in-
veste nela vê a potência que existe ali.”

Lucia Maria Guedes Albrecht, turma 2018 
da Especialização em Psicopedagogia



É o campo de estágio supervisionado da 
P ó s- G r a d u a ç ã o  e m  P s i c o p e d a g o g i a , 
constituindo-se em importante ligação 
entre teoria e prática no curso. Atende 
prioritariamente, de forma gratuita, cri-
anças de escolas públicas e bolsistas de 
particulares. Foi criada em 1987, e teve 
um papel central na criação do Institu-
to. A experiência no atendimento de cri-
anças e jovens com dificuldades na escola 
mostrou a grande defasagem que existia 
entre os que tiveram e os que não tiveram 
acesso à Educação Infantil. Enquanto o 
primeiro grupo entrava no 1º ano prati-
camente alfabetizado, os demais se viam 
praticamente condenados a não apren-
der. Dessa constatação nasceu a decisão 
de apostar na formação de professoras e 
professores de Educação Infantil e a con-
vicção de que esta deve ser uma priori-
dade absoluta no Brasil. 

A Clínica atendeu 99 crianças de 45 esco-
las em 2022.  Existem 44 crianças na fila de 
espera. 

CLÍN IC A P SIC OPE DAG Ó GIC A

Prioridade ao atendimento a 
crianças de escolas públicas
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O Projeto Constelação tem como norte a 
convicção de que cada creche ou espaço de 
Educação Infantil é um polo socioeducati-
vo. O trabalho com as crianças transborda 
para as famílias e tem potencial para im-
pactar positivamente toda a comunidade 
do entorno. A solidariedade faz parte do 
cotidiano dessas comunidades.

O Pró-Saber tem apoiado movimentos lide-
rados por instituições parceiras – aquelas 
onde trabalham os alunos do Curso Normal 
Superior. Em 2018, a partir de informações 
fornecidas pelas 27 alunas do curso, fez um 
le v a n t a m e n t o  d a  s i t u a ç ã o  d e  2 3  c r e -
ches situadas em 18 comunidades cario-
cas. Foram mapeadas as filas de espera, a 
participação das famílias e as instalações 
físicas oferecidas por cada unidade. O le-
vantamento resultou em um projeto piloto 
em três creches do Morro do Borel, na Ti-
juca, e a partir daí conseguiu-se parceria 
para obras que melhoraram significativa-
mente as condições dessas instituições. 

Em 2022, as ações foram ampliadas.  

PARA ALÉ M D O S MURO S 
DE CRECHE S E E S C OL A S

“Constelar o céu, constelar o mar, 
virar o Pão de Açúcar de pernas pro ar”

Samba do Pró-Saber, de Ciça da Silva
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“O maior legado que esse curso deixa 
pra gente é nos colocar com ferramentas em 
mãos, num lugar de fala.

Gilmara Soledade, aluna

A FORÇA DA MULHER 

A profissão de educar é fundamentalmente 
feminina. Por esse motivo, desde a criação 
do Projeto Constelação, em 2002, as mu-
lheres estiveram no centro do trabalho do 
Pró-Saber – não só em sua formação como 
professoras de Educação Infantil, mas tam-
bém em sua capacitação como lideranças 
comunitárias, o que inclui também as co-
ordenadoras, diretoras e mães das crianças 
atendidas pelas creches. 

Nos 20 anos que se passaram, as mulheres 
conquistaram espaço em todas as áreas e se 
articularam para exigir políticas públicas 
voltadas para elas no trabalho, na saúde, 
na educação, na segurança, na discussão 
sobre o país que queremos. Em função das 
eleições de 2020, o Pró-Saber organizou o 
evento “A força da mulher na democracia”, 
no qual se rememorou a luta das mulheres 
pelo direito ao voto, discutiu-se o papel de 
cada um dos poderes nas esferas estadual e 
federal e a importância da participação comu-
nitária na formulação de políticas públicas.

“MARIA DA PENHA VAI À CRECHE

Atento a uma das faces mais visíveis das 
questões femininas, o Instituto organizou 
um curso inédito de prevenção e enfren-
tamento da violência contra as mulheres, 
com uma versão do programa “Maria da 
Penha vai à Escola” (*) voltada para profis-
sionais da Educação Infantil. 

Em sua primeira edição, o curso destinou-se 
a ex-alunas (e ex-alunos) do Curso Normal 
Superior. Recebeu 32 inscrições – todas de 
mulheres. As alunas participaram de oito 
aulas nos meses de setembro e outubro. 

(*) Programa criado em 2014 para divulgar nas es-

colas a Lei Maria da Penha, de 2006, que tem como 

objetivo proteger a mulher da violência doméstica e 

familiar. A lei recebeu esse nome devido à luta por 

justiça da farmacêutica Maria da Penha Fernandes, 

que ficou paraplégica após ser espancada por seu 

marido.

Receberam informações sobre a legislação 
e a rede de proteção à mulher, discutiram 
como reconhecer sinais de violência nas 
atitudes das crianças e de suas famílias e 
formaram convicção sobre a importância 
de trabalhar desde a creche a ideia de que 
homens e mulheres podem e devem con-
viver em harmonia e com respeito. 

Os resultados dessa primeira edição do 
curso foram apresentados no início de 
dezembro, em evento que teve a partici-
pação do Grupo Mulheres do Brasil - GMB, 
com quem o Pró-Saber tem buscado parce-
rias e a quem propôs a criação de um nú-
cleo de mulheres Educadoras. 
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Equipe Pró-Saber e estudantes do programa 
Maria da Penha vai à creche



Em 2022, o Pró-Saber abriu espaço para 
encontros destinados a (re)pensar o mun-
do atual, seus desafios e caminhos, a partir 
das convicções já expostas na introdução 
deste relatório. Esse caminho reafirmou 
o compromisso com a liberdade, a de-
mocracia, a arte e a alegria. O espaço “É 
de quinta” reuniu mais de 300 pessoas em 
três encontros: 

• Ciência, filosofia e educação, com o Dou-
tor em Filosofia e professor da Universi-
dade Federal do ABC Tomás Prado.

• Psicanálise e Espiritualidade, com o Dou-
tor em Psicologia Social, psicanalista e 
professor da USP José Moura Gonçalves.

• Espiritualidade e o novo humanismo, com 
Frei Betto, frade dominicano, jornalista e 
escritor.

NÃO DEIXE O SAMBA MORRER: O verso do 
samba de Aloísio Silva e Edson Conceição, 
imortalizado na voz de Alcione, foi o mote 
da grande festa organizada para dar voz 
a educadores e educadoras na defesa da 
liberdade e da democracia. Cerca de 250 
pessoas lotaram o jardim do Pró-Saber em 
evento que contou com depoimentos de 
professores e a presença de Marina Silva, 
atual ministra do Meio Ambiente, que ali 
compareceu como educadora e defensora 
da democracia brasileira. A celebração da 
liberdade terminou, claro, em samba.

P ORTA S ABE RTA S 
AO LIV RE PE N S AR 
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Liberdade, liberdade, 
abre as asas sobre nós

E que a voz da igualdade 
Seja sempre a nossa voz

Samba-enredo 
da Imperatriz Leopoldinense, 1989



SURREALISMO SEMPRE: O rompimento da 
fronteira entre a arte e a vida, proposto por 
André Breton em 1924, no primeiro Mani-
festo Surrealista, permanece uma referên-
cia importante para o pensamento contem-
porâneo. Por esse motivo, o Surrealismo 
foi escolhido como tema de oito encontros 
entre o Pró-Saber e a equipe da escola SESI 
de Petrópolis. Esses encontros fizeram par-
te do projeto Laboratórios de Pensamento, 
lançado pelo Pró-Saber em 2016. 

O livro “Surrealismo sempre” soma-se a 
duas outras publicações inspiradas pelos 
Laboratórios de Pensamento:  “Ética” (Esco-
la Parque) e “Educação como obra de arte” 
(Colégio Andrews). Os Laboratórios são for-
matados a partir da demanda de cada esco-
la e estiveram presentes também na Escola 
Municipal Joaquim Abílio Borges e na Escola 
de Educação Integral Padre Quinha. 

SHAKESPEARE: A comédia de William 
Shakespeare foi tema da palestra da pro-
fessora Marlene Soares dos Santos, da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
uma das maiores especialistas na obra do 
dramaturgo inglês. Desde 2018, o Pró-Sa-
ber abriga um grupo de leitura da obra de 
Shakespeare, sob orientação da professora 
Fernanda Medeiros, da Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro (UERJ). A leitura das 
peças abre espaço para que o grupo reflita 
sobre grandes questões que atravessam a 
condição humana, e alimenta a proposta 
pedagógica do Instituto.

REVISTA AO LARGO:  Com objetivo de re-
pensar as zonas de confluência entre Arte, 
Filosofia e Educação, o Instituto lançou, em 
2015, a  primeira revista “Ao Largo”, que teve 
publicada em 2022 sua 11ª edição. A revis-
ta é virtual e está presente em cerca de 50 
países. 

Veja a coleção completa e todos os livros edit-
ados pelo Pró-Saber em

http://prosaber.org.br/publicacoes.asp

O Pró-Saber promove ainda cursos e oficinas 
que abordam questões concretas do cotidia-
no dos professores. 

Abaixo, as realizações de 2022:

• Psicopedagogia escolar

• Oficina sobre o papel dos jogos na 
   construção do conhecimento

• A arte de ler e contar histórias

• Experiências em estado da arte

• Abordagem Pikler

• Literaturas, livros e infâncias
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O Sol representado em desenhos de alunos da Padre Quinha

A Ecologia Integral faz parte do universo 
das crianças da Escola de Educação Integral 
Padre Quinha desde 2020. Faz parte com 
esse nome, porque seus princípios regem 
o projeto pedagógico da escola desde que 
o Pró-Saber assumiu a coordenação, em 
2011. A Padre Quinha é o Colégio de Apli-
cação do Pró-Saber, e fica no Vale do Cuiabá, 
Petrópolis, e tornou-se referência em qua-
lidade na região. Em 2021, a escola ficou em 
primeiro lugar no ranking do Ideb, Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica, 
para o município de Petrópolis. 

Na base desse desempenho está um projeto 
que pode ser resumido como a Pedagogia 
da Curiosidade e da Descoberta. Na Padre 
Quinha, todo ano é escolhido um tema que 
instiga a curiosidade das crianças, fun-
cionando como mola propulsora da busca 
pelo conhecimento. Há sempre um enigma 
a ser desvendado, o que desperta atenção 
e desejo de encontrar respostas. O tema é 
comum a todas as turmas e integra o con-
teúdo a todas as disciplinas. 

 Em 2022, o tema foi a Astronomia, O guia 
dessa aventura foi o astrônomo Carl Sagan, 
através de cuja obra as crianças descobri-
ram planetas, estrelas, constelações e a 
evolução da exploração do Universo, re-
fletindo sobre nossas origens e caminhos.

Esse foi o fecho de uma trilogia iniciada em 
2020, com as descobertas relacionadas às 
nossas moradas: a morada interior, a casa 
de cada um, o bairro, a cidade, o país, até 
chegar à Terra, a morada de todos, que pre-
cisa ser cuidada por todos. Em 2021, foram 
explorados os quatro elementos – Terra, 
Fogo, Água e Ar. 

A Padre Quinha é  uma escola pública con-
fessional, que mantém convênio com a Mi-
tra Diocesana de Petrópolis e faz parte da 
rede de ensino municipal de Petrópolis tem 
seu funcionamento baseado nos princípios 
que regem as Parcerias Público-Privadas 
(PPP). Em 2022, estiveram matriculados na 
escola 156 crianças de 05 a 11 anos. 

E S C OL A DE 
E DUC AÇ ÃO IN TEGRAL 

PADRE QUIN HA

O limite entre o espaço e a Terra 
é puramente arbitrário. 
E eu sempre estarei interessado 
Nesse planeta. 
É o meu favorito

Carl Sagan, astrônomo (1934-1996)

Muito além do que a vista alcança: 
o Universo descoberto pela Astronomia
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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 com-
pletou 70 anos em 2017. Além da Padre 
Quinha, o Centro abriga o Espaço de Edu-
cação Infantil Recanto Arco-Íris e o projeto 
Integral II. 

É uma instituição privada que trabalha com 
crianças de 2 a 4 anos, atendidas gratuita-
mente em tempo integral. Ao final desse 
ciclo, ingressam automaticamente na Pa-
dre Quinha. A partir de 2022, o 4º período 
da Educação Infantil ganhou um espaço 
dentro das instalações da escola, para in-
crementar a integração com a comunidade 
do Fundamental I. O trabalho desenvolvi-
do na Arco-Íris confirma a importância de 
um pré-escolar de qualidade como pilar do 
bom desempenho no Ensino Fundamental. 
Todos os alunos estão alfabetizados ao fi-
nal do 1º ano. Em 2022, 61 crianças foram 
atendidas na Arco-Íris.

C OMUN IDADE VALE D O C UIABÁ

CRECHE  ARC O-ÍRIS

Aluno da Creche Arco-Íris, no Vale do Cuiabá

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 
Fundamental, passaram a frequentar ou-
tras escolas da região, que trabalham em 
turno único. São oferecidas atividades em 
horários alternativos ao estudo regular, de 
maneira que os jovens tenham educação 
em tempo integral. 

Em 2021, o projeto ganhou contornos mais 
políticos, voltados para a consciência da 
cidadania, com inspiração no Teatro do 
Oprimido, concebido por Augusto Boal 
nos anos 1960. Nesses dois anos foram tra-
balhadas técnicas como teatro imagem, 
teatro jornal, estética do oprimido, teatro 
legislativo, teatro invisível e teatro fórum, 
a partir de assuntos trazidos pelas próprias 
crianças. 

                         Comunidade, racismo, sexismo, 
                       misoginia/machismo e siste-

mas  de opressão foram 
trabalhados ao 

longo do ano. 

IN TEGRAL II
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Professora e jovens do Integral II



O Pró-Saber agradece a seus patrocinadores 

e a todos aqueles que, com seu apoio, 

contribuem para uma educação de qualidade.
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A N E X O S



P RÓ -S A B E R  E M  N Ú M E RO S :

G R AD UAÇ ÃO                                                                                   gratuitoG R AD UAÇ ÃO                                                                                   gratuito
 
Professores graduados desde 2007                                                                                 211

Número de formandos na Graduação                                                                                       28

Comunidades / bairros de atuação do Pró-Saber desde 2004                            78                  

Instituições atendidas em 2022                                                                                               36

Alunos matriculados                                                                                                            60*

Professores                                                                                                                                       18
 
* No início do ano letivo

P Ó S-G R AD UAÇ ÃOP Ó S-G R AD UAÇ ÃO
 
Formandos em Psicopedagogia desde 2014                                                                    195

Alunos com bolsa (parcial ou integral)                                                                                102

Matriculados                                                                                                                               183*

Professores                                                                                                                                        14

* No início do ano letivo

CL ÍNIC A P SICOPE DAG Ó G IC ACL ÍNIC A P SICOPE DAG Ó G IC A
 
Crianças atendidas                                                                                                                            99

Crianças na fila de espera                                                                                                              44

Escolas atendidas                                                                                                                   45

Profissionais                                                                                                                                        20

L AB OR AT ÓRIO S DE PE NSAME N T O S -  de s de 2016L AB OR AT ÓRIO S DE PE NSAME N T O S -  de s de 2016

Escolas atendidas                                                                                                                               5

Professores participantes                                                                                                              95

REVISTA AO L ARG O -  de s de 2015REVISTA AO L ARG O -  de s de 2015

Edições                                                                                                                                                   11

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

Psicopedagogia escolar                                                                                                                  26

Maria da Penha vai à creche - gratuito                                                                                   32

O papel dos jogos na construção do conhecimento - oficina                                         25

A arte de ler e contar histórias                                                                                                 18

Experiências em estado da arte                                                                                                   15

Abordagem Pikler                                                                                                                              18

Literaturas, livros e infâncias                                                                                                        22

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

Alunos atendidos E.E.I. Padre Quinha                                                                                156

Alunos alfabetizados no 1º ano do E.F.                                                           (100%)          27

Alunos atendidos pelo Integral II                                                                                              22

Crianças atendidas no Espaço de Educação Infantil Recanto do Arco-Íris             61                                                                                                                  
FA Z E NDA VIR A-MUND OFA Z E NDA VIR A-MUND O

 
BIBL IOTE C A                                                                                       gratuitoBIBL IOTE C A                                                                                       gratuito

Livros na Biblioteca                                                                                                          5.300

Novas aquisições                                                                                                                           307 

EVE N T O S  -  Par tic ip ante sEVE N T O S  -  Par tic ip ante s

Roda de conversa - Maria da Penha vai à creche                                                                35

Ciência, filosofia e educação                                                                                                       93

Surrealismo sempre                                                                                                                        56

A comédia de Shakespeare                                                                                               49

O enegrecer psicopedagógico                                                                                                     31

A força da mulher na democracia                                                                                             46

Psicanálise e espiritualidade                                                                                                       36

Espiritualidade e o novo humanismo                                                                                    139

Não deixe o samba morrer                                                                                                          236



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

Maracanã 

Tijuca

Tijuca

Cachambi

Meier

Cosme Velho

Inhaúma

Botafogo

Rocinha 

Botafogo 

Itanhangá

Santa Teresa

Tijuca 

Copacabana

Tijuca

Flamengo 

Centro

Jacarezinho

Cosme Velho

Flamengo

Copacabana

Alto da Boa Vista 

Catumbi

Rocinha

Cosme Velho

Botafogo

Copacabana 

Ipanema 

Itanhangá

Santa Teresa

Tijuca 

Gardênia Azul

Gávea

Gávea 

Tijuca

Vila Isabel

Rocinha

Vila da Penha

Copacabana 

Abrigo Teresa de Jesus

Dr. Marcello Cândia (Santa Mônica)

Dr. Marcelo Candia (Chácara do Céu)

Centro Comunitário Nossa Senhora da Aparecida

Centro Comunitário União Faz a Força

Centro de Educação Infantil Cristo Redentor 

Centro Educacional Madre Josefa 

Colégio Andrews

Colégio Logosófico 

Colégio Objetivo 

Creche Cantinho Feliz

Creche Cantinho Feliz

Creche Chapéuzinho Marrom - Mitra

Creche Escola Lar de Pierina

Creche Espaço Semente

Creche Fiocruz

Creche Municipal Arco-Íris

Creche Municipal da Comunidade do Jacarezinho 

Creche Municipal Tia Amália 

Creche Padre Aleixo

Criativa Creche Escola

EDI Igor Moraes da Silva 

EDI Lilly Marinho

EDI Professora Edir Caseiro Ribeiro 

Centro de Educação Infantil Cristo Redentor 

Escola Casa da Mangueira

Escola Comunitária do Cantagalo 

Escola Eliezer Max 

Colégio Objetivo 

Creche Cantinho Feliz

Creche Cantinho Feliz

Escola Municipal Professora Helena Lopes Abranches 

Escola Parque

Fundação Casa Santa Ignez 

Fundação São Joaquim de Assistência Social 

Germinal da Vila

Grupo Comunitário Creche Berçário Nova Jerusalém 

Instituto Educacional Luiz Antônio

PCRJ (EM Dr. Cícero Penna)

BAIRROBAIRRO BAIRROBAIRROINSTI T UIÇ ÃOINSTI T UIÇ ÃO INSTI T UIÇ ÃOINSTI T UIÇ ÃO
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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 da Clínica de Psicopedagogia
Ana Celina Vasconcellos

E q u i p e
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Clara Almeida e Silva Araujo - Especialista em Psicopedagogia 
Claudia Sabino Marques - Especialista em Psicopedagogia 
Cristina Laclette Porto - Doutora em Psicologia 
Cristiano Cardoso da Silva - Mestre em Educação
Flávia de Andrade Viveiros Quadrelli - Especialista em Qualidade 
Heloisa Beatriz de Oliveira Franco Protasio - Especialista em Psicopedagogia 
Isabella Massa de Campos - Especialista em Educação 
Isis Flora Santos - Mestre em Educação 
Julia Baumann Campos - Mestre em Educação
Liana Garcia Castro - Doutora em Educação 
Lívia Larissa de Lima Lage - 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 
Paula Pinheiro Guimarães Padilha - Doutora em Filosofia 
Patricia Gonzalez - Especialista em Psicopedagogia 
Pedro Bonfim - Doutor em Filosofia 
Priscila Silva de Almeida - Especialista em Psicopedagogia 

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
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 Salles de Bragança Moraes  - Doutora em Letras
Pedro Bonfim - Doutor em Filosofia
Rita Barbosa Coutinho - Especialista em Psicopedagogia
Sancia Lucia Almeida Velloso - Especialista em Psicopedagogia
Tereza Cardoso Ourivio - Especialista em Psicopedagogia

Corpo docente e professores convidados da Graduação

Corpo docente e professores convidados da Pós-Graduação

EQUIPE

Alessandra Marques - Especialista em Psicopedagogia
Ana Celina Vasconcellos - Doutora em Educação 
Ana Cristina Paiva - Especialista em Psicopedagogia
Cinthia Peixoto Figueiredo Vieira - Mestre em Tecnologia
Cristina Aguirre - Especialista em Psicopedagogia 
Danielle Goldsztajn - Especialista em Psicopedagogia 
Diana Hime - Especialista em Psicopedagogia
Flavia Berredo - 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
Samantha Schereier - Especialista em Psicopedagogia
Stella Scaglioni - Especialista em Psicopedagogia
Valéria Filippo - Especialista em Psicopedagogia
Vivianne Candiota - Especialista em Psicopedagogia
Tatiana Pina - Especialista em Psicopedagogia
Teresa Cardoso Ourivio - Especialista em Psicopedagogia

Adriana Baião – Financeiro 
Claudia Casa Nova - Secretaria Geral 
Flávia Quadrelli - Gestão do Sistema Administrativo-acadêmico
Geneci Felix - TI 
Sebastião Antônio de Oliveira - Apoio 

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

Administração

Comunicação

Clínica
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