
Educação de qualidade para todos e não para poucos

RelatóRio anual 2012

SP



andreabaronedesign.wordpress.com





1. Apresentação

2. História da instituição

3. Pró-Saber São Paulo em 2012

4. Projetos realizados em 2012

5. Nossa marca

6. Nossos resultados

7. Demonstrativo financeiro

8. Equipe

9. Voluntários / Parceiros / Colaboradores

ÍnDiCe



Queridos parceiros, colaboradores e amigos do Pró-Saber SP,

Queremos mais uma vez compartilhar com vocês o trabalho que 
realizamos em 2012. 
Neste ano, investimos na implementação de um modelo de educação
integral que se transpõe ao conceito de que oferecer educação integral 
é somente ampliar a carga horária de atendimento para criança.
Buscamos, portanto, aprofundar a parceria com a Escola Municipal Paulo
Freire iniciada em 2011, discutindo planejamento e compartilhando as
intenções do nosso fazer cotidiano.
Neste sentido, oferecemos experiências de linguagens que potencializam 
a aprendizagem da criança contemplando as múltiplas dimensões que
formam o ser humano.
Seguimos com a nossa bandeira de “educação de qualidade para todos”. 
Acreditamos que a qualidade se instala e se enraíza quando a criança
aprende a ler, a escrever, quando sente-se segura trabalhando com
números, quando encanta-se com poesia, contos e romances.

Insistimos, ao longo da nossa prática diária, na possibilidade de cada
criança vivenciar diferentes formas de brincar podendo reelaborar nesta
vivência as dramaticidades do seu dia a dia.

Institucionalmente, investimos na comunicação do nosso fazer. Criamos
um blog, página no Facebook e refizemos nosso site.

Convidamos cada de vocês a mergulhar na conquista de cada criança e
se emocionar com o depoimento de cada família.
Boa leitura.

Maria Cecilia A. S. Estellita Lins



HiStóRia

O Pró-Saber São Paulo foi criado em 2003 na comunidade

de Paraisópolis (São Paulo- SP) como uma filial do Centro 

de Estudos Psicopedagógicos Pró-Saber, cuja sede é no Rio

de Janeiro.

Pró-Saber RJ
O Centro de Estudos Psicopedagógicos Pró-Saber foi fundado em 1987, 

declarado de Utilidade Pública Federal em 1998 e é a entidade mantene-

dora do Instituto Superior de Educação Pró-Saber – credenciado pelo 

Ministério da Educação. Seu objetivo é formar as educadoras que trabalham

nas creches das comunidades da cidade oferendo o 3o grau de forma 100%

gratuita.

O Pró-Saber também atua na região do Vale do Cuiabá no RJ. 

Suas ações de natureza social, cultural e educacional, possibilitam a 

realização de projetos que atingem pontos específicos, mas com poder

multiplicador, espalhando seus benefícios para todos os diretamente ou 

indiretamente envolvidos.

Pró-Saber SP
Em 2003, ampliando a atuação do Pró-Saber RJ, foi criada a filial  em 

São Paulo. O local escolhido para a nova unidade foi a comunidade 

de Paraisópolis, que na época contava com uma população de 65 mil 

habitantes desprovidos de educação infantil governamental.  Suas crianças

ficavam em casa até os 7 anos, esperando a idade de frequentar a escola

pública. Enquanto isso, as crianças da rede particular, de classes média 

e alta, com oportunidade de frequentar a educação infantil, ingressavam no

ensino fundamental já bem nutridas pelas experiências de leitura 

e de escrita - muitas praticamente alfabetizadas.

A fim de atenuar essa diferença de oportunidades, a proposta do 

Pró-Saber SP foi oferecer um projeto de educação infantil capaz de 

proporcionar uma vivência de educação de qualidade para todas as 

crianças que passassem pelo Pró-Saber SP.

Dentro dessa proposta foram contratados professores especializados 

em educação infantil, vindos de escolas particulares de São Paulo, que 

comungavam com a concepção democrática de educação. 

Paralelo ao trabalho com as crianças, outro objetivo fundamental desde 

o começo, foi buscar formar educadores da comunidade. Essa parceria, 

entre professores especialistas e professores da comunidade em 

formação vem possibilitando cada vez mais o aprimoramento do 

planejamento das aulas. 

Vale ressaltar que, ao longo desses anos, o poder público se tornou mais

presente na comunidade de Paraisópolis e hoje já  temos, apesar de ainda

insuficiente, a presença de várias escolas públicas para essa faixa etária.



Trabalhamos ao longo do ano com muita energia, exigência e alegria nos

projetos de alfabetização, na ampliação de leitura de mundo de cada 

criança, na aproximação verdadeira e amorosa com cada família. Buscamos

embasar nossos passos na rede que sustenta toda a comunidade de

Paraisópolis. Todas essas ações constituem o nosso trabalho, cujo objetivo é

garantir educação de qualidade para cada um que frequenta nosso espaço.

Em 2012 com a crescente dificuldade de captação de recursos sem incen-

tivos fiscais, tivemos apenas uma turma de educação infantil.

No projeto de educação integral ampliamos de 40 para 80 os alunos

atendidos em parceria com a Escola Municipal Paulo Freire. Ao longo do

fizemos reuniões de compartilhamento de planejamento e reflexão sobre

o aprendizado de cada aluno. Para estas crianças oferecemos, além do 

trabalho diário com projetos de alfabetização, oficinas de musicalização,

teatro, jogos e brincadeiras e atelier de artes. 

No programa de oficinas culturais atendemos 40 alunos dando 

continuidade ao trabalho iniciado em 2011.  

Foi um ano em que demos novos passos na concretização de sermos um

espaço reconhecido pelo nosso trabalho na comunidade. Participamos de

eventos junto com outras entidades da comunidade: Mostra Cultural 

e Saraus. Usamos também o espaço da rua para através de cortejos mostrar-

mos a nossa arte.

o PRó- SaBeR eM 2012



PRoJetoS RealiZaDoS eM 2012 De fevereiro à dezembro de 2012
Número de beneficiados atendidos: 140

ProjEtoS rEALIZADoS:

Educação Infantil: No período da manhã demos continuidade ao projeto de 

educação infantil atendendo uma turma de 20 crianças de 6 anos. 

Esta turma foi formada por 10 alunos que estavam iniciando seu terceiro ano de

educação infantil no Pró-Saber e mais 10 alunos novos. Todas estas crianças 

estavam em seu último ano de educação infantil devendo cursar em 2013 

o 1º ano do ensino fundamental.

Pensando neste ingresso na escolarização formal, investimos muito na alfabeti-

zação das crianças.

Educação Integral: Também no período da manhã ampliamos nossa parceria com

a EMEF Paulo Freire dobrando para 80 crianças entre 7 e 9 anos e oferecendo um

currículo de educação integral para todas. As 80 crianças foram divididas em 

4 grupos de 20 crianças em cada.

oficinas Culturais: No período da tarde demos continuidade as oficinas culturais

atendendo 40 crianças nas diferentes oficinas: percussão, jogos e brincadeiras,

teatro, informática.

educação 
infantil

educação 
integral

oficinas 
Culturais

Pró-Saber SP

20 crianças
entre 5 e 6 anos

80 crianças
entre 7 e 9 anos

80 crianças
entre 9 a 15 anos



EM rELAção À CrIANçA/ADoLESCENtE
1. Ensinar a cuidar de si mesmo, do outro e do espaço.

2. Ensinar a ler e escrever tornando a criança capaz de compreender 

o sentido do que se lê e do que se escreve.

3. Garantir que o brincar seja valorizado como forma de expressão 

e de reelaboração do mundo em que vive.

4. Ampliar seus conhecimentos de jogos e brincadeiras.

5. Oferecer diferentes experiências de expressão.

6. Ampliar sua leitura de mundo promovendo troca com diferentes

interlocutores a partir de palestras, vídeos ou exposições.

7. Possibilitar que conheça a comunidade em que vive refletindo

sobre ela e sobre a cidade que a acolhe.

EM rELAção À FAMÍLIA
1. Garantir que sinta-se bem vinda, acolhida.

2. Garantir que sinta-se cuidada.

3. Informá-la sobre os conteúdos ensinados.

4. Informá-la individualmente sobre o desenvolvimento de seu filho.

5. Promover diferentes encontros entre a família e o Pró-Saber para que 

a família experimente nossa prática pedagógica.

EM rELAção AoS EDuCADorES E FuNCIoNárIoS 
1. Acompanhar a formação de cada um oferecendo supervisão semanal 

individual e em grupo.

2. Promover cursos de capacitação.

EM rELAção À CoMuNIDADE
1. Buscar conhecer a rede de serviços da comunidade.

2. Estabelecer troca e reflexão entre as instituições potencializando 

o atendimento em rede às crianças, adolescentes e suas famílias.

3. Criar parcerias nesta rede da comunidade possibilitando que nossos alunos 

atuem como protagonistas nos diferentes espaços da comunidade (rádio, 

praças, saraus, Mostra Cultural).

CrIANçA/ADoLESCENtE

FAMÍLIA

EDuCADorES

CoMuNIDADE

Intervenção do Pró-Saber

toDoS NoSSoS ProjEtoS tEM CoMo MArCA A INtErvENção Do Pró-SABEr NAS SEguINtES ESFErAS:

noSSa MaRCa







DeStaQueS DaS inteRVenÇÕeS CoM aS CRianÇaS e aDoleSCenteS



ConVeRSa SoBRe SeXualiDaDe
DeSenVolViDo Pela tuRMa De ofiCinaS CultuRaiS: 20 CRianÇaS entRe 12 e 15 anoS.

Este tema foi introduzido no 2º semestre – depois de reunião com as famílias –

e somente para o grupo de alunos entre 12 e 15 anos. Foi criada uma caixa

para que os alunos pudessem, de forma anônima, escrever suas dúvidas. 

As conversas, em forma de roda, mediadas pelos educadores que estavam

diariamente com eles, foram exercícios de reflexão sobre as transformações

do corpo, o amor, a responsabilidade nas escolhas, o planejamento familiar e 

o ingresso à vida adulta.

PRoJeto De CoRPo
DeSenVolViDo Pela tuRMa De eDuCaÇão infantil: 20 CRianÇaS De 5 anoS.

A turma de educação infantil aprendeu sobre o funcionamento do corpo 

humano. Aprenderam sobre o sistema digestório, discutiram sobre a qualidade

da alimentação, experimentaram diferentes frutas e verduras, e aprenderam

diversas curiosidades sobre o funcionamento do corpo humano.

Vivenciaram e promoveram para as suas famílias oficinas de relaxamento e

cartazes sobre atitudes saudáveis que devemos ter com o nosso corpo.

ENSINAr A CuIDAr DE SI MESMo, Do outro E Do ESPAço 



ofiCinaS De JoGoS e BRinCaDeiRaS
DeSenVolViDo Pela tuRMa De eDuCaÇão infantil, eDuCaÇão inteGRal e PelaS ofiCinaS CultuRaiS: 140 CRianÇaS entRe 5  e 15 anoS.

Utilizamos os jogos como estratégia para introduzir conceitos de matemática: soma, subtração, comparação de quantidade,

dobro, metade e uso de tabelas.

Duas vezes por semana todas as crianças tiveram oficinas de jogos e brincadeiras. Nessas oficinas o educador ensinou 

brincadeiras tradicionais, contemporâneas e jogos de tabuleiro. Os alunos também participaram de um projeto de futebol de

rua em parceria com o Einstein. 

Neste ano foi realizado um Festival de Brincadeiras com as 40 crianças dos grupos correspondentes aos 2ºs anos do ensino

fundamental. Elas foram divididos em times para jogar queimada, corrida pô, ameba e bolão.

AMPLIAr SEuS CoNhECIMENtoS DE jogoS E BrINCADEIrAS



inDiCaÇÕeS liteRÁRiaS
DeSenVolViDo PoR uMa tuRMa De eDuCaÇão inteGRal: 20 CRianÇaS De 6 anoS.

No trabalho com Indicações Literárias as crianças tiveram uma oportunidade

diferenciada de contato e construção de relação entre o livro e suas leituras.

Foi necessário olhar o livro como um todo para justificar sua indicação de

leitura para um amigo; observar o enredo, as características do narrador, 

das personagens e suas ilustrações para então elaborar um discurso com 

o vocabulário específico do gênero. O percurso foi longo e contínuo –  chegou

a durar mais de um semestre – pois foi um projeto que teve como maior objetivo

ampliar a experiência de cada criança de ler e de ouvir muitas histórias. 

O produto final desse caminho percorrido entre os livros e suas possíveis

leituras foi um Desfile Literário – cada criança desfilou com um “colete” que

continha sua indicação literária do livro favorito. Juntas, circularam cantando

e desfilando histórias entre as outras turmas, os pais e frequentadores da

Mostra Cultural de Paraisópolis.

PRoJeto CHiCo BuaRQue
DeSenVolViDo PoR uMa tuRMa De eDuCaÇão inteGRal: 20 CRianÇaS De 6 anoS.

Esse grupo aprendeu a cantar um grande repertório de músicas deste com-

positor. Com esta bagagem, o aprendizado da leitura e da escrita foi mediado

pelas letras das músicas do Chico Buarque. Aprenderam a ler e escrever para

cantar, para saber acompanhar a letra da música impressa e para construir um

encarte de DVD do Coral do grupo. Estudar o Chico Buarque foi uma grande

alegria para o grupo, que se interessou por sua vida, suas histórias e suas

músicas. Vários livros foram lidos para as crianças contando a vida do autor.

Elas puderam mostrar tudo o que aprenderam ao construir um mural com

fotos, desenhos, letras de músicas e curiosidades – fruto de muitas pesquisas.

Foi criado um DVD com a filmagem do coral, com fotos tiradas ao longo do

ano – passeios, lições, brincadeiras e recreio. Este DVD foi entregue de presente

a cada aluno no último dia de aula em dezembro, e dentro dele estava 

o encarte, escrito e produzido à mais de 40 mãos.

ENSINAr A LEr E ESCrEvEr torNANDo A CrIANçA CAPAZ DE CoMPrEENDEr o SENtIDo Do QuE SE Lê E Do QuE SE ESCrEvE





alManaQue DaS BoRBoletaS
DeSenVolViDo PoR uMa tuRMa De eDuCaÇão inteGRal: 20 CRianÇaS De 6 anoS.

O projeto da elaboração de um almanaque sobre borboletas proporcionou 

descobertas significativas e prazerosas para as crianças sobre esses animais.

Durante seis meses realizaram pesquisas em livros, internet, passeios que

deram suporte à busca de informações. As crianças aprenderam canções, 

poemas e jogos. Ao final, elaboraram um almanaque contendo as informações

que aprenderam. Foi por meio da confecção desse almanaque que foi 

intensificada as práticas de leitura e escrita.

Ana Bethina: Gostei de ver a borboleta branca, a olho de coruja e a monarca. Eu aprendi

que a borboleta coruja tem um olho falso, que as borboletas vivem muito pouco e os 

detalhes das borboletas são muito bonitos.

jefferson thomaz: Eu gostei de ver a borboleta coruja, de brincar no parque dos adultos

onde fiquei forte e fiz ginástica, me diverti muito com meus colegas. Aprendi que a língua

das borboletas enrola, que a lagarta da mariposa é peluda e é de fogo, e que a borboleta

branca se alimenta de flores.



ReeSCRita De uM Conto De faDaS
DeSenVolViDo PoR uMa tuRMa De eDuCaÇão inteGRal: 20 CRianÇaS De 7 anoS.

O grupo correspondente ao 2º ano do ensino fundamental produziu um livro

com a reescrita do conto de fada “A Bela e a Fera”. As crianças analisaram a 

estrutura da narrativa deste gênero e reescreveram a história elaborando

também ilustrações para o texto. O produto final foi apresentado na Mostra

Cultural de Paraisópolis.



atiViDaDeS CultuRaiS/PaSSeioS

Os passeios culturais tem o objetivo de ampliar o repertório cultural dos

alunos, assim como o de ampliar a leitura de mundo de cada um.

Sair da comunidade para passear é um evento importante para todos os

alunos, pois isso possibilita que eles se sintam parte de um todo maior, do

mundo além dos muros do Pró-Saber, além da realidade das suas casas.

Passear é interagir com o mundo, é ver com olhos famintos tudo o que existe

além daquilo que é conhecido. 

Em 2012 foram feitos os seguintes passeios:

• Pinacoteca - Exposição do giacometti

• Parque vila Lobos - Brincadeiras com brinquedos que voam construídos

pelas crianças.

• Livraria Casa de Livros

• MAM - Exposição da Adriana varejão

• Einstein na comunidade - Dança Africana e teatro Dia das Crianças

• Borboletário em osasco

• Instituto Biológico

• Integração com a Escola Lourenço Castanho

• teatro Alfa - volta ao mundo em 80 dias e tatyana de Deborah Colker

• 30a Bienal de São Paulo 

• Sala São Paulo - Aprendiz de maestro “viagem pelo Brasil”

• grupo galpão - Encenação do romeu e julieta

• CCBB- Antony gormley  - Corpos Presentes

• Zoológico

• Centro Cultural Cachuera - Banda Dinho Nascimento

• oficina Design Forum Superfícies - Parceria com a Siq/Mkt e a artista renata rubim

PoSSIBILItAr QuE CoNhEçA A CoMuNIDADE EM QuE vIvE rEFLEtINDo SoBrE ELA E SoBrE A CIDADE QuE A ACoLhE 

DeSenVolViDo Pela tuRMa De eDuCaÇão infantil, eDuCaÇão inteGRal e PelaS ofiCinaS CultuRaiS: 140 CRianÇaS entRe 5  e 15 anoS.





teatRo
DeSenVolViDo Pela tuRMa De ofiCinaS CultuRaiS

O grupo de Teatro “Balacobaco” trabalhou em cima do texto “Romeu e Julieta”.

O texto possibilitou através da leitura a releitura com discussões sobre o amor, 

relações familiares, intolerância e rivalidade. Além de decorarem falas muito

grandes, desvendaram o psicológico e o físico de todos os personagens. 

Fizeram as marcações do texto e juntamente com isto foram discutidas várias

questões pertinentes à idade: namoro, fofocas, disputas territoriais, sexualidade

e rejeição.

BanDa
DeSenVolViDo Pela tuRMa De ofiCinaS CultuRaiS

Em 2012 deu-se continuidade ao trabalho com a banda “Tocando a Real”. 

Investimos na aparelhagem de som, em oficinas de dança e canto. Os ritmos

trabalhados foram coco, maracatu, frevo e ciranda. Os instrumentos ensaiados

por todos os integrantes da banda são: alfaia, timbau, zabumba, pandeiro,

ganzá, xequere,  triângulo, agogô, caixa, surdo. 

oFErECEr DIFErENtES EXPErIêNCIAS DE EXPrESSão



atelieR inteGRaDo
DeSenVolViDo Pela tuRMa De eDuCaÇão inteGRal

Uma vez por semana as 80 crianças do turno da manhã participaram de 

oficinas de artes experimentando os cantos de pintura, recorte, colagem, 

construção, modelagem e desenho. No final de cada ateliê as obras das 

crianças foram expostas e apreciadas por todos alunos e educadores.

iniCiaÇão MuSiCal
DeSenVolViDo Pela tuRMa De eDuCaÇão infantil, eDuCaÇão inteGRal e 

PelaS ofiCinaS CultuRaiS

O objetivo desta oficina é possibilitar que os alunos se expressem com 

desenvoltura e segurança ao cantar, tocar instrumentos, movimentar-se e 

representar sons corporalmente e graficamente, tanto individualmente como 

na interação com o grupo. Os grupos mostraram seriedade na troca de 

experiências entre eles, ao aprenderem a tocar pandeiro e ao desvendarem 

a sonoridade das canções aprendidas. Revelaram muita disponibilidade 

para soltar a imaginação durante as atividades de apreciação musical e nas

propostas voltadas à criação musical.



Cine PRó-SaBeR
DeSenVolViDo PelaS tuRMaS De eDuCaÇão inteGRal.

Ao longo do ano tivemos algumas sessões de cinema, sempre com dinâmicas

ou rodas de reflexão após os filmes. Filmes escolhidos: Vermelho como o Céu,

Ritmo Total, Pro dia nascer Feliz, O Contador de História e Romeu e Julieta.

DiÁloGoS CultuRaiS
DeSenVolViDo PelaS tuRMaS De ofiCinaS CultuRaiS.

O foco nesses encontros é a formação e reflexão dos alunos sobre estudo,

profissão, carreira, faculdade e superação.

Neste ano recebemos nossas funcionárias Heliane Ferreira Ribeiro e Helena

Bezerra. Ambas  tiveram que deixar seus estudos quando meninas para ajudar

nas despesas da família. Felizmente depois de muito tempo e esforço elas

conseguiram voltar para a escola e são excelentes alunas (Heliane na Escola

Homero e Helena no colégio Porto Seguro). As duas fizeram EJA e mostraram

aos nossos alunos suas provas, trabalhos e redações –a maioria com notas

acima de 8,0. Concluíram o ensino médio com muita força de vontade e apoio

da família.

Recebemos também a professora Daniela Cruz. Ela mostrou que precisou lutar

contra a família para não desistir de estudar. Sempre teve a determinação de

reescrever o futuro que sua família tinha programado para ela: ser empregada

doméstica. Daniela formou-se na PUC-SP e cursou pós-graduação em psicope-

dagogia. Daniela reescreveu sua história.

Recebemos também o professor Andre Aly cuja formação inicial é de 

veterinário e o fotógrafo Fabio Paschoal. Nosso aluno Rafael José da Silva 

também apresentou-se compartilhando sua experiência no acampamento da

Outerbound.

AMPLIAr SuA LEIturA DE MuNDo ProMovENDo troCA CoM DIFErENtES INtErLoCutorES



o BRinCaR

O brincar da criança é material de observação e reflexão do educador pois 

a vida de cada um deles é reapresentada em cada brincadeira. O jogo sim-

bólico contribui muito para o aprendizado das crianças pois é uma atividade

na qual inventam brincadeiras e brincam umas com as outras representando

e elaborando o mundo em que vivem.

gArANtIr QuE o BrINCAr SEjA vALorIZADo CoMo ForMA DE EXPrESSão E DE rEELABorAção Do MuNDo EM QuE vIvE

DeSenVolViDo Pela tuRMa De eDuCaÇão infantil, eDuCaÇão inteGRal e PelaS ofiCinaS CultuRaiS: 140 CRianÇaS entRe 5  e 15 anoS.





DeStaQueS DaS inteRVenÇÕeS CoM aS faMÍliaS



ViSitaS ÀS CaSaS DaS faMÍliaS

Sair da sala de aula para conhecer a vida dos nossos alunos faz parte do

currículo do Pró-Saber desde que foi fundado há 9 anos. Essa prática tem como

objetivo a aproximação com as famílias, a construção de um vínculo para além

da sala de aula e também o conhecimento do aluno em outro espaço. Através

das visitas o professor consegue perceber os alunos de um outro jeito e passa

na maioria das vezes a compreender e respeitar suas dificuldades, entender

suas limitações e ajudar as famílias no que for possível para ampliar o cuidado

e investimento na criança e na sua educação. Escola e família precisam 

trabalhar lado a lado pela criança e quando isso acontece o aprendizado da

criança é muito maior. As visitas são momentos importantes para as famílias,

que recebem o Pró-Saber com muita alegria e cheias de histórias pra contar,

com café quentinho e bolo fresco. Os alunos, por sua vez, fazem questão de

mostrar a cama onde dormem, os brinquedos preferidos, os amigos da viela e

os bichos que vivem na casa.

ReuniÕeS inDiViDuaiS e De GRuPo

As famílias são convidadas a trabalhar em parceria com o Pró-Saber. Neste

vínculo que se estabelece sentem-se acolhidas, respeitadas e experimentam

o resultado da educação integral de qualidade. Acreditam que o excelente 

resultado do nosso trabalho se deve a educadores especialistas, a integração

com as famílias e ao espaço, que embora pequeno, é muito bem cuidado.

Ao longo do ano, promovemos reuniões semestrais de apresentação sobre 

os conteúdos que estavam sendo ensinados. Em todos esses encontros as

famílias foram recebidas com um delicioso café da manhã preparado pelas

crianças.

Em julho e em dezembro as famílias se reunem com os professores para 

a leitura do relatório individual sobre o aprendizado da criança.

ESFErA DE INtEgrAção CoM AS FAMÍLIAS



atiViDaDeS De inteGRaÇão no eSPaÇo Do PRó-SaBeR: 
CAFé DA MANhã LItErárIo, roDA DE LEIturA rEALIZADA PELoS

PAIS, ALMoço CoLEtIvo, jogoS E BrINCADEIrAS CoM AS FAMÍLIAS

Fortalecemos o nosso vínculo com as famílias mantendo sempre as nossas

portas abertas. Em 2012, além das reuniões de pais e dos festivais de jogos 

e brincadeiras, promovemos café da manhã literário com o objetivo de 

mergulhar os pais no mundo da leitura. Também recebemos as famílias que

queriam compartilhar experiências com o Pró-Saber e seus alunos, como por

exemplo, o pai dos gêmeos Lucas e Mateus que ofereceu oficinas de capoeira

durante alguns recreios.





DeStaQueS DaS inteRVenÇÕeS CoM oS eDuCaDoReS



ReuniÕeS PeDaGóGiCaS SeManaiS

Para o Pró-Saber a aprendizagem do aluno está também diretamente ligada

a um bom planejamento de aula. Como parte do trabalho, a coordenação

pedagógica acompanhou e proporcionou duas vezes por semana, reuniões 

individuais e em grupo voltadas a capacitação dos professores, planejamento

e avaliação das atividades propostas.

foRMaÇão De PRofeSSoReS ofeReCiDa DentRo Do
PRó-SaBeR:  CuRSo PRofa, PRoGRaMa De foRMaÇão
De PRofeSSoReS alfaBetiZaDoReS. 

No 2o semestre, o Pró-Saber ofereceu quinzenalmente o curso do PROFA para

seus professores e para professores da comunidade. O curso foi ministrado

pela coordenadora credenciada pelo PROFA Denise Nalini.

 

ESFErA DE ForMAção DE ProFESSorES

CuRSoS De CaPaCitaÇão ofeReCiDoS Pelo PRó-SaBeR
eM PaRCeRia CoM outRaS inStituiÇÕeS

• Educativo 30o Bienal

• Curso de artes na Escola Viva

• Cursos online do Instituto AVISA LÁ

• Curso sobre aprofundamento de Leitura e Escrita na Escola da Vila

• ICLOC – Instituto Cultural Lourenço Castanho







DeStaQueS DaS inteRVenÇÕeS Junto À CoMuniDaDe



ESFErA DA CoMuNIDADE

Em 2012 ampliamos nossa atuação na comunidade deixando 

nossa marca em apresentações e firmando parcerias de trabalho.

PRoJeto ReCReio - MonitoRia

Esse projeto buscou alcançar três objetivos:

1. Melhorar a qualidade do recreio da escola da comunidade que somos 

parceiros, promovendo brincadeiras, jogos de integração, uso de materiais a

fim de diminuir as brigas, bullying e desconfortos gerados por situações agres-

sivas.

2. Formar nossos alunos mais velhos para monitoria de práticas de jogos e 

brincadeiras possibilitando que eles tornem-se agente mediadores de conflitos 

buscando o diálogo para resolver disputas entre os participantes do recreio.

3. Alimentar o blog do Pró-Saber através dos diários de bordo desta atividade.

http://www.prosabersp.org.br/index.php/category/blog/

 



CoRteJo Da BanDa toCanDo a Real

Nossa banda, com seu ritmo e transbordando alegria, contagiou as ruas, 

os moradores e os pedestres que circulavam pela comunidade.

PaRtiCiPaÇão naS ReuniÕeS MenSaiS Do GRuPo 
MultientiDaDeS De PaRaiSóPoliS.

As reuniões da Multientidades acontecem uma vez por mês alternando o local

do evento. Todas as instâncias da comunidade são convidadas a participar:

ONGs, escolas públicas, postos de saúde, agentes comunitários, moradores,

união de moradores. Essas reuniões tem como pauta discutir problemas e 

encaminhar propostas de solução para saúde, educação, moradia, violência e

questões de dentro da comunidade.

Para saber mais: http://paraisopolis.org/multientidades-de-paraisopolis/



PaRtiCiPaÇão Da MoStRa CultuRal De PaRaiSóPoliS

Esse ano foi a nossa sexta participação na Mostra Cultural. 

O tema foi “Eu Mudo o Mundo”. O Pró-Saber acrescentou “Eu Mudo o Mundo

quando aprendo a ler e a escrever”.

 

PaRtiCiPaÇão eM SaRauS e aPReSentaÇÕeS no 
PRoGRaMa einStein na CoMuniDaDe,  na BoVeSPa e
na V SeMana DaS BiBlioteCaS Da CoMuniDaDe.

As oficinas de percussão, teatro e iniciação 
musical apresentaram seus repertórios em 
outras instituições da comunidade.
http://saraudeparaisopolis.blogspot.com.br/



PaRCeRia CoM a DiReÇão e oS PRofeSSoReS
Da eMef PRof. Paulo fReiRe atRaVéS 
De ReuniÕeS PeDaGóGiCaS MenSaiS e inteGRaÇÕeS

Em diversas reuniões ao longo do ano, buscou-se clarear e diferenciar 

os papéis do Pró-Saber e da escola parceira permitindo que as ações se 

tornassem complementares. Houve bastante troca sobre o aprendizado dos

alunos em comum.

“A parceria começou num momento que a Paulo Freire estava no fundo do

poço. Estávamos com o IDEB lá embaixo e tinha sido considerada 

a pior escola da cidade de São Paulo. Nós, da coordenação, e os professores

estávamos sofrendo muito. Aí eu fiquei sabendo que tinha uma reunião de

Multientidades de Paraisópolis – que eu nem sabia que existia – e que lá

tinham falado muito da Paulo Freire. Fui lá em defesa da nossa escola 

e um dos primeiros pontos colocados foi que as escolas de Paraisópolis não

participavam das propostas. Daí eu levante e falei: olha eu participo, eu

quero parceria, eu quero participar e ninguém nunca procurou a minha 

escola. No final da reunião, a Maria veio e me falou assim: eu quero fazer

parceria com a sua escola. você topa fazer parceria com a minha institu-

ição? Eu disse: eu topo! E a partir daí fomos conversando. Ela fez a proposta

de em um primeiro momento atender os primeiros anos, na Alfabetização.

o primeiro ano de parceria foi bem difícil, porque o nosso grupo de profes-

sores era muito difícil. No ano passado a boa vontade era minha, da Maria,

da Denise e de apenas alguns professores daqui. Mas este ano nós 

conseguimos mudar o grupo de professores e nesse ano (2012) a parceria

foi maravilhosa e trouxe muitos bons frutos. um deles foi o IDEB que nós

conseguimos reverter e conseguimos tirar uma nota super alta, super 

maravilhosa!
Luciene, diretora da EMEF Paulo Freire



Alex 
“Eu acho legal que a gebte pode imaginar as figuras que tem dentro das
histórias dos livros.  A gente tem que tomar conta do livro daescola. 
Eu leio o livro com a minha mãe e com o meu pai, lá na minha casa.
o meu livro favorito é BruXA, BruXA, vENhA À MINhA FEStA,
porque eu gosto muito de histórias de bruxas. é muito legal porque
mostra as figuras dos animais que são convidados para a festa da
menina.”

Larissa
“A minha mãe, o meu pai e o meu irmão leem os livros que eu levo para
casa. tem que ler os livros, tem que aprender a ler e a escrever.
Eu gosto muito do livro Até Logo, urSo BoZ; é o meu favorito– é a
história de um urso que foge de casa e que volta para casa bem 
na hora que a mamãe faz um bolo.”

jéssica 
“Eu gostei mais do livro o MAIS MALANDro, porque o lobo tenta
comer a vovó e quando ele chega na casa, ela não está mais. 
Ela conseguiu escapar no lobo. Eu fico feliz quando alguém lê um 
livro pra mim, porque ás vezes parece que a história é de verdade. 
Eu quero ser professora de leitura, porque na biblioteca tem muitos
livros pra ler.”

DEPoIMENtoS

INtErvENção juNto À CrIANçA/ ADoLESCENtE

• em fevereiro tínhamos 7,3 % das crianças alfabetizadas. em novembro, 
esse número aumentou para 70,7 % de crianças alfabetizadas.

• nossos educadores leram ao longo do ano 270 títulos para as crianças.

NoSSoS rESuLtADoS
Avaliamos, nas diferentes esferas da nossa atuação, o impacto do trabalho realizado pelo Pró-Saber. 

Em algumas esferas de intervenção apresentamos resultados quantitativos, em outras, resultados qualitativos.

Edvania, mãe do David
“o David aprendeu a ler. o que ele aprendeu e melhorou eu devo 
a vocês. Aqui vocês se esforçam mais. Eu acredito que aqui vocês 
aprofundam mais nos estudos. Eu estou muito satisfeita.”

gilson, pai do Kaique
“Eu estou vendo que ele mudou bastante. Aprendeu mais coisas. 
vocês ensinam bem, vocês cuidam dele também, dão muito apoio a
ele...e o carinho que vocês dão é grande também. vocês se preocupam
para ele aprender. tem que ter carinho, né?” 

vanderlea, mãe do Fernando
“Aqui no Pró-Saber têm tudo o que meu filho precisa, leituras, 
brinquedos, aula de música, não imaginava que aqui era tão bonito
assim, quando entrei fiquei encantada.o Fernando está gostando
muito de desenhar e seus desenhos tem melhorado bastante.
Ele ama esse espaço e fala bem de todos os professores e também
acho que todos os funcionários nos recebem muito bem.”

Fabiano, pai da Ana Bethina
“Eu achei o espaço maravilhoso, minha filha aprendeu muito rápido ler
e escrever, não pode ver um livro que quer ler pra gente.”

Camila, mãe da Danila
“o trabalho da equipe é excelente, o modo de ensinar e que nossos 
filhos aprendem com prazer e não por obrigação. o ambiente é muito
bom em tudo, agradeço de coração por tudo.”  

DEPoIMENtoS

INtErvENção juNto ÀS FAMÍLIAS

• tivemos 85% de presença das famílias nas reuniões e eventos que 
promovemos ao longo do ano.



rafael josé da Silva 
“Meu nome é rafael e eu vou falar um pouco sobre o que 
eu sinto quando estou no Projeto recreio. Eu me sinto muito 
importante, o irmão mais velho deles com muitas responsabi-
lidades porque eu amo aquelas crianças, eu sinto que elas
aprendem comigo e eu também aprendo muito com elas e vice
e versa. Quando eu entro na roda com meus amigos eu penso
que naquele momento eu vou para uma missão que é sair
daquela escola e deixar todas aquelas crianças com um sorriso
de orelha a orelha. 
Eu amo todas aquelas crianças e sei que elas me amam 
do mesmo jeito. Eu peço obrigado ao professor Luis, 
a Cris e ao André o nosso mais novo integrante a nos propor
uma experiência nova”.

grazielle Silva de Souza 
“Eu gostei do Projeto recreio porque eles(as) gostam de mim;
eles respeitam a gente e eu nunca fui professora, mas estou
gostando muito e eu acho muito legal estar com crianças
menores e, além disso, estou aprendendo com elas e ensinando,
e gostaria de continuar com esse projeto que é muito divertido”.

Francisco de Assis 
“o Projeto recreio é muito bom porque eu vou aprendendo
a lidar com crianças. Para mim é bom ensinar as crianças 
a brincar de forma diferente, não agressiva, como antes eles
brincavam de lutinha, chutavam as pessoas. Agora eles brincam
de outro jeito, do jeito certo. Eu achei algumas crianças muito
simpáticas e outras agressivas e algumas que não gostam de
brincar”.

Cristiane Mendes, professora
“Estou na oNg há 3 anos e 6 meses e o impacto na minha vida foi muito grande,
profissional e pessoal, pois a visão que tenho hoje do mundo é totalmente diferente
daquela menina insegura que chegou na oNg, hoje vejo a capacidade que tenho de
seguir em frente como professora, abagagem e a ajuda que recebo até hoje do 
Pró-Saber, me fizeram querer sempre mais. hoje exerço o papel de professora titular
com muita tranqüilidade do meu compromisso de alfabetizar e me sinto mais segura,
pois tenho nos estudos me agarrado, hoje curso Pós-graduação em uma escola 
conceituada que para mim era algo muito distante de se conseguir.” 

Betânia, secretária
“A disponibilidade de toda a equipe fez de mim uma pessoa que sabe aproveitar a
oportunidade de conhecer toda a forma de seguir a vida, derrubando barreiras,
aprendendo a se comunicar visualmente e emocionalmente nos diversos ambientes
e situações, sabendo orientar, ouvir, educar, dar advertências de modo correto.” 

Silvana oliveira, professora
“trabalhar no Pró-Saber significa olhar o mundo com olhos de possibilidade de
vencer como professora tornando-se cada dia melhor. olhar em cada rosto de
menina e menino e acreditar que todos tem a capacidade de aprender a ler 
e a escrever, mesmo aqueles que tenham dificuldade de aprendizagem. 
Sinto-me mais livre para fazer escolhas. Dedicar aos estudos, quebrar antigos 
paradigmas e construir novos tornou-se uma meta. Estou mais confiante naquilo
que sou capaz de realizar, por ter construído meu aprendizado com pessoas que
sabem a importância de desenvolvê-lo.”

Cristiane Maria Ferreira de oliveira, merendeira
“Mudei muito no meu modo de pensar sobre conceitos de professores, 
escola e direção, o mundo esta muito difícil para todos nas outras escolas, 
o Pró Saber da à oportunidade a todos que não teve o privilégio de aprender coisas
diferentes para o futuro, tenho o prazer de trabalhar próximo de casa e poder estar
perto dos meus filhos.”

DEPoIMENtoS

INtErvENção juNto AoS EDuCADorES E FuNCIoNárIoS

• Recortes dos depoimentos dos educadores e dos funcionários apontam que 
o Pró-Saber tem atingido seus objetivos de buscar a excelência na formação 
dos profissionais que trabalham na instituição.

INtErvENção juNto À CoMuNIDADE





DeMonStRatiVo finanCeiRo

ReCuRSoS 2012

DOAçõES DE PESSOA FíSICA R$ 25.000,00

DOAçõES DE PESSOA JURíDICA R$ 298.508,00

FUMCAD R$ 620.504,00

EVENTOS, CAMPANHAS E BAZAR R$ 19.000,00

SALDO DE 2011 R$ 86.250,00

ReCuRSoS totaiS R$ 1.049.262,00

aPliCaÇão De ReCuRSoS

PROJETO EDUCAçãO INFANTIL R$ 136.870,00

PROJETO EDUCAçãO INTEGRAL R$ 413.670,00

PROJETO OFICINAS CULTURAIS R$ 206.834,00

ADMINISTRATIVO R$ 131.800,00

COMUNICAçãO/DIVULGAçãO R$ 35.000,00

total R$ 924.174,00

SalDo PaRa 2013 R$ 125.088,00

Projeto Educação Infantil 15%

Projeto Educação Integral 45%

Projeto Oficinas Culturais 23%

Administrativo 14%

Comunicação/divulgação 3%



estagiários
Emerson José dos Santos
Gustavo Jacinto

auxiliares de limpeza
Heliane Ferreira Ribeiro
Marlene Lopes da Silva

Merendeiras
Helena Cristina Bezerra da Silva
Cristiane Maria  Ferreira Oliveira
Daniela Maria da Silva

Secretária
Betânia Lopes de Freitas

Coordenação administrativa
Marcia Bandeira de Mello

assistente administrativa
Priscila Reis Turci
Gabriel Pinheiro Lima

Comunicação
Laura Affonseca Momberg

Conselho
Eleonora Antici
Guilherme Amaral
Marcos Bandeira de Mello
Percio de Souza

Direção Geral
Maria Cecilia de Almeida e Silva Estellita Lins

Coordenação Pedagógica
Denise Nalini
Fernanda Renner

educadores
André Aly
Catarina Moreira
Christian Barbosa
Cristiane Mendes da Silva
Cristiane Oliveira
Daniela Ferreira
Fernanda Renner
Laura Affonseca Momberg
Lia Olival
Lilian Marchetti
Luiz Felipe Busse Penna
Márcia Felix
Maria Giovanetti Cesar Pires
Marili Cruz
Nayara Vasconcelos de Morais
Patrícia Pinho
Paulo Gonçalves Sobrinho
Silvana Oliveira
Teresinha Vanin
Thiago Bettega
Thiago Moreira

eQuiPe



ADRIANA PIVA
ADRIANA SEIBERT
ANA LUISA BRETOS
ANA LUISA CUNHA PEREIRA
ANA CAROLINA DELL BIANCO
ANA CRISTINA AMARAL FERRAZ
ANDREA SIMIONI
ANDRESSA VASCONCELLOS
ANNA CHRISTINA SIGAUD
ANNA CRISTINA CUNHA MACHADO DA SILVA
ANNA GABRIELA TEIXEIRA
ANNA LUCIA A P CAMARGOS
ANNA MULLER
BEATRIZ OLIVAL
BIANCA RAINER
CAROLINA COLUNA
CHIARA TEDESCHI 
CLARA HELENA FERREIRA DO VALLE
CLAUDIA BALDUCCI
CONSTANZA VAZ GUIMARãES
CRISTIANE LALONI 
CRISTINA AZEVEDO
CRISTINA GENTIL
DANIELA ALMEIDA
DANIELA LOBO
DANIELLE BONATTO
DANIEL COHENELEONORA DORIA
ELEONORA ANTICI
FABIANA ABBU IZZE
FERNANDA EGYDIO
FERNANDO BORGES
FLAVIA DE PAULA EDUARDO
GABRIELA ANTICI DARCY
GABRIELA FRANCINI
HELENA ZOBARAN
HELOISA SALLES
HENRIQUE OLIVAL COSTA
HERBERT GRECCO
IGOR REIS
INÊS DE SOUZA DIAS
JACQUELINE ZAROUK
JOCELIA MAINARDI
JOHN ALAMPI
JOSÉ HUGO LALONI
JOSÉ SIMãO

JULIANA SETIMIO
KESLEY KONDO
KIKA LEVY
LEONARDO BRANCACCI
LUCIANA LEGEY
MANOELA MOREIRA
MARIA OLIVAL
MARIALICE ALONSO
MARIANA LOTUFO
MARCIO MOREIRA
MARCOS BANDEIRA DE MELLO
MONICA MARCONDES FERRARI
NATALIA LOTUFO
NATHALY COSTA
NINA MARIA KALANTZOPOULOS BRETOS
PATRICIA ALONSO
PATRICIA AUERBACH
PATRICIA BONFIGLIOLI
PATRICIA BOTTO
PATRICIA NISHIMOTO
PAULA RUIZ
PAULO ANDRÉ BERNARDO
PRISCILLA SIMõES
RAFAELLA ANTICI
RENATA ALMEIDA E SILVA
RENATA DE SIMONE
RENEÉ LERNER
ROBERT PETTY
RODRIGO DRYSDALE
ROSILANE SIQUEIRA PINTO
RUTH VIDIGAL
SILVIA CORREA
SIMONE ABDALLA
SONIA MARIA FONSECA DE BARROS BARRETO
SHEILA SANTOS
SOFIA OLIVAL
STELA RAMOS
SUZANA GALVãO CERIDONO
SUZANA OLIVAL COSTA
VALENTINA TEDESCHI
VANESSA MATTOS
VERA REGINA OLIVAL COSTA
VIRGINIA ALICE PEREIRA
VIVIAN TORNERO
VIVIANE PARADA

ASSOCIAçãO MARIA HELEN DREXEL 
ESCOLA NOVA LOURENçO CASTANHO
ESCOLA VIVA
ESPORTE CLUBE PINHEIROS
INSTITUTO AVISA LÁ
INSTITUTO FAZENDO HISTÓRIA
INSTITUTO POR MAIS ALGUÉM
ITAÚ SOCIAL
LIVO
MATEC
ONNIX
POP CAMELÔ
SACOLãO PEG-PAG PARAISÓPOLIS
TURNER

CREDIT SUISSE AG
ESTATER
FUMCAD
GRUPO ICATU
GRUPO ULTRA
ITAÚ SOCIAL
MATTOS FILHO ADVOGADOS
OLIMPIA PARTNERS
PEDRO MARINHO
PIRAQUÊ
REDECARD
RIO VERMELHO
SINGULAR PARTNERS
SUL AMÉRICA
TIRRENO
WARNER BROTHERS

ColaBoRaDoReS

PaRCeiRoS
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