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apresentação

“

!

Entre os enormes desafios da Educação no Brasil, a formação

“

!

de professores destaca-se como um dos maiores, e um dos
mais negligenciados. No caso da Educação Infantil, apesar da
reconhecida importância do segmento para que as crianças
cheguem ao Ensino Fundamental em condições adequadas à
alfabetização, este é um assunto praticamente ignorado.

O Instituto Superior de Educação Pró-Saber considera que
essa é uma prioridade inadiável. E a procura por seus cursos demonstra o acerto dessa avaliação. Em 2019, o Instituto teve duas turmas no Curso Normal Superior, e cinco na
Pós-Graduação em Psicopedagogia, sendo duas no primeiro
ano. Ao todo, foram 60 alunos no Normal Superior, divididos entre o 1º e o 4º períodos, 127 na Pós-Graduação e 165
profissionais de Educação Infantil de 55 escolas em cursos
de extensão e projetos de atualização e supervisão.
São

números que mostram o reconhecimento da qualidade do trabalho desenvolvido pelo Pró-Saber. Desde 2004,
quando o Curso Normal Superior foi credenciado pelo MEC,
o Instituto formou em nível superior professores com habilitação em Educação Infantil cujo trabalho beneficiou diretamente mais de 4.000 crianças de até 6 anos em 133
creches de 67 comunidades do município do Rio de Janeiro.

Esse reconhecimento expressa-se também na presença do

Pró-Saber em projetos fora do município do Rio de Janeiro.
No Vale do Cuiabá, o Pró-Saber mantém a Creche Arco Íris e
é responsável, desde 2011, pelo projeto pedagógico e pela supervisão da Escola de Educação Integral Padre Quinha, que
é o seu Colégio de Aplicação. E na região do Brejal, distrito
de Petrópolis, coordena a área pedagógica do projeto Fazenda
Vira-Mundo.

1

Desde sua criação, em 1987, em todas as suas frentes de

atuação, o Pró-Saber formou cerca de 1.600 professores,
que multiplicam a filosofia de ensino do Instituto em centenas de escolas públicas e privadas, da Educação Infantil
ao Ensino Superior.
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psicopedagogia
como base comum
Os

A liberdade vem pela
liberdade do pensamento.
Como responsabilizar
o aluno por suas escolhas?

)
*

projetos desenvolvidos pelo Pró-Saber têm em comum a
perspectiva da Psicopedagogia como uma visão de mundo que
tem por objeto o homem em processo de construção do
conhecimento. Esse processo se organiza e se estrutura
através da ação, levando-se em conta que na base do conhecimento empírico e teórico, para além do nível consciente,
há um mar de forças desconhecidas que formam o inconsciente.

A

Psicopedagogia proposta pelo Pró-Saber é formada pela
junção da Psicanálise com a Pedagogia. Na medida em que
se apura a sensibilidade mais facilmente essa será capaz de
descortinar o sentido, permitindo que a inteligência chegue
ao conceito. Ou seja, chega-se ao conceito pela metáfora.

Baseado na premissa de que o sujeito que conhece se consti-

A razão que é capaz de produzir prodígios, também
produz prodígios mortais. Como lidar com isso?

Onde a ética se encosta?

2

tui de raciocínio, contextualização e desejo, o Pró-Saber
vem desenvolvendo há mais de 30 anos uma metodologia
própria, que ousa ultrapassar o binômio ensino-aprendizagem e focar a educação no processo de construção do entendimento e da compreensão. Essa metodologia, que pode
ser apreendida em suas diversas frentes de atuação, tem em
sua base a convicção de que a arte é elemento constitutivo
da educação.

No Curso Normal Superior, ao longo de três anos, busca-se
equilibrar os conhecimentos objetivos e os subjetivos,
uma vez que a teoria é melhor aproveitada quando encontra um terreno bem arado para se apresentar. O conhecimento científico repousa sobre vestígios da experiência
infantil, que precisa se manter ativa na vida adulta para
garantia de um espírito curioso e em permanente transformação. O trabalho de equipe entre alunos e professores
concentra-se na valorização do rastro de um tempo que
não ficou no passado.
Para que esse tempo não seja apenas um tempo morto a

Registros de Laboratórios de Pensamento
realizados pelo Pró-Saber

ser carregado, é preciso um esforço de rememoração que
mantenha viva a força da lembrança que sempre se manifesta no tempo presente. Por isso, no primeiro ano do curso, o aluno é convidado a fazer um mergulho em si, para

7

resgatar o ser humano que existe dentro de cada um. Na
medida em que o aluno dá um passo atrás para avançar com
mais clareza no seu processo de formação, a vivência dos
fenômenos particulares reforçará a trama do conhecimento universal enriquecendo, dessa forma, o seu repertório
como pessoa e, consequentemente, o seu repertório como
professor.

O Pró-Saber considera a construção de um repertório cul-

tural amplo e diversificado fundamental na formação do
professor. Não basta conhecer o conteúdo formal a ser dado
em sala de aula. É preciso ter uma bagagem extracurricular que amplie os horizontes pessoais com experiências que
abram espaço para a criação, a ousadia, o pensamento fora
do cotidiano. Isso tem impacto direto na atuação profissional. Com essa convicção, atua permanentemente não só
na formação de seus professores, mas também em rede
com professores, alunos e profissionais de outras instituições
educacionais.

A mesma visão norteia o curso de Pós-Graduação lato sensu

em Psicopedagogia, criado em 2011, que tornou-se um importante multiplicador da filosofia de ensino do Pró-Saber,
uma vez que seus alunos trabalham em instituições de ensino públicas e privadas localizadas em todo o Rio de Janeiro.
Na turma que se formou em 2019, havia alunas trabalhando como professoras, coordenadoras ou psicólogas em algumas das escolas mais conhecidas do Rio de Janeiro, como
Santo Inácio, Escola Parque, Colégio Andrews, Escola Alemã
Corcovado, Sá Pereira e Eleva, e também em creches localizadas em comunidades cariocas, como a Creche Municipal Santa Rita e a Creche Municipal Fallet.

A

Clínica Psicopedagógica é campo de estágio supervisionado da Pós-Graduação em Psicopedagogia, constituindo-se
em importante ligação entre teoria e prática no curso. Foi
criada em 1987, e teve um papel central na criação do Instituto. A experiência no atendimento a crianças e jovens com
dificuldades na escola mostrou à equipe do Centro de Estudos e Atendimento Psicopedagógicos Pró-Saber a grande
defasagem que existia entre crianças e jovens que tiveram e
aquelas que não tiveram acesso à Educação Infantil, e a importância de uma educação de qualidade na vida pré-escolar.

Na

Escola de Educação Infantil Padre Quinha, Colégio de
Aplicação do Pró-Saber, a metodologia apresenta-se em forma de projeto. A cada ano toda a escola é envolvida em um
tema a ser estudado e desenvolvido. Se as crianças têm
prazer nas atividades, a chance de se envolverem com o
projeto é grande, o que como contraponto mantém os professores estimulados. Há sempre um enigma a ser desvendado e as aulas avançam no sentido de intensificar a curiosidade dos alunos para que eles mobilizem a atenção e o
interesse na busca de respostas para esse enigma.

O que é misterioso provoca o desejo e é nesse caminho que se

dá, ao mesmo tempo, o processo de construção do conhecimento e o de construção do sujeito que conhece. O tema atravessa
todos os conteúdos e inter-relaciona todas as disciplinas através
de um grande enredo criado por toda escola. Cada professor
aborda o tema maior a partir do seu assunto particular e participa da elaboração da apresentação do projeto ao final do ano.

O

mais novo projeto do Instituto, a Fazenda Vira-Mundo,
no Brejal, é um polo de educação e criatividade com foco na
comunidade que oferece cursos, aulas e oficinas, visando fortalecer a sustentabilidade em todos os níveis. O Vira-Mundo
é o centro catalisador de encontros de saberes e práticas que
ajudam a ampliar e a tornar mais criativo o ambiente das
relações entre as pessoas e das pessoas
com o entorno.

A atuação do Pró-Saber no projeto é

cuidar da coordenação pedagógica,
oferecendo suporte técnico às diversas
atividades propostas às crianças que se
distribuem nas aulas de literatura, artes,
música e ecologia. O trabalho parte da
elaboração e implementação de um tema
gerador que alimenta todos os núcleos. O
objetivo é animar a curiosidade das crianças,
oferecendo um repertório de assuntos extracurriculares que estimulem a imaginação, a
força criativa e a capacidade de reflexão, o
que além de proporcionar bem-estar e melhorar o desempenho escolar, determina
a formação humana no sentido amplo.

)
*
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Orquestra da Ação Social pela Música no Brasil, formada por alunos da
Padre Quinha, no Vale do Cuiabá, participam do lançamento do livro.

de

portas abertas

Em 2019, o Pró-Saber ampliou sua participação em eventos externos, o que resultou em maior visibilidade do trabalho desenvolvido. Alunas e professoras do Curso Normal
Superior participaram da Festa Literária de Santa Teresa
(FLIST), que homenageou o educador Paulo Freire, com
apresentação sobre o trabalho desenvolvido pelo Instituto;
da Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP); da 19ª Bienal do Livro; da Primavera do Humaitá; e do 21º Salão da
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). Em
agosto, mais de 300 pessoas participaram do lançamento
do livro “A Educação Fora do Lugar”, que rememora a festa
dos 30 anos do Instituto, realizada em 2017.
No dia 7 de setembro, Dia da Independência,
uma homenagem a João Gilberto (1931-2019)
levou cerca de 150 pessoas à sede do Instituto
para ouvir uma seleção de canções do pai
da Bossa Nova na voz de Billynho Blanco.

“A Educação Fora do Lugar”: livro comemora os 30 anos do Pró-Saber

3
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:
)
vestibular 2019 :

mais fôlego para o trabalho
A grade curricular do Pró-Saber é pensada de forma integra-

da e inclui, além das disciplinas técnico-pedagógicas, áreas
de conhecimento como Arte e Filosofia, que ampliam a visão
de mundo dos alunos.

A formação em serviço é outra âncora do ensino do Pró-Sa-

ber. Para candidatar-se ao curso, é preciso atuar em creche
ou pré-escola, preferencialmente da rede pública ou parceira de Educação Infantil do município do Rio de Janeiro. Este
é um elo fundamental entre teoria e prática. Acompanha
in loco o trabalho dos alunos, e permite uma rica troca de
experiências entre as aulas do Pró-Saber e o cotidiano das
escolas onde os alunos atuam.

A avaliação acontece também em reuniões com diretores e
coordenadores das instituições onde os alunos trabalham.
Em 2019, foram realizadas reuniões com 28 representantes
de 19 creches.

Atendendo à demanda, foi realizado um vestibular em maio

de 2019, com início das aulas em agosto, o que mais que dobrou o número de alunos do Curso Normal Superior. No segundo semestre, foram 60 alunos, divididos em duas turmas
– 1º e 4º períodos.

Enquete

Prova do vestibular 2019: mais uma turma no Curso Normal Superior

4

realizada em 2014 com alunos e ex-alunos que
cursaram o Normal Superior desde 2005 mostrou que 83%
dos participantes consideraram que o trabalho influencia
na alfabetização das crianças, e 68% afirmaram ter influenciado o jeito de ensinar de algum colega. A formação do
Pró-Saber foi apontada como importante para o sucesso
dos alunos que foram aprovados em concurso e os que receberam promoção após o curso.
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a

arte

co m o

fundamento

}

Dança

do Grupo Corpo no Teatro Municipal, exposição
de fotografias de Claudia Andujar sobre a luta dos índios
Yanomami no Instituto Moreira Salles e a arte do artista
chinês Ai Weiwei no Centro Cultural Banco do Brasil foram
atividades da disciplina “Alfabetização Cultural” em 2019.

Ministrada ao longo dos três anos do curso, a matéria tem
como objetivo a ampliação do espectro de interesses dos
alunos através da visita a exposições, concertos e passeios
que estimulam a reflexão a partir do contato com diversas
linguagens artísticas, além de permitir que todos se apoderem de espaços culturais da cidade.
A Alfabetização Cultural, junto com as disciplinas Alfabetiza-

ção Corporal, Oficina de Leitura e Escrita e Arte e Educação,
também realizou um trabalho marcante com os alunos da
turma 2018. Concebida para o encerramento do ano letivo
anterior, a apresentação “Leituras de Si e de Mundo” ganhou
uma edição em junho, aberta ao público, na sede do Pró-Saber que resultou em um convite para participar da Festa
Literária Internacional de Paraty (FLIP), em julho. Veja aqui
o vídeo da apresentação:

https://youtu.be/voVY5__gBoA

O trabalho, inspirado em Clarice Lispector, Lygia Bojunga Nunes,
Carolina Maria de Jesus, Bartolomeu Campos de Queirós e na
força poética de Arthur Bispo do Rosário, foi registrado no livro
“Leituras de Si e de Mundo: Histórias entrelaçadas, estéticas em
movimento”, que traz histórias de vida de cada um dos alunos.
Na Bienal do Livro e no Salão da Fundação Nacional do Livro

Infantil e Juvenil (FNLIJ), a participação do Pró-Saber se deu
através de depoimentos de alunas sobre a importância da Literatura na formação de professores de Educação Infantil.
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Alfabetização Cultural: apresentação de
“Leituras de Si e de Mundo” e visita ao CCBB

5

a Primavera do Humaitá, evento do qual o Pró-Saber
participa desde a primeira edição, as alunas produziram trabalhos sobre os lugares onde vivem. A participação nessa
festa é manifestação do compromisso do Pró-Saber
com o bairro. O Instituto abriga as reuniões mensais
da Associação dos Moradores do Humaitá (Amahu).
15

Turma 2016 da Pós-Graduação em Psicopedagogia

pós e m
psicopedagogia
teve

5 turmas

O curso de Pós-Graduação em Psicopedagogia do Pró-Saber foi criado em 2011, e já formou 109 alunos. Em 2019,
havia cinco turmas em curso, somando 123 alunos. A Pós
é dirigida a graduados em qualquer área de conhecimento
interessados no entendimento da teoria psicopedagógica,
e tem o objetivo de formar profissionais para atuação
clínica, escolar e comunitária. Foram concedidas
27 bolsas parciais.

6

Equipe da Clínica Psicopedagógica

5

[ ]

clínica social
atendeu

151 cr i anç as

A

Clínica Psicopedagógica do Pró-Saber tem intensa procura. Em 2019, a equipe foi ampliada, e atualmente é composta por 12 psicopedagogas e três estagiárias, além de uma
coordenadora. Esse esforço resultou em redução da fila de
espera, de 45 crianças em 2018 para 11 em 2019. Foram
atendidas 151 crianças de 113 escolas.

O

trabalho é dirigido a crianças e jovens que apresentam
dificuldades em seu processo de construção de conhecimento.
A clínica social atende os que não
têm condições de arcar
com o custo do
tratamento
especializado.

7
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pensando

a

educação

Em 2016, o Pró-Saber concebeu os Laboratórios de Pensa-

mento. O projeto, realizado a partir de demanda de escolas, tem como foco o adensamento da prática pedagógica
através de um espaço de reflexão fora da rotina de quem
enfrenta diariamente os desafios da sala de aula.

Em 2019, realizou-se um Laboratório de Pensamento com

a equipe da Escola Padre Quinha. Foram três encontros,
tendo a Filosofia como tema, no qual 25 professores e coordenadores tiveram contato com o pensamento de Sócrates,
Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, René Descartes e
Hannah Arendt. O objetivo foi fundamentar o projeto anual
da escola, sobre “Os Pensadores”. (ver pag 24)

Desde

2018, o Pró-Saber abriga um grupo de leitura da
obra de William Shakespeare, sob orientação da professora
Fernanda Medeiros, da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ). A leitura das peças do dramaturgo inglês
abre espaço para que o grupo reflita sobre grandes questões
que atravessam a condição humana, e alimenta a proposta
pedagógica do Instituto.

Com

objetivo de repensar as zonas de confluência entre
Arte, Filosofia e Educação, o Instituto lançou, em 2015, a
revista “Ao Largo”, que teve publicadas em 2019 as edições
8 e 9. A revista é virtual e está presente em 52 países, com
mais de 8.000 acessos.

O Pró-Saber promove ainda cursos que abordam questões
concretas do cotidiano dos professores, e projetos de supervisão desenvolvidos por demanda de creches públicas ou particulares, com objetivo de promover a atualização pedagógica
das equipes dessas instituições. Em 2019, foram realizados
os seguintes cursos, oficinas e projetos:

8

cursos e oficinas
• Leitura e Escrita na Educação Infantil: 80 horas
• Matemática na Educação Infantil: 10 horas
• Organização do Espaço e do Tempo na Rotina
da Educação Infantil: 12 horas
• O Papel dos Jogos na Construção do Conhecimento
(oficina): 3 horas

projetos
Foram desenvolvidos projetos para a Fundação Casa Santa Ignez, na Gávea, e para três creches na comunidade
do Borel, na Tijuca: Chácara do Céu, Santa Monica e Santa Monica Berçário. Foram três encontros na Santa Ignez,
com 24 participantes que atendem cerca de 160 crianças
em tempo integral, na faixa etária de 2 a 5 anos. Os nove
encontros com as equipes do Borel aconteceram no Pró-Saber, e reuniram 33 participantes no primeiro semestre e 42
no segundo.

acervo
O Pró-Saber mantém uma biblioteca com coleção atualizada
e voltada para as áreas temáticas de seus cursos
de Graduação e Pós-Graduação, com cerca de
cinco mil títulos. O Instituto abriga também
uma brinquedoteca e uma biblioteca infantil.

site

@

Em 2019, o site do Pró-Saber :
(www.prosaber.org.br)
ganhou uma nova arquitetura
para facilitar o acesso a
documentos, editais e notícias
sobre cursos e atividades do
Instituto. Alunos e professores
passaram a ter uma área de
acesso exclusivo que agiliza
procedimentos de rotina,
como controle de frequência,
lançamento de notas e
acompanhamento financeiro.
19
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parceria

9 10
com o
S E S I -Matemática:
apoio à escola pública

*
radiografia

d as
em

creches
favelas

Em 2019, o Pró-Saber atualizou o levantamento

prosseguiu em 2019 com o reforço escolar e a ampliação de
conteúdo para alunos do Ensino Médio de três escolas públicas do Rio de Janeiro.

feito em
2018 sobre as condições de trabalho e ensino nas unidades
de Educação Infantil onde as alunas trabalham. O levantamento abordou as condições de infraestrutura e recursos
pedagógicos disponíveis.

No

As perguntas foram dirigidas aos 60 alunos do Normal Su-

A parceria do Pró-Saber com o programa SESI Matemática

segundo semestre, começou um programa de aulas
preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem), que contou com a participação de professores externos em disciplinas específicas. 75% dos alunos passaram
para o 3º ano por nota.

?

perior, que trabalham em 39 instituições de 23 bairros do
Rio de Janeiro (lista completa no Anexo 3), e atendem diretamente a 1.218 crianças de 0 a 5 anos.

Alunos de escolas públicas no projeto

Reunião com gestoras de creches:

feito em parceria com o SESI-Matemática

conhecendo a realidade da Educação Infantil

21

Apresentação da orquestra do
Núcleo Vale do Cuiabá da Ação
Social pela Música no Brasil

23

“Quem
sou eu ?”

os

pensadores
do Vale do Cuiabá

A

Escola de Educação Integral Padre Quinha é referência
de qualidade em Petrópolis. Artes visuais, Teatro e Literatura têm forte presença no cotidiano da escola, assim como
a música, projeto incluído no currículo, em parceria com a
ONG Ação Social pela Música do Brasil.

Todas as crianças chegam alfabetizadas ao final do 1º ano

do Ensino Fundamental, e muitas continuam a frequentar
a escola depois de terminar o 5º ano, no projeto Integral II.
Boa parte desse desempenho deve-se ao trabalho da Educação Infantil.

Na base da educação oferecida pela Padre Quinha está um
projeto inovador. A partir da Pedagogia da Curiosidade e
da Descoberta e no trabalho baseado em projeto anual, a
equipe concluiu que a chave da construção do conhecimento
está na criação de enredos que provoquem encantamento
tanto nos alunos quanto nos professores.

11

HAN NAH AR E N DT

AR ISTÓTE LES

DESCARTES

SANTO AGOSTINHO

PL ATÃO

SÓCRATES

É essa a filosofia que rege a formação de professores de Educação Infantil no Pró-Saber, e transborda para o projeto
pedagógico da escola, cuja equipe é estimulada a estudar
permanentemente.

Enredo, em seu significado dicionarizado, é emaranhar(-se)

em rede; enlear(-se), tecer, urdir. No mesmo campo semântico estão novela, que nasce da mesma raiz que novelo, e
trama. Enredo é, portanto, algo que se tece a partir de um
fio narrativo. No caso da Padre Quinha, este é um processo
que envolve toda a comunidade escolar e, também, a comunidade do Vale do Cuiabá em um projeto no qual todos são
protagonistas.

Temas complexos foram trabalhados pela equipe da escola

para aproximar alunos da Educação Infantil ao 5º ano do
Ensino Fundamental dos seis filósofos que já haviam guiado
o Laboratório de Pensamento realizado no início do ano.
O trabalho culminou no espetáculo “Temos que pensar”,
que envolveu todos os alunos e reuniu cerca de 400 pessoas.

25

Comunidade Vale do Cuiabá

Integral II

O trabalho desenvolvido pela E.E.I Padre Quinha faz parte
de um conjunto de ações do Pró-Saber no Vale do Cuiabá,
para integrar escola e comunidade na busca de uma melhor
qualidade de vida.

O Projeto Integral II foi criado em

A

E.E.I. Padre Quinha é uma escola pública confessional,
que mantém convênios com a Mitra Diocesana de Petrópolis
e com a Prefeitura Municipal de Petrópolis, e tem seu funcionamento baseado nos princípios que regem as Parcerias
Público-Privadas (PPP). Em 2019, estiveram matriculadas
na escola 165 crianças de 05 a 11 anos.

O

Espaço de Educação Infantil Recanto Arco-Íris é uma
instituição privada, dedicada a crianças de 2 a 4 anos, que
são atendidas gratuitamente e em tempo integral. Em 2019,
60 crianças foram atendidas.

2016,
para atender a ex-alunos da Escola de
Educação Integral Padre Quinha que,
ao concluir o 5º ano do Ensino Fundamental, passaram a frequentar outras escolas
da região, que trabalham em turno único.
São oferecidas atividades em horários alternativos ao estudo regular.

As atividades envolvem inglês, esportes,

oficinas de educação ambiental e música.
A ONG Ação Social pela Música no Brasil
coordena oficinas de música instrumental erudita e apresentações externas juntamente com a equipe do CEST.

A âncora dessas ações é o Centro Educacional Santa Terezinha, que completou 70 anos em 2017 e vem se consolidando como ponto de encontro da comunidade. O Centro
abriga cursos do SESI, do Senai e do Sebrae, além das
atividades do Integral II. A divulgação é feita através da
revista virtual “Nossa Praça” e do site:
http://www.centroedusantaterezinha.org/.

Reunião da equipe da
Escola Padre Quinha
no Canto de São Francisco

Alunos do Espaço de Educação Infantil Recanto Arco-Íris

Instalações da Escola de Educação Integral Padre Quinha
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Leonardo da Vinci

a leitura de

inspira
livros no

500 Brejal

O terceiro ano da parceria do Pró-Saber com a Fazenda Vira-Mundo buscou em Leonardo da Vinci e
em sua vida de artista, inventor e cientista a inspiração para prosseguir na criação de uma cidade ideal nas terras da fazenda. Em 2019, participaram do
projeto cerca de 200 crianças do 5º e do 6º ano do
Ensino Fundamental de quatro escolas da região do
Brejal: Arnaldo Dyckerhoff, Avelino de Carvalho, Beatriz Zaleski e Moyses Furtado Bravo.
Em 2019, a provocação veio do nome da fazenda. A
partir da palavra vira-mundo, as crianças refletiram
sobre o que é mundo, o que existe nele, o que poderia
mudar. Depois escreveram cartas e foram convidadas
a ler livros relacionados ao tema do ano. O projeto
comemorou a marca de 500 livros lidos.
O

trabalho desenvolvido no Vira-Mundo chamou a
atenção da Secretaria de Educação de Petrópolis, que
incluiu a fazenda no roteiro de atividades literárias
para as escolas do município. A equipe participou
junto com a Secretaria do planejamento do encontro
realizado entre alunos de escolas do Brejal e da Posse
e do Festival Literário.

Detalhe da Casa de Leitura na Maquete da Fazenda Vira-Mundo,
feita pelo artista mineiro Jorge Fonseca
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Para

encerrar o ano, a equipe realizou um filme sobre
Leonardo da Vinci, com elenco formado pelas crianças, que
também elaboraram os figurinos e os cenários ao longo do
segundo semestre. No dia 15 de dezembro, famílias, amigos
e parceiros assistiram ao filme, que termina com a definição
do trabalho realizado na Fazenda Vira-Mundo:

“

Leonardo será sempre lembrado como a
pessoa mais curiosa que já existiu no mundo. Ao longo de toda a vida, ele sempre pensou em construir uma cidade ideal. Nós todos também estamos construindo um lugar
ideal. Aqui no Vira-Mundo, a curiosidade e
a descoberta andam de mãos dadas, para
que todos juntos possamos sonhar, criar e
inventar um novo mundo.

“

Assista aqui:

https://youtube/-KbkGls1v88

Maquete da Fazenda Vira-Mundo,
feita pelo artista Jorge Fonseca
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PRÓ-SABER EM NÚMEROS:

GRADUAÇÃO

P R O J E TO S C O M U N I T Á R I O S - PA R T I C I PA N T E S

G RAT UI TO

160

Professores graduados desde 2004

67

Comunidades atendidas

133

Creches beneficiadas

8

Sesi Matemática
O Pró-Saber e a Comunidade do Borel

75

A união faz a força: Pró-Saber na Casa Santa Ignez

24

4000

Crianças de até 6 anos com gratuidade
Inscritos no Vestibular de 2019

84

L A B O R AT Ó R I O S D E P E N S A M E N TO - D E S D E 2 0 1 6

Alunos matriculados

60

Escolas Atendidas

Creches atendidas em 2019

39

Professores Participantes
BIBLIOTECA

PÓ S- G R A DUAÇÃO

108

Formandos em Psicopedagogia desde 2011

27

Alunos com bolsa em 2019

127

Matriculados em 2019
C LÍNIC A SOCIAL

G R AT UITO

Crianças atendidas em 2019
Crianças na fila de espera
Número de escolas

151
11
113

EXTENSÃ O - PARTICIPANTE S

Leitura e Escrita na Educação Infantil

17

Matemática na Educação Infantil

23

Organização do Espaço e do Tempo na Rotina da Educação Infantil

30

O Papel dos Jogos na Construção do Conhecimento

35

Número de instituições representadas

55

96
G R AT UITO

5000

Livros na Biblioteca
Empréstimos realizados pela Biblioteca

317

Consultas ao acervo da Biblioteca

668

VA L E D O C U I A B Á

G RAT UI TO

4

Alunos atendidos E.E.I. Padre Quinha
Dos alunos alfabetizados no 1º ano do E.F.
Alunos atendidos em 2018 pelo Integral II
(ex alunos no contraturno no Fundamental II)
Presentes ao encerramento do Projeto Pensadores Espetáculo “Temos que pensar”
Alunos pré matriculados para o projeto em 2020

G R AT UITO

165
100%
44
400
80

FA Z E N D A V I R A - M U N D O

Crianças atendidas
Escolas municipais participantes do projeto
Livros emprestados pela Casa de Leitura

200
4
500
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LOCAIS DE TRABALHOS DOS ALUNOS
INSTITUIÇÃO

BAIRRO

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

Tijuca

Ação Comunitária Pró-Favela
Dr. Marcello Candia Santa Mônica

Tijuca

73

Ação Social Padre Anchieta

Rocinha

160

Arte e Manhã Espaço Cultural

Tijuca

190

Biblioteca Park da Rocinha C4

Rocinha

75

Casa do Pobre N.S. de Copacabana

Copacabana

45

Centro Comunitário Nossa Senhora da Aparecida

Cachambi

50

Centro de Educação Infantil Cristo Redentor

Cosme Velho

0000

Centro Educacional Madre Josefa

Inhaúma

60

Colégio Logosófico

Botafogo

245

Colégio Objetivo

Botafogo

51

Colégio Teresiano

Gávea

900

Creche Berçário Nova Jerusalém

Rocinha

75

Creche Cantinho Feliz de Santa Teresa

Santa Teresa

100

Creche Comunitária do Cantagalo

Copacabana

72

Creche Escadinha do Saber

Alto da Boa Vista

45

Creche Escola Criativa

Copacabana

173

Creche Institucional Dr. Paulo Niemeyer

Estácio

155

Creche Municipal Arco Iris

Centro

150

Creche Municipal da Comunidade do Jacarezinho

Jacarezinho

159

Creche Municipal Geminal da Vila

Vila Isabel

130

Creche Municipal Tia Amália

Cosme Velho

72

TOTAL DE
ALUNOS

73

INSTITUIÇÃO

BAIRRO

Creche ASPA

Rocinha

178

Creche Municipal Vila Pinheiro

Maré

210

Creche Municipal Winie Mandela

Andaraí

116

Creche Padre Aleixo - Mitra Diocesana

Flamengo

92

Creche Santa Rita

Vidigal

98

Dispensário Santa Terezinha

Gávea

350

E.M. Profa. Helena Lopes Abranches

Gardenia Azul

1233

EDI Carmen Miranda - Prefeitura do Rio de Janeiro

Barra da Tijuca

175

EDI Igor Morais da Silva

Alto da Boa Vista

150

EDI Lilly Marinho

Catumbi

150

EDI Porto Rico

Copacabana

120

Fundação Casa Santa Ignez

Gávea

260

Fundação São Joaquim de Assistência Social

Tijuca

80

Instituto Educacional Luiz Antônio

Vila da Penha

203

Jangada

Cosme Velho

80

SECEC - orgão administrativo

Centro

0

SME - Escola MunicipalL Joaquim Manuel de Macedo

Ilha de Paquetá

434

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

Vidigal

800

TOTAL DE
ALUNOS

L EGEN D A :
Es tadual ou M uni c i pal
Par ti c ul ar Par c ei r a
Par ti c ul ar N ão Par c ei r a
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EQ U IP E
D i r etoria :

Corpo docente e professores convidados da Pós-Graduação:

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 Protásio
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

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

C or po d o cente e p rofe sso res c o n v id a d o s d a G ra d u a ç ã o :
Ana Elisabete Rodrigues de Carvalho Lopes - Doutora em Psicologia
Ana Paula Oliveira e Silva Carneiro - Mestranda em Educação
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
Flávia de Andrade Viveiros Quadrelli - Especialista em Qualidade
Heloisa Beatriz de Oliveira Franco Protásio - Especialista em Psicopedagogia
Joana d’Arc da Silva Rosa - Especialista em Educação Inclusiva
Juliana Medella do Prado Couto - Graduada em Educação Física
Liana Garcia Castro - Mestre em Educação
Luana Vieira Gonçalves - Mestre em Artes
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
Vera Regina Loureiro Silva - Mestre em Lingüística Aplicada
Waldir Lutgardes Neves Lacerda - Pós-graduado em Educação Musical

Clínica:
Adriana Reis - Especialista em Psicopedagogia
Ana Celina Vasconcellos - Doutora em Educação
Cinthia Peixoto Figueiredo Vieira - Mestre em Tecnologia
Danielle Goldsztajn - Especialista em Psicopedagogia
Lais Azevedo dos Santos Machado - Especialista em Psicopedagogia
Teresa Cardoso Ourivio - Especialista em Psicopedagogia
Comunicação - Lucila Soares
Design Gráfico - Fernanda Pinto
Biblioteca - Maria Delcina Feitosa
F i n a n c e i r o - Adriana Baião
S e c r e t a r i a G e r a l - Claudia Casa Nova
E q u i p e d e A p o i o - Sebastião Antônio de Oliveira
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O Pró-Saber agradece a seus patrocinadores e todos aqueles que,
com suas doações, contribuem para uma educação de qualidade.

