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Editorial
É com grande satisfação que lhe apresentamos o Instituto SEB.
Como você sabe, sustentabilidade está nos valores do Grupo e, assim,
é buscada e praticada a todo momento e em todas as unidades.
O Instituto vem para ser o ambiente do Grupo onde ações sociais são
criadas, conectadas, incentivadas e ampliadas.
É importante dizer que o Instituto é novo, mas reúne gente envolvida
em causas sociais há muitos e muitos anos. Entendemos que
colocando em rede essas iniciativas importantes que já acontecem
localmente, seus resultados serão maximizados e estaremos mais
próximos da transformação social por nós sonhada para o Brasil.
Mas o que são essas iniciativas? O que as pessoas estão fazendo,
afinal? Aqui você encontrará pequenas narrativas literárias baseadas
em histórias coletadas pelo Instituto e, ao virar as páginas, encontrará
mais detalhes dos projetos que as inspirou.
Deixamos aqui um convite para que leia e se encante com as
belas histórias que surgem quando nos colocamos a serviço da
transformação social. O protagonista é você.
Boa leitura!

Equipe Instituto SEB
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Para quem deseja pescar em escala
local, uma rede artesanal é tecnologia
suficiente. Atende a demandas reais,
como a necessidade por alimento,
abrigo e renda. Por meio dela, se resolve
a fome física e a emocional.
As redes artesanais são a tecnologia
do protagonista num trabalho social,
são os recursos dos quais dispõe:
sua vontade de mudança social, suas
crenças, criatividade e conhecimentos.
São seus vínculos pessoais.
São suas histórias.
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Três Marias

Mas pequenas redes artesanais não
podem lidar com os desafios de pesca
em grande escala. Faz-se necessária
uma rede de conexões virtuais, por onde
transitam rapidamente informações,
ideias e estímulos. O Grupo SEB é essa
grande rede. Nela, o Instituto SEB vem
construindo sua inteligência social,
pela qual pretende ampliar os efeitos
positivos de cada ação, tanto por apoiála localmente, quanto por transportá-la
para os outros nós da rede, onde essa
mesma ação pode ser replicada ou servir
de inspiração.
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Quem sabe faz
pergunta, não
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Aluno do 1º ano do SEB
de Araçatuba (SP)

Grupo
SEB
Há mais de 50 anos, o Grupo SEB atua
com excelência na área educacional,
formando crianças e jovens, do infantil
ao pré-vestibular.
É o maior grupo de educação básica do país:

8 estados
16 cidades
39 unidades
6.000 colaboradores
45.000 alunos

Nesses anos, acompanhamos atentamente e vivenciamos profundamente as mudanças
no conceito e na abordagem do que é educação e quais suas várias dimensões.
Num processo de aprendizagem e melhoria contínua e dinâmica, seguimos evoluindo
e revendo nossa missão. Hoje acreditamos que nosso papel vai muito além do
conteúdo, e temos como missão prover a formação integral de indivíduos críticos,
éticos e responsáveis, por meio de uma educação inovadora e de gestão sustentável.
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Instituto
SEB
Sabemos que atuar em educação por si só é um trabalho
de significativa importância para a transformação social.
Mas, considerando a complexidade e amplitude dos
problemas sociais que vivemos, sempre acreditamos que
podíamos fazer mais.

Além de inúmeros projetos sociais realizados em nossas escolas, o Grupo SEB
mantém há 12 anos, em Ribeirão Preto, o CEFIC – Centro de Formação Integral
da Criança. Uma creche que oferece atendimento a 83 crianças, dos 4 meses aos
5 anos e 11 meses de idade, em situação de vulnerabilidade, recebendo educação
de qualidade, apoio psicopedagógico, alimentação balanceada distribuída em 5
refeições diárias, além de acompanhamento e apoio às famílias.
Mas foi em 2016, depois de tantas experiências e vivências adquiridas,
que entendemos que era hora de dar mais um passo para ampliar nosso
impacto social positivo.

Assim nasce o Instituto SEB. Conectado à
vocação do Grupo. Reflletindo as inúmeras
iniciativas filantrópicas dos fundadores, em
sua vontade de ampliar o impacto social de
suas ações. E inspirado no protagonismo das
milhares de pessoas que ajudam a construir
esta história.
Aluno do CEFIC. Dia de visita dos Amigos
do CEFIC, do SEB Ribeirão Preto (SP)
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1.Missão
Engajar, por meio de uma educação inovadora, crianças e
jovens para que se tornem protagonistas do desenvolvimento
sustentável de nossa sociedade.

Uma educação inovadora faz transitar o olhar do ensino para
a aprendizagem, ajudando os alunos a se desenvolverem
da maneira que faça mais sentido para eles. Não somos
todos iguais, com os mesmos interesses e nem aprendemos
da mesma maneira. É a paixão do aluno que define a forma
como ele vai aprender, não o contrário. Uma educação
que valoriza o indivíduo, mas não o individualismo;
que reconheça a complexidade dos desafios atuais e a
importância do agir localmente, pensando globalmente.

2.Manifesto
Acreditamos que a educação transforma pessoas e que pessoas
transformadas mudam o mundo.
Acreditamos que o conhecimento pode abrir portas, ultrapassar
barreiras e romper limites.
Sabemos que a capacidade humana é infinita, mas também sabemos
que hoje a dinâmica do aprendizado é outra, e que a dinâmica do
ensino não pode ficar atrás.
Sabemos que as crianças de hoje serão os adultos de amanhã, e que
nossa sociedade enfrenta desafios complexos; e que para lidar com
eles precisamos de uma educação focada na formação integral de
indivíduos críticos, éticos e responsáveis, que busquem um futuro
sustentável para todos.
É um grande desafio, mas sabemos que não é só nosso, e acreditamos
que juntos podemos fazer mais.
Assim nasce o Instituto SEB, para desenvolver e apoiar projetos com
foco em uma educação inovadora. Para que crianças e jovens se tornem
protagonistas do desenvolvimento sustentável de nossa sociedade.
Trazendo na bagagem uma trajetória de quem mudou milhares de
vidas, depois de mais de 50 anos formando gerações e apoiando o
caminhar de muitas e muitas famílias.
Queremos ajudar a criar um mundo novo, e ajudar crianças e jovens a
serem o melhor que puderem ser. Por um mundo melhor.
Na foto, alunas do SEB em Curitiba (PR)

Aluno do CEFIC, Ribeirão Preto (SP)
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Alunos do SEB em São José dos Campos (SP)

3.Objetivos

Engajar crianças e jovens
na transformação social:
Desenvolver e apoiar projetos onde crianças e jovens sejam
protagonistas da mudança que queremos ver no mundo.

Promover o empreendedorismo social:
Desenvolver e apoiar projetos e negócios na área de educação que
busquem um empreendedorismo inclusivo, social ou de impacto.

Ampliar o engajamento do
Grupo SEB na transformação social:
Atuar como um banco de inteligência social (“think tank”) e
catalizador de iniciativas socioambientais do Grupo, de suas Unidades
e de seus colaboradores.

Gerar e disseminar conteúdo:
Desenvolver e ampliar o acesso aos conteúdos, pesquisas e
informações relacionados à nossa missão.
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b.Empreendedorismo1
a.Protagonismo
Projetos abordando a educação
como meio para engajar crianças
e jovens como protagonistas do
desenvolvimento social
e da transformação do mundo
para melhor.

4.Eixos

O Instituto SEB desenvolve
e apoia programas e projetos
com base numa educação
inovadora, abrangendo
4 eixos de atuação:

d.Transformação

Social

Projetos abordando a educação
como meio para promover
a transformação social, a
democratização do acesso, a
inclusão e a diminuição de
desigualdades.

Social

Projetos abordando a educação
como meio para o desenvolvimento
de capacidades e habilidades
empreendedoras, focando
especialmente no desenvolvimento de
competências socioemocionais e na
promoção de uma melhoria social.

c.Sustentabilidade
Projetos abordando a educação
como meio para promover o
desenvolvimento sustentável, em
seu sentido mais amplo, alinhado
aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODSs)2.

1. Segundo o SEBRAE, empreendedor é aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê. Aquele que
realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo, e parte para a ação. É um realizador que produz
novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação.
2. Os ODS integram a agenda 2030 das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável. Para
conhecê-los, acesse: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/

I n s t i t u t o S E B 		

14

publicação2016

I n s t i t u t o S E B 		

15

publicação2016

A seguir, você encontrará belas histórias de transformação, inspiradas
na vida real de pessoas e de escolas do Grupo SEB pelo país. Essas
histórias contam, de forma sensível e literária, as diferentes maneiras
pelas quais o Grupo vem ampliando seu impacto social positivo. Seja
por formar cidadãos éticos, seja por ajudar pessoas e comunidades
em situação de vulnerabilidade ou, ainda, por aliar-se a importantes
causas sociais por meio de seus alunos e colaboradores.
Estrutura de apresentação dos projetos:
> Manifestação literária: inspirada nas ações de pessoas reais
> Projeto inspirador: apresentação, protagonismos e impactos
percebidos
> Potência do Grupo para o projeto: A partir da inteligência social e
sonhadora do Instituto, estamos sempre imaginando o que seria do país
se todas as unidades multiplicassem uma boa ideia.
Os projetos retratados aqui representam uma pequena parte do
que já é feito no Grupo SEB, antes mesmo da fundação do Instituto.
Representam, também, uma pequena parte do que será o Instituto.
Porque estamos trabalhando para construí-lo dentro da melhor tradição
existente, porém focados em maximizar os impactos de cada ação.
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Corridinhas na
Cidade da Criança
Projeto Cidades da Criança, um lugar
governado pelos nossos pequenos.

Atenção! Porque
nesta cidade
corre-se a toda
velocidade1.
Era uma cidade como outra qualquer, mas
menor, tanto na área quanto na altura.
Tão real que nem parecia ser escola. Tinha
banco, mercado, lanchonete... tinha até
correio, que nesse caso devia mesmo
chamar correio, porque o carteiro, de
bermudão e crocs, só andava correndo. Era
uma cidade de um corre-corre constante.
Falando em correria, o quarto ano não
tem sossego em época de eleição. São 10
chapas, 10 planos de governo anunciados
em 10 comícios! Um processo eleitoral
transparente, com juiz eleitoral e urna
eletrônica. Eleitas, as autoridades nomeiam
seus secretários para a saúde, educação e
meio ambiente. Tomam posse solene na
Câmara Municipal da cidade.

1. Trecho da canção “A cidade
ideal”, de Chico Buarque em
“Os Saltimbancos”.
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Passado o processo eleitoral, na prefeitura fica tudo normal. Prefeito
educado, gestos precisos na mão esfolada (ele também corre muito e
às vezes tropeça). A comunidade toda pode falar com ele, perguntar
e cobrar explicações. Mas é preciso levantar a mão; é um por vez. Há
coisas difíceis para um prefeito explicar: “As expectativas dos cidadãos
são sempre boas, mas nem todas elas são exequíveis”, disse ele certa
vez a um munícipe. “Piscina na escola traria riscos a todos nós!”.
Se foi prometido em campanha, não tem jeito. Ou as autoridades
cumprem ou devem apresentar boas explicações para não cumprir.
Esse é um jeito fino de aprender um dos caminhos de cidadania: é
preciso saber calcular quantos passos cabem entre o dizer e o fazer!
Mas onde tudo se acalma é no coração. O motivo para tanta correria
é, muitas vezes, conquistar caixas de leite, brinquedos, mochilas,
cadernos e outras doações para quem precisa. De sexta-feira, por
exemplo, autoridades riberão-pretanas trocam tempo por novos
amigos e visitam uma creche na periferia da cidade. Pouco importa se
a creche é perto ou longe de onde moram; toda distância é curta para
quem vive correndo!
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Projeto Cidades
da Criança
Alunos do SEB de Araçatuba
(SP), na Cidade da Criança

Na foto, o prefeito da COClândia,
Ribeirão Preto (SP).

Em 2016,

as cidades
da
criança
mobilizaram mais de

1.500
alunos
voluntários,
que dedicaram mais de

Projeto de protagonismo
juvenil e formação cidadã,
no qual os alunos se candidatam para assumir postos de autoridades das cidades da
criança existentes em algumas unidades do Grupo SEB (COClândia, THATHIlândia
e VILAlândia). Todo o processo eleitoral é realizado como em uma eleição real e os
alunos se responsabilizam pela gestão da cidade ao longo de um ano, assumindo os
desafios de governá-la para o bem comum. Todo o corpo de autoridade é formado
por candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. Após as eleições, são definidos
o presidente da câmara e os secretários de governo. Os alunos devem criar seus
partidos ou chapas, estabelecer plano de governo e desenvolver suas campanhas. Em
todos esses pontos, são estimulados a refletir sobre questões éticas e de cidadania.
Na Cidade da Criança de Ribeirão Preto desenvolve-se o voluntariado educativo. São
encontros semanais no contraturno, durante os quais alunos do ensino fundamental
visitam e arrecadam donativos para entidades beneficentes da cidade. Orientado por
coordenadores pedagógicos, o projeto é desenvolvido pelas autoridades da cidade da
criança e agrega outros alunos que queiram participar. Atualmente, a iniciativa conta
com 24 voluntários.
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3.000
horas
de voluntariado a:

23

Com doações de

2,1 toneladas
de alimentos,

1.011

brinquedos,

2.800

peças de roupas,

1.236

kits de páscoa,

759

kits de higiene
pessoal,

1.160

kits de material
escolar,

600

ações,

beneficiando

pacotes
de fralda
geriátrica

17

entidades

e

livros.

locais.
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Atualmente, a
Cidade da Criança
é realidade em

três de

nossas
unidades.
Se todas as
unidades se
apropriarem
dessa ideia,

temos
potencial
para aumentar

seus impactos em
pelo menos

13x

.

Alunos do 4º ano em reunião com o prefeito na Cidade da Criança de Ribeirão Preto (SP)

Na foto, Silvana Junqueira Marzola,
coordenadora da Cidade da Criança
em Ribeirão Preto (SP)

Gibiteca da Cidade da Criança de Araçatuba (SP)
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Tempo
Rei
1

Centro de Formação Integral da
Criança (CEFIC): um sonho dos
mantenedores do Grupo, que
transforma a vida de muitas
crianças carentes.

Dorinha entrou em questão com o Tempo: teria ela
de brigar ferozmente com ele? Já havia cuidado de
uma criança, vá lá... mas 174 delas e 3 meses para
tudo funcionar? Foi quando decidiu viver cada dia.
Depois de vencido, o prazo virou prazer porque o
sonho estava feito. Integralmente, passou a dirigir o
cuidado e a alegria diários dos pequenos.

Fernando Pessoa escreveu em uma
de suas obras mais famosas2: “a
humanidade, que é pouco sensível,
não se angustia com o tempo, porque
sempre faz tempo; não sente a chuva
senão quando lhe cai em cima.”
Mas esse não era mesmo o caso dele, nem o de Dorinha.
Desassossegada que é, tivera de acertar suas contas com o Tempo.
E essa é a principal verdade contada aqui.
Dorinha era secretária de escola. Trabalhadora antiga, sentia grande
vontade de mudar; queria atuar diretamente na educação de crianças.
Soube de um sonho nascido entre os donos da escola, já meio
avançado no caminho do real: uma creche para atender crianças
carentes, num bairro pobre de Ribeirão Preto. “As crianças terão de
tudo, em tempo integral”, disse a idealizadora da creche a Dorinha.
“E você tem três meses para fazer esse sonho dar certo!”
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Hoje, pelas mãos de Dorinha e de tantos outros,
mais de 1.000 crianças carentes já tiveram a
primeira infância transformada. Reizinhos
e rainhazinhas têm garantidos por tempo
integral carinho, refeições diárias, banho, sono
e brincadeiras. Famílias vitimadas pela pobreza
podem desfrutar certo alívio por terem seus
pequenos aconchegados num espaço desses.
Transformação é, no fim das contas, mudanças que
coisas, espaços e pessoas sofrem por se entregarem
às experiências com o tempo. Até por isso se canta
na Bahia que o tempo é rei e transforma as velhas
formas do viver! Quanto à Dorinha, não se sabe bem
se foi presente do Tempo ou o tempo presente, mas
dizem que ela está até remoçando.
1. Título da canção de Gilberto Gil.
2. PESSOA, Fernando. “Livro do Desassossego”. Companhia de
Bolso, 2006.
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Centro de
Formação Integral
da Criança (CEFIC)

Doralice Ramos Campos,
coordenadora administrativa do CEFIC

Idealizado e mantido
pelo Grupo SEB,
o CEFIC foi inaugurado
em maio de 2004,
no bairro Vila Virgínia,
em Ribeirão Preto (SP).

Ao longo de seus
12 anos, mais de

1.400
crianças

Atende crianças a partir dos 4 meses de
idade até 5 anos e 11 meses, oferecendo
educação de qualidade em período integral,
apoio psicopedagógico, alimentação
balanceada distribuída em 5 refeições
diárias, além de acompanhamento e apoio
às famílias. A creche também é um centro
de formação para estudantes de pedagogia
das universidades de Ribeirão Preto.

passaram pelo CEFIC,

o que equivale a mais de

1.000
famílias

Crianças do 4º ao 7º anos
em Ribeirão Preto visitam
semanalmente o CEFIC no
contraturno. Juntas, elas

48

atendidas e acompanhadas.

Cerca de

260
estudantes

universitários
estagiaram ali nesse
mesmo período.

Relevância local
da iniciativa

dedicam mais de

Há uma carência na oferta de educação
infantil na cidade de Ribeirão Preto.
Segundo dados da prefeitura municipal da
cidade1, atualmente, o município oferece
atendimento a 21.695 alunos da educação
infantil, por meio de 95 escolas municipais
e conveniadas. Mas a lista de espera por
vagas na educação infantil, no município,
ainda é de 4.000 alunos.

horas semanais

ao trabalho voluntário de brincar
e ajudar nos cuidados das crianças
da creche.
As crianças de sua unidade
têm tido oportunidade de

integrar-se com
crianças de outros
grupos sociais?
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1. Data-base agosto de 2016. Disponível em: https://www.
ribeiraopreto.sp.gov.br/seducacao/i15atend05.php
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Nas fotos, dia de visita dos alunos do SEB ao CEFIC.
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coxinha

Alunos de
matemática organizam
uma feira do bem

3,00

R$

Aguarde!
Retire
aqui
A
fila
estáa Feira
sua senha
para
grande para
de Empreendedorismo
o consumo
do SEB
consciente.

214

Matemática financeira aplicada
ao empreendedorismo e a ações sociais

10%

será doado
para entidades
assistenciais

suco em
embalagens
100%
recicláveiS

coxinhas

em embalagens

recicladas
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coxinha

Alunos de
matemática organizam
uma feira do bem

3,00

R$

Retire aqui
sua senha para a Feira
de Empreendedorismo
do SEB

10%

Matemática financeira aplicada
ao empreendedorismo e a ações sociais

será doado
para entidades
assistenciais

Aguarde!
A fila está
grande para
o consumo
consciente.

214

suco em
embalagens
100%
recicláveiS

coxinhas

em embalagens

recicladas

Matemática financeira aplicada
ao empreendedorismo e a ações sociais

Projeto Cestas Básicas

A cada ano são
envolvidos cerca de

Projeto
Empreendedorismo
Júnior
Trata-se de um projeto associado à
disciplina de matemática, no qual alunos do
8º ano de Ribeirão Preto criam empresas,
desenvolvem produtos, estipulam preço,
criam estratégias de divulgação e, ao final,
realizam uma feira em que os produtos
são efetivamente vendidos. Em seguida,
os alunos realizam um levantamento do
lucro obtido e doam 10% para comprarem,
eles próprios, donativos necessários às
entidades assistenciais, escolhidas por eles.
A feira tem duração de dois dias. No
primeiro dia é aberta aos pais e convidados.
No segundo, ocorre internamente, durante
os intervalos das aulas.
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alunos

Esse é um projeto associado à disciplina de
matemática financeira. Nele, os alunos cotam
produtos de cesta básica, estudam a relação entre
preço e qualidade dos alimentos, calculam o valor
final de uma cesta, determinam os fornecedores com
o melhor custo-benefício da cidade e arrecadam, de
forma livre, doações em dinheiro para sua aquisição.
Ao final, alunos e professores vão juntos realizar a
compra, além de montarem e prepararem as cestas
para a entrega a entidades assistenciais locais.

doadas

Em 2016, o lucro total da feira
foi de R$14.600,00, sendo

doados

de resguardo Cantinho do Céu,
cujas dietas são específicas
e de alto custo.
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professores

2

projetos
inovaram ao

Em 2016, foram

em itens
nutricionais
para os pacientes do hospital

8

que em

no projeto.

R$1.460,00

Esse são os impactos
da atuação de

A cada ano são
envolvidos cerca de

150
alunos
no projeto.
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básicas
para famílias
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criar maneiras
transformadoras de
ensinar matemática.
Já imaginou se

cada um
de nossos
professores
desenvolverem ao
menos um projeto
curricular anual que
seja comprometido
com a transformação
social de sua cidade?

O menino
e o ipê-rosa
Parceria do SEB de
Araçatuba com as entidades
assistenciais locais.

Era à sombra de um ipê que o menino
gostava de ficar. No dia do plantio, avisaram: era ipêbranco. Mas quando deu de florescer, a árvore surpreendeu a todos
porque tinha flores coloridas. Tanto o ipê-rosa quanto o menino
eram moradores do Lar Caminho de Nazaré, casa de passagem para
crianças vitimadas pela violência dos pais.
Sábado era dia de visitação. As crianças ficam eufóricas nesse dia,
porque recebem doações, atenção e afeto. Qualquer coisa vinda das
visitas já lhes serve. É também o dia em que alimentam a expectativa
por adoção - e se um casal sem filhos se afeiçoa por eles?
Tanto para o menino quanto para o ipê, tanto fazia ser sábado;
ambos estariam ali, plantados como num dia qualquer. Ele, de
cadeirinha de rodas, porque sofria de paralisia cerebral. Só era capaz
de mover os bracinhos e a cabeça. Também não falava, era o que
se sabia.

Pois a senhora mal acabara de assinar o livro e já havia voltado para a sombra onde
estava o menino. “Ah, aí tem coisa”, pensou o Sr. Tarcisio. “Vocês já estiveram aqui
alguma vez?” “Não, senhor, é primeira vez.” “Ah, legal, já ouviram falar do menino?”
“Não, senhor.” E prosseguiu num interrogatório sem fim, para testá-los e pegá-los
numa mentira qualquer. Nos dias de hoje, se o milagre é grande, a gente tem é que
ficar com o pé atrás.

Já as 14h00, um primeiro casal visitante. Estranhamente, a mulher
mal chegou, bateu os olhos na direção da árvore e já foi se dirigindo
para o menino. Pareciam até conhecidos. Sentindo-se acolhida,
tocava-lhe carinhosamente, contava-lhe histórias, riam e brincavam,
os dois.

O tempo da visita passava acelerado, enquanto as demais crianças sonhavam ter um
pouco da atenção do casal - elas e o Sr. Tarcísio trabalhavam unidas para desintegrar
o trio de debaixo do ipê. “Então, queridos, vamos lá no refeitório tomar um lanche?”,
convidou-lhes o diretor da casa. “Claro, vamos sim”, respondeu o marido, enquanto a
mulher já tratava de empurrar a cadeirinha de rodas rumo ao refeitório. Lancharam e
voltaram os três, casal e menino para a sombra generosa do ipê. “No que vai dar essa
história?”, matutava o diretor.

“Senhor, chame sua senhora para assinar o livro de visitas na
secretaria, por favor.”, disse o Sr. Tarcísio, diretor do Lar, ao marido.
Talvez se perguntasse por que diante de tantas outras crianças mais
saudáveis, a mulher só tinha olhos para o menino na cadeira de
rodas. Não era maldade dele, mas é que adoção funciona assim –
os pais não costumam se interessar por crianças mais velhas
ou enfermas.

O horário de visitas acabou!”, uma voz avisou festivamente. Aliviado, o Sr. Tarcísio
acompanhava o marido e a esposa na despedida carinhosa do menino, vendo-os
deixarem-no ali, no seu lugar de plantio. Já saindo pelo portão, viraram-se os dois e
olharam mais uma vez para o menino, que acenou-lhes com uma das mãozinhas,
bem devagar. Estava feliz, podia-se ver. E com um sorrisinho vagaroso, o menino
finalizou com milagre a demorada despedida: “Tchaaau, mãe!”, ele disse. Ele disse?!
E no mesmo lugar onde o ipê-branco coloriu, um filho floresceu.
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Parcerias do SEB
com entidades assistenciais
em Araçatuba (SP)

A parceria do Lar
com o SEB

Na foto, a coordenadora de Educação
Infantil do SEB em Araçatuba (SP), Tania
Riani, com o Coordenador da Instituição
Caminho de Nazaré, Tarcísio Vilar.

Segundo relatam os professores, o trabalho
com as entidades assistenciais é de longa
data. São instituições sérias e tradicionais
na cidade. “A gente busca desenvolver
nos alunos uma consciência social que
transborde os muros da escola. E os pais se
envolvem com as entidades por perceberem
a transformação dos filhos em casa, que
passam a ser mais gratos pelo que têm. Esse
efeito é a culminância de todo um trabalho
em sala de aula.”, diz a professora Ludmila
Marques, coordenadora da Cidade da
Criança de Araçatuba.

O Lar Caminho de Nazaré

O diretor da entidade, Sr. Tarcísio Vilar,
conta que o fluxo de visitas no sábado
aumentou consideravelmente após a
parceria. Consequentemente, há mais
pessoas envolvidas e propensas a ajudar na
solução das dificuldades que a casa enfrenta.
“Hoje é mais fácil mobilizar um grande
número de pessoas quando precisamos de
ajuda com urgência.”, constata o diretor.

É o lugar onde se passou a história real do menino e do ipê –
esse até hoje está lá ajudando no acolhimento das crianças.
Já o menino, fora adotado 6 meses depois pelo casal visitante
do sábado.
O Lar Caminho de Nazaré fica em Araçatuba (SP).
É uma casa de acolhimento para crianças de 0 a 12 anos
que foram retiradas da família pelo Poder Judiciário,
em razão de terem recebido maus-tratos por parte
de seus responsáveis: geralmente, violência física
ou abuso sexual. No Lar, as crianças convivem com a “mãe
social”, presente na casa 24h por dia. Atualmente, são
20 crianças acolhidas.
Além do serviço de acolhimento, o Lar Caminho
de Nazaré também desenvolve o Projeto “Um novo
amanhã”, pelo qual recebe diariamente 80 crianças
durante o contraturno da escola. Lá, elas fazem refeições,
tomam banho e têm aulas de judô, artesanato, canto
e informática. Também são auxiliadas com as tarefas
escolares. Há mais de 280 crianças na fila de espera.
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Relevância local desse
modelo de parceria

“Parceria é muito pouco
perto do que o SEB
tem feito. Essa escola é
pioneira na cidade em
fazer relacionamento com
entidades sociais.
E toda a escola se
envolve nessa irmandade
(prefiro chamar assim
do que simplesmente
parceria): os funcionários
frequentam o Lar e alguns
são até voluntários.
Quando os alunos são
levados pelos professores,
brincam e interagem
com nossas crianças.
E, de sábado, os alunos
acabam levando suas
famílias para lá, porque
os pais ficam sabendo
do Lar por meio delas
e acabam querendo
conhecer também.”

Assim como outras entidades
assistenciais da cidade, o Lar Caminho
de Nazaré se mantém por meio de
campanhas e eventos de arrecadação,
dependendo muito de doações e do
trabalho de voluntários.
Conhecendo esse cenário dramático da
assistência social na cidade, a unidade
SEB de Araçatuba desenvolve parceria
com 9 instituições locais. Todas,
incluindo o Lar Caminho de Nazaré,
recebem visitas e donativos.

Em 2016,
o SEB de Araçatuba

ajudou

9
entidades

Tarcísio Vilar (foto), diretor administrativo
do Lar Caminho de Nazaré.

2

toneladas de
alimentos,

600 l
de leite,

1.500

agasalhos,

700

kits de páscoa,

600

fraldas
geriátricas,

721

kits de
materiais
escolares

assistenciais,
doando:

e

212

livros

Imagine quantas doações,
afetos e histórias de
transformação podemos viver
se todas as nossas unidades
estabelecerem parcerias
como essas com as entidades
assistenciais de suas cidades?
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“Foi na década de 1960 que um antropólogo e um
geneticista norte-americanos vieram ao Brasil mexer
onde não deviam. Na época, Davi era um curumim
yanomami. Ele e seu povo tiveram seus sangues coletados
em troca de anzóis, panelas e outras bobagens, sem
consentimento dos líderes da tribo ou mais explicações.
Depois de 45 anos do ocorrido lhe faltava paz. O que
seria dele se morresse? Seu povo crema os mortos com
sangue e tudo, para que corpo inteiro vire cinza e volte
à terra, origem do seu povo. Se morresse naquele dia,
uma parte sua estaria fora dessa bonita integração1.”,

contava o professor na aula sobre cultura
indígena brasileira. “De maneiras diferentes, todas
as culturas parecem atribuir ao sangue humano um papel
insubstituível.”, conclui ele.

Hiperaula
Projeto “Doação de Sangue
e Medula Óssea”

1. G1. Disponível em: http://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2015/04/sangue-yanomami-repatriado-dos-eua-e-enterrado-em-aldeia-indigena.html
2. BBC. Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/04/140416_testes_sangue_artificial_lgb
3. G1. Disponível em: http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/12/expectativa-de-vida-dos-brasileiros-sobe-para-752-anos-diz-ibge.html
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A professora de biologia entrou e viu rudimentos
da aula anterior na lousa branca e nas falas dos alunos.
“Ah, mas se era para estudo tudo bem, qual o problema”,
disse um aluno. “Mas ninguém pode tirar o sangue de
outra pessoa assim, sem consentimento”, rebateu a aluna
de trás. Para não perder a atenção da sala, que parecia
ter ficado mobilizada com o tema, a professora engatou:
“Pois é, nas tribos do homem branco, a coisa tem ido
para outro lado. Gosta-se de viver por muito tempo, eles
brigam com a morte até o fim. Então as pessoas têm se
reunido para ajudar a quem precisa doando seu sangue.
É um gesto bonito entre pessoas de todas as cores - tão
bonito que no Brasil menos de 2% delas fazem! (risos).
Mas quem pode doar para quem?” Perguntou para a
sala, enquanto manipulava na lousa uma tabelinha de
doadores e receptores para o sistema ABO.

Hiperaula
Projeto “Doação de Sangue
e Medula Óssea”

1. G1. Disponível em: http://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2015/04/sangue-yanomami-repatriado-dos-eua-e-enterrado-em-aldeia-indigena.html
2. BBC. Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/04/140416_testes_sangue_artificial_lgb
3. G1. Disponível em: http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/12/expectativa-de-vida-dos-brasileiros-sobe-para-752-anos-diz-ibge.html

Quando ela saiu, o professor de redação
entrou e propôs aos alunos fazerem uma dissertação
discutindo uma matéria recém publicada2, sobre a
possibilidade de se produzir sangue sintético. “Uau,
sangue sintético! Mas isso é possível, professor?” A
melhor aluna da sala concluiu a dissertação assim:
“…O sangue humano é a única coisa que o homem
ainda não fabrica. Não se conhece, na face da Terra,
fábrica de sangue que não seja de ossos longos ou
de ossos chatos – a maravilhosa fábrica humana.
Longo ou chato, são os ossos que se esmeram em
fazer esse líquido tão vital. Não existe nada criado
que substitua o sangue.”

Hiperaula
Projeto “Doação de Sangue
e Medula Óssea”

1. G1. Disponível em: http://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2015/04/sangue-yanomami-repatriado-dos-eua-e-enterrado-em-aldeia-indigena.html
2. BBC. Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/04/140416_testes_sangue_artificial_lgb
3. G1. Disponível em: http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/12/expectativa-de-vida-dos-brasileiros-sobe-para-752-anos-diz-ibge.html

Por fim, o professor de geografia entrou, determinado
a discutir o aumento da expectativa de vida do brasileiro
para 75,2 anos3. “Quais os desdobramentos?” perguntou à
sala. E um aluno, cujos pais doaram sangue na gincana da
escola, lembrou algo muito importante que ouviu numa
palestra do hemocentro de sua cidade, lá na escola mesmo.
“Professor, de acordo com a OMS, o aumento na expectativa
de vida aumenta a ocorrência de doenças crônicas
associadas à velhice. E essas doenças exigem transfusões
de sangue com uma frequência que muitas vezes vai além
da oferta existente.” O professor concordou, admirado da
correlação. De fato, não esperava uma reflexão assim sobre
o aumento da expectativa de vida do brasileiro! Sentiu-se
feliz em perceber que não estava apenas diante de pessoas
que simplesmente respirarão por mais tempo. "Estou diante
de cidadãos!", pensou admirado.

Hiperaula
Projeto “Doação de Sangue
e Medula Óssea”

1. G1. Disponível em: http://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2015/04/sangue-yanomami-repatriado-dos-eua-e-enterrado-em-aldeia-indigena.html
2. BBC. Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/04/140416_testes_sangue_artificial_lgb
3. G1. Disponível em: http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/12/expectativa-de-vida-dos-brasileiros-sobe-para-752-anos-diz-ibge.html

Projeto Doação
de Sangue
e medula óssea
É uma parceria entre a
unidade SEB de Maceió
(AL) e o Hemocentro de
Alagoas (Hemoal).

“No caso desta parceria,
fomos procurados pela
escola e não o contrário.
É uma iniciativa muito
importante. Aqui, os
professores são doadores
de sangue comprometidos
em formar a consciência
cidadã nos alunos, em formar
futuros doadores. O SEB é
um parceiro com essa visão
futura. Inclusive, meu filho
estudou aqui nesta escola e
hoje é médico engajado em
projetos sociais.”

Por meio de palestras e pelo engajamento
de professores, o tema da doação de
sangue e medula óssea tem se tornado
conteúdo disciplinar nessa unidade. O
objetivo é captar o doador desde criança
para construir o doador do futuro. Em
curto prazo, pretende-se ampliar o banco
de sangue local, por meio de campanhas
envolvendo a comunidade escolar.
“A sobrevivência das pessoas doentes não
pode depender de coincidências.”, explica
Régia Peixoto, assistente social do Hemoal.
“A falta de sangue em um hospital pode
levar ao adiamento ou cancelamento de
cirurgias cardíacas, de transplantes de rim,
de fígado, de medula óssea, entre outros
procedimentos que necessitam de sangue
e de plaquetas. Por isso, é preciso formar
doadores com responsabilidade social real,
com consciência cidadã.”, diz Régia.

Régia Peixoto (foto), assistente social do setor
de captação de doadores de sangue e da medula
óssea, do Hemoal.
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Relevância do projeto
para as metas nacionais e
internacionais

Resultados da parceria
escola - hemocentro
De 2014 a 2016, a unidade móvel do
Hemoal coletou cerca 268 amostras
de sangue como parte do processo de
cadastramento de doadores da medula
óssea. O sangue coletado é analisado e os
dados dos doadores ficam cadastrados
no REDOME – Registro Nacional de
Doadores Voluntários de Medula Óssea
– aguardando a oportunidade de serem
chamados para salvar vidas.

Em termos gerais, somente 1,8% da população
brasileira entre 16 e 69 anos doa sangue, sendo que a
ONU considera “ideal” uma taxa entre 3% a 5%, como
é o caso do Japão, dos Estados Unidos e de outras
nações desenvolvidas.
A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é
ampliar o número de doações dos atuais 1,8% da
população para 2,2% a 2,3% nos próximos cinco anos1.

Em 2016, 75 bolsas de sangue foram
coletadas na escola, das quais 47 estavam
aptas. Uma bolsa de sangue salva quatro
vidas, porque é fracionada nos quatro
componentes do sangue (plaquetas,
hemácias, plasma e leucócitos), os quais
são doados separadamente.

“Para se atingir essa meta, é preciso encarar o desafio
de desenvolver a consciência cidadã nas pessoas,
por meio de campanhas de incentivo à doação nas
escolas, desde a educação infantil. Esse é um assunto
que deve ser discutido nas escolas”, diz a assistente
social do Hemoal.

Assim,

1 único dia

de coleta
de sangue

em uma de nossas unidades
pode ter salvado até

188
vidas!

Além disso, a ação pode ter
formado um grande número
de futuros doadores de
sangue e de medula óssea.

1. G1. Disponível em: http://g1.globo.com/bemestar/
noticia/2015/08/o-que-falta-para-o-brasil-doar-mais-sangue.html

Na foto, aluna do SEB de Maceió (AL).

“O Hemoal vem com o ônibus na escola,
uma vez por ano, durante a prova
filantrópica da GinkaSEB, nossa gincana
anual. Nessa prova, os alunos precisam
arrecadar uma quantidade determinada
de donativos para alcançarem a
pontuação. Em 2016, conseguimos 75
bolsas de sangue, das quais 47 estavam
aptas para doação."
Ítalo Cesar Damasceno Gamba (foto), coordenador da área de eventos.
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Os hemocentros nacionais estão
buscando escolas parceiras. E se essa
prática acontecer pelo menos

duas vezes ao ano
em nossas

39 unidades?

Temos potencial para salvar cerca de

14.644
vidas por ano!
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futuros
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Folha de Maceió
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o QR code:
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Projeto Defesa
Pública/Dengue

Por que se preocupar
em combater o
Aedes aegypt?
Segundo dados do Ministério da Saúde1, no período de janeiro a setembro de 2016
foram registrados 1.438.624 casos prováveis de dengue no país. Embora as maiores
taxas de incidência sejam as do Sudeste e Centro-oeste, houve aumento da incidência
em todas as outras regiões: 50% no Sul, 20% no Nordeste e 40% no Norte. A incidência
de chikungunya em 2016 no Brasil aumentou mais de 10 vezes em relação a 2015.
1. Boletim Epidemiológico Volume 47 N° 34 – 2016. Secretaria de Vigilância em Saúde − Ministério da
Saúde. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/situacao-epidemiologica-dados-dengue

Por que a escola
deve se preocupar
em combater o
Aedes Aegypt?
Primeiro, porque temos de
nos responsabilizarmos pela
saúde de nossos alunos e de
toda a comunidade escolar.
Segundo, porque a solução para
reduzir a incidência de doenças
transmitidas por esse inseto
passa pela conscientização e
posterior mudança de hábitos das
pessoas. É questão de educação e,
portanto, é questão de escola.

E se os

26.000
alunos
de educação infantil e

ensino fundamental de
nossa rede atuassem
como agentes de saúde
nas comunidades onde
atuamos?

Construa seu projeto
e melhore os indicadores de saúde no
bairro de sua escola!

Nas fotos, alunos do SEB acompanhando o contingente do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Alagoas na força-tarefa de combate ao Aedes.
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Buzu da
cidadania

(adaptação do roteiro
cênico desenvolvido Pelo
1º ano do ensino médio)

Projeto Humanidades: disciplinas da
área de humanas trabalham juntas para
desenvolver o olhar social dos alunos.

Esta história
se passa no interior
de um ônibus lotado,
na cidade de Salvador,
Bahia.
“Boa tarde, meus amigos! Estou
trazendo aqui o passatempo da viagem.
Tenho jujuba, bala de menta, pirulito,
amendorato e mentos. Um é três e dois
é cinco, chocolate. Vai querer, meu
jovem?” falou o baleiro, dirigindo-se
para um rapaz sentado que não lhe
respondeu.
O baleiro insistiu na venda: “Vai uma
balinha para recuperar as forças aí, meu
jovem? Alguém forte como você tem
que repor as energias! Se não depois
fica aí cansado sem nem aguentar ficar
em pé no buzu, nao é?” falou o baleiro
cutucando o fortão, pelo fato dele estar
sentando num assento reservado a
idosos.
“Ih... Tá viajando, é?”, respondeu para o
baleiro.
“Pois é, quem não pode ficar em pé é
aquela senhora ali, né não? Já pensou,
ficar velho, cansado, ter direito a viajar
sentado e ter que ficar em pé?
“É mesmo, rapaiz.”, falou o jovem
constrangido e já convidando a senhora
para se sentar.

“Muito obrigada, viu? Deus te abençoe.”
disse a senhora ao jovem apertando-lhe
as mãos.
“Amém, dona.” retribuiu o jovem.
Obstinado em vender balas e ideias, o
baleiro parou no meio de um rebuliço
que, mesmo sem saber, estava para
começar.
Por ele passou uma moça, que desceria
no próximo ponto. Um homem
sentado no banco do corredor olhou-a
indiscretamente nas pernas:
“Eta, mãe, assim você me mata viu?”
“Ô vei, qual é a sua?” perguntou o baleiro
para o assediador.
“Oxe, o que é bonito é pra se elogiar, num
é não?”
“Tu é doido é? Cê acha que alguém vai
cair nesse seu papinho?"
A moça deu meia-volta e até se esqueceu
de descer quando o ônibus parou:
“Escuta aqui. Não é só porque você
é homem que pode me falar o que
quer. Dispenso seu “elogio”. Não é o
comprimento da minha roupa que vai te
dar liberdade para ferir meu direito de
ser respeitada.”
Uma outra moça, que estava sentada ao
lado do mesmo assediador aproveitou a
polêmica e decidiu resolver suas contas
com ele também:
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“E você, pode fechar essas suas pernas e
ocupar apenas o espaço do SEU assento.
O buzu nem tá tão lotado pra você ficar aí
colado em mim.”
“Eita que coisa linda essas moças! É isso
aí, gente, cada vez que vocês se impõem,
dão umas inibidas boas nesses caras sem
noção!”, comemorou o baleiro.
Mal terminou o conflito e entrou no
ônibus um moço de aparência humilde
– com o biótipo mais visado pelas blitz
policiais. E sentou ao lado de uma típica
“patricinha”:
“Deus é mais! Só me faltava, sentar perto
desse daí…” falou a tal “patricinha”.
“Oxe moça, tá doida é?”, respondeu o
menino humilde.
“Ih, vai procurar assunto com outra.”
“Muito tirada você, viu? Tá se achando
melhor do que os outros porque mamãe
e papai pagam suas contas, é?”
“Pelo menos não preciso roubar pra
comprar minhas coisas!”
“Agora peguei ar… Trabalho o dia todo,
estudo à noite e vou ficar ouvindo
desaforo de riquinha é? Me poupe, viu?”
Enquanto olhava para o lado oposto do
menino, evitando respirar o mesmo ar
que ele, o baleiro passou:
“Bala de menta, amendorato, mentos…
Um é três, dois é cinco...”
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“Vou querer um mentos, por favor.”
pediu a “patricinha”.
“Na mão, mocinha! Fica R$3,00.”
A menina começou a revirar a bolsa,
estava nervosa. Envergonhada, confessou
só ter uma nota de R$2,00 na carteira.
"Aqui ó, meu brother. Eu completo pra
a moça.” falou gentilmente o moço a
quem ela desprezou, enquanto entregava
orgulhoso o dinheiro ao baleiro.
“Ó que rapaz cavalheiro! O mundo tá
precisando de gente assim, viu?”
“Pô, você me salvou.” disse a “patricinha”
muito sem graça para o menino.
“Só tava retribuindo a gentileza rsrsrs”.
“Foi mal ter te chamado de ladrão.”
“Que nada, madame.”
“Quer um mentos?” ofereceu-lhe a
mocinha.
“Pensei que cê não fosse oferecer, já tava
quase roubando.”
E os dois seguiram viagem rindo e
conversando animados.
O baleiro se vira então para a plateia e
encerra a apresentação:
"Gentileza não tem nada a ver com classe
social, viu minha gente? Solidariedade
muito menos… Menos preconceito, por
favor. Afinal, aquele que você julga, pode
ser o mesmo que vai te ajudar!"
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Projeto humanidades
A apresentação da peça “Buzu
da Cidadania” foi um grande
sucesso na comunidade
escolar, que vai todo ano
assistir às apresentações
do Projeto Humanidades.
O ônibus foi construído na
sala de aula e tinha toda
a estrutura feita de PVC.
Quando o público entrava, a
sensação era a de que estava
mesmo dentro de um ônibus.
Inclusive porque as questões
que incomodam a sociedade
também estavam todas lá.

Na foto, a professora Maria de Fátima Fernandes Leão da Silva, apresentando
o Projeto Humanidades à equipe do Instituto SEB.

É um projeto
interdisciplinar
desenvolvido por três
unidades em Salvador
(BA), para alunos de 1º e
2º anos do ensino médio.

1.252
2.504
16
18
2.500kg
alunos

pais e mães

Em sinergia, as disciplinas história, geografia,
sociologia, filosofia, português e redação
trabalham para desenvolver o olhar social
dos alunos. Questões como preconceito,
racismo, intolerância cultural e religiosa são
aprofundadas com metodologia desenvolvida
pela própria escola.

O Projeto Humanidades nasceu nos anos 1980 e 1990, épocas de muitas inquietações
sociais. Discussões sobre os temas que estigmatizam as minorias da sociedade
ganhavam espaço. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) passou a incorporar
esse tipo de preocupação aos currículos da escola:
“Em 2003, a Lei 10.639 alterou a LDB (lei 9.394/96) para incluir no currículo oficial
da rede de ensino a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira.
No ano de 2008, a Lei 11.645 alterou novamente a LBD para incluir no currículo
a obrigatoriedade do estudo da história e cultura dos povos indígenas. Assim,
a legislação passou a exigir a inclusão no currículo oficial da rede de ensino a
obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.1”
A forma encontrada para começar a fazer essa inclusão curricular foi conhecer e
discutir a realidade das minorias. Os professores da área de humanas buscavam
conceber um projeto de pesquisa no qual o aluno fosse o autor: devia ele próprio
construir seu olhar social, buscando respostas fora da sala de aula.
1. Temas da Educação. Disponível em: http://temasdaeducacao.blogspot.com.br/2010/03/lei-10639-de-9de-janeiro-de-2003.html
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colaboradores

de alimentos não
perecíveis

Como funciona

Contexto de criação do projeto
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O projeto é apresentado pelo professor padrinho para
sua turma e, juntos, escolhem o tema. No primeiro
bimestre é quando a ideia ganha corpo. As turmas
realizam pesquisas e levantamentos de dados. Em
2016, a escolha do tema se deu a partir da leitura do
livro O Cidadão de Papel2 para os primeiros anos e
Brasileiro, Sim senhor!3 para os segundos anos.
No segundo bimestre, trocam informações entre si por
meio de seminários. No terceiro bimestre, expressam
suas reflexões por meio de uma apresentação artística:
teatro, musical, exposição audiovisual, sarau etc. O
evento é aberto à comunidade escolar e o ingresso para
assisti-lo é 1Kg de alimento não perecível ou outro
donativo demandado pelas entidades assistenciais
parceiras das escolas.

2

entidades
beneficiadas: Paróquia
Cristo Redentor e
Instituição Espírita
Casa da Semeadura

E se os

12.825
alunos
do ensino médio do
SEB vivenciassem
pelo menos um
projeto como
esse anualmente?
Quantos olhares
transformaríamos?

2. DIMENSTEIN , Gilberto. “O Cidadão de Papel: A infância, a adolescência e os Direitos Humanos no
Brasil.” Ática Paradidáticos, 2011.
3. AGOSTINI, João Carlos. Brasileiro, Sim Senhor! Editora Moderna, 1997.
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Três
Marias
Era uma senhora sem certeza das
coisas. Quando pegava alguma folha
pra ler, ficava perguntando para as
pessoas se estava certo.

Projeto Aprender, uma
iniciativa para alfabetizar
jovens e adultos gerida
integralmente por alunos e
ex-alunos do SEB.

Maria perguntadeira
era cozinheira. Segurava-se no emprego pelo talento inato de salgar
na medida certa, sabia dar o ponto, mesmo que fosse de interrogação.
“Patroa, como faz isso? Lê pra mim a receita, lê?” Se não tinha quem
lesse, ficava com a cabeça tão quente que poderia desempregar
o fogão!
Maria vergonhosa
não conseguia ir ao banco porque temia encontrar pessoas que não
fossem funcionários. Precisava da ajuda deles para mexer nos botões.
Maria perdida
não conseguia tomar ônibus sozinha, muito menos metrô. Se não
tivesse companhia, ficava em casa, não tinha problema não. Melhor
era não se perder.
Acontece que Maria mudou, seu nome assinou e dos netos também. O
metrôzão virou metrozinho, brinquedo que pôs no bolso do paletó! Ia
e vinha pela cidade, cruzava-a inteira em velocidade de luz. Sentiu-se
estrela na própria história, poderia escrever um livro com as próprias
receitas! E autografaria a todos eles com seu nome de nascença, que
por obra do acaso é Maria Victória.

Maria Victória Gonçalves, 63 anos, é aluna do Projeto Aprender em São Paulo (SP).
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Projeto Aprender

Na foto, ex-alunos do SEB em São Paulo (SP), que ainda atuam como voluntários no projeto,
junto ao professor Giuliano Rossini, coordenador de projetos sociais da unidade.

“O que mais me afetou no trabalho voluntário como
professor no Aprender foi a questão do respeito com
meus professores. Mudou muito minha maneira de
vê-los. Passei a valorizá-los muito mais quando sou
o aluno.”
Raphael Kenji Ogushi (foto, esquerda), 21 anos,
coordenador do projeto Aprender na unidade Itaim e
professor voluntário de matemática. Ex-aluno SEB, atual
estudante de engenharia na USP.

“Como professor no Aprender, acabei me
interessando mais por estudar e até definindo minha
escolha de carreira. Como a grande maioria das
minhas alunas são empregadas domésticas, me
aproximei muito dos problemas sociais relacionados
a essa profissão. Percebi que no projeto não tem
ninguém que possa orientá-las nas situações de
abuso e descumprimento das leis trabalhistas. Decidi
tentar ser essa pessoa.”
Lucas Grangeiro Moreno (foto, direita), 20 anos, professor
voluntário de alfabetização e ciências humanas no projeto
Aprender. Ex-aluno SEB e atual estudante de direito na USP.

“Eu fui sensibilizado para o voluntariado por conta
dos alunos. Vi a mudança deles em sala de aula. Os
alunos voluntários ficam mais solidários, ajudam
na aula porque entendem aonde você quer chegar. E
tendo-os como colegas no Aprender, me surpreendi
em ver como trabalham animados o tempo todo,
como discutem a Educação. Venci os preconceitos
que a gente vai criando no dia a dia em relação a
eles, de pensar que não se interessam pelos estudos e
que nunca querem nada com nada.”
Ricardo Alves B. Lourenço (foto, centro), 36 anos, coordenador
de ciências humanas e professor de filosofia no SEB. Exprofessor voluntário de ciências humanas no projeto Aprender.
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Dona Maria Victória Gonçalves, 63 anos, é uma das centenas de
pessoas já alcançadas por essa iniciativa. Assim como ela, alunos e exalunos do projeto relatam transformações significativas em suas vidas,
após serem alfabetizados ou simplesmente retomarem os estudos.
Assista ao depoimento de alunos do projeto acessando o QR code.

O projeto foi criado em 2004, em São
Paulo, como tentativa de interferir
positivamente nas comunidades
vizinhas da escola, incluindo socialmente trabalhadores
jovens e adultos por meio do letramento e acesso a outras áreas do
conhecimento. “Acreditamos que a leitura e a escrita são instrumentos
fundamentais para a inserção de qualquer indivíduo na sociedade.
Tanto porque permitem às pessoas executar tarefas importantes do dia
a dia como ler placas de ônibus, endereços e bulas de medicamentos,
quanto porque permitem a leitura do mundo! Formam sujeitos ativos na
sociedade”, diz o professor Giuliano Rossini, coordenador do projeto.
Segundo a ONG Todos pela Educação, um dos maiores desafios da
educação de jovens e adultos é manter os alunos matriculados nos
programas de alfabetização, especialmente os mais avançados em
idade. O número de matrículas cai a cada ano porque faltam propostas
pedagógicas que sejam atraentes e correspondam à realidade dessa
população adulta1.
Esse também é um dos desafios que o projeto enfrenta desde o início
e que tem sido solucionado ano a ano por meio de parcerias e pela
formação de professores. “Eu tinha dezesseis anos e iria alfabetizar
mulheres na faixa dos 40! O que lhes ensinaria? Turma da Mônica? A
barreira de linguagem é muito difícil. Mas encontramos um caminho.
Fizemos um trabalho com as músicas do Roberto Carlos, Luiz Gonzaga e
forró, sempre coisas que elas gostam.”, conta Lucas Grangeiro Moreno,
20 anos, professor voluntário de alfabetização e ciências humanas.
1. G1. Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/11/taxa-deanalfabetismo-cai-43-pontos-percentuais-em-14-anos-diz-ibge.html
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Beneficiários: o Aprender

Relevância social de ampliar
e multiplicar a iniciativa

atende atualmente mais de 100 alunos
que trabalham nas comunidades vizinhas
da escola, incluindo seus próprios
colaboradores.

Contexto nacional1
O analfabetismo sempre foi um dos graves problemas sociais do país. Nos
últimos anos, entretanto, tem se comemorado reduções significativas nas taxas
de analfabetismo: entre 2001 e 2014, as pesquisas apontam para uma redução de
4,3 pontos percentuais. Isso significa que, no período, 2,5 milhões de pessoas com
15 anos ou mais deixaram de ser analfabetas. Entretanto, no ano de 2014, a taxa
de analfabetismo da população brasileira com 15 anos ou mais foi de 8,3%, o que
equivale a 13,2 milhões de pessoas analfabetas. Para o ano de 2015, a taxa esperada
é de 6,5%, mas seu valor ainda não foi divulgado. A meta do Plano Nacional de
Educação (PNE) é erradicar o analfabetismo em até dez anos.
Contexto local2
No município de São Paulo, a taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou
mais foi de 3,2% em 2010, o que equivale a 281.847 pessoas.

Voluntários: a participação é
aberta a todos os alunos de 9º ano a 3ª
série do ensino médio. Hoje, entre alunos e
ex-alunos são cerca de 70 voluntários. Eles
trabalham no período noturno, com carga
horária semanal entre 2h e 3h. Professores
da escola atuam como professores
voluntários e participam também na
formação dos alunos voluntários. Pais de
alunos se envolvem na organização dos
eventos de arrecadação de recursos para
compra de materiais escolares e custeio
das despesas com viagens de formação dos
professores.

Em

1ano,

Parcerias: o projeto Aprender tem

Já pensou quantas vidas os

12.825
70
alunos
alunos do

parceria com o Clube Pinheiros, Instituto
Cacau Show e Instituto ECO 5.

Prêmios: o projeto foi finalista do
10º prêmio Escola Voluntária, organizado
pelo Itaú Social e pela Rádio Bandeirantes.
Também recebeu o selo Escola Solidária do
Instituto Faça Parte em 2007, 2009 e 2011.

ensino
médio
transformaram a vida de

de ensino médio de nossa
rede poderiam transformar? Mais de

18.300
100
vidas
adultos
por ano!

como a Dona Maria Victória.

1. Observatório do PNE. Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/9-alfabetizacao-educacaojovens-adultos/indicadores
G1. Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/11/taxa-de-analfabetismo-cai-43-pontos-percentuaisem-14-anos-diz-ibge.html
2. Infocidade. Disponível em: http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=8&titulo=Educa%E7%E3o

Lucas Grangeiro Moreno,
professor voluntário no projeto
Aprender. Ex-aluno SEB.
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Porto
Feliz
Empreendedorismo social
como disciplina
dizendo: “Se você der o pontapé inicial, as coisas acontecem com muita
naturalidade. Porque as pessoas têm vontade de ajudar, mas não sabem
como fazer.”

Rodrigo1 era um garoto
especial, embora ninguém
o percebesse assim, de
imediato. Talvez chamasse
a atenção dos visitantes o
modo dele de olhá-los; e só.

Não é que a mãe de um aluno do SEB estava descartando quatro traves
novas, usadas uma única vez num evento organizado por ela? Quando
soube da possibilidade de ajudar, não hesitou. Entusiasmados com a
solução, os próprios alunos acabaram construindo as tabelas de basquete
(pintar as linhas do chão foi o de menos).

Naquela tarde, Rodrigo era o grande astro. Daria
o pontapé inicial no primeiro jogo da quadra
reformada de sua comunidade. Quem trabalhou
por essa reforma agora participava de uma
acirrada partida futebolística: alunos do SEB
contra alunos de Porto Feliz, rivais apenas naquele
momento, porque juntos haviam sonhado, criado
e realizado muitas coisas.

Por essas e outras, o papel de Rodrigo não era pouca coisa: ele daria o
pontapé. “Vaaaai, Rodrigo!”; “Arrasa, Rodrigo!” eram alguns dos berros
vindos da plateia. Compenetrado, Rodrigo ergueu a perna direita,
espremeu as faces suadas para ajustar o foco das vistas, cerrou as mãos,
posicionando o cotovelinho esquerdo na altura da barriga e o direito para
cima, virou o pezinho, que também era o direito, mirou a bola e... e... e...
deu errado! A bola passou bem longe do gol!
Temendo as reações de seus alunos diante da falha, os professores
taparam os olhos com as mãos. “Será que nossos alunos vão debochar de
Rodrigo?”, preocupou-se um dos professores. “São adolescentes; a gente
sabe como às vezes se comportam mal em horas assim.”, preocupou-se
também o outro professor, num diálogo telepático com o primeiro.

É que no assentamento de Porto Feliz não havia
áreas comuns de convivência, a não ser uma
quadra abandonada precisando de muitos
reparos. “O piso estava bom”, conta o professor da
disciplina que levou a meninada do SEB para lá.
Mas precisavam trocar as duas traves de gols e as
duas tabelas de basquete e refazer a pintura das
linhas no chão.

Ao abrirem os olhos, a surpresa não podia ser melhor. Os alunos estavam
tão misturados no abraço coletivo a Rodrigo, que nem dava para saber
quem era do SEB e quem era de Porto Feliz, porque todos estavam num
porto feliz. E, na plateia, só se ouvia “Rodrigo! Rodrigo! Rodrigo!”

Os alunos ficaram muito decepcionados
quando souberam o preço de uma trave nova,
porque tinham muitos outros desafios ali além
do conserto da quadra. O dinheiro não daria!
Mas quem trabalha com projetos sociais vive

“Ele é mesmo especial, não é professor?”, disse uma aluna.
“É, é sim.”, falou em suspiro o professor aliviado, lembrando-se, de
repente, de um minipoema que diz que quem está com a palma áspera tem
também a alma macia2.

1. nome fictício

2. inspirado no haicai de Alice Ruiz.
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No segundo semestre, os alunos são
convidados a olhar para o entorno
da escola. Eles têm de desenvolver e
implementar ações sociais capazes
de problematizar ou atender alguma
demanda da comunidade. Para tanto,
são desafiados em quatro etapas:

Empreendedorismo
social como
disciplina
Na foto, Ana Paula Pinto da Costa (coordenadora do ensino fundamental II do SEB).

O empreendedorismo social é um curso
curricular ministrado a todas as turmas
de oitavo ano na cidade de São Paulo.

> Identificação de uma
demanda ou um problema
> Concepção e planejamento
> Implementação do projeto
> Avaliação final

Com aulas dinâmicas e repletas de vivências e provocações, busca despertar
habilidades e comportamento empreendedor nos alunos. Por meio do
aprofundamento no estudo do conceito de empreendedorismo social, o aluno
torna-se um agente social ativo em sua comunidade.

Comunidade-Local

Espaços transformados

2012

Parelheiros Creche e Escola

Brinquedoteca, dois parquinhos, biblioteca e
pintura da quadra.

2013

Prainha Branca, Guarujá Escola

Sala de aula do ensino fundamental e da
educação infantil, quadra de futebol de areia,
parquinho e horta.

2014

Assentamento Porto Feliz Centro comunitário

Quadra, brinquedoteca, biblioteca, sala de
multimídia, praça e parquinho.

2015

Assentamento Porto Feliz Galpão

Resgate do galpão com canto de oficinas, canto
para reuniões, espaço para projeções, cozinha e
banheiros.
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500
alunos

realizaram o sonho de

5
comunidades,
transformando

17
espaços

abandonados

em lugares significativos para a
vida social de comunidades carentes.
Além disso, mais de

Dividido em dois blocos semestrais, o curso proporciona aos alunos duas
experiências de campo diferentes, uma em cada semestre. A primeira delas
é o estudo do meio. Os alunos visitam uma comunidade, apropriam-se de
sua cultura, dificuldades e costumes, fazem um levantamento de sonhos
dessa comunidade e elegem, junto aos moradores, os principais. O foco é
transformar e recuperar espaços físicos coletivos. A partir desse levantamento,
começa o trabalho de planejar a concretização do sonho, começando pela lista
de materiais necessários, estratégias de captação e divisão de tarefas. Após
um mês de captação de recursos e materiais na escola, os alunos retornam à
comunidade para o “mão na massa”, momento no qual o sonho é realizado.

Ano

Em 5 anos da disciplina
empreendedorismo social, cerca de

50
projetos

foram desenvolvidos para impactar
positivamente a vizinhança da escola.

Se 4 unidades do Grupo SEB
transformaram 17 espaços em
4 anos, será que poderíamos

transformar

165
espaços

nos próximos 4 anos?

Na foto, Ricardo Alves Barreira Lourenço (coordenador de
ciências humanas e professor de filosofia do SEB)
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Preservar o meio
ambiente é um
problema? Mas não
seria mais interessante
se fosse um desafio?

Você participa do coletivo? Ou você
acha que sozinho é sempre melhor?

Você é um
indivíduo?
Ou é
individualista?

Você já pensou em
fugir da cidade? Mas
e se a cidade fosse
diferente, mais assim
do seu jeito?

Quem
sabe faz
pergunta,
não espera
acontecer .

Você utiliza a tecnologia em seu benefício? Será
que você consegue usá-la em seu benefício e
também em benefício de outras pessoas?

1

Jovens de uma
escola vêm se
perguntando,
entre si:

Fórum Social

Você já pensou?
Você já pensou?

*perguntas extraídas do convite
à primeira edição do Fórum
Social. Assista ao vídeo:

1. título inspirado na canção "Para
não dizer que não falei das flores",
de Geraldo Vandré.
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Esses mesmos
jovens vêm
respondendo a essas
questões com belos
projetos sociais.
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Fórum
Social

Como funciona?
O Fórum Social é
um encontro entre
estudantes de
São Paulo (SP) e
representantes da
sociedade civil, que
busca estimular a
reflexão e a troca
de ideias sobre a
participação políticosocial do jovem.
O evento é anual e tem duração de um
sábado. As parcerias são estabelecidas de
acordo com o tema da edição. Em 2015,
foram convidados representantes do
Catraca Livre, Sesc SP, Microsoft, Teto e
Sonhar Acordado, entre outros.
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Em sua primeira edição, em
2015, o Fórum Social recebeu

inscrições de

72
alunos

do 9º ano à 3ª série
do ensino médio. Na escola,
o evento mobilizou

2
professores

4
colaboradores.
e

A coordenação e a direção
das unidades atuam na sua
divulgação e concepção.
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Quais seriam os impactos
locais se todas as nossas
unidades trabalhassem
para mobilizar,

anualmente,
pelo menos

70
estudantes
do 9º ano e
do ensino médio, para

discutirem e
conceberem
projetos
sociais
para a comunidade
onde vivem?
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Alimentando-se de boas conversas e
palestras, grupos de 5 alunos terminam o
dia tendo desenvolvido um belo projeto de
integração com sua comunidade (escola,
clube, condomínio, bairro etc.). O projeto
deve contemplar pelo menos três dos
seguintes objetivos sociais:
> Promover o desenvolvimento cultural
de determinada comunidade
> Ressignificar, preservar e recuperar
espaços coletivos
> Promover vínculos significativos
que fortaleçam a vida em comunidade
> Desenvolver ações no âmbito
da sustentabilidade ambiental
> Proporcionar experiências coletivas
que valorizem a saúde e o bem-estar
> Promover ações que reduzam
desigualdades socioeconômicas
> Promover ações que estimulem
o respeito à diversidade
> Estimular formas alternativas
de mobilidade urbana.
Uma banca examinadora elege um dos
projetos para ser implementado pela escola.
publicação2016

Qual o seu mundo, leitor?
Programa “Mundo Leitor” e a TV Cecan

1.“Leitura do mundo
é como a gente vê
o mundo”,
disse a professora.

É, e não ter as
condições de
vida daquelas
pessoas.

Se a gente comparar
o sudoeste com ali, a
gente deve ficar grato
por morar aqui.

Aprendi que meu
mundo não era tão
ruim quanto o do
nosso desenho.

Então, desenhamos o mundo com
muita poluição, pobreza, violência e
desmatamento. E colamos, sobre o desenho,
algumas bandeirinhas com as palavras:
“paz”, “amor”, “harmonia” e “união”, para
simbolizar nossos desejos de mudança. Foi
quando um de nossos pais deu a ideia: “Por
que não fazer uma reportagem?” E criamos
a TV Cecan. Nosso primeiro trabalho na TV
seria uma entrevista social. “O que você está
achando do mundo de hoje e o que deseja
para o mundo de amanhã?”, perguntaríamos
aos alunos, funcionários e professores. Mas,
antes, saímos a campo para explorar os
problemas do mundo de perto.

E que tem vários
mundos. Tem mundos
que estão ruins, outros
estão muito bons.

4.De volta à sala de aula

Aprendi que a
gente tem que
lutar para
melhorar o
mundo todo.

2.Trabalho de campo

O telejornal. O jornal começa com um estúdio, igual
ao da Globo. “Boa tarde. Na periferia de Ceilândia as
coisas não vão nada bem. A poluição é um dos principais
problemas dos condomínios nos arredores da favela Sol
Nascente. Agora, vamos falar com nosso repórter Filipe,
em Ceilândia, que está ao vivo no local.”
“Boa tarde, meu nome é Filipe, estamos aqui em
Ceilândia tal tal e tal.” Filipe estava mesmo em Ceilândia
e estava localizado bem próximo ao lixão, numa área
muito abandonada. Como a gente não é a Globo, não
ficou perfeito, mas ficou muito bom.
As casinhas e o lixão. Não conseguimos ir até a Favela Sol Nascente
porque seria muito perigoso. Acabamos encontrando umas casinhas lá na
frente da favela e decidimos filmar ali mesmo. Olhamos melhor e vimos
que eram umas casinhas pobrezinhas e depois vimos um monte de prédios.
Tinha casa pixada, que mal era pintada. Em uma delas estava escrito um
palavrão! “Olha o descaso do governo, por que não está cuidando daqui?”,
nos perguntou a Isabela. Tinha casa destruída, com gente morando sem
teto mesmo. Tinha um sobradinho com o primeiro andar já todo destruído,
pixado e na parte de cima parecia ter uma obra que não estava terminada.
De dentro do carro, a gente viu o chão cheio de lixo. Tinha estrada de terra,
cachorro andando pra todo lado. O centro de reciclados estava todo largado
e era todo aberto. “Senti muito desconforto com todo aquele lixo. Não
são oferecidas condições de higiene para os moradores!” “E eu que estava
achando que Brasília era suja...”, dialogaram Maria Carolina e Filipe.
Andando pela terra, ficamos impressionados. Em vez de grama tinha lixo,
umas sacolas verdes enterradas no chão. Muita gente andando descalça e a
gente lá arrumadinho, com Ipad e tênis. Um moço ficou olhando em nossa
direção. Sentimos medo. Ele perguntou o que estávamos fazendo. É que em
favela tem muita violência, tiroteio. Mas ele só queria saber e foi embora.
Talvez estivesse com medo da gente também!

3.Que mundo você lê?

De volta à escola, microfone e câmera na mão: “Bom dia, o que vocês estão
achando do mundo de hoje e o que desejam do mundo de amanhã?” Os adultos,
sabem como é, davam respostas beeem compridas. Já as crianças do 3º ano
responderam que o mundo estava muito bom: “Tá tudo ótimo, perfeito”
Insistimos: “Ok, mas a nossa reportagem mostra alguns problemas do mundo”.
“Está bem, então acho que são só esses problemas que precisam melhorar.” Onde
já se viu falar assim? Deve ser porque elas só conhecem Brasília!
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Programa “Mundo Leitor”
e a TV Cecan
O projeto “Mundo que temos,
mundo que queremos” foi
desenvolvido durante as
atividades do programa “Mundo
Leitor”, no SEB em Brasília (DF).
O programa ‘Mundo Leitor’ está presente exclusivamente
nas unidades SEB, formando leitores e ampliando os
horizontes de conhecimentos e valores, bem como as
formas de aprender e ensinar. Por meio dele, nossas
crianças estão lendo e interpretando o mundo1. E pelo
projeto “Mundo que temos, mundo que queremos”,
os protagonistas da TV Cecan tiveram a experiência de
conhecer uma favela.
E, para elas, a estética da favela foi uma fonte inesgotável
de descobertas. Enquanto no Sudoeste de Brasília tudo
é exageradamente linear e planejado, a arquitetura da
favela incorpora de forma intensa os movimentos e
improvisos da vida dos moradores. Como um organismo,
ela nasce e cresce a partir de construções espontâneas.
Suas ruas, casas e terrenos baldios escandalizam porque
são inacabados e permanentemente se expandem para os
lados e para cima, conforme a necessidade do dia. Se um
bebê nascer ou o filho voltar à casa da mãe, os cômodos
rapidamente se ligam ou religam, em questão de um dia.
A favela é um texto e as crianças o leram2.
1. Blog Mundo Leitor. Disponível em: http://www.mundoleitor.com.br
2. Metáfora do conceito “educação orgânica” - fundamento do programa
“Mundo Leitor”. Por exemplo: tanto na favela quando na educação
orgânica pode ocorrer uma integração orgânica entre vida e espaço ou
uma rápida adaptação por conta de mudanças no mundo. Ligar e religar
também são ações que podem acontecer tanto entre os cômodos de uma
casa ou cognitivamente, entre conceitos, durante a tarefa de interpretar
o mundo.

A experiência foi tão positiva que o projeto ganhou vida para além do programa
“Mundo Leitor” e para além da sala de aula. A TV Cecan vem ocupando a escola
toda, as casas dos amigos e as ruas da cidade. Para desenvolver outras edições de
telejornais, eles contam com a ajuda do coordenador do teatro da escola. Os diálogos
estabelecidos por meio da criação da TV Cecan, entre os alunos do projeto, os demais
alunos da escola, professores, pais de alunos e a comunidade de Ceilândia, tornaram
a iniciativa um exemplo de sucesso em educomunicação: conceito baseado no
entendimento de que todos podem ensinar e ser ensinados, dentro e fora da escola.
Segundo o conceito, a comunicação – aqui representada pelo projeto de TV - aparece
como principal engrenagem para esse aprendizado mútuo, já que sem ela não há
compartilhamento nem construção coletiva dos saberes3.

Utilizando a TV como
meio de comunicação

4
alunos

Imaginem se

1
professor

professores
e alunos de

e

todas
as unidades

engajados mobilizaram

toda
a unidade

utilizassem a
educomunicação3 para
engajar socialmente sua
comunidade escolar?

num debate social
importante.

3. Net Educação. Disponível em: http://neteducacao.com.br/noticias/home/educomunicacao-e-possivel-dialogar-com-as-midias
Na foto, alunos do 5º ano, responsáveis pelo desenvolvimento da TV Cecan em Brasília (DF). Da esquerda para direita:
Ítalo Andrade Maia, Isabela Victória Bravo Lima, Filipe Lira de Medeiros Bem e Maria Carolina Moura Pigini.
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Presente
de celta
Projeto Mães Solidárias

O dom de tecer e fiar sempre inspirou os
mais diversos mitos, as mais ricas narrativas.
Na mitologia grega, a deusa da noite gerou as parcas, que são as três tecelãs dos
destinos de homens e deuses. São elas: Cloto, Láquesis e Átropos. Segundo a
literatura clássica, as parcas são damas sombrias e de aparência funesta. Em
algumas pinturas do mesmo período, elas aparecem como frias donzelas.
Seja como for, essas irmãs teceriam o futuro de homens e deuses em um tear
especial, a Roda da Fortuna. Quando rodam os fios da vida de um infeliz nesse
instrumento, ora a pessoa se encontrará no alto da roda, ora embaixo. Cima,
embaixo, cima, embaixo. Assim acontece a vida. Há suspeitas de que elas
demoram mais embaixo sempre que podem. Mas nada confirmado pelas ciências
da cultura.
Entre elas, há uma divisão de tarefas. A Cloto é quem tem o novelo e estimula
o fio da vida a iniciar sua trajetória, já no parto. Láquesis decide quais serão
as experiências vividas pelas pessoas: é quem faz os destinos e arranja os
casamentos. Ela também sorteia quem deverá seguir para o reino da morte. Por
fim, Átropos é quem rompe o fio da vida com sua tesoura encantada.
Para nosso alívio, sempre há mais de uma versão para cada história. Povos celtas
juravam de pés juntos: quem determina o destino dos mortais com linhas, teares
e tesouras não são as parcas, mas uma entidade maternal e benevolente, que é
a Grande Mãe. Como Cloto, Láquesis e Átropos, ela trabalharia nos momentos
decisivos do destino: nascimento, casamento e morte.
Talvez os celtas estejam certos e nossos destinos sejam mesmo alinhavados por
um princípio maternal de acalento. Até porque se tem notícias de que no mundo
dos mortais, existem muitas e muitas mães alegrando destinos com seus fios,
agulhas e tesouras. Dizem que para os primeiros passos de um bebê carente, elas
tecem sapatinhos de tricô. Para a jornada do casamento, fazem todo um caminho
de mesa! E para o fim da vida, tricotam mantinhas de lã.
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“Nisso tudo, as mães também são
ajudadas. Quando uma ou outra
mãe aparece com problemas de
saúde como colesterol ou sobrepeso,
por exemplo, elas se apoiam e fazem
caminhadas juntas. Suas famílias
se reúnem em eventos organizados
por elas mesmas.”

Projeto Mães
Solidárias

Na foto, integrantes do projeto Mães
Solidárias em Curitiba (PR).

Professora Rachel Fontoura dos Santos Lima (na foto, a
primeira da esquerda para a direita), coordenadora de
educação física do SEB em Curitiba (PR).

Projeto de voluntariado desenvolvido há
mais de 14 anos, em Curitiba (PR), por
mães e avós de alunos que empregam tempo
na prática filantrópica do artesanato.
Nas escolas, onde os filhos estudam, elas
contam com sala estruturada para o ofício.
A professora Rachel Fontoura dos Santos Lima tem feito importantes conexões
entre as entidades locais e o grupo de mães. É quem tem articulado a rede de
doações. O projeto de voluntariado educativo Geração do Bem, é um projeto
desenvolvido por alunos do ensino médio em Curitiba e que também tem
gerado demandas para as mães solidárias: “Eles chegam para nós e apresentam
entidades ou pessoas que estão precisando de determinado tipo de doação.
Para ajudá-los na arrecadação, fazemos eventos na escola, onde vendemos
nossos artesanatos e até alimentos como cupcakes, brigadeiro de colher etc.”,
conta a professora.
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Na foto, mãe solidária vestindo
avental feito à mão, em Curitiba (PR).

Relevância local
do projeto
Dados de 2011, obtidos a partir da
Pesquisa Nacional de Amostra de
Domicílios (PNAD), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas
(IBGE)1, mostram que ao menos 67
mil curitibanos vivem abaixo da linha
da pobreza, o equivalente a 3,64% da
população da cidade. Essas pessoas
vivem em pobreza profunda, são mais
pobres do que a média nacional e
dependem amplamente das redes
locais de assistência social. Aliviando
essa condição de pobreza profunda,
as unidades SEB de Curitiba têm
desenvolvido muitas ações relevantes.

Em

2016,

o projeto Mãe Solidária contou
com o trabalho voluntário de

1. Gazeta do Povo. Disponível em: http://
www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/
curitiba-reduz-miseria-mas-tem-os-mais-pobresa95njqc4ymgl0nm59qh4jb2a6
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/
curitiba_pr

43
mães

Nas fotos, materiais de costura e colchas
de crochê feitas à mão pelas mães do
projeto Mães Solidárias em Curitiba (PR).

engajadas em produzir
e vender artesanatos para suprir
carências na cidade:
Arrecadação a partir da

venda de
artesanatos:

R$14.000,00
Investimentos

em doação:

R$ 12.000,00

cerca de
em produtos (alimentos, itens de higiene
pessoal e de limpeza, medicamentos,
roupas de cama, cobertores, toalhas
de banho, roupas, calçados, fraldas
geriátricas, brinquedos, panelas e móveis).
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Quantos
bebês,
velhinhos
e enfermos
pobres no
Brasil podem
ser ajudados
pelo trabalho
de quem
dispõe de
horas livres
em nossas
comunidades
escolares?
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Mensagem
na garrafa
no país
da internet

Venho de uma família de poucos recursos, fui aluna de escola pública
e, quando entrei no programa do Instituto Bom Aluno em 2004, meu
pai havia perdido o emprego. “Agora é com a gente”, falei pra minha
irmã. Graças à parceria do Grupo SEB em Curitiba com o Instituto Bom
Aluno, pude cursar uma escola que me estimulasse ainda mais a buscar
conhecimento e me desenvolver como pessoa. Fiz engenharia ambiental
na UFPR, me formei em 2013. Mas antes realizei um intercâmbio nos EUA
por meio do programa Ciências sem Fronteiras. E foi quando consegui
um estágio na Nasa, no setor de mudanças climáticas. Lá, pesquisei o
impacto do desmatamento no ciclo hidrológico da Amazônia. Hoje, faço
meu PhD em Princeton, onde ficarei até 2020. Gente, cheguei até aqui e
gostaria de dar alguns conselhos para vocês. Primeiro, não desistam! Vocês
encontrarão dificuldades, mas falta de recursos ou de motivação não são
desculpas para não ir bem nos estudos.

1

Parceria com programa Bom Aluno

Inspirado na reportagem sobre a história de vida da ex-aluna do SEB pelo Programa
Bom Aluno.
1. Maroni, João Rodrigo. Do início na escola pública a Princeton. Gazeta do Povo,
Caderno Vida e Cidadania. Publicado em 14/06/2015, às 22h00. Disponível em: http://
www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/do-inicio-na-escola-publica-a-princetonam52ut5at51u4zk2f81gdote4
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Tenham foco! Tracem seus objetivos de forma clara e tracem também
as ações para alcançá-los. Aproveitem ao máximo o que está à mão,
ou seja, os recursos de que vocês dispõem (apoio pedagógico, fontes
de estudo, infraestrutura da escola, entre outros). Fiquem de olho na
média! Tenham em mente qual a média necessária para passar em uma
determinada disciplina e se organizem para ficar sempre acima dela.
Aproveitem bem a internet! Ela é hoje uma ferramenta importante na
busca por informações e ajuda nos estudos. Sejam autodidatas! Não
esperem o professor pedir. Sejam proativos e busquem ir além do que
lhes é cobrado. Organizem-se! Montem um cronograma diário com
horários de estudo e de lazer, com detalhes, por exemplo, do que estudar
naquele dia, qual matéria focar etc.
I n s t i t u t o S E B 		
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Espero encontrar vocês em breve!
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Grande abraço,

Venho de uma família de poucos recursos, fui aluna de escola pública
e, quando entrei no programa do Instituto Bom Aluno em 2004, meu
pai havia perdido o emprego. “Agora é com a gente”, falei pra minha
irmã. Graças à parceria do Grupo SEB em Curitiba com o Instituto Bom
Aluno, pude cursar uma escola que me estimulasse ainda mais a buscar
conhecimento e me desenvolver como pessoa. Fiz engenharia ambiental
na UFPR, me formei em 2013. Mas antes realizei um intercâmbio nos EUA
por meio do programa Ciências sem Fronteiras. E foi quando consegui
um estágio na Nasa, no setor de mudanças climáticas. Lá, pesquisei o
impacto do desmatamento no ciclo hidrológico da Amazônia. Hoje, faço
meu PhD em Princeton, onde ficarei até 2020. Gente, cheguei até aqui e
gostaria de dar alguns conselhos para vocês. Primeiro, não desistam! Vocês
encontrarão dificuldades, mas falta de recursos ou de motivação não são
desculpas para não ir bem nos estudos.

Tenham foco! Tracem seus objetivos de forma clara e tracem também
as ações para alcançá-los. Aproveitem ao máximo o que está à mão,
ou seja, os recursos de que vocês dispõem (apoio pedagógico, fontes
de estudo, infraestrutura da escola, entre outros). Fiquem de olho na
média! Tenham em mente qual a média necessária para passar em uma
determinada disciplina e se organizem para ficar sempre acima dela.
Aproveitem bem a internet! Ela é hoje uma ferramenta importante na
busca por informações e ajuda nos estudos. Sejam autodidatas! Não
esperem o professor pedir. Sejam proativos e busquem ir além do que
lhes é cobrado. Organizem-se! Montem um cronograma diário com
horários de estudo e de lazer, com detalhes, por exemplo, do que estudar
naquele dia, qual matéria focar etc.
Espero encontrar vocês em breve!
Grande abraço,

Noemi Vergopolan Rocha

Mensagem
na garrafa
no país
da internet

1

Parceria com programa Bom Aluno

Inspirado na reportagem sobre a história de vida da ex-aluna do SEB pelo Programa
Bom Aluno.
1. Maroni, João Rodrigo. Do início na escola pública a Princeton. Gazeta do Povo,
Caderno Vida e Cidadania. Publicado em 14/06/2015, às 22h00. Disponível em: http://
www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/do-inicio-na-escola-publica-a-princetonam52ut5at51u4zk2f81gdote4

Parceria com
programa Bom Aluno

Na foto, alunos do SEB de Curitiba (PR).

Parceria entre o SEB Curitiba (PR)
e o programa Bom Aluno.
Muita gente talentosa está sendo desperdiçada no Brasil por não ter a menor chance
de superar as dificuldades conjunturais. Com o objetivo de transformar essa realidade,
o Grupo SEB vem desenvolvendo parceria com o programa Bom Aluno na cidade
de Curitiba.
O programa Bom Aluno foi criado em 1993 e busca dar condições para que estudantes
carentes tenham acesso à educação de alto nível. Acreditando no potencial
transformador da ideia, o SEB está comprometido em ofertar conhecimentos e
condições para o desenvolvimento integral dos jovens provenientes do programa.

Em

22
anos

de parceria,
o SEB recebeu

83
estudantes
provenientes do
programa Bom Aluno.
Atualmente, são

13
alunos

matriculados nas
unidades de Curitiba.

Ex-aluna do SEB pelo programa Bom Aluno,
Jheniffer Camila Pizza hoje cursa licenciatura
em letras na Universidade Federal do Paraná e é
professora assistente no SEB. Para ela, o ingresso
no programa foi o ponto de virada.

O Grupo SEB atua com excelência
na área da Educação há mais de 50 anos.
Como parte desse Grupo,

“É preciso ter muito jogo de cintura
para transitar em mundos tão
diferentes ao mesmo tempo.
Você sai diariamente de uma
realidade mais humilde e vem
estudar numa escola totalmente
diferente. Não é fácil, mas os
impactos são muito positivos,
porque acabam mudando nossa
família inteira. Meus primos
passaram a acreditar que também
podem fazer uma universidade.”

sua unidade tem
buscado parcerias
ou proposto soluções
para transformar de
forma mais ampla a
realidade da educação
em sua cidade?
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A Caixinha
Guarany
Centros de recicláveis

Quando foram fazer esse centro num lugar distante, numa escola
pública, encontraram coisas muito curiosas, diferentes sim, mas
de um charme apaixonante. Saquinhos brancos de açúcar refinado,
sacos de 500g de café em pó, caixinhas de leite integral, garrafas pet
de um refrigerante Poty, saquinhos prateados de salgadinhos Xebec
e embalagens transparentes com imagens de uma coisa grande e
sem forma chamada pururuca! Mas o que mais chamou a atenção era
mesmo pequeno e intrigante: uma caixinha de papelão fino encapada
com papel roxo.

Depois de conhecerem o próprio lixo na
escola, foram ver como é que era o lixo
das pessoas de outras escolas e bairros
distantes dos seus.

“Parece um óvni”, brincou um deles. “Para que usam tantas caixinhas
roxas?”, perguntou o outro. “Não sei, mas quando viram o lixo lá na
nossa escola, os alunos daqui estranharam muito nossas cápsulas de
café expresso”, lembrou a mais estudiosa e atenta deles. “Tá escrito
Guarany; é coisa de índio, huahuahuahua”, brincou um deles.
“Elas até que são bonitinhas; parecem mini-gavetinhas”, apreciou
a outra aluna.

No deles, já estavam acostumados a mexer: eram caixas de chocolates,
potes de sorvete, bandejas de comida vegana, caixinha de um suco
do bem, garrafa fresca de leite 0% lactose, pote de vidro de geleia
100% fruta, garrafinha de Downy para roupas macias e perfumadas,
embalagem para amoras frescas e, claro, embalagens de Omo: “se
sujar faz bem”. A ordem era: coletar, classificar e organizar todos os
materiais recicláveis em contêineres transparentes e etiquetados para
uso nos projetos escolares. É o chamado Centro de Recicláveis.

Abriram. E de tão escura que era por dentro acharam melhor fechar.
Não devia ter nada ali para se olhar. Mas decidiram: era lugar de se
conhecer, sim. E os olhos peritos penetraram curvos o escuro roxo da
caixinha Guarany. Viram apenas a silhuetinha de um graveto fino e
solitário, que lhes iluminou subitamente as cabeças pálidas. Dentro
deles houve luz. E na pele, que é a embalagem do corpo,  ardeu um
calor humano.
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Centros
de recicláveis

Na foto, prateleiras do centro de recicláveis da unidade SEB em São José dos Campos (SP).

A unidade SEB de São
José dos Campos (SP) tem
desenvolvido diferentes
formas de parcerias com
a rede pública.
O centro de recicláveis é um dos projetos da
escola que vêm sendo multiplicado para além de
seus muros. O ponto de partida desse projeto é a
arrecadação permanente de materiais recicláveis
junto à comunidade escolar. Esses materiais são
aproveitados como alternativas sustentáveis para
as produções acadêmicas de alunos de todas as
idades e de professores de todas as disciplinas.

Desde 2011, o colégio vem auxiliando escolas
públicas interessadas em montar seus próprios
centros de recicláveis. A primeira escola interessada
foi a EMEF Dom Elder Pessoa Câmara, na cidade de
Serra (ES). Já em 2014, um grupo de alunos do 8º ano,
liderados pelo professor de inglês, Rafael S. Ferreira,
e pelo professor de matemática e robótica, Sérgio
Aranha, receberam o desafio de projetar um centro de
recicláveis para a EMEF Mercedes Rachid Edwards,
na cidade de São Francisco Xavier (SP).

“De um lado tem o benefício ecológico, de
você reutilizar e reaproveitar um objeto que
seria descartado. De outro lado tem a questão
pedagógica de trabalhar com materiais não
estruturados, sem função predeterminada e que
podem servir a várias finalidades educativas.
A questão é como os professores e os alunos
transformam esses materiais. Por exemplo,
eles podem virar jogos matemáticos ou de
alfabetização, podem ser instrumentos de
dinâmicas para crianças desenvolverem um
segundo idioma, podem servir para a construção
de murais ou brinquedos. Ou eu posso dar um
objeto desses nas mãos de uma criança de dois
anos de idade e ver como ela interage com ele,
como ela mistura esse objeto com seu material
de arte, como ela o carimba com tinta, como ela
cria um brinquedo com aquilo’’, conta Juliana
Alvim, professora de artes no SEB.
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“Para isso, os alunos daqui aprofundaram a
compreensão sobre nosso próprio centro de
recicláveis e também foram visitar a escola municipal
acompanhados de nós, professores. Lá fizeram
levantamentos das demandas locais, tomaram as
medidas do local onde o centro seria construído e
explicaram para os alunos e professores da escola
como o centro poderia ser utilizado. Quando voltaram
para cá, durante as aulas da disciplina de design, os
alunos desenvolveram um projeto sob medida para
o centro de recicláveis da escola municipal”, relata
Rafael Seckler.
Essa experiência foi reportada em uma das edições da Revista
do Programa de Escolas Associadas da Unesco no Brasil (PEAUNESCO. Ano 6 – número 7 – setembro 2014. Página 28).
Confira no QR code ao lado.
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Na foto, aproveitamento dos materiais
provenientes do Centro de Recicláveis na aula
de artes, em São José dos Campos (SP).

Pelo menos

3
escolas

públicas e
centenas
de alunos e
professores
já foram beneficiados

Passos para
implantação
de um centro de
recicláveis:

pela implantação de
centros de recicláveis.

1. Visita ao Centro de Recicláveis Esfera.
2. Apresentação do projeto para a escola
interessada.
Já pensou quantas

3. Levantamento de necessidades da
escola, tendo em vista seu contexto
e o escopo do projeto.

escolas
públicas
poderiam ser

Juliana Freitas Alvim, Francisco Carlos Bueno de
Miranda, professores de artes e Rafael Aparecido
Bueno da Silva Seckler Ferreira, professor de inglês,
todos do SEB em São José dos Campos (SP)

4. Formação de multiplicadores na
instituição: oficinas de arte-educação e de
ciências, realizadas por docentes e alunos
da Escola Esfera.

alcançadas por essa
iniciativa, se ela
fosse adotada pelas

“A gente pensa que a
educação precisa de
muita coisa, muitos
recursos, que é algo
complexo. Mas acho que
você só precisa ter a ideia
e a vontade de fazer dela
um projeto. Veja o centro
de recicláveis: é simples.
E você percebe que ele
é viável e transponível
para qualquer escola e
disciplina”,

39
escolas

5. Auxílio na estruturação física do
Centro de Recicláveis, de acordo com
as necessidades e contexto de cada
instituição.
6. Estruturação dos procedimentos para
coleta e manutenção dos materiais do
Centro de Recicláveis.

de nossa rede?

7. Elaboração de banners e placas de
identificação para a escola parceira.
8. Definição de possibilidades de
intercâmbio cultural que viabilizem
a contrapartida da instituição
parceira (estudos de meio integrados,
apresentações culturais dos alunos da
escola parceira etc.).

professora de artes, Juliana Alvim.

9. Auxílio para a manutenção e autonomia
da escola nos processos.
10. Intercâmbio permanente de ideias.
Na foto, corredor da unidades SEB em São José dos Campos (SP)
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Trajetos
Projeto Corredor Ecológico

Trajeto de um animal
No meio do caminho tinha uma pedra
Não, tinha cercas no meio do caminho
Tinha uma cidade inteira
No meio do meu caminho tinha uma estrada!
Nunca me esquecerei desse acontecimento
Na vida de minhas retinas tão fatigadas
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
Tinha impedimentos
Tinha impedimentos a caminho do meu nicho
No meio da tua estrada tinha o fim do meu caminho.

Trajeto do empreendedor
selvagem
No meio do caminho tinha uma pedra
Não, tinha uma montanha no meio do caminho
Tinha uma reserva com fauna e flora
No meio do caminho tinha o Rio Paraíba do Sul!

Trajeto empreendedor
No meio do caminho tinha um rio
Tinha crianças semeando à beira dele
Tinha cultivo de alimentos na cidade
No meio do caminho tinha florestas em lavouras!
Nunca me esquecerei desse acontecimento
Na lida de minhas rotinas tão fragmentadas
Sempre lembrarei que no meio da vida
tem um caminho
tem um caminho no meio da vida
Antes, era só pedra.

Nunca me esquecerei desse acontecimento
No sangue de minhas retinas tão vidradas
Nunca esquecerei que no meio do caminho
Tinha obstáculos
Tinha obstáculos para eliminar do meu caminho
No meio do caminho tinha, não tem mais.
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Paródias da poesia
“No meio do caminho”,
de Carlos Drummond
de Andrade
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Pelo engajamento
voluntário local de

Projeto Corredor
Ecológico
Projeto desenvolvido pela unidade SEB em São José dos
Campos (SP) em parceria com a Associação Corredor
Ecológico, para alunos do 4º ao 7º anos. O projeto oferece
aos alunos estudos do meio, com saídas para investigação
e atuação em campo. Já foram realizadas visitas ao Museu
da Flora Nativa da cidade e a viveiros, além de saídas para
a realização de plantios e participação em palestras com
os profissionais da Associação.
“Nessa parceria, a nossa parte foi a seguinte: tem uma
empresa que produz e planta mudas de espécies nativas.
Na nossa feira de ciências a gente arrecada dinheiro e
compra essas mudas pela internet a R$20,00 cada. Embora
não precisasse, a gente fez questão de ir lá fazer o plantio.
Eu levei alguns alunos voluntários e a gente plantou
100 árvores numa área de aproximadamente 600m2,
monitorada via satélite. Pela internet, a gente consegue
acompanhar o crescimento dessas árvores”, explica o Prof.
Sérgio Luis Aranha, responsável pelo projeto.
Dados do mapa ©2016 Google Imagens ©2016 CNES / Astrium, Cnes/Spot Image, Digital Globe

Florestas do Vale do Paraíba
A atual paisagem do Vale do Paraíba é formada por um complexo
mosaico de pastos, florestas e áreas urbanas. As áreas de
vegetação são fragmentos isolados, de diferentes dimensões, que
não se conectam entre si. São 158 mil hectares de fragmentos
remanescentes de Mata Atlântica possíveis de serem conectados
por meio do plantio de 6,12 mil hectares de florestas. Constituída
em 2009 como associação sem fins lucrativos, a Associação
Corredor Ecológico do Vale do Paraíba tem por meta reconectar
essas áreas florestais em conjunto com programas direcionados
ao fortalecimento social, econômico, cultural e educacional
dos habitantes do Vale do Paraíba. Para tanto, busca parcerias
empresariais, governamentais e não governamentais.
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1
professor

nas questões de educação
ambiental de sua cidade
e região, alunos do
4º ao 7º ano tiveram o
currículo enriquecido por:

Estudos do meio
Visitas ao Museu
da Flora Nativa da cidade
Visitas a viveiros
Palestras com a Associação
Corredor Ecológico
100 árvores plantadas
na mata ciliar do Rio
Paraíba do Sul

Esse é o impacto do
trabalho voluntário de
um professor envolvido
nas questões ambientais
locais. Já imaginou
quais seriam os

impactos
engajamento
ambiental
local de
professores
e alunos
em todas as cidades
se incentivarmos o

e regiões onde atuamos?

O professor Sérgio Luis Aranha (foto) é
voluntário em uma série de outros projetos
importantes da escola na cidade e região.
Segundo conta, o motivo para envolver-se tanto são as pessoas que vai
conhecendo no caminho e também o fato de o trabalho voluntário ser
transparente, não envolver propina e nem corrupção. Fizemos uma rápida
entrevista com ele sobre os benefícios do engajamento social.

Instituto SEB: Esse projeto transformou algum aspecto de sua vida?
Prof. Sérgio: Todos os projetos sociais sempre transformam um pouco a nossa
vida, tanto pelas amizades formadas enquanto trabalhamos neles, como pelo
aprendizado com as outras pessoas. Isso acaba mudando alguns de nossos hábitos e
a maneira de ver o mundo ao nosso redor.
Instituto SEB: Que incentivo você daria para as pessoas se engajarem em
projetos e ações sociais?
Prof. Sérgio: Ser voluntário em trabalhos sociais ajuda muito nos seus próprios
projetos de vida, pois você conhece pessoas que estão sempre dispostas a te ajudar,
não importa qual for o seu projeto. Além disso, participando você tem a satisfação
de dizer que fez a sua parte, mesmo que ela seja pequena.
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um conto
colaborativo
Depoimentos das crianças e jovens que nos ajudaram a escrever
essas histórias. Dizem que eles
são o futuro do país e do mundo.
Para nós e para muitos educadores do SEB, eles são o Agora!

Aprendi
que a gente
tem que
agradecer
pelo que
tem hoje.

O que eu
gostaria
de mudar
no mundo
é o ódio e o
egoísmo entre
as pessoas.

A gente está
juntando
brinquedo
pra levar para
uma creche.
Acho que
doando esses

Precisamos
sempre lutar
pelo mundo
que queremos
ter. Tanto
que a gente
está fazendo
cartazes para
quem quiser
doar.

Gostaria
de plantar
muitas
árvores na
escola e
na cidade.
Porque ainda
temos muito
poucas.

brinquedos
a gente vai
deixar as
crianças mais
alegres, mais
felizes, mais
animadas.

E depois
vamos
fazer outro
agradecendo
a quem doou.
É importante
agradecer a
todos.

A gente tem
que sair
da cidade,
conhecer os
lugares e, aí,
a gente pensa
como pode
melhorar o que
não está bom.

Se você pode ajudar, por que não?
Meu cabelo cresce muito. Sei que
mulheres com câncer perdem
seus cabelos e que isso abala
muito a autoestima delas. Se
tenho muito cabelo, por que não
posso doá-los a elas? Corto meu
cabelo duas vezes por ano para
fazer doação.

Eu queria muito
não ver mais
crianças na rua.
Ter noção da
incerteza e falta
de futuro de uma
criança de rua
é algo que me
machuca muito.
Porque ela não
consegue se virar,
sobreviver como

O que eu fico
irritada é a
desigualdade
de salário.
Por que um
professor e
um médico

A sociologia e filosofia são
disciplinas que formam o senso
crítico e nos dão uma noção de
mundo. Na sociologia a gente
aprende a entender outros pontos
de vista, outras realidades. Em
antropologia a gente estuda
todas as fases do homem, em
todos os lugares. Tirar essas
disciplinas é um trabalho de
alienação dos alunos.

A mudança
curricular tem
que ser muito
discutida com
a sociedade,
porque
sociologia e
filosofia são
matérias

da rede
pública por
exemplo, tem
salários tão
diferentes?

No programa
Bom Aluno
eu aprendi
a estudar.
Percebi
que tenho
capacidade
de evoluir,

Muitas pessoas pensam que quem
não é rico é porque não quer
trabalhar ou porque é ignorante.
Mas quando você conhece as
pessoas vê logo que não é isso.
Você vê que ela é pobre por conta
de coisas que aconteceram bem
antes, quando ela era menor. Não
teve oportunidade de ter uma
escola ou uma família apoiando...

Tem muitas
pessoas que
estão se
perdendo
nas drogas e
eu gostaria
de ajudálas.

I n s t i t u t o S E B 		

92

publicação2016

O mundo
está muito
afetado, as
pessoas não
olham para
o lado se não
forem receber
alguma coisa
com isso.

um adulto de
rua consegue.
É criança e, por
isso, é muito
triste.
Tenho certeza
de que o que
fazemos pelo
próximo volta.
E é um retorno
imaterial.

importantes
justamente
porque
formam um
ser humano
e não um
trabalhador.

Aqui a gente
ajuda por
querer ajudar,
não pelo que
teremos em
troca.

produzir
mudanças e
até de ajudar
as pessoas
também.

Gosto muito de pintar, desenhar e
também gosto de ajudar as pessoas,
gosto do contato humano. Acabei
decidindo que quero fazer medicina.
É que eu moro com meus avós e meu
avô ficou doente, piorou muito e por
conta da doença, eu fiquei cuidando
dele, pesquisando, aprendendo e me
envolvendo com ele e com a doença
dele. Gosto de cuidar das pessoas e
aprender. Acho que a medicina vai
me fazer muito feliz.

A gente não fala muito sobre racismo na
escola. Às vezes a pessoa tem atitudes
racistas sem saber que é racista. Desde
que eu tenho 9 anos falo que quero
ser bióloga marinha. Mas desde que a
gente começou a trabalhar com direitos
humanos eu percebi que quero ajudar
alguém. Quero ajudar pessoas refugiadas,
pessoas que precisam se esconder porque
estão fugindo de um país, gostaria
de ajudar as pessoas a se abrigarem.
Gostaria de trabalhar com isso.

Eu não sei ainda em qual área quero
trabalhar, porque gosto de muitas
coisas diferentes. Só sei que quero
mudar o mundo, ajudar alguém, seja
como cantora ou diplomata. É que os
direitos humanos são tão básicos, mas
muitas pessoas não têm acesso. Por
exemplo, o direito de ir e vir: no tráfico
humano, as pessoas ficam presas sem o
direito de sair desse lugar.

Muitas pessoas
se queixam do
mundo mas não
fazem nada
para mudar.
Gostaria de
tentar fazer a
diferença seja
para o mundo

Achava que não
tinha paciência
para ensinar.
Como professor
voluntário
no projeto
Aprender,
aprendi a
ensinar e a
lidar com

as pessoas.
Também
mudei minha
maneira de ver o
professor. Sendo
um deles, passei
a valorizar
muito mais
seus esforços e
empenho numa
aula.

todo, seja para
a minha cidade
ou para minha
família. Eu
gostaria de
mudar alguma
coisa para
melhor.

Li um texto de Paulo Freire em que ele
diz que já nascemos condicionados
para aceitar o mundo como ele nos é
apresentado. Percebi que em algum
momento a gente tem que ligar o
botão que tira a gente desse modo de
existir. E desde então, levo comigo a
missão de mudar alguma coisa no
mundo. Acredito nas pessoas e na
mudança de se perceber como gente.
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Já fui numa
creche de
crianças
abandonadas.
A gente se
divertiu muito
e fiquei muito
tocada.

As crianças
chegaram
a chorar de
alegria pela
nossa visita.

Enquanto eu estava indo de
ônibus para a escola, tive
um sonho. Estava ajudando
crianças, era muito divertido.
Olho para o céu e fico curiosa
por saber por que ele é azul.
Porque saber alegra a minha
vida.

Gostaria de ajudar as pessoas
que não tiveram oportunidade
de ter o que eu tive. Eu busco
um mundo onde todos sejam
iguais, que não haja diferença
de oportunidade ou tratamento.
Um mundo onde não importa
se você é gay, se é hetero, a cor
da sua pele, classe social ou
religião.

Gosto de ir
ao CEFIC. Lá
eu aprendo a
brincar. E eles
nos chamam
de tio.

Fazendo para
os outros
fazemos pra
nós mesmos.
É de coração.

um conto
colaborativo
Depoimentos das crianças e jovens que nos ajudaram a escrever
essas histórias. Dizem que eles
são o futuro do país e do mundo.
Para nós e para muitos educadores do SEB, eles são o Agora!

Ítalo Andrade
Maia, 4º ano,
Brasília (DF)

Isabela Victória
Bravo Lima, 4º
ano, Brasília
(DF)

Maria Carolina
Moura Pigini
4º ano, Brasília
(DF)

Daniela Di
Lucente Vieira
Gonçalves, 9º
ano, Brasília
(DF)

Theo Batista
Guimarães,
Brasília, 7º
ano, Brasília
(DF)

Pablo Cerrado Rodrigues
Silva, 9º ano,
Brasília (DF)

Maria Julia
Cabral
Fortaleza, 2º
ano do ensino
médio, Maceió
(AL)

Lucas Takaki,
5º ano,
secretário do
meio ambiente
na Cidade da
Criança de
Araçatuba (SP).

Luiza Eduarda
Wasem Gomes,
2º ano do
ensino médio,
Maceió (AL)

Taigo Roberto
Camargo
dos Santos,
1ª série do
ensino médio,
Curitiba (PR)

Filipe Lira de
Medeiros Bem,
4º ano, Brasília
(DF)

Bruna
Aparecida
Taborda Vieira,
1ª série do
ensino médio,
Curitiba (PR)

Maria Luíza
Asfora Lira, 8º
ano, Brasília
(DF)

Manoela
Boscardin
Frehse,
representante de
turma no Projeto
Geração do Bem,
em Curitiba

Ana Henriqueta
Schiavon Bezerra,
representante de
turma no Projeto
Geração do Bem,
em Curitiba

Maria Júlia
Dantas Pacheco
Araújo Moraes,
2º ano do
ensino médio,
Maceió (AL)

Isabella
Souza Lima
Grossi, 9º ano,
São José dos
Campos (SP)

Letícia Menezes
Marinho, 2º
ano do ensino
médio, Maceió
(AL)

Raphael Kenji
Ogushi , 21 anos,
coordenador do
Projeto Aprender
na unidade Itaim e
professor voluntário
de matemática.
Ex-aluno do SEB,
estudante de
engenharia na USP.

Samara Soares
de Souza,
2ª série do
ensino médio,
Curitiba (PR)

Heloísa Ribeiro
Prates, 9º ano,
São José dos
Campos (SP)

Rafael Avelar
Batista de
Jesus, 9º ano,
São José dos
Campos (SP)

Lucas Grangeiro
Moreno, 20
anos, professor
voluntário de
alfabetização
e ciências
humanas no
Projeto Aprender.
Ex-aluno do SEB,
estudante de
direito na USP.

Pedro
Henrique
Cursino
Benozzati, 9º
ano, São José
dos Campos
(SP)

Mateus Eduardo
Ramiro, 5º ano,
Ribeirão PReto
(SP)

Mais ações e projetos no grupo SEB

Programa Escolas
Associadas UNESCO
Cidades
Ribeirão Preto
Salvador
São Paulo
São José dos Campos
Descrição
Trata-se de uma rede internacional de
escolas que trabalham pela ideia da
cultura da paz. O programa estimula o
desenvolvimento de projetos ligados
a temas propostos anualmente pela
UNESCO ou projetos dirigidos à
ampliação da consciência cidadã. Toda
escola associada recebe um certificado
internacional, materiais produzidos pela
UNESCO e pode participar de concursos
internacionais. O principal benefício,
porém, é participar de uma comunidade
que trabalha pelo mesmo objetivo, troca
informações, compartilha projetos,
ideias e ideais. Isso catalisa os esforços e
repercute positivamente nas escolas, que
podem ampliar o trabalho pela cultura da
paz em todas as suas formas.
Público Envolvido
Famílias e responsáveis
Alunos (EI/EFI/EFII/EM)
Corpo docente
Corpo técnico (coordenação e orientação)
Corpo administrativo
Comunidade do entorno
Impacto 2015/2016
10 Unidades participantes
Participação em evento anual
Desenvolvimento de tema anual
envolvendo toda a escola
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Projeto Provocação
Cultural
Projeto Banco
de Talentos
Cidades
São José dos Campos
Descrição
Projeto de voluntariado de pais e
mães de alunos que, no começo do
ano letivo, apresentam seus talentos
e os disponibilizam num mural para
que possam ser acionados quando
necessário, seja para palestras ou para
qualquer tipo de apoio necessário à
escola.
Público Envolvido
Famílias e responsáveis
Alunos (EI/EFI/EFII/EM)
Corpo docente
Corpo técnico (coordenação e orientação)
Corpo administrativo
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Cidades
João Pessoa
Descrição
Projeto interdisciplinar de incentivo à
cultura envolvendo artes, literatura e
língua portuguesa. É realizado um evento
mensal aberto à comunidade, com foco
artístico e literário homenageando
artistas locais ou regionais. Os alunos
se organizam para se apresentarem por
meio da música, arte, dança e poesia.
Muitas vezes o próprio homenageado
participa presencialmente do evento.
Público Envolvido
Famílias e responsáveis
Alunos (EFI/EFII/EM)
Corpo docente
Corpo técnico (coordenação e orientação)
Corpo administrativo
Comunidade do entorno
Impacto 2015/2016
Realização de eventos mensais
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Projeto Solidário
Refugiados
Cidades
São José do Rio Preto
Descrição
São José do Rio Preto recebeu 66
famílias refugiadas sírias que foram
alojadas num salão paroquial. Os alunos
sensibilizaram-se e voluntariamente
se engajaram em apoiá-los, com
arrecadações e doações de roupas,
alimentos e o que mais fosse necessário.
Público Envolvido
Alunos (EFI/EFII/EM)
Corpo técnico (coordenação e orientação)
Comunidade do entorno
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Gincana filantrópica

Projeto Médicos
Sem Fronteiras
Cidades
Belo Horizonte
Descrição
Projeto associado à disciplina de
História, no qual se debatem diversas
questões globais, entre as quais surgiu a
discussão sobre o papel das organizações
sociais. A partir da sensibilização dos
alunos foi realizada uma pesquisa, em
que eles próprios decidiram apoiar a
instituição Médicos Sem Fronteiras com
campanhas de captação de recursos para
a organização.
Público Envolvido
Famílias e responsáveis
Alunos (EFII/EM)
Corpo docente
Comunidade do entorno

Projeto Lacre Solidário

Cidades
João Pessoa

Cidades
Belo Horizonte

Descrição
Alunos do 1º e 2º anos do ensino
médio inscrevem-se voluntariamente
em um comitê organizador e passam
por seleção. Aqueles selecionados
desenvolvem e gerenciam todo o evento
junto à coordenação pedagógica. Eles
entram em contato com organizações
sociais para mapear suas necessidades
e, a partir daí, desenvolvem campanhas,
engajam os alunos do Ensino
Fundamental II, produzem material
de comunicação e camisetas e buscam
patrocínios. Tudo isso culmina em
um grande evento de arrecadação com
jogos, brincadeiras, apresentações de
dança e música. Os alunos gerenciam
e acompanham todo o processo por
meio de uma plataforma, na qual
são contabilizadas a participação,
contribuição e colaboração de
cada aluno.

Descrição
Projeto associado à disciplina de
língua portuguesa. A partir de um texto
trabalhado em sala, o qual apresentava
uma ação que premia a arrecadação
de lacres de latas de alumínio, na
troca por cadeiras de rodas, os alunos
se interessaram em fazer parte da
campanha criando, inclusive, nome,
marca e logotipo próprios para o seu
projeto. Por sua repercussão, a ação foi
ampliada para outras unidades em Belo
Horizonte e hoje toda a comunidade
escolar arrecada os lacres, já tendo sido
doadas duas cadeiras de rodas, entregues
pelos próprios alunos.
Público Envolvido
Famílias e responsáveis
Alunos (EFII/EM)
Corpo docente
Corpo técnico (coordenação e orientação)
Impacto 2015/2016
2 cadeiras de rodas doadas
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Público Envolvido
Famílias e responsáveis
Alunos (EM)
Corpo técnico (coordenação e orientação)
Comunidade do entorno

I n s t i t u t o S E B 		

97

Projeto para cuidar de
quem cuida das crianças
Cidades
Nova Lima
Descrição
Projeto de formação para babás e
cuidadores, para aprenderem atividades,
brincadeiras, dicas de saúde e higiene e
alimentação saudável para crianças.
Público Envolvido
Corpo docente
Corpo técnico (coordenação e orientação)
Comunidade do entorno
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Projeto Revista
SEB VOZES
Cidades
Ribeirão Preto

Projeto Geração do Bem
Cidades
Curitiba
Descrição
Projeto de voluntariado para o corpo
discente, no qual alunos, junto à
coordenação, decidem quais ações de
transformação social desejam realizar.
Público Envolvido
Alunos (EFII, EM)
Famílias e responsáveis
Corpo docente
Corpo técnico (coordenação e orientação)
Comunidade do entorno
1 representante de cada turma do ensino
médio
Impacto 2016
6 eventos de arrecadação e doação
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Descrição
A ideia nasceu quando alunos da 2ª
série do ensino médio começaram a
estudar o gênero jornalístico. Ou seja, a
revista Vozes é realizada para concretizar
o objeto de estudo. Os temas são
escolhidos pelos alunos, mas sempre
ligados à atualidade. São temas que
os representam, sendo uma forma de
se manifestar. Cada sala produz uma
revista, que é apresentada em forma
de revista digital. Após essa etapa, as
professoras escolhem os melhores textos,
que são apresentados em forma de
revista impressa, produzida anualmente,
com tiragem de 500 exemplares. São
distribuídas durante a FECIARTE, sala
de matrículas e entregue para todos os
alunos da 2ª série do Ensino Médio.
Escrever artigos de opinião, editorial,
exige posicionamento dos alunos em
relação às questões sociais.
Público Envolvido
Alunos (2º ano EM)
Corpo docente
Corpo técnico (coordenação e orientação)
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Projeto
Voluntariado
Cidades
Ribeirão Preto
Descrição
Um grupo de 50 alunos realiza visitas
mensalmente à entidade Casa do Vovô
em Ribeirão Preto. Lá, eles servem o café
da tarde para os idosos residentes na
instituição, com o objetivo de criar laços
de solidariedade e fraternidade com os
mesmos.
Público Envolvido
Alunos
Famílias e responsáveis
Corpo docente
Corpo técnico (coordenação e orientação)
Entidade local
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Ações em
números

8.361
kits de materiais
escolares

mais de

10.200
horas de

3.500
kits de páscoa

20
toneladas de

2.300
fraldas geriátricas

voluntariado de
professores e alunos

Entre 2015 e 2016,
o Grupo SEB realizou mais de

52

ações sociais,

beneficiando
mais de

63
entidades

assistenciais
com doações,
que somaram:
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alimentos

13.700
kits de higiene

3.300
brinquedos

pessoal

2.810
litros de leite

303
livros

6.436
agasalhos

3
casas provisórias
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Essa é a primeira publicação a relatar os
impactos sociais do Grupo SEB.

Por essa razão, o desafio de reunir as informações foram grandes. Mas, como
integramos um Grupo dedicado à aprendizagem contínua, estamos aqui aprendendo,
também, a comunicar nossos resultados e impactos sociais. Outro objetivo dessa
publicação é sensibilizar e engajar a todos na transformação que sonhamos para o
país, porque o momento é propício para colocarmos nossas mãos na massa e realizála. Aqui é importante lembrar: faz parte da nossa identidade de Grupo sermos pessoas
realizadoras. O Instituto SEB conta com essa identidade para ser uma rede viva de
transformação da sociedade.
Sabemos da existência de muitos outros projetos e protagonistas importantes, do ponto
de vista do impacto social que produzem. Um dos desafios do Instituto SEB será reunir,
a cada ano, esses projetos e histórias, registrar seus resultados de forma consistente e
ampliar a visibilidade sobre seus impactos. Faremos esse trabalho sempre focados na
produção de um relato inspirador, capaz de despertar novos protagonistas para essa
nossa rede do bem.
Esperamos que a leitura tenha sido prazerosa e inspiradora!
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