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APRESENTAÇÃO
DO INSTITUTO

Em 2014 completamos cinco anos desenvolvendo ações socioeducativas
aliadas à tecnologia com foco na transformação social e emancipação das
comunidades onde atuamos. Nosso trabalho impactou milhares de pessoas
nas regiões por onde passamos com formações, oficinas, cursos e, ainda,
com as plataformas e os aplicativos criados por nós. Ao longo desses anos
contamos com apoiadores, parceiros e colaboradores que acreditaram no
nosso trabalho e que uniram forças conosco para a produção de ambientes
que valorizem o ser humano e suas potencialidades.
Marcando uma nova fase de trabalho, lançamos em 2014 o nosso novo portal
e inauguramos dois núcleos, em Anchieta no Espírito Santo e Mariana
em Minas Gerais. Com esses núcleos ampliamos nosso campo de atuação e
abrimos espaço para conhecer novas realidades e, assim, personalizarmos o
desenvolvimento dos projetos para atender diferentes demandas.
No ar desde novembro, o novo portal consolida as três grandes áreas em
que atuamos: Educação e Aprendizagem, Comunidade e Educação para o
Trabalho. Nessas áreas são encontradas todas as parcerias, projetos e ações
realizadas por nós para alcançarmos nossos ideais.
Os projetos que serão apresentados neste relatório social de 2014 foram
relacionados aos pilares para educação, definidos no Relatório para a
UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI
“Educação: um tesouro a descobrir”. Nesse documento compilado por Delors
(1996) os quatro pilares são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender
a viver juntos e aprender a ser.
Além deles acrescentamos dois pilares que consideramos ser necessários
para a época em que vivemos: Aprender a Participar e Aprender a Antecipar1.
Acreditamos que as novas tecnologias trazem a possibilidade das pessoas
serem mais participativas e serem cidadãos ativos na sociedade. Por isso, é
necessário Aprender a Participar, para que essa participação seja fruto de
um processo de senso crítico e observação quanto a todas as coisas que os
cercam, a fim de que sua contribuição seja significativa para a construção de
um mundo melhor.
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Em conjunto com Aprender a Participar está o Aprender a Antecipar, ou seja,
vislumbrar o futuro, desenvolver cognitivamente a habilidade de prever
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causas e efeitos das atitudes tomadas, transformar situações e aplicar
mudanças significativas em todas as áreas da vida. Nesse aspecto, todos
os projetos desenvolvidos por nós ou do qual fomos parceiros levam esse
selo. É a causa para ter efeitos positivos no futuro, atingindo objetivos e
metas e, consequentemente, contribuindo para o desenvolvimento social e
educacional das localidades que atuamos.
Para nós a tecnologia é em essência um meio e não um fim; como um recurso
de pesquisa de conteúdo, de investigação e de reflexão; que promove e dá
visibilidade a processos; que possibilita o processamento de sentido e,
consequentemente como um potencial instrumento para emergência do
sujeito.
Para tanto a metodologia adotada na condução de nossos projetos e
programas, aqui apresentados, prioriza a articulação de três dimensões:
da reflexão ativa (1) que coloca a tecnologia compondo atividades que
possibilitem o despertar de um novo olhar; da inteligência prática (2) que
insere a tecnologia considerando a necessidade de constante atualização/
evolução do conhecimento para tornar o que está potencializado em ato, isto
é, fazer e, dar aplicação contextualizada (3) onde a tecnologia é parte de um
projeto de cunho prático, com desafios reais a partir de necessidades, com o
objetivo de introduzir conceitos que colaborem para o encaminhamento de
soluções para a escola/comunidade.
Para nós é de fundamental importância incluir na perspectiva da formação
seja de gestores, professores, alunos e/ou pessoas da comunidade, além
da instrumentalização técnica, as múltiplas dimensões que constituem o
humano.
Seguindo por esse caminho e com as novas conquistas em 2014, reafirmamos
a nossa missão de levar a transformação social por meio da educação e das
tecnologias, contando com parceiros e fomentadores.
Os pilares Aprender a Antecipar e Aprender a Participar foram descritos, em 2000,
na Declaração de Zurique, apresentada na Conferência Internacional denominada
Transdisciplinarity: Joint Problem-Solving among Science, Technology and Society realizada
em Zurique, Suiça.
Ambos os pilares foram explicados no artigo Aprenderes de Maria F. de Mello, em 2001,
publicado no site do Centro de Educação Transdisciplinar - CETRANS (http://cetrans.com.
br/textos/aprenderes.pdf).
1
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CARTA DA PRESIDENTE

M ais um ano se passou!

Um ano de mudanças, conquistas e vitórias. Na abertura deste relatório resolvi colocar
a mensagem que escrevi no último dia do ano de 2014 para toda a equipe, parceiros e
colaboradores do Instituto Paramitas.
Todo rio que nasce, é pequeno e frágil, ao longo de seu caminho vai encontrando
outros rios que se tornam afluentes e vão dando força a ele. No caminho do rio há
terra fofa e fácil de ser ultrapassada, mas também existem terra e pedras muito duras
que nos fazem ter que mudar o curso, e tentar outro andar. Existe, ainda, os locais onde
as águas ficam tranquilas e correm vagarosamente, e outros trechos que assumem
o movimento de uma corredeira e acabam nos levando à cachoeiras. Mas todo este
percurso, feito conjuntamente, com muitos rios afluentes que acreditam no mesmo
caminho e querem fazer parte deste rio, é o que o transforma em algo grandioso e
magnífico, que desagua no mar imenso e cheio de possibilidades.
Este ano de 2014 foi assim, como um rio e seus afluentes. Tivemos um início
conturbado, com projetos grandes que se perderam no fundo do rio, deixando-nos em
uma corredeira que acreditávamos nos levar à uma grande queda d’água. Por conhecer
o rio e saber que ele pode chegar ao mar fomos fortes e valentes, olhamos para o que
passou e buscamos novos caminhos.
Com perseverança conquistamos muito mais em 2014 do que esperávamos. Nossos
programas e aplicativos são a cada dia mais acessados ajudando muitas pessoas a
melhorarem a qualidade educativa. Apesar de não estarem neste relatório por serem
ações permanentes, o sucesso da plataforma Livros Digitais e do Galáxia Internet,
junto com os jogos do Aulas Animadas nos fazem acreditar que tudo é possível.
Em 5 meses conseguimos recuperar o ano e fechar 2014 com grandes conquistas:
• Dois novos núcleos ampliando nossas ações para o Espírito Santos e Minas Gerais,
com o projeto da mineradora Samarco que nos coloca em 6 municípios destes
estados.
• Formação e certificação da equipe nos programas Google para Educação.
• Implantação de um Centro Certificador Microsoft Certiport na Bahia, com
exclusividade de ações na região.
• E, fechando o ano com chave de ouro, ganhamos a licitação para dar continuidade
ao belíssimo trabalho realizado nos Polos de Cultura Digital, na cidade de Feira de
Santana (BA).
Agradeço a todos vocês que somaram forças conosco e estiveram ao nosso lado,
acreditando que as coisas dariam certo, mesmo nos momentos onde parecia que
estávamos rumo a uma grande queda d’água. Isso renova as esperanças para que,
em 2015, concretizemos ainda mais projetos e parcerias reafirmando a missão do
Instituto Paramitas.

Claudia Stippe
Presidente

5 ANOS

de

ações

SOCIOEDUCATIVAS INOVADORAS,

MELHORIA

DA APRENDIZAGEM,
CONDIÇÕES DE VIDA,

AUTONOMIA

E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL.

Fundação do
Instituto
Paramitas
acontece em
fevereiro.

Apresentação das
oficinas digitais
TIC Educa 2010 em
Lisboa -Portugal.

Implantação do
Programa EJA
Digital
na SEDUC
de Santo André
(SP).
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10

11

12

13

2009

Concepção e
Desenvolvimento
do livro
Oficinas de
Criação Digital e
Pilares da
Educação Digital
e reformulação do
programa Aprender
em Parceria,
para fazer
parte dos
programas de
formação da
Microsoft.

Parceria com o
Child Protection
Partnership (CPP)
do Canadá e a
Plan Brasil no
desenvolvimento
do game
Galaxia Intenet.

Participação no II
Seminário
Web Currículo
PUC SãoPaulo.

Produção de
planos de aula
para os vídeos
da Discovery
Chanel em
parceria com
Abril Educação.
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2010
Parceria com a
Microsoft para o
desenvolvimento
de programas e
formação de
professores.
10

11

12

13

Visita a Bett
Show em busca
de Parceiros e
Projetos.

Lançamento do
programa EJA
Digital no XVIII
Forum Estadual da
UNDIME.
Programa Eja
Digital entra no
Guia de Tecnologias
do MEC 2009.
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Implantação do
Programa Desafio
Digital da
Microsoft para
a SEDUC
de Sergipe.

2011
Formação dos
parceiros técnicos
para a área de
educação da
Microsoft.

Parceria com a
Policia Militar na
formação de
cabos e
soldados no
programa Aluno
Monitor da
Microsoft.

Participação do
Dia da Internet
Segura, idealizado
pela Safernet,
com a Passeata
Virtual Internet
Segura.

Desenvolvimento
de objetos de
aprendizagem e
planos de aula
para o Projeto
NET educação.

Parceria com
a Intel para
desenvolvimento
dos programas de
educação.
10

11

12

13

Concepção e
desenvolvimento
do programa
Microsoft Live.

Formação dos
professores da
rede estadual
e municipal do
Rio de Janeiro
nos programas
de educação da
Microsoft.

Produção do
vídeo sobre
o programa
EJA Digital.
Aplicação
de projeto
piloto para
Microsoft na
Escola Estadual
Ministro Costa
Manso e
no colégio
Porto Seguro.

Desenvolvimento
de objetos de
Aprendizagem com
foco nos alunos do
ensino fundamental
e médio para o
Instituto Eldorado,
onde fica o centro
de pesquisa e
desenvolvimento
(P&D) na área de TIC
da DELL.

Desenvolvimento de
curso para
pilotos de
helicópteros da
Policia Militar do
Estado de
São Paulo.
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Produção
executiva
do Encontro
Internacional
de Educação,
Iniciativa da
Fundação
Telefônica Vivo.

2ª fase do
Desenvolvimento de
Objetos de
aprendizagem com
foco nos alunos
do ensino
fundamental e
médio para o
Instituto Eldorado,
centro de P&D
da DELL.

12

13

Parceria Técnica
com a Fundação
Municipal de
Tecnologia da
Informação,
Telecomunicação e
Cultura Egberto
Tavares Costa
em Feira de Santana (BA)
para o desenvolvimento
dos Polos de
Cultura Digital.
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Parceria pedagógica
no desenvolvimento
do Portal Curta
na Escola.

12

12

Parceria com
portal espanhol
My Documenta.

13

Contrução de
atividades interativas
para tablets
integradas com
banco de dados
para a Coleção
Voaz da
Abril Educação.

Elaboração de
livros didáticos
para a
editora Pearson
Education Brasil.
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2012
Implantação do
Programa Centro
Digital com a
Fundação Municipal
de Tecnologia
da Informação,
Telecomunicação
e Cultura Egberto
Tavares Costa em
Feira de Santana (BA).
11

12

13

Consultoria para
adequação do
Portal Pedagógico
da Abril Educação,
para compor o
Guia de
Tecnologias do
MEC 2012.

Lançamento
do Programa
Educação para
o Trabalho.

2013
Formação de
professores
da SEDUC de
Pernambuco
nos programas
de educação da
Microsoft.

Aprovação do
Portal Pedagógico
da Abril
Educação para
o Guia de
Tecnologias do
MEC 2012.

Formação dos
professores da
rede municipal de
Simões Filho (BA)
nos programas de
educação
da Microsoft.

Lançamento
da plataforma
de jogos para
alfabetização
Aulas animadas.
12

13

Lançamento
da plataforma
Livros Digitais.
12

13

Formação dos
professores da
rede franciscana
de ensino CEF
San Francisco (AR)
para o uso
das TIC.

EDUCAÇÃO
E APRENDIZAGEM

ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

FORMAÇÃO INSTITUTO
SANTA TERESINHA

WINDOWS NA
SALA DE AULA

ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

aprenderr a
CONHECER
CONHECE
CE
ER
ER

aprender a

FAZER
R

aprender a

ANTECIPAR
ANTECIPA
AR

Em janeiro formamos os professores do Instituto Santa Teresinha, entidade
de ensino para pessoa com deficiência auditiva de São Paulo, para o uso
da tecnologia. A formação teve como foco a apresentação de ferramentas
gratuitas e a computação na nuvem, usando como ferramenta o Google
Drive. A Diretora Pedagógica do Instituto Paramitas, Mary Grace Andrioli,
ministrou a formação que contou com a participação de 11 professores que
atendem cerca de 70 alunos.

Os professores da rede municipal de ensino de Feira de Santana (BA) e do
Colégio Liceu Franco Brasileiro do Rio de Janeiro (RJ) receberam, em abril
e maio, a formação do Windows na Sala de Aula, com carga horária de 60
horas divida entre atividades presenciais e online. O Windows na Sala de
Aula contempla um conjunto de ferramentas gratuitas com propostas de
uso para dar apoio aos projetos pedagógicos. A formação foi aplicada por
nós, que somos habilitados para aplicar cursos sobre as ferramentas da
Microsoft Educação, em parceira com a Prefeitura de Feira de Santana.

Professores que atendem crianças e
jovens com deficiência
auditiva ampliaram seu arsenal
de ferramentas tecnológicas para suas aulas.

CONHECER
CONHECE
CE
ER
ER

aprender a

ANTECIPAR
ANTECIPA
AR

Participaram da formação 150 professores, os quais tiveram a oportunidade
de conhecer as ferramentas gratuitas Bing, Skype, OneNote, Autocollage,
Photo Story e Kodu com alto potencial pedagógico e refletiram sobre
o uso da tecnologia na sala de aula. Os professores no final da formação
compartilharam os trabalhos, contribuindo para a construção colaborativa
de conhecimento.

O Instituto Santa Teresinha tem como proposta pedagógica o ensino
bilíngue para jovens e crianças com surdez, utilizando a Língua Portuguesa
e a Língua Brasileira de Sinais. Com a escassez de materiais dedicados a essa
demanda, a formação foi uma oportunidade para os professores ampliarem
seu arsenal de ferramentas, já que produzem o próprio material utilizado
durante as aulas.

Participaram da formação 150 professores
que conheceram ferramentas gratuitas com
potencial pedagógico.

Os professores se mostraram, durante todo o tempo, engajados para
aprender novas formas de utilizar as Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC) na sala de aula, principalmente, por ser uma forma de
facilitar a preparação e condução das aulas.

+

aprenderr a

+
•
•
•
•

Inserção das TDIC na sala de aula;
Desenvolvimento de habilidades digitais;
Formação de professores;
Melhoria da qualidade educativa.

20
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•
•
•
•
•

Imersão dos professores no ambiente online;
Formação continuada de professores;
Inserção das TDIC na sala de aula;
Desenvolvimento de habilidades;
Elaboração de projetos e boas práticas em sala de aula.
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OFICINA DE
MAKEY MAKEY

CONVÊNIO
COM UNIVERSIDADES

BANCO DE IMAGEM

ACERVO INSTITUTO
PARAMITAS

Firmamos convênio com a Universidade Federal do Recôncavo Baiano e
com o Instituto Federal da Bahia para que estudantes possam estagiar nos
projetos desenvolvidos no Paramitas núcleo nordeste.

Como uma das recompensas da campanha de financiamento coletivo da
Expedição Mutare, em outubro, aconteceu a oficina de Makey Makey
e Scratch na nossa sede, em São Paulo. O projeto chamou a atenção
dos educadores por ser um recurso de acessibilidade para alunos com
deficiência, de fácil manuseio e, ainda, de baixo custo. Ministraram a oficina
a consultora pedagógica Mary Grace Andrioli e as educadoras Elaine Silva
e Veronica Gomes, que já utilizaram o Makey Makey em projetos com seus
alunos.

aprender a

FAZER
R

aprender a

ANTECIPAR
ANTECIPA
AR

Ampliação do quadro
de estagiários atuantes
nos projetos,
desenvolvendo competências
e habilidades
no uso das TDIC.

Com o convênio os estudantes
das áreas relacionadas à
licenciatura podem ter a
vivência na sala de aula e
do trabalho na comunidade,
importante experiência para o
desenvolvimento profissional.
Os estudantes podem atuar
nos Polos de Cultura Digital e
nas Salas de Aula Interativas,
em Feira de Santana (BA), onde
poderão ter contato direto com
a comunidade.

22

CONHECER
CONHECE
CE
ER
ER

aprender a

ANTECIPAR
ANTECIPA
AR

A técnica que possibilita, por exemplo, a criação de um teclado com
bananas foi desenvolvida pela dupla Jay Silver e Eric Rosenbaum que fazem
doutorado no Media Labs do Massachusetts Institute of Technology (MIT).
O kit que é composto por touchpads, placa de circuito, cabos condutores e
cabos UBS, que possibilitam criar diversas interações.
Durante a oficina os professores tiveram a oportunidade de participar,
experimentar e criar com a ferramenta. Além disso, aproveitaram o espaço
para socializar as ferramentas e experiências utilizando a tecnologia na sala
de aula.

Essa parceria abre portas para que possamos ampliar o nosso quadro de
estagiários e compartilhar da experiência em educação que adquirimos ao
longo desses cinco anos.

+

aprenderr a

Ministramos a oficina de Makey Makey,
mostrando uma nova ferramenta com
potencial pedagógico.

+
•
•
•
•
•

Capacitação para o mercado de trabalho;
Desenvolvimento de competências;
Aumento da empregabilidade;
Oportunidade de primeiro emprego;
Uso das TDICs.
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• Socialização entre professores sobre o uso das TDIC;
• Abertura de caminhos para utilização da tecnologia na sala de aula;
• Desenvolvimento de habilidades.

23
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CURTA
NA ESCOLA

MICROSOFT
EDUCAÇÃO

MITAS
ITUTO PARA
ACERVO INST

S
ACERVO INSTITUTO PARAMITA

aprenderr a
CONHECER
CONHECE
CE
ER
ER

aprender a

ANTECIPAR
ANTECIPA
AR

O projeto Curta na Escola
Guiamos o olhar
ganhou uma nova versão do do professor
site, mais ampla e com melhor no uso
distribuição de conteúdo. dos curtas-metragens
Como parceiro pedagógico do com enfoque pedagógico.
Instituto Tamanduá Synapse
Cultural, fomos responsáveis pela produção de conteúdo e planos de aula,
curadoria e gerenciamento da área pedagógica.

Participamos da formação de parceiros técnicos da Microsoft,
representados pelos facilitadores Rick Boaventura, João Motta,
Geovane Lima; o coordenador de tecnologia educacional, Lucas Thomas,
toda equipe de nosso núcleo nordeste, além do Diretor de Tecnologia
Eduardo Tacla e a consultora pedagógica Kátia Duarte do núcleo de São
Paulo.

aprenderr a
CONHECER
CONHECE
CE
ER
ER

aprender a

A formação teve como foco a atualização dos parceiros em relação aos
cursos Ensinar com Tecnologia e Windows na Sala de Aula, à alteração
do nome do ambiente virtual Pil NetWork para Microsoft Educator
NetWork e às regras para o concurso Educador Inovador.

São disponibilizados, gratuitamente, nesse projeto planos de aula para todos
os níveis de ensino, todos relacionados à curtas-metragens. Além disso, o
portal configura um espaço onde os educadores podem compartilhar suas
experiências e deixar os seus relatos.

Como um dos parceiros
e responsáveis pela
atualização do conteúdo
do curso Pilares da
Educação Digital,
apresentamos a nova versão, dividida em seis
módulos, que reúne cursos de aprimoramento dos professores e
ferramentas tecnológicas. Dentro da plataforma Aprender em parceria
foi apresentada também a nova interface do curso Aluno Monitor e
Aprendizagem Colaborativa.

Presença permanente nas
formações de parceiros
técnicos da Microsoft.

O novo portal do Curta na Escola convergiu com a inclusão na Lei de
Diretrizes e Base (9.094/96) da obrigatoriedade da exibição de, pelo
menos, duas horas por mês de filmes nacionais nas escolas de educação
básica. Nesse aspecto o Curta na Escola é a principal ferramenta disponível
atualmente que oferece curtas-metragens selecionados especialmente
para uso pedagógico e com acesso gratuito para qualquer educador.

+

+
24

ANTECIPAR
ANTECIPA
AR

•
•
•
•

Acesso à cultura;
Ambiente colaborativo;
Valorização da produção audiovisual brasileira;
Disponibilização de material gratuito para os professores.
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• Estreitamento das relações com os parceiros;
• Atualização dos facilitadores;
• Desenvolvimento de conteúdos para parceiros.
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ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

SAMARCO

ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

aprenderr a

SER
R

aprender a

FAZER
R

aprender a

ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

ANTECIPAR
ANTECIPA
AR

Firmamos uma parceria com a Samarco, uma das principais empresas
brasileiras de mineração, que desenvolve projetos sociais e educacionais
nas cidades onde atua. Hoje somos o parceiro executor do Programa
Cidadão do Futuro (PFC), em Minas Gerais e Espírito Santo. O Programa
foi dividido em 3 fases que se estendem até 2016, iniciando em 2014
com atividades voltadas para a formação continuada de gestores e corpo
docente das escolas participantes do projeto por meio de encontros
formativos com palestras, oficinas e pesquisas de demandas com foco
na tecnologia.

para melhoria do cotidiano escolar. As formações aconteceram
em uma parceria, envolvendo o setor público e privado com
a intermediação do Terceiro Setor, representado por nós. O
trabalho de monitoramento realizado nesta primeira fase do
programa junto as secretarias de educação somou informações
sobre as demandas de cada
rede de ensino, abrindo
espaço
para
formações
personalizadas que ocorerrão
na fase 2 do programa, junto
com oficinas para os alunos
no ano de 2015 e formação
continuada para professores
e gestores em 2016.

Com início das atividades em setembro, ocorreram sete formações
com a participação de 752 educadores da rede pública dos municípios
de Anchieta e Guarapari no Espírito Santo, e Mariana, Ouro Preto
e Santa Bárbara, em Minas Gerais, onde nossos núcleos do Espírito
Santo e Minas Gerais em conjunto com o núcleo São Paulo, puderam
atuar ativamente atendendo as
demandas do programa.
Os encontros formativos desta
primeira fase,
debateram
a gestão da escola pública,
os desafios enfrentados por
gestores e professores, as
possíveis estratégias e práticas

Formação
continuada de
professores e
gestores por meio
de encontros
formativos com
palestras, oficinas
e pesquisa de
demanda com foco
na tecnologia.

+
•
•
•
•

Mais de 700 professores impactados;
Formações personalizadas de acordo com a demanda;
Introdução dos docentes no uso das TDIC;
Conhecimento das demandas da região.
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ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

PROCONDUTOR

VIVER
R
JUNTOS
JUNTO
OS
OS

aprender a

ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

ANTECIPAR
ANTECIPA
AR

“Escolhemos o Paramitas para
executar esta produção por reconhecer
o comprometimento deles na qualidade
pedagógica e execução web dos materias
que serão disponibilizados, pois entendem o
público-alvo e conseguem traduzir esta
linguagem para os nossos
cursos EAD”.
Karolina Martins,
diretora de Produto do Procondutor

O curso oferece, de forma flexível e online, o conteúdo completo do curso
teórico exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Com uma linguagem
didática, dinâmica e intuitiva, além de acessar o material dividido por
módulos, o aluno pode fazer simulados para fixação do aprendizado e
melhor preparação para o exame teórico do Detran.

ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

aprender a

O Procondutor é uma das
empresas do grupo Tecnowise
especializada no mercado
de Centros de Formação de
Condutores, atende todo o
território nacional e possui foco
na educação para o trânsito,
principalmente nos cursos
oferecidos online. Fomos os
responsáveis pela readequação
do conteúdo e desenvolvimento
web do curso Procondutor
Primeira Habilitação, que traz
em um suporte de EAD e mobile
o conteúdo para reforçar as
aulas presenciais obrigatórias
no aprendizado teórico dos
condutores para obtenção da
primeira habilitação.

Todo o conteúdo é devidamente homologado e aprovado pelo
DENATRAN, e atende a todos os pré-requisitos, obrigatórios e
desejáveis, estabelecidos nas Resoluções CONTRAN.

+
• Inclusão da TDIC na formação de condutores;
• Produção de conteúdo específico;
• Atendimento de demanda personalizada.
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ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

FORMAÇÃO DE PROFESSORES
EM FEIRA DE SANTANA (BA)

aprenderr a
CONHECER
CONHECE
CE
ER
ER

aprender a

FAZER
R

aprender a

ANTECIPAR
ANTECIPA
AR
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Ao longo de 2014, por meio de
um acordo de colaboração entre a
Fundação Municipal de Tecnologia
da Informação, Telecomunicação
e Cultura Egberto Tavares Costa
com a SEDUC de Feira de Santana,
formamos professores, diretores e
coordenadores para a utilização do
tablet educacional, com recursos
digitais de aprendizagem. Foram
20 encontros formativos que
aconteceram no Centro de Formação
de Professores com a participação de
mais de 2.000 educadores.
Durante as formações os professores
exploraram todo o conteúdo
disponível no tablet, conheceram
ferramentas e aplicativos que
podem ser acessados para otimizar
o planejamento das aulas, produzir
materiais com os alunos, games,
entre outros. Incentivamos os
professores a buscarem atualizações
profissionais para melhorarem a sua
prática educativa.

Como forma de monitorar e avaliar uma ação desta complexidade,
realizou-se uma pesquisa com professores, e gestores participantes que
revelou que os docentes, mesmo com treinamento no uso das TDIC,
ainda têm dificuldades em utilizar o tablet e que as formações específicas
são importantes para que possam se familiarizar com a tecnologia que
chega à escola.
Fizeram parte da programação das formações a utilização do site
Escola Inovadora, que reúne diversos tipos de conteúdos digitais com
o programa Redescobrir, além de integrar a plataforma Livros Digitais,
Curta na Escola e Aulas Animadas. As formações tiveram como objetivo
mostrar os recursos disponíveis para que os professores planejem aulas
criativas e inovadoras.
ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

Professores da rede
municipal de
Feira de Santana (BA)
participaram de
20 encontros formativos
voltados para
a tecnologia.
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+
• Qualificação para o uso das TDIC;
• Inserção das TDIC na sala de aula;
• Mais de 2.000 educadores impactados.
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COMUNIDADES

ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

EXPEDIÇÃO
MUTARE

INTEL
EDUCAÇÃO

PARAMITAS
ACERVO INSTITUTO

aprenderr a

SER
R

aprender a

VIVER
R
JUNTOS
JUNTO
OS
OS

aprender a

ANTECIPAR
ANTECIPA
AR

Como principal apoiador da Expedição Mutare, entre outras ações
planejamos e executamos uma campanha de financiamento coletivo para
arrecadar fundos para a conclusão da rota traçada pela Expedição. A
campanha teve início em setembro de 2014 na plataforma Juntos.com.vc,
direcionada para ONGs e projetos sociais.
Foram 30 dias de intensos trabalhos para mobilização de toda nossa equipe,
rede de contatos dos envolvidos direta ou indiretamente com o projeto,
familiares e amigos. O resultado foi o alcance de 103% da meta estipulada
com a contribuição de 85 doadores. O valor da arrecadação custeou a ida
da Expedição Mutare para Bolívia, Chile, Argentina e Brasil.
Desde setembro de Apoiamos a Expedição Mutare
2013
a
Expedição para a continuidade do projeto
Mutare visita ONGs e pela América Latina.
projetos sociais, levando
consultoria e treinamento gerencial gratuito. Na época da campanha a
Expedição já tinha passado pelo México, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia e Equador.
A Expedição Mutare desembarcou no Brasil no final de dezembro de 2014
e aqui faz a sua última consultoria à cooperativa de catadores Yougreen.

Como parceiro educacional da Intel oferecemos o Programa Intel Aprender no
Centro de Formação Tecnológica de Madre de Deus (CFTMD), onde atuamos
com nosso núcleo nordeste em parceria com a prefeitura local.
aprender a

O Programa Intel Aprender é composto por três módulos – Tecnologia e
Comunidade, Tecnologia no Trabalho e Tecnologia e Empreendedorismo, com
conteúdos voltados para autonomia e cidadania dos jovens. Ao longo de 2014
foram formadas quatro turmas no CFTMD que cursaram o módulo Tecnologia
e Comunidade, no qual certificamos 206 alunos.

VIVER
R
JUNTOS
JUNTO
OS
OS

aprender a

ANTECIPAR
ANTECIPA
AR

Ao longo de 2014 foram formadas quatro turmas
do curso Intel Aprender no módulo Tecnologia e
Comunidade, certificando 206 alunos.
No sentido de aperfeiçoar o
oferecimento desse curso, em
março organizamos uma formação
direcionada para os facilitadores
que atuam como multiplicadores
no Programa Intel Aprender. Com a
orientação da consultora pedagógica
Elisabeth Sant’Anna, os facilitadores
passaram por todas as etapas do
módulo Tecnologia e Comunidade.

ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

+

+
• Conhecimento da realidade da América Latina;
• Intercâmbio de experiências;
• Apoio gerencial a ONGs da América Latina.
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•
•
•
•

Qualificação dos facilitadores;
Desenvolvimento de projetos colaborativos;
Despertamento do sentimento cívico;
Autonomia e cidadania dos jovens.
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PALESTRAS NO CENTRO DE FORMAÇÃO
DE MADRE DE DEUS (CFTMD)

MICROSOFT
CERTIPORT

EM

BANCO DE IMAG

ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

aprender a

FAZER
R

Neste ano, em parceria com a Secretaria de Educação de Madre de Deus (BA),
ministramos palestras, mensalmente, no auditório do Centro de Formação de Madre
de Deus. Os temas escolhidos estavam diretamente relacionados ao mercado de
trabalho e empreendedorismo, dando dicas e incentivando os participantes a buscarem
oportunidades. Ao todo foram seis palestras com a participação de 286 pessoas.

Fomos homologados pela Microsoft
Certiport como um centro certificador
dos cursos Microsoft Technology
Associate (MTA) e Microsoft Office
Specialist (MOS). As certificações são
direcionadas para quem já tem alguma
formação na área tecnológica e que
queira potencializar o seu currículo
com um dos certificados.

Atendimento ao cliente
30 de maio - Iraci Vitória, assistente pedagógica
aprender a

ANTECIPAR
ANTECIPA
AR

Postural Profissional
18 de julho - João Mota, facilitador
Aprendendo a trabalhar:
entrevista, elaboração de currículo e noções éticas
de comportamento
28 de agosto - Ana Lúcia da Silva Santos, Agente
de Desenvolvimento no SEBRAE
Como ganhar dinheiro em casa usando o computador
26 de setembro - Rick Boaventura, facilitador
Como montar o seu próprio negócio
31 de outubro - Lucas Thomas Santos do Vale,
coordenador de tecnologia
Informática para a terceira idade
28 de novembro - Leda Brito, assistente pedagógica

O certificado MTA é destinado para
pessoas que querem seguir uma carreira
na área tecnológica, abrangendo a
parte técnica e teórica. E o MOS é uma
certificação introdutória para quem já
explora ao máximo todas as funções do
Office.

ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

Aconteceram seis
palestras com
temas voltados para
empregabilidade e
empreendedorismo
ao longo
do ano com
a participação de
286 pessoas.

aprender a

FAZER
R

aprender a

ANTECIPAR
ANTECIPA
AR

Estamos habilitados
como um
centro certificador
da Microsoft Certiport.

Qualquer
pessoa
que
tenha
conhecimentos específicos nessas
áreas pode entrar em contato conosco
para realizar o referido exame.

+

+
• Estímulo à busca de oportunidades;
• Atendimento de demandas da comunidade;
• Empreendedorismo e emancipação social.

• Aumento da empregabilidade;
• Oportunidade de aperfeiçoamento profissional.

36

37
Relatório Social 2014 | Instituto Paramitas

Relatório Social 2014 | Instituto Paramitas

ACERVO INSTITUTO LUCIANO BARRETO JUNIO

FORMAÇÃO LUCIANO
BARRETO JUNIOR

aprenderr a
CONHECER
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ER

aprender a

FAZER
R

aprender a

ANTECIPAR
ANTECIPA
AR

ACERVO INSTITUTO LUCIANO BARRETO JUNIOR

BARRETO JUNIOR
ACERVO INSTITUTO LUCIANO

Em fevereiro os educadores sociais, a coordenação pedagógica, a
coordenação psicossocial e a assessoria de comunicação do Instituto
Luciano Barreto Junior, em Aracajú (SE), receberam a formação
“Estratégias de colaboração utilizando a lousa digital e outros
dispositivos”.
A formação foi ministrada
pela diretora pedagógica do
Instituto Paramitas, Mary
Grace Andrioli, durante
três dias com a participação
de 30 pessoas. Durante a
formação os participantes
puderam aprender na prática
como usufruir dos principais
atrativos da lousa digital,
tiveram a oportunidade
de desenvolver atividades,
conhecer novos objetos
educacionais e criar jogos e
pesquisas usando o software
Socrative.

“Eu estou começando
a interagir com as
tecnologias e vejo várias
possibilidades de criar
e adaptar para uso
em sala de aula.
Foi um divisor de águas
para pensar
em possibilidades”.

O Instituto Luciano Barreto Junior atua desde 2013 na infoinclusão social de
jovens de Sergipe, desenvolvendo cursos, oficinas e palestras com o objetivo
de preparar os jovens para o mercado de trabalho. O momento junto aos
educadores foi de compartilhar experiências e possibilidades de criação de
conteúdo personalizado, utilizando a tecnologia, inclusive no conhecimento de
recursos de acessibilidade.

Larissa,

educadora social de matemática.

+
• Inclusão dos educadores no ambiente digital;
• Socialização de experiências;
• Apresentação de recursos de acessibilidade.
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EDUCAÇÃO PARA
O TRABALHO

CADASTRAMENTO
DE TRABALHADORES

ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

INSTITUTO
BUTANTAN

ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

aprender a
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FAZER
R

aprender a

ANTECIPAR
ANTECIPA
AR

As atividades desenvolvidas durante
o curso aconteceram no Ambiente
Virtual de Aprendizagem, criado
na plataforma Moodle, gerido por
nós tanto no layout quanto na
disponibilização do conteúdo. Em cada
módulo do curso foi desenvolvido um
Percurso Didático para apresentação
do conteúdo aos alunos.

Em 2014 produzimos, como material
de apoio para o curso, o guia Work
Based Learning e Gamificação e
um aplicativo para tablet voltado
para a gestão de vídeos a fim de
otimizar o acesso às aulas, palestras,
conferências, entrevistas, debates,
webconferências, entre outros.

Desenvolvemos a
plataforma e
gerimos o
ambiente online
do curso de
MBA Gestão
da Inovação
em Saúde.

+
42

Em parceria com a Prefeitura
Municipal de Feira de Santana,
realizamos o recadastramento
de
trabalhadores
informais
da cidade por meio do Ônibus
Digital. A ação teve como objetivo
montar um banco de dados com
a documentação, localização
dos pontos de venda e registro
biométrico.

Atendemos a comunidade
no ônibus digital,
contribuindo
para a organização
da cidade.

Os
trabalhadores
foram
notificados
antecipadamente
sobre
o
recadastramento,
inclusive com informações sobre
as novas medidas e organização
desse setor. Durante a ação
foram atendidos mais de 1.000
trabalhadores.

aprender a

ANTECIPAR
ANTECIPA
AR

ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

aprender a

Desde 2013 mantemos uma parceria
com o Instituto Butantan, um dos
maiores centros de pesquisas
biomédicas do mundo. Atuamos em
parceria na idealização, planejamento,
definição e organização dos conteúdos
e atividades do curso de MBA Gestão
da Inovação em Saúde que aconteceu a
distância e em encontros presenciais.

+
• Desenvolvimento de material personalizado;
• Especialização de profissionais da área da saúde;
• Transferência de tecnologia.
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• Atendimento à comunidade;
• Formalização de trabalhadores.
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ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

CENTRO DE FORMAÇÃO
TECNOLÓGICA DE MADRE DE DEUS

FAZER
R

ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

aprender a

Em abril de 2014, inauguramos o Centro de Formação Tecnológica de
Madre de Deus (CFTMD), no mesmo prédio da Biblioteca Municipal,
fruto de uma parceria com a SEDUC de Madre de Deus (BA). A Biblioteca
ganhou dois modernos laboratórios de informática, onde são oferecidos
os cursos Aluno Monitor, Intel Comunidade, Microsoft Virtual Academy

aprender a

ANTECIPAR
ANTECIPA
AR

Durante o ano formamos quatro turmas de cada curso, certificando
836 alunos. O foco principal dos cursos é a inclusão digital e,
consequentemente, o aumento da
Foram 836
empregabilidade, o que atraiu um
alunos formados
número de jovens, adultos e
em quatro turmas grande
terceira idade. Para atender a grande
de cada curso.
demanda da comunidade de Madre
de Deus, as inscrições para os cursos permaneceram abertas durante
todos os meses, gerando uma lista de espera que foi atendida conforme
a abertura de turmas.

ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

(MVA) e Primeiros Cliques.
A grande novidade do projeto é o curso Microsoft Virtual Academy que, pela
primeira vez, foi ministrado presencialmente. O MVA contempla uma série
de cursos avançados da área tecnológica com foco no desenvolvimento
profissional dos participantes.

“Quanto à formação, creio que tudo que agrega
conhecimento relacionado à minha área de
atuação profissional é importante, o curso além
de me trazer conhecimento técnico, me trouxe
informações valiosas sobre o mercado de trabalho”.

44

+
•
•
•
•

Inclusão e emancipação digital;
Desenvolvimento de habilidades digitais;
Capacitação de jovens e adultos para o mercado e trabalho;
Aumento da empregabilidade.

Evaldo Neto,

aluno da primeira turma do Microsoft Virtual Academy.
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POLOS DE
CULTURA DIGITAL

aprender a

FAZER
R

aprender a

ANTECIPAR
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facilitadores participaram de quarenta encontros formativos que
abordaram o Manual do Facilitador, Primeiros Cliques, Aluno Monitor,
Windows na sala de aula, Livros Digitais, Lousa Digital, My Documenta,
Galáxia Internet e Games Educacionais. Esses encontros formativos
foram direcionados para a atualização dos jovens e a interação deles
com outros projetos.

Desde 2012 somos parceiros da Fundação Municipal de Tecnologia
da Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares Costa, em
Feira de Santana (BA), no desenvolvimento das atividades dos 9 Polos
de Cultura Digital, um Ônibus Digital e 17 Salas de Aula Interativas.
Em 2014 certificamos 1.803 jovens nos Polos de Cultura Digital que
concluíram os cursos Primeiros Cliques, Atendimento ao Cliente,
Postura Profissional, Educação Financeira, Galáxia Internet e Livros
Digitais.
Para atuar como multiplicadores dos
cursos aplicados nos Polos de Cultura
Digital contamos com 55 facilitadores
(estagiários do ensino médio,
técnico e superior). Os facilitadores
foram formados no Programa
Educação para o Trabalho que
contempla os cursos Atendimento
ao cliente, Atendimento telefônico,
Comunicação oral e escrita, Educação
financeira, Empreendedorismo e
Entrevista de emprego.
Além dos cursos do Programa
Educação para o Trabalho, os

Contamos com
55 facilitadores nos
Polos de Cultura Digital
e, ao todo, certificamos
1803 jovens.
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“Para mim tem sido uma experiência
maravilhosa. É bastante gratificante poder
passar um pouco do meu conhecimento, ver
a evolução dessas pessoas e ter a satisfação
de participar da felicidade delas. O mais
especial é ver o brilho nos olhos delas que é o
reflexo da felicidade de aprender algo novo e,
principalmente, da superação.”
Mariany Coelho,
facilitadora do Polo de Cultura Digital Rua Nova.

+
•
•
•
•

Oportunidade de primeiro emprego para 55 jovens estudantes;
1.803 jovens certificados nos cursos;
Capacitação para o mercado de trabalho;
Inclusão e emancipação digital.
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EVENTOS

EDUCAR EDUCADOR
BETT BRASIL

FORMAÇÃO INTEL EDUCAÇÃO
RIO DE JANEIRO

S
ACERVO INSTITUTO PARAMITA

ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

A Educar Educador Bett Brasil, maior feira de educação da América Latina,
ocorreu entre os dias 21 e 24 de maio com o tema “Uma verdadeira imersão
para a excelência em educação. Que rumo seguir?”. Esta temática foi o centro
das atividades desenvolvidas em todo o encontro e a partir dela outros temas
surgiram nas mesas.

Cerca de 15 professores e 13 mediadores da
Casa Rio Digital e Naves do Conhecimento foram
Impactados com o projeto Intel Educar.

Participamos da
avaliação do Programa
Intel Educação.

AÇÃO SOCIAL EM
FEIRA DE SANTANA

Estivemos na mesa “Mensurando o impacto da tecnologia na educação: a
importância de se entender os resultados”, com a participação da presidente,
Claudia Stippe, acompanhada do jornalista Alexandre Le Voci Sayad e do educador
José Manuel Moran. A presidente apontou a importância de avaliar como a escola
utiliza os materiais tecnológicos que possue e lembrou que a tecnologia é uma
ferramenta que pode trazer muitos benefícios para a educação, mas para isso é
preciso que a escola saiba utiliza-la a seu favor.
O evento reuniu especialistas de diversos países para debater temas e lançamentos
na área de tecnologia educacional, onde os participantes debateram, conversaram
e trocaram experiências de como o educador pode lidar com as dificuldades
diárias.
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Participamos da Campanha de Responsabilidade
Social organizada pela Loja Maçonaria Sabedoria,
Luz e União em parceria com a Faculdade de
Tecnologia e Ciências de Feira de Santana (BA) e a
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino
Superior.
O evento, que aconteceu em 20 de setembro,
teve como objetivo organizar em períodos uma
mostra das ações das instituições envolvidas.
Nessa oportunidade, apresentamos os cursos
de Inclusão Digital e Educação para o Trabalho
para as comunidades Cidade Nova, Parque Ipê e
Queimadinha.

ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

Participamos da maior feirade tecnologia da
América Latina, Educar Educador Bett Brasil.

50

O programa Intel® Educação, em parceria com a
Fundação de Apoio à Escola Técnica da Secretaria
de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro,
deu oportunidades para educadores e líderes
comunitários aprimorarem seus conhecimentos e
aumentarem o acesso às tecnologias digitais para o
empoderamento de suas comunidades.

ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

Nos dias 29 e 30 de julho participamos do Programa
Intel® Educação, oferecendo suporte e avaliação
aos profissionais interessados.

Apresentamos para
a comunidade os
cursos de inclusão
digital oferecidos
nos Polos
de Cultura Digital.
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3ª SEMANA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, INOVAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS

ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

FEIRA DO LIVRO DE
FEIRA DE SANTANA

A Feira do Livro possibilitou uma abordagem
voltada à leitura e com a interação
de máquinas e livros, além do
contato com crianças que é sempre
algo prazeroso”, afirmou Isaac Protásio
um dos facilitadores.

ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

Participamos da
Feira do Livro
com Ônibus,
oferecendo à
população a
oficina de livros digitais
e Games Educacionais.

Entre os dias 23 e 28 de setembro
aconteceu a 7ª Feira do Livro – Festival
Literário e Cultural, uma ação da
Secretaria Municipal de Educação de
Feira de Santana (BA). O evento contou
com a presença da comunidade, pais,
filhos e escolas de diversas regiões.
Estivemos presente na Feira com o
Ônibus Digital, realizando atendimento à
população e às escolas que prestigiaram
o evento com a oficina Livros Digitais
e Games Educacionais. As orientações
no Ônibus Digital contaram com 10
facilitadores que estiveram presentes
nos dias do evento.
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A 3ª Semana da Ciência e Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento
de Guarulhos (SEMCITEC), com o tema “Ciência e Tecnologia para o
Desenvolvimento Social”, aconteceu entre os dias 20 e 23 de outubro.
A feira contou com uma programação com mesas redondas, palestras,
oficinas, exibição de filmes e outras atividades com o objetivo de mobilizar a
população, principalmente crianças e jovens, para a importância da ciência,
da tecnologia e suas aplicações, assim como apoiar o desenvolvimento
social.

Ministramos palestra para 150
coordenadores e diretores de
escolas públicas de Guarulhos (SP)
sobre o uso do Chromebook.
Participamos do evento com a palestra “O ChromeBook como alternativa
para a sala de aula digital” no dia 22 de outubro, ministrada pela nossa
presidente, Claudia Stippe. A palestra contou com 150 coordenadores e
diretores de escolas públicas de Guarulhos e teve como objetivo facilitar a
organização das atividades, tornar a aprendizagem mais dinâmica, aprender
a utilizar a plataforma para acompanhar o desenvolvimento das turmas,
avaliar e dar um retorno para os alunos.
No final da palestra foi sorteado um ChromeBook entre os participantes.
O ganhador foi o professor Ideraldo da Silva Pinheiro, coordenador
pedagógico da EPG Pastor Sebastião Luis da Fonseca.
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ENCONTRO
BIBLIOTECA DIGITAL

CONCURSO FACILITADOR INOVADOR
E SHOW DE TALENTOS EM 2014

PARAMITAS
ACERVO INSTITUTO

No dia 20 de dezembro promovemos, no Polo de Cultura Digital de Feira
de Santana, a divulgação dos ganhadores do Prêmio Facilitador Inovador.
Cada um dos participantes encaminhou 3 fotos acompanhadas de um breve
texto com o tema “Comunidade e tecnologia”. No total foram 12 finalistas
e 3 foram escolhidos como ganhadores do prêmio pela nossa presidente
Claudia Stippe, a representante do FUNTITEC, Aline Santos Miranda e
João Mota, formador. O evento também contou com a presença do prefeito
de Feira de Santana (BA) José Ronaldo de Carvalho.

Visitação às bibliotecas
de São Paulo reuniu representantes
da Secretaria de Educação
de São Paulo e envolvidos da área.

Os ganhadores do prêmio foram: 1° lugar, Elisson Souza Barreto, 2°
lugar Camyla Cruz Santos, e 3° lugar Wesley Sampaio Nascimento, que
receberam, respectivamente, R$ 300, R$200 e R$100.

Prêmio Facilitador Inovador
e Show de Talentos valorizaram
o trabalho dos facilitadores.
No mesmo dia aconteceu o Show de Talentos, com 4 ganhadores: Cristiano
Bacelar de Jesus, que tocou uma música autoral, Luíz Gustavo de Jesus
Alves e Ayala Vitório Santiago que dançaram uma música internacional e
Camila do Nascimento Assis Silva que cantou a música “Deus está aqui”.
ACERVO INSTITUTO PARAMITAS

Entre os dias 14 e 16 de outubro realizamos o encontro sobre Bibliotecas
Digitais com representantes de Secretarias de Educação do Estado de
São Paulo e envolvidos na área. Durante o encontro estiveram presentes
Ícaro Grimaldi e Daniel de Jesus da Fundação Municipal de Tecnologia
de Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares Costa
(FUNTITEC), Noberto Rodrigues da Editora Libre, Loris Lessa e Ana Paula
Farias da Seduc de Ribeirão Preto (SP).

A visitação ocorreu nas bibliotecas da cidade de São Paulo: Biblioteca
Brasiliana Guita e José Mindlin, Biblioteca do Centro Cultural São Paulo
e a Biblioteca Mário de Andrade. O objetivo foi mostrar aos convidados
modelos que oferecem espaços diversificados para a mediação de leitura,
as possíveis alternativas para digitalizar o seu acervo e como lidar com o
livro digital.
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Para concluir as visitações, aconteceu uma palestra com Galeno Amorim,
ex-presidente da Fundação Biblioteca Nacional e idealizador da biblioteca
virtual Árvore de Livros, a qual possui cerca de 14 mil obras disponíveis
para empréstimo. A plataforma da biblioteca digital tem como proposta
disseminar as possibilidades de leituras ao alcance das pessoas e oferecer
uma ferramenta qualificada para incentivar a leitura na era digital.
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1° lugar - Elisson Souza Barreto:
“A educação é a única saída para a humanidade acabar com a criminalidade e o
Instituto Paramitas vem ajudando crianças e adolescentes na aprendizagem
através de tecnologia e informações, assim, ajudando as famílias de nossa
sociedade. Podemos afirmar que a educação sempre foi um investimento
com retorno garantido.”
Relatório Social 2014 | Instituto Paramitas
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2° lugar - Camyla Cruz Santos:
“Estive na escola Municipal Antônio Eloí da Costa, localizada no bairro
Baraúnas na Avenida Riachuelo, o bairro demonstra situações precárias
e os alunos da escola são de baixa renda. Percebi ainda que eles possuem
grandes facilidades com o uso da tecnologia sempre que têm oportunidade
de participar das atividades propostas na sala interativa (laboratório de
informática). A estrutura da escola não deixa a desejar, tendo sete salas de
aula, sala de diretoria, sala de professores, sala de recursos multifuncionais
para atendimento educacional especializado (AEE), banheiro adequado à
educação infantil, além da sala de informática, dentre outros recursos, para
atender as necessidades dos alunos. Os professores, diretora, e funcionários
da escola são bastante receptivos e tratam os alunos de maneira que eles
percebam que a tecnologia é também um recurso a ser usado não só para
jogos, e sim, um meio de estudos.”

Em 2014 iniciamos o processo de certificação do Google para se tornar
um Parceiro Oficial Google For Education. Selecionamos um grupo de
profissionais da equipe pedagógica e técnica para realizar o processo de
certificação. Nossa equipe pedagógica passou pelas seguintes etapas:
conhecimentos básicos, Educador Google, Treinador Google e Instrutor
certificado. O grupo de TI passou por formações técnicas como o Google
Apps Deployment Specialist. Todo o processo de certificação Google Apps
para Educação foi concluído em dezembro, com a aprovação de todos os
participantes.
Esse período foi importante para a equipe se aprofundar em seus
conhecimentos em tecnologia, compartilhar e descobrir novas utilidades
para os aplicativos.

PARAMITAS
ACERVO INSTITUTO
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FORMAÇÃO GOOGLE
FOR EDUCATION

Nossa equipe pedagógica e
técnica foi aprovada no processo
de certificação do Google
for Education.

3° lugar - Wesley Sampaio Nascimento:
“Cada sorriso de cada pessoa que podemos ajudar com esse projeto nos
gratifica de tal forma que chega a ser deslumbrante a forma com que
sou tratado, eu apenas tenho a agradecer ao Instituto Paramitas pela
oportunidade maravilhosa que me foi dada.”
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“Este é um momento de grande alegria para o Instituto Paramitas, pois
mostra que estamos no caminho certo, tanto nas escolhas das parcerias,
quando buscamos sinergia com nosso trabalho, e a excelência de nossa
equipe, que tem se superado nos treinamentos junto a grandes parceiros,
como é a Google”, conta a Presidente, Claudia Stippe.
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CLIPPING

62

11-02-2014 Tablets modernizam educação municipal - Diário oficial Eleterônico de Feira de
Santana (BA) http://goo.gl/RkgMPD

28-05-2014 ILBJ participa de feira em São Paulo - Backstage
http://goo.gl/YikAfx

23-02-2014 Formação lousa digital - Jornal da Cidade - Aracaju (SE)
http://goo.gl/GQm20u

28-05-2014 ILBJ participa de feira em São Paulo - Correio Cultura
http://goo.gl/HJboHE

24-02-2014 Formação lousa digital em Sergipe - Jornal Cinforn - Aracaju (SE)
http://goo.gl/nXk1k1

30-07-2014 Expedição Mutare arrecada fundos para a próxima etapa de viagens pela América
Latina - Setor3 http://goo.gl/6ZaCA0

28-02-2014 ILBJ investe em lousa digital interativa – Informativo ILBJ
http://goo.gl/Tl5jV3

05-08-2014 Mais de 539 jovens capacitados nos Polos de Cultura Digital - Prefeitura Municipal de
Feira de Santana (BA) http://goo.gl/sH7n7O

06-03-2014 ILBJ investe em lousa digital interativa - Jornal da Cidade
http://goo.gl/X2dfwp

07-08-2014 Financiamento Coletivo: Expedição Mutare - Nossa Causa
http://goo.gl/JIDL1M

11-03-2014 11 dicas para orientar o trabalho de pesquisa dos alunos utilizando a internet
Planeta Educação http://goo.gl/Q7YSVj

17-08-2014 Polos de Cultura Digital certificam 424 alunos na zona rural - Acorda Cidade
http://goo.gl/W3AVaA

04-04-2014 M. de Deus: Parceria entre Prefeitura e Microsoft possibilita capacitação profissional –
Rede Bahia de Comunicação http://goo.gl/6ap2ZP

09-09-2014 8 recursos que auxiliam a alfabetização - Cidade Nova
http://goo.gl/6kr47b

07-04-2014 Madre de Deus: geração de emprego é foco de parceria entre a prefeitura e a Microsoft
Jornal Grande Salvador http://goo.gl/MONhPJ

11-09-2014 7 plataformas para criar o seu e-book - Instituto Claro
http://goo.gl/mBrGLe

15-04-2014 Parceria entre a Prefeitura de Madre de Deus e Microsoft foca na geração de emprego
- Folha do Recôncavo http://goo.gl/j7or4x

18-09-2014 Ferramentas interativas auxiliam na alfabetização - PORVIR
http://goo.gl/BHtkgM

17-04-2014 Madre de Deus: Geração de emprego é foco da parceria entre Prefeitura e Microsoft Bahia Notícia http://goo.gl/b5xHRR

24-09-2014 Estudantes da FTC realizam ação no bairro Cidade Nova - Acorda Cidade
http://goo.gl/9Dc9ht

18-04-2014 Feira: Polo Digital dá chance de empregabilidade e inclusão - Municípios Baianos
http://goo.gl/k7u97t

10-10-2014 Polo de cultura digital abre inscrições - Prefeitura Municipal de Feira de Santana (BA)
http://goo.gl/mndzts

22-04-2014 Prefeito de Madre de Deus falou sobre projetos para educação no município - CBN
http://goo.gl/rB7zjW

28-10-2014 4 ferramentas grauitas para fazer e-books - Nova Escola
http://goo.gl/Dr1Z6d

23-04-2014 5 sites gratuitos ensinam a criar livros digitais - Porvir
http://goo.gl/skobcu

19-12-2014 395 Alunos recebem certificado no Centro de Formação Tecnológica - Prefeitura de
Madre de Deus (BA) http://goo.gl/vNIJZL

01-05-2014 Alfabetização toch screen - Carta Fundamental
http://goo.gl/hqzxML

21-12-2014 Polos de Cultura Digital especializa mão de obra - Prefeitura de Feira de Santana (BA)
http://goo.gl/ejESkh

25-05-2014 Convidados pelo Instituto Paramitas membros do ILBJ participam da Bett Educar
Educador - Boletim Informativo ILBJ http://goo.gl/qvMLM4

21-12-2014 Polo de Cultura Digital certifica 300 alunos - Prefeitura de Feira de Santana (BA)
http://goo.gl/21f6sN

25-05-2014 ILBJ participa de feira em São Paulo - Jornal do dia
http://goo.gl/gB4AC1

22-12-2014 Polo de Cultura Digital certifica 300 alunos de Feira de Santana - De olho na cidade
http://goo.gl/BSjwgR

28-05-2014 ILBJ participa de feira em São Paulo - Infonet
http://goo.gl/OklTQY

29-12-2014 Veja sites gratuitos criar livros digitais - Acessa São Paulo
http://goo.gl/e32o5C
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PARCEIROS

Expedição Mutare
http://mutare.me/

Prefeitura Municipal de Feira de Santana
http://www.feiradesantana.ba.gov.br/

Google para educação
https://www.google.com/intl/pt-BR/edu/

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
http://www.madrededeus.ba.gov.br/

Instituto Butantan
http://www.butantan.gov.br

Samarco
http://www.samarco.com.br/

Intel Educação
http://www.intel.com/education/la/pt/

Tecnowise
http://www.tecnowise.com.br/

Instituto Tamanduá Synapse Cultural
http://www.tamanduacultural.com.br/

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Cultura
Egberto Tavares Costa
http://www.feiradesantana.ba.gov.br/secretarias.asp?id=29

Microsoft Educação
http://www.microsoft.com/education/pt-br/Pages/index.aspx
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INSTITUTO SANTA TERESINHA
http://www.institutosantateresinha.org.br/ - Pg. 16

CENTRO DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA DE MADRE DE DEUS Pg. 31, 40
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http://www.abmes.org.br/ - Pg. 47
ÁRVORE DE LIVROS
www.arvoredelivros.com.br - Pg. 52
LIVROS DIGITAIS
http://www.livrosdigitais.org.br/ - Pg. 27, 47, 43, 48
REDESCOBRIR: UMA ESCOLA INOVADORA
http://escolainovadora.org.br/ - Pg. 27

PROCONDUTOR
http://novo.procondutor.com.br/ - Pg. 24
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GOVERNANÇA

Presidente
Claudia Regina Stippe Rodrigues

Diretora Financeira
Joanna Stippe Rodrigues

Vice-presidente
Nilton Rodrigues Júnior

Conselheira Fiscal
Agnes Santos Bastos Junqueira

Diretor Administrativo
Eduardo Tacla

Secretária
Paloma Epprecht e Machado de Campos Chaves

COORDENAÇÃO
Claudia Regina Stippe Rodrigues
Eduardo Tacla

Mary Grace Pereira Andrioli
Nilton Rodrigues Júnior

EQUIPE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Ana Lucia Tavares Lacerda
Angélica Conceição
Daiane Carvalho
Elisandra Santana de Andrade
Joanna Stippe Rodrigues
João Batista Nunes
Juliana Sousa
Karina da Silva Ramos

Katharina Stippe Rodrigues
Larissa Coelho
Luzemare Teixeira
Michelle Silva
Tatiana Santos Carneiro
Roqueara Amorim
Siderly Santos do Couto

EQUIPE PEDAGÓGICA E TECNOLOGIA EDUCACIONAL
Anna Aparecida Cunha Peleteiro
Caroline Franco
Daniel Bonilha
Diego Silva Ribeiro
Elenilda Maria Oliveira Prestes
Elisabeth Sant’Anna
Evaldo Santana Graciliano
Iraci Vitória Moreira
João Motta

Josie Cabral
Kátia Duarte Cruz
Leda Brito
Lucas Thomas Santos do Vale
Marcleide Pinho Santos
Mary Grace Pereira Andrioli
Pedro Henrique Bazela Desiderio
Rafael da Silva Lopes
Rick Boaventura

EQUIPE DE PRODUÇÃO
Andres Duarte
Ana Karina Rodrigues Caetano
Elísio Azevedo de Araújo Neto
Fernando Rodrigo Godinho Lagoa
Gabriel dos Reis Sezefredo
Isânio de Moraes Sousa Silva

Jaques Matos
Luiz Eduardo Arruda Barbosa
Marcus Vinicius Sobral dos Santos
Pedro Stippe Rodrigues
Valodia Pilquevitch

ESTAGIÁRIOS
Camylla Cruz Santos
Gabriela de Oliveira Machado
Kevin Almeida Ferreira
Leonardo Soares Santos

Leonardo de Oliveira
Manoela Bueno do Nascimento Potente
Tiago Oliveira Pereira
Victor Hugo Guimarães

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
COLABORADORES
Eduardo Bustamante

EQUIPE DE COMUNICAÇÃO
Jussara Caetano
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Analúcia de Oliveira Morales Vilha, Celia Maria Piva Cabral Senna, Carlos Eduardo Leopold da
Cunha, Denise Kerszkowski, Eleni Demarchi Martins, Gislaine Batista Munhoz, José Manuel Moran
Costas, Júlio Suñé, Livia de Araujo Donnini Rodrigues, Luciana Henrique Balzana Consentino, Rondon
Marques, Suzana Facchini Granato, Tatiana Macedo, Ulisses Ferreira de Araujo, Verônica Gomes
dos Santos, Patricia Vivolo Rotondaro da Silva, José Carlos Antonio, Edson Nascimento dos Santos,
Maurício Andrea Andrioli, Marilene Lima Santos, Mirian Lerner, Adriano Gonçalves, Denise Ceravolo
Verreschi, Fabio Moreira, Ivan Ramos Pagnossin, Leyce Cristina Rocha Paranaíba, Rosimeire Benedita
da Silva, Vanessa Maria Rodrigues Viacava, Juliana Amora Oltemann, Graziele Ferreira, Priscila Ramos.
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