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Carta de

Se em 2017, produzimos três publicações e concluímos

APRESENTAÇÃO

de eventos, em 2021, realizamos 49 mentorias e formamos

Em novembro de 2016, pouco mais de cinco anos atrás,
lançamos no Palácio da Cidade do Rio de Janeiro, o Centro
de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da
FGV, resultado de um sonho antigo que eu tinha em
poder contribuir de uma forma muito mais efetiva para a
melhoria da qualidade educação pública brasileira.

cinco projetos e não havíamos ainda iniciado a realização

19 líderes através do projeto Rede de Líderes Educacionais
Fluminense. Atendemos cerca de 92 municípios, o que
possibilitou o alcance de 846 mil estudantes em território
nacional. O CEIPE foi responsável ainda pela realização de
15 eventos somente nesse último ano, que contaram com
a participação de um público diverso, assim como,
palestrantes de diferentes regiões do Brasil. Foram
elaboradas 19 publicações ao longo do ano, incluindo

Para isso, juntamos na EBAPE um grupo comprometido

“policy briefs”, newsletters, traduções, publicações

em ajudar as redes de escolas públicas pelo Brasil afora a

acadêmicas e guias técnicos. Todo esse trabalho resultou

oferecerem educação equitativa, de qualidade e

em reportagens e entrevistas com nosso time e sobre

inovadora. Essas três questões são essenciais para o

nossa atuação nos principais meios de comunicação do

CEIPE. Não basta ter educação de qualidade para alguns

país. Somente em 2021, fomos citados 673 vezes na mídia,

ou para os mais brilhantes ou ter uma educação

o que nos gerou uma valoração de R$87 milhões.

inovadora que se dirija àqueles que estão em escolas
privadas. O Brasil tem mais de 80% de crianças e jovens

Hoje, nosso perfil profissional é composto por 26

em escolas públicas. Todos merecem excelência

funcionários, incluindo uma porcentagem de 46%

educacional com inovação e altas expectativas de
aprendizagem.

de pessoas negras, 69% feminino e 100% com pósgraduação concluída ou em andamento.

Para fazer isso acontecer, trabalhamos, desde então,
apoiando as redes públicas de ensino na implementação
de políticas públicas, formando líderes - tanto aqueles
que poderão se tornar diretores de escolas ou aqueles
que vão gerir sistemas educacionais - por meio de
mentorias, formações, aconselhamento técnico e,
também, produzindo conhecimento aplicado,
disseminado em seminários abertos ao público ou
eventos internos.

Esse é o CEIPE, nosso centro de política educacional que
acabou de completar cinco anos e numa expressão em inglês
é chamado de “think and do tank”, trazendo ao mesmo
tempo o pensar e o fazer. Colocamos a mão na massa juntos
porque acreditamos e defendemos que todas as crianças e
todos os adolescentes têm capacidade e direito de aprender.
Queremos Educação de qualidade para todos e para cada um.

De novembro de 2016 para cá, nosso grupo
se diversificou, nossa forma de atuação se aprimorou, os
projetos e o número de gestores e redes de ensino
atingidos pelo nosso trabalho cresceram, assim como a
visibilidade da nossa produção.

Claudia Costin
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5 anos de
CEIPE:
O Centro de Excelência e Inovação em Políticas

Assim, nos autodenominamos como “think-and-do-

Educacionais (FGV CEIPE) tem como missão aprimorar

tank”, ou seja, queremos produzir conhecimento,

a gestão da política educacional no Brasil, a fim de

disseminá-lo, e apoiar gestores na sua utilização,

entregar a todas as crianças e jovens brasileiros uma

seja formando esses gestores, seja apoiando-os em

educação básica de qualidade, inovadora e equitativa

seus projetos de transformação das redes de

e, com isso, contribuir para uma sociedade mais

ensino.

cooperativa e próspera.

Ao longo desses cinco anos de realizações, a nossa

Criado em 28 de novembro de 2016 e tendo

visão inicial de atuar para uma educação

iniciado suas atividades em janeiro de 2017, o

equitativa, inovadora, e de qualidade permaneceu

FGV CEIPE faz parte de uma das mais

a mesma. Foi por meio desta percepção que uma
equipe foi reunida na Fundação Getúlio Vargas

prestigiosas universidades do Brasil, a

(FGV) para se comprometer a colaborar com as

Fundação Getúlio Vargas, pertencendo à

redes educacionais brasileiras oferecendo

Escola Brasileira de Administração Pública e

conhecimento, formação e apoio para que

de Empresas (FGV EBAPE).

transformações sejam concretizadas nas redes

Consideramos que uma transformação efetiva na área
de educação pública só é possível por meio de pessoas,
sobretudo as que ocupam cargos de liderança, como
secretários municipais e estaduais de educação. É

públicas de ensino. Essas três características não
somente são essenciais para o trabalho diário do
FGV CEIPE, mas também representam os nossos
valores.

preciso, portanto, qualificar as equipes técnicas para

O último levantamento feito pelo Censo Escolar da

que problemas sejam bem diagnosticados e,

educação básica mostrou que a rede pública

consequentemente, solucionados com políticas

representa 82,5% do total de matrículas no Brasil.

públicas de qualidade.

Só em 2021 foram mais de 37 milhões de crianças e

Além de formar gestores e produzir conhecimento,
atuamos para tornar o conhecimento concreto, prático
e acessível a gestores educacionais. Durante essa
trajetória de cinco anos, o FGV CEIPE foi responsável
pela realização de diversos eventos visando expandir o
debate sobre o sistema educacional.

jovens atendidos pela rede pública no país,
incluindo os inscritos na educação especial. É com
esse entendimento que o FGV CEIPE estabeleceu
como foco os gestores públicos educacionais, para
muni-los das competências, habilidades e
conhecimentos necessários para oferecer
excelência, equidade e inovação para todos.
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O trabalho em equipe é a ferramenta que tornou
possível todas essas realizações no decorrer dos
anos. Da mesma maneira que acreditamos que a
transformação no ensino se dará através de
pessoas, entendemos que a história do FGV CEIPE
só se concretizou com a participação de uma
equipe comprometida e de mantenedores com
visões e valores alinhados aos nossos.

Evento realizado pelo FGV CEIPE em 2019 com o tema “Construção da
Proposta Curricular no Território do Rio de Janeiro: como fazer o
currículo chegar à sala de aula?”

Claudia Costin, diretora do FGV CEIPE, ao lado de Fernando Reimers,
professor da Universidade de Harvard, e Flavio Carvalho de Vasconcelos,
diretor da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da
Fundação Getúlio Vargas (FGV EBAPE), no evento de assinatura do CEIPE
em 2016.

Relatório Anual 2021

05

O que dizem
NOSSOS COLABORADORES:

“Eu sinto um enorme orgulho por ter participado da vida do CEIPE desde a sua
concepção. O trabalho efetivo do centro vem contribuindo para a melhoria da
qualidade e equidade da educação em diversos estados e municípios com ações e
projetos de muito mérito e relevância. Especialmente em momentos de crises, como
a atual, o centro se faz essencial.”

Rafael Parente, conselheiro do CEIPE.

“Já se vão 5 anos ou 1826 dias de intenso trabalho por uma educação pública de
qualidade. Tenho a honra de ser testemunha da criação e do desenvolvimento do
CEIPE, que liderado pela professora Claudia Costin, traz novos ares para a política
educacional do nosso país. Cada evento, cada ação com municípios e cada parceria,
nos inspira a persistir. Obrigado, Claudia, por tanto aprendizado e oportunidades.”

Cristiano Americano, assessor acadêmico do CEIPE.

“Minha relação com o CEIPE vem desde o início das suas atividades na EBAPE. Tive a sorte
de começar como professora da FGV no mesmo período de início do CEIPE e pude
acompanhar todo seu desenvolvimento e potencial na prática. A característica de ser um
‘think-and-do-tank’ faz do CEIPE um ator-chave no cenário educacional brasileiro,
conseguindo alcançar um número enorme de gestores e chegar na ponta com
conhecimento prático em gestão educacional de qualidade.”

Tássia Cruz, gerente-executiva do CEIPE.
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O que dizem
NOSSOS PARCEIROS:
"A Fundação Lemann tem enorme orgulho em apoiar o CEIPE, desde a sua criação. Por meio de
pesquisas, apoio às redes de ensino e formação de lideranças, o Centro tem ajudado a garantir que
políticas educacionais de fato cheguem às escolas – algo muito importante para garantir o direito
de aprendizagem. Mais do que só mantenedores, temos feito projetos em conjunto, como o apoio
à implementação da BNCC e mentoria para secretários de educação. Espero que sejam os primeiros
5 anos de uma longa jornada de contribuições à educação pública brasileira.”

Camila Pereira, Fundação Lemann. A Fundação Lemann
é mantenedora do FGV CEIPE desde o início das nossas atividades.

“Produzir conhecimento a partir de uma base sólida, que combina conhecimento com
vivência prática, é essencial para evoluirmos como país, evitando cometer erros que já
foram solucionados. Nestes cinco anos, o CEIPE se manteve atento às tendências e com
uma equipe competente e produtiva, instigando reflexões e debates em busca de soluções
inovadoras e ações colaborativas sobre diversos temas da educação.”

Angela Dannemann, CEO da Fundação Itaú Social.
A Fundação Itaú Social é mantenedora do FGV CEIPE desde o início das
nossas atividades.

“O CEIPE completa cinco anos com muita energia para contribuir com a educação brasileira,
especialmente com a Primeira Infância. A nossa parceria, na promoção da qualificação e
estímulo ao fortalecimento de políticas públicas junto às Secretarias de Educação dos
municípios, o projeto Qualificação Direta em Primeira Infância, é motivo de muito orgulho.”

Olinta Cardoso, gerente-executiva de Responsabilidade Social na Petrobras.
A Petrobras é parceira do FGV CEIPE no projeto ‘Qualificação Direta em
Primeira Infância’.
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Atuação
EM 2021:
O Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais (FGV CEIPE) realiza suas ações com um propósito
fundamental: melhorar a gestão da política educacional no Brasil. Sendo assim, nossas atividades se concentram
em cinco áreas integradas que cumprem com esse papel transformador: (1) Produção de Conhecimento Aplicado,
(2) Formação de Líderes em Políticas Educacionais e (3) Apoio à Implementação de Políticas Educacionais.
Temos mais duas coordenações de apoio: (4) Comunicação e (5) Operações e Estratégia.

COORDENAÇÕES DE APOIO:

Produção de
Conhecimento em
Políticas
Educacionais

- Operações e Estratégia
- Comunicação

Tem como objetivo
desenvolver competências
pessoais, relacionais e de
gestão em política
educacional para maximizar o
impacto da sua atuação.

Formação de
Líderes em
Políticas
Educacionais

Apoio à
Implementação de
Políticas
Educacionais

Tem como objetivo fomentar a
produção de conhecimento
aplicado em educação no Brasil,
desenvolvendo materiais que
atendam às demandas e interesses
de gestores públicos, de
formadores de opinião, da
academia e da imprensa.

Tem como objetivo apoiar a
gestão de redes públicas
de ensino no desenho e
implementação de políticas
educacionais.

Com o início da pandemia de Covid-19 em

O Brasil enfrenta fortes obstáculos no que diz

2020 e considerando o agravamento das

respeito à garantia de qualidade e equidade na

condições sanitárias que permeiam até hoje,
nossa preocupação com a desigualdade

educação básica.
O Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB) nos mostra que um dos principais

educacional, com os desafios enfrentados

desafios no desenvolvimento da educação no

pelos educadores em decorrência de novos

país está nas grandes desigualdades sociais,

modelos de ensino (como o Ensino Remoto

fortemente influenciadas por fatores como: nível

Emergencial - ERE, por exemplo), e não
obstante, com as dificuldades de

socioeconômico, localização regional e cor/raça.
Nesse sentido, o FGV CEIPE se propõe a oferecer
o apoio necessário aos gestores do setor para

aprendizagem e desenvolvimento das

que alcancemos o objetivo de transformar o

crianças que foram atingidas por essa

ensino no nosso país. As cinco áreas de atuação

transformação em todos os aspectos da

trabalham em conjunto com esse propósito e

vida, se intensificou.

atuam através de projetos, mentorias, eventos e
publicações.
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1 - Formação de líderes
EM POLÍTICAS EDUCACIONAIS:
“O CEIPE forma líderes educacionais através de mentorias, oficinas, palestras e
criação de redes colaborativas. Prezamos pela construção da aprendizagem
baseada na prática e voltada para ela. Acreditamos que apoiar o desenvolvimento
desses líderes é impactar também as redes nas quais estão inseridos.”

Deborah Lourenço, coordenadora de Formação de Líderes em
Políticas Educacionais.

Qualquer mudança na educação pública passa por

atuação de cada gestor e apoiamos, através de

pessoas, principalmente aquelas que estão nas mais

mentorias, a tomada de decisões técnicas,

de 5.500 secretarias municipais e estaduais de

administrativas e políticas necessárias para o

educação do Brasil. Sem equipes técnicas

gestor realizar a transformação desejada, de

qualificadas capazes de diagnosticar os problemas,

forma que os gestores atendidos sejam capazes de

pensar soluções e com capacidade de implementá-

garantir a aprendizagem adequada dos seus

las, não teremos redes públicas de ensino de

alunos de maneira efetiva e duradoura.

qualidade.

A Formação de Líderes em Políticas Educacionais

Nossos projetos de Formação de Líderes em Políticas

se dá através de oficinas, palestras e mentorias,

Educacionais contêm um forte componente de

que oferecem aos gestores públicos a

qualificação das equipes com as quais trabalhamos,

possibilidade de serem acompanhados e

para que possam dar continuidade ao trabalho após

aconselhados de perto por profissionais com

o término do projeto. Nesse sentido, desenvolvemos

ampla experiência em gestão pública da educação.

como estratégia uma metodologia de formação de

Fazemos isso porque acreditamos que, ao apoiar o

gestores educacionais. Partindo da nossa “Matriz de

desenvolvimento daqueles que lideram as redes

Competências do Gestor de Políticas Educacionais¹”,

públicas do país, atingimos as organizações nas

nós apoiamos o desenvolvimento de competências
pessoais, relacionais e de gestão para um gestor ter

quais estão inseridos, consequentemente
impactando o aprendizado dos estudantes.

sucesso em sua atuação. Como parte essencial da
nossa metodologia de formação, trabalhamos com
projetos concretos de transformação no campo de

1 FGV

CEIPE (2019). “Matriz de Competências do Gestor de Políticas Educacionais”. Link:
https://ceipe.fgv.br/artigos/matriz-de-competencias-do-gestor-de-politicas-educacionais
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Elaboração FGV CEIPE

Em 2021, nossos principais projetos da área de

participação de 15 líderes educacionais,

Formação de Líderes em Políticas Educacionais

representantes das redes municipais e estadual,

foram:

responsáveis por mais de 3.500 escolas e 1,5
milhão de alunos da educação básica. Dentro do

I - REDE DE LÍDERES
EDUCACIONAIS FLUMINENSE:

contexto eleitoral, a segunda turma foi composta
por 15 líderes educacionais. Todos os
participantes da segunda turma são servidores de

Realizado com financiamento da Fundação Itaú

carreira e ocupam o cargo de diretor regional

Social, Instituto Humanize e do Instituto República, o

pedagógico, decisão essa que permitiu o FGV

projeto tem como objetivo criar uma rede de troca

CEIPE continuar suas atividades em todas as

de aprendizagens para gestores públicos que atuam

regionais da SEEDUC-RJ, apesar da instabilidade

na educação do estado do Rio de Janeiro. Iniciamos a

política que o estado viveu.

primeira turma do projeto em 2019 com a

Relatório Anual 2021
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As mentorias individuais são serviços oferecidos pelo FGV CEIPE aos gestores educacionais com o intuito de
acompanhá-los diretamente nos seus trabalhos em prol da educação. Promovemos o compartilhamento de
conhecimento por meio de encontros entre os profissionais de gestão. Assim, o intuito deste projeto é fazer
com que as lições aprendidas sejam divididas com outros membros da equipe e sirvam de guia para aqueles que
buscam aprimorar seu trabalho. No ano de 2021, alcançamos o total de 49 líderes mentorados e 19 líderes
formados pelo FGV CEIPE.

II - PARCERIA VOTORANTIM PELA EDUCAÇÃO

Com o apoio do Instituto Votorantim, participamos pelo 4o ano do projeto “Parceria Votorantim pela Educação”.
Apoiamos os secretários de educação dos municípios Aripuanã (MT), Camaçari (BA), Divinolândia (SP), Lagamar
(MG), Matias Barbosa (MG), Niquelândia (GO), Nova Granada (SP), Rosana (SP) e Salto de Pirapora (SP). Foram
realizadas mentorias guiadas pela diretora e professora Claudia Costin.

2 – Apoio à Implementação
DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS:
“A área de Apoio à Implementação de Políticas Educacionais apoia a gestão de redes
públicas de ensino a partir da identificação dos desafios das redes, geração de ideias,
desenvolvimento de planos e metas, implementação e monitoramento dos projetos e
programas e difusão das boas práticas e lições aprendidas.”

Patrícia Bizzotto, coordenadora de Apoio à Implementação de
Políticas Educacionais.

Relatório Anual 2021
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A segunda frente de atuação do FGV CEIPE é

e adaptadas ao contexto local. Apoiamos as redes

centrada no suporte à gestão de redes públicas de

em diversas frentes de trabalho referentes à

ensino no desenho e implementação de políticas

Gestão Pedagógica e à Gestão da Rede:

educacionais. Nossa ação é iniciada a partir de um
diagnóstico da realidade local e nos preocupamos
com a legitimidade, efetividade e continuidade das

GESTÃO PEDAGÓGICA:

ações implementadas, não obstante com a sua
chance de replicação e capacidade de contribuir
com a transformação educacional de outras redes.

Ações voltadas ao currículo/ implementação da

Dessa forma, temos como premissa documentar e

BNCC, materiais didáticos, formação de

divulgar todos os nossos projetos de apoio às redes.

professores e avaliação da aprendizagem.

Acreditamos que cada etapa da educação básica
possui objetivos específicos e, por isso, voltamos
nossas ações em campo para a promoção da

GESTÃO DA REDE:

ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da
educação.
A equipe do FGV CEIPE trabalha ao lado das equipes
das Secretarias auxiliando-as na implementação
efetiva das políticas da rede, na identificação de
gargalos e na criação de soluções efetivas

Acompanhamento, monitoramento e supervisão
dos resultados das escolas, de políticas de
incentivos, de aprimoramento dos processos de
matrícula, de ampliação de vagas, e de oferta
escolar.

Relatório Anual 2021
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EXEMPLOS DE AÇÕES DO FGV CEIPE
EM PROJETOS DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO:

Retratos dos municípios participantes em 2021 do Projeto Qualificação Direta em Primeira Infância.
O retrato consiste em um apanhado dos dados oficiais referentes à Educação Infantil de cada cidade.

Relatório Anual 2021
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Mapas georreferenciados dos municípios participantes em 2021 do Projeto Qualificação Direta em Primeira Infância. O desenvolvimento desses mapas fez parte da etapa de
elaboração do diagnóstico de acesso à creche. Os mapas são dinâmicos e são utilizados para indicar a demanda futura por matrículas em creches e para análise de demanda
reprimida. Apontam equipamentos de referência para a Educação Infantil em cada cidade.

Elaboração FGV CEIPE

Em 2021, nosso principal projeto da área de Apoio à

O projeto visa o desenvolvimento pleno das

Implementação de Políticas Educacionais foi:

crianças de 0 a 5 anos, a partir da sua inserção
em unidades de Educação Infantil de qualidade.

I - QUALIFICAÇÃO DIRETA
PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA

Para isso, secretários de educação são orientados para a
garantia da aprendizagem na Primeira Infância e as
Redes recebem apoio para implementar programas e

Em parceria com a Petrobras, no âmbito da Iniciativa

políticas voltados para a melhoria da qualidade da

Territórios pela Primeira Infância, o FGV CEIPE – a

Educação Infantil. Além disso, nosso suporte técnico

partir do projeto Qualificação Direta em Primeira

abrange o apoio às equipes de pré-escolas modelo em

Infância – tem como propósito melhorar a gestão da

quatro municípios, a fim de implementar ações de

Educação Infantil nos 15 municípios contemplados

melhoria das oportunidades de aprendizagem.

pela Iniciativa, por meio de ações de qualificação dos
secretários de educação e do apoio à equipe técnica
das secretarias para a implementação de políticas
voltadas para a Primeira Infância.
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3 – Produção de conhecimento
EM POLÍTICAS EDUCACIONAIS:
“A área de Produção de Conhecimento tem como objetivo fomentar a produção de
conhecimento aplicado em educação no Brasil. São as atividades principais: o
desenvolvimento de materiais que atendam demandas dos gestores educacionais, a
disseminação do conhecimento produzido pelas demais coordenações e a produção e
aplicação de sistemas de monitoramento e avaliação (M&A).”

Ariana Britto, coordenadora de Produção de Conhecimento em Políticas
Educacionais.

Temos como objetivo fomentar a produção de

com o objetivo de melhorar a educação pública

conhecimento aplicado em educação,

no Brasil.

desenvolvendo materiais que atendam às demandas

Desenvolvemos, também, uma metodologia de

e interesses de gestores públicos, de formadores de

monitoramento e avaliação de projetos

opinião, da academia e da imprensa.

educacionais. Nossa metodologia de

Registramos e sistematizamos o conhecimento

monitoramento e avaliação atua no

produzido pela equipe do FGV CEIPE nos projetos de

desenvolvimento de uma teoria da mudança,

formação e apoio às redes em que atuamos;

com indicadores de acompanhamento de

traduzimos e adaptamos pesquisas e relatórios

processo, eficácia e efetividade do projeto,

internacionais para o contexto local; produzimos

trabalhando conjuntamente produtos de

relatos de caso, livros, relatórios, policy briefs, entre

avaliação qualitativa e análises quantitativas,

outros documentos que contribuam

particularmente de avaliação de impacto.

Elaborado FGV CEIPE
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Em 2021, as publicações em destaque foram:

Produzido pelo FGV CEIPE e publicado em agosto de
2021, o 15º documento da série Políticas
Educacionais em Ação analisa as desigualdades

I - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
E TÉCNICA NO BRASIL: CONSIDERAÇÕES
SOBRE O NÍVEL MÉDIO

educacionais no país, a partir de três pontos: acesso,
permanência e aprendizados viabilizados por uma
escola.

Autores: Danielle Carusi Machado, Mauricio Cortez

Link: https://ceipe.fgv.br/artigos/ politicas-

Reis e Graciele Pereira Guedes.

educacionais-em-acao-numero-15

Produzido pelo FGV CEIPE em março de 2021, o 13º

IV - DIMENSÕES DO DIÁLOGO:
COMO MINIMIZAR OS IMPACTOS
DA PANDEMIA DE COVID-19 NA
APRENDIZAGEM ESCOLAR?

documento da série Políticas Educacionais em Ação
analisa a importância dos programas de ensino ligados
à educação técnica e ao treinamento profissional como
formas mais rápidas de elevar o capital humano
voltado para o mercado de trabalho.

Autores: Letícia Côrtes e Saulo Albuquerque

Link: https://ceipe.fgv.br/artigos/politicas-

Produzido pelo FGV CEIPE e publicado em fevereiro de

educacionais-em-acao-numero-13

2021, o documento contou com o apoio da Fundação
Lemann, Instituto Natura e Undime para buscar e
apoiar trocas entre lideranças educacionais, com

II - EDUCAÇÃO HÍBRIDA:
REFLEXÕES PARA A EDUCAÇÃO PÓSPANDEMIA

objetivo de minimizar os danos causados pela
pandemia da COVID-19 à aprendizagem escolar de
alunos de todo o país.

Autores: Lilian Bacich, José Moran e Elisangela
Florentino

Link: https://ceipe.fgv.br/artigos/dimens oes-dodialogo-como-minimizar-os-impactos-da-pandemia-de-

Produzido pelo FGV CEIPE e publicado em abril de

covid-19-na-aprendizagem

2021, a 14ª edição da série Políticas Educacionais em
Ação traz uma reflexão sobre o que esperar da
educação pós-pandemia.

V - OTEC | RELATÓRIO
INTERMEDIÁRIO 2020

Link: https://ceipe.fgv.br/artigos/politicaseducacionais-em-acao-numero-14

Autores: Adriana de Queiroz, Adson Danilo de Moraes
Lima e Yara Duque Silva

III - AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS
BRASILEIRAS PRECISAM SER REDUZIDAS.
COMO FAZER ISSO?
Autores: Fábio Waltenberg, Lara Simielli, José
Francisco Soares e Graciele Pereira Guedes
(assistente de pesquisa).

Produzido pelo FGV CEIPE e publicado em março de
2021, o relatório faz parte da estratégia de
Monitoramento e Avaliação (M&A) da IEC-BNDES, sob
responsabilidade do Observatório Tecnologia na Escola
(Otec).
Link: https://ceipe.fgv.br/artigos/otec-relatoriointermediario-2020
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VI - OTEC | ESTUDO DE CASO TO
LIGADO – A INICIATIVA BNDES
EDUCAÇÃO CONECTADA NO
TOCANTINS

VIII - OTEC | RELATÓRIO
BOAS PRÁTICAS

Autores: Daniela de Santana Falcão, Yara Duque Silva e

Autores: Daniela de Santana Falcão, Pedro Rodrigues

Adriana de Queiroz.

dos Santos e Yara Duque Silva.

Produzido pelo FGV CEIPE e publicado em março de

Produzido pelo FGV CEIPE e publicado em agosto de

2021, o estudo documenta o processo de

2021, o relatório busca apresentar e qualificar práticas

implementação da Iniciativa BNDES Educação Conectada

identificadas em quatro territórios participantes –

(IEC-BNDES) nos municípios de Araguaína e Gurupi,

Paraíba, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins – que

ambos territórios tocantinenses.

contribuíram para uma boa condução e
implementação da Iniciativa em termos operacionais e

Link: https://ceipe.fgv.br/artigos/otec-estudo-de-caso-

de gestão.

ligado-iniciativa-bndes-educacao-conectada-notocantins

Link: https://ceipe.fgv.br/artigos/otec-relatorio-deboas-praticas-de-implementacao

VII - OTEC | ESTUDO DE CASO EDUCAÇÃO
GAÚCHA CONECTADA – A INICIATIVA
BNDES EDUCAÇÃO CONECTADA NO RIO
GRANDE DO SUL

Autores: Daniela de Santana Falcão, Yara Duque Silva e

IX - MUDANÇAS NAS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS DOCENTES AFETAM
OS RESULTADOS ESCOLARES?
UMA INTERVENÇÃO ALEATORIZADA
EM UM CONTEXTO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL

Adriana de Queiroz.
Autores: Tássia Cruz, Ariana Britto e Eduardo Sá.
Produzido pelo FGV CEIPE e publicado em março de
2021, este estudo documenta o processo de

Produzido pelo FGV CEIPE e publicado em setembro

implementação da Iniciativa BNDES Educação Conectada

de 2021 na XI Reunião da ABAVE, esse estudo

(IEC-BNDES) no território gaúcho, nos municípios de

procurou avaliar como uma intervenção – oficinas de

Santa Maria e Cachoeira do Sul.

modos de pensar de crescimento para professores do
5º ano do ensino fundamental – impacta o mindset

Link: https://ceipe.fgv.br/artigos/otec-estudo-de-caso-

dos professores e como essas mudanças afetam suas

educacao-gaucha-conectada-iniciativa-bndes-educacao-

práticas pedagógicas em sala de aula e,

conectada-no-rio

consequentemente, os resultados dos alunos.

Link: https://ceipe.fgv.br/artigos/mudanca-naspraticas-pedagogicas-docentes-afetam-os-resultadosescolares-uma-intervencao
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Nossos principais projetos da área de Produção de
Conhecimento ao longo do ano:

I - OBSERVATÓRIO DO EDUCAÇÃO CONECTADA
(OTEC) E ESTRATÉGIA DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO (M&A) DA INICIATIVA EDUCAÇÃO
CONECTADA (IEC)

III - FORÇA TAREFA DE
RESPOSTA À PANDEMIA DO
COVID- 19
A pandemia gerou mudanças radicais no cotidiano
de todos, não obstante, o setor da educação
também foi atingido. Professores e gestores
educacionais tiveram que adaptar suas atuações,

A Rede de Instituições do Observatório Tecnologia na

identificando os problemas desse novo modelo de

Escola (Rede OTec) faz parte de ampla estratégia de

ensino e recuperando a aprendizagem dentro

Monitoramento e Avaliação (M&A) da iniciativa BNDES

desse contexto diferente. O FGV CEIPE apoia um

Educação Conectada e atua como um centro de

grupo de instituições denominado “Força Tarefa”

convergência, produção e difusão de dados,

na elaboração de relatórios de políticas

informações e conhecimentos sobre o uso de

educacionais, sistematização de boas práticas de

tecnologias na escola. Atualmente, a Rede OTec tem o

redes municipais e estaduais e realização de

FGV CEIPE como instituição âncora e conta com 32

webinários abertos ao público geral.

instituições participantes, dentre elas, universidades,
grupos de pesquisa e organizações da sociedade civil.

II - POLÍTICAS EDUCACIONAIS EM
AÇÃO

IV - CAPES/ PRINT: PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE
INTERNACIONALIZAÇÃO DE
INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR

Através desse projeto, o FGV CEIPE busca expandir o

O projeto foi criado em resposta ao edital da CAPES

debate sobre temas relevantes para a área de

para participação no Programa Institucional de

educação por meio da produção de relatórios de

Internacionalização de Instituições de Ensino

políticas públicas, visando não só trazer o

Superior (IES) e de Institutos de Pesquisa do Brasil.

conhecimento acadêmico para a comunidade

Pretendemos dar suporte a educação no país

educacional, bem como trazer recomendações de

através da oferta de curso de formação strictu

políticas educacionais com base nas evidências

sensu (Mestrado Profissional) em gestão da

estudadas. Em parceria com a Fundação Roberto

educação e do compartilhamento de relatórios de

Marinho, o CEIPE irá produzir 12 podcasts para

políticas públicas que apresentem pesquisa

veiculação destes relatórios. Com transmissão no Canal

acadêmica e soluções concretas para os principais

Futura, nosso objetivo é difundir a discussão sobre o

desafios enfrentados pela educação pública

ensino em diferentes nichos.

brasileira. O curso será oferecido pela FGV EBAPE.
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V – PESQUISA-FORMAÇÃO: MODOS
DE PENSAR DOS PROFESSORES – RIO
DE JANEIRO

mindset dos professores e os estereótipos raciais
impactam as suas práticas pedagógicas e o resultado
acadêmico.

VI - PARCERIA COM O MOVIMENTO
PELA BASE

Financiado pela Rede de Pesquisa e Conhecimento
Aplicado da FGV2, esse projeto analisa o impacto de
uma intervenção capaz de mudar os modos de pensar

A iniciativa busca entregar o Cronograma Nacional

(“mindset”) de professores do 5o ano do Ensino

de Implementação da BNCC e do Novo Ensino

Fundamental da rede municipal do Rio de Janeiro. A

Médio. Em parceria com o Movimento pela Base,

intervenção consiste em cinco oficinas formadas por

este projeto tem como objetivo fornecer clareza e

uma parte expositiva, vídeos, atividades e discussões. A

aplicabilidade a partir da estruturação das redes

pesquisa realizada em 2019 apresentou efeitos muito

de ensino para a implementação da BNCC, assim

positivos e significativos nos resultados dos estudantes.

como apontar os principais caminhos para um

Uma nova etapa do projeto foi desenvolvida em 2021,

melhor alinhamento nacional das políticas e

a qual objetiva analisar como a interação do

auxiliar os gestores educacionais em suas
realizações.

4 - COMUNICAÇÃO
“Com o objetivo de disseminar e aprofundar o debate sobre algumas das principais
questões referentes à educação brasileira, o CEIPE realiza, desde que iniciou suas
atividades, eventos internos e externos. Esses, abertos ao público geral e gratuitos. Neste
período de pandemia, passamos do formato presencial para o online e direcionamos seus
temas para a resposta das redes públicas de ensino à atual crise. Tendo como
palestrantes pesquisadores, especialistas em política educacional e gestores públicos de
diferentes municípios e estados, nossos eventos são, também, importantes ferramentas
para troca de conhecimento e divulgação do nosso trabalho.”

Andressa Lopes, coordenadora de Comunicação.

Nosso principal objetivo no início do ano para o setor de Comunicação era a realização de pelo menos 10 eventos
virtuais abertos ao público, e conseguimos alcançar tal objetivo graças aos profissionais especialistas e
profissionais com experiência prática em suas áreas, como pesquisadores, secretários de educação, gestores
escolares e professores que aceitaram participar desse espaço de debate e contribuíram para o desenvolvimento
de discussões da comunidade educacional.

2 Link:

https://portal.fgv.br/rede-pesquisa-e-conhecimento-aplicado
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Além dos webinários, realizamos uma série de eventos

Participaram os especialistas: Fernando Abrúcio,

internos. O projeto Educação na Mesa é um encontro

Lara Simielli, Francisco Soares, Fabio Waltenberg,

que tem como objetivo discutir temas relacionados a

Ana Cristina de Oliveira, Daniel Santos e Gabriel

políticas educacionais por meio de um ciclo de

Corrêa, que abordaram temas como equidade,

debates. Diferente do modelo aberto ao público geral,

políticas de gestão educacional e os anos finais do

esse é um momento de colaboração entre a equipe do

ensino fundamental. Debatemos também, com o

FGV CEIPE com os demais convidados especiais. Ao

time do Todos pela Educação, o novo relatório do

longo deste ano, cinco edições do Educação na Mesa

Educação Já 2022.

foram realizadas.

Elaborado FGV CEIPE

Em 2021, tivemos os seguintes eventos realizados3:

I – DIMENSÕES DO DIÁLOGO: COMO
MINIMIZAR OS IMPACTOS DA PANDEMIA DE
COVID- 19 NA APRENDIZAGEM ESCOLAR?

base o documento “Dimensões do Diálogo: como
minimizar os impactos da pandemia de COVID-19
na aprendizagem escolar?4”, um dos materiais do
projeto Força Tarefa, produzido pelo FGV CEIPE,

O primeiro webinário de 2021 teve como

3

Todos os webinários estão disponíveis no canal de Youtube da FGV: https://www.youtube.com/user/fgvtv

4 FGV

CEIPE (2021). “Dimensões do Diálogo: como minimizar os impactos da pandemia de COVID-19 na aprendizagem escolar?”. Link:
https://ceipe.fgv.br/artigos/dimensoes-do-dialogo-como-minimizar-os-impactos-da-pandemia-de-covid-19-na-aprendizagem
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em parceria com a União dos Dirigentes Municipais
(Undime), Fundação Lemann e Instituto Natura. O
exemplar apresenta casos de sucesso no contexto de

III – BOAS PRÁTICAS DO ENSINO
REMOTO E RECOMENDAÇÕES PARA
O ENSINO HÍBRIDO

pandemia na área da educação, possibilitando, assim,
tanto o suporte a gestores educacionais na elaboração
de estratégias positivas, quanto o fortalecimento do
debate público qualificado. O evento contou com a
participação do presidente nacional da União dos
Dirigentes Municipais (Undime), Luiz Miguel, do diretor
de Políticas Educacionais da Fundação Lemann, Daniel
de Bonis, da gerente de Articulação do Instituto
Natura, da nossa diretora, Claudia Costin, da
consultora e redatora do documento, Letícia Côrtes, e
de uma das colaboradoras da publicação, Izabella

O evento foi o pré-lançamento de mais um
documento produzido pelo FGV CEIPE em parceria
com a Fundação Lemann e o Instituto Natura. O
evento contou com a participação da nossa
diretora, Claudia Costin, e do diretor-presidente
do Instituto Natura5, David Saad. Participaram
também os redatores do documento Heloísa
Mesquita, Letícia Côrtes, Márcia Gil e Renan
Sargiani. A mediação ficou a cargo de Patrícia
Bizzotto, coordenadora no FGV CEIPE.

Cavalcante Martins.

II – PRÁTICA DE ENSINO HÍBRIDO NAS
ESCOLAS PÚBLICAS

IV – DESAFIOS E O FUTURO
TÉCNICO E PROFISSIONAL NO
BRASIL

‘Práticas de Ensino Híbrido nas Escolas Públicas’ foi o

O quarto webinário de 2021 contou com a

segundo webinário que o FGV CEIPE realizou em 2021.

participação da diretora do CEIPE, Claudia Costin,

Além da diretora do centro, Claudia Costin,

da superintendente do Itaú Educação e Trabalho,

participaram também Renato Feder, secretário de

Ana Inoue, do ex-subsecretário de ensino

Educação do Paraná, Paulo Miranda, presidente da

profissionalizante da Secretaria de

MultiRio, e Lúcia Dellagnelo, diretora-presidente do

Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Daniel

Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB). O

Barros, da supervisora de Educação Profissional da

evento apresentou práticas-modelo no ensino híbrido

Secretaria de Estado da Educação do Maranhão,

e discutiu as dificuldades em sua implementação.

Josélia Castro, e da professora da UFF Danielle
Carusi (autora do relatório recém-publicado do
FGV CEIPE6, em coautoria com Maurício Reis e
Graciele Guedes). A mediação ficou a cargo de
Deborah Lourenço, coordenadora no FGV CEIPE.

5 FGV

CEIPE (2021). “Boas práticas de ensino remoto e recomendações para o ensino híbrido.” Link: https://ceipe.fgv.br/eventos/boas-praticas-deensino-remoto-e-recomendacoes-para-o-ensino-hibrido
6 FGV

CEIPE (2021). “Educação Profissional e Técnica no Brasil: considerações sobre o nível médio.” Políticas Educacionais em Ação, número 13 - março
de 2021. Link: https://ceipe.fgv.br/sites/ceipe.fgv.br/files/artigos/pb_ensino_tecnico.pdf
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V – LANÇAMENTO OTEC: COMO
MONITORAR E AVALIAR POLÍTICAS DE
INSERÇÃO TECNOLÓGICA NA
EDUCAÇÃO?
Nesta sessão, foi realizado o lançamento institucional
da Plataforma OTec (otec.net.br), assim como uma
breve apresentação do site, com enfoque em como
pesquisadores da área e redes de ensino podem
usufruir das informações oferecidas. Aproveitamos
para apresentar a Rede OTec, que está com edital de
composição aberto, atualmente composta por 32
instituições com experiência comprovada em M&A
de programas e/ou políticas educacionais. Após a
apresentação, foi realizada uma mesa redonda com
representantes selecionados da Rede OTec,
discutindo o uso de evidências para a construção de
políticas educacionais e a tecnologia na educação.
O evento contou com a presença da diretora, Claudia
Costin, a gerente-executiva do FGV CEIPE, Tássia
Cruz, a gestora do OTec, Yara Duque, a especialista
em Educação do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), Ximena Duenas e a diretora
da Rede Brasileira de M&A, Marcia Joppert. A
coordenadora Patrícia Bizzotto foi a mediadora.

da secretária de Educação de Nova Iguaçu, Virgínia
Rocha e da diretora regional pedagógica do
Noroeste Fluminense, Luciana Vicente.

VII – COMO ANDA A
IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC NO
BRASIL?
O sexto evento realizado pelo FGV CEIPE mostrou
uma visão ampla do processo da aplicação da Base
Nacional Comum Curricular nos estados e
municípios, assim como abordou as 4 dimensões
da implementação da BNCC separadamente:
Currículo, Formação, Materiais Didáticos, e
Avaliação. Convidados pela diretora Claudia
Costin, participaram Mauro Rabelo, secretário de
Educação Básica do MEC, Luiz Miguel Garcia,
presidente da Undime Nacional, Raimundo
Barradas, secretário executivo adjunto da
Secretaria de Educação do Amazonas e
representante do Consed, Alice Ribeiro, diretora
de articulação do Movimento pela Base, Haroldo
Rocha, líder do movimento Profissão Docente,
Katia Smole, diretora do Instituto Reúna, Lina
Kátia, coordenadora geral do Caed/UFJF e Ricardo
Tavares, vice-presidente da Abrelivros e diretor
geral da FTD Educação.

VI – LIDERANDO A GESTÃO
EDUCACIONAL
Mediado pela coordenadora Deborah Lourenço, o
webinário teve a presença da diretora Claudia

VIII – POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO
CONECTADA:
QUAIS SÃO AS BOAS PRÁTICAS?

Costin, do fundador do Centro de Liderança Pública
(CLP), Luiz Felipe d’Avila, da ex-secretária de

O webinário foi responsável pelo lançamento do

Educação de Manaus, Katia Schweickardt,

Relatório OTec sobre a implementação da Iniciativa
BNDES Educação Conectada7.

7 FGV

CEIPE (2021). “Relatório Intermediário 2020: O segundo ano de implementação da Iniciativa BNDES Educação
Conectada (IEC-BNDES” - março de 2021. Link:
https://ceipe.fgv.br/sites/ceipe.fgv.br/files/artigos/relatorio_intermediario_2020.pdf

Relatório Anual 2021

22

Participaram: o diretor de Crédito Produtivo e
Socioambiental do BNDES, Bruno Caldas Aranha, os
secretários de Educação do município de Santa Maria

X – COMO CONQUISTAR
EQUIDADE NA VOLTA ÀS
AULAS?

(RS), Lúcia Madruga, e do Estado da Paraíba, Claudio
Furtado. Representando a Coordenadoria Geral de

O último webinário de 2021 foi dividido em duas

Tecnologia e Inovação da Educação Básica do MEC,

mesas: na primeira, “Avaliação Diagnóstica e

Luiza Carvalhal. As autoras do documento, Yara

Reforço Escolar”, participaram Lina Kátia,

Duque e Daniela Falcão, assim como nossa diretora,

coordenadora-geral do CAEd-UFJF, e Diego

Claudia Costin, também participaram. Ariana Britto,

Calegari, secretário de Educação de Joinville (SC).

coordenadora no CEIPE, foi responsável pela

Já a segunda mesa, “Apostando na Capacidade de

mediação.

Aprender de Todos”, contou com a participação
de Tássia Cruz, gerente-executiva do FGV CEIPE, e

IX – É ERRADO ALFABETIZAR NA PRIMEIRA
INFÂNCIA?

Ariana Britto, coordenadora e mediadora. Foram
apresentadas de forma respectiva por ambas as
representantes do FGV CEIPE pesquisas sobre

Esse é um dos produtos do projeto da parceria
entre o FGV CEIPE e a Petrobras. O evento contou
com a participação de Claudia Costin, diretora do
FGV CEIPE, e dos especialistas Augusto Buchweitz,
professor da Escola de Ciências da Saúde e
pesquisador do Instituto do Cérebro/PUCRS, Maria
Regina Maluf, professora da PUC de São Paulo, e
Ana Cipriano, pesquisadora do LEPES (laboratório
da USP de Ribeirão Preto). Tiana Tapety, secretária
de Educação de Oeiras (PI), e as parceiras do FGV
CEIPE no projeto "Iniciativa Territórios pela
Primeira Infância", Olinta Cardoso, gerenteexecutiva de Responsabilidade Social na Petrobras,
e Marta Braz, secretária de Educação de São
Sebastião (SP), também participaram. A mediação
foi realizada pela coordenadora Patrícia Bizzotto.

modos de pensar de crescimento e equidade
racial. Claudia Costin, diretora do FGV CEIPE, foi a
responsável pela análise final do evento.

Relatório Anual 2021

23

5 – Operações e
ESTRATÉGIA
“Nossos esforços para atrair e reter talentos diversos têm surtido efeito. Atualmente, a
equipe é composta por 26 profissionais de diferentes backgrounds, baseados no Brasil e
no exterior, com 46% de pessoas negras, 69% de mulheres e 100% de pessoas que
concluíram ou estão cursando pós-graduação, exceto estagiários.”

Marcos Moraes, coordenador de Operações e Estratégia.

A Coordenação de Operações & Estratégia é a área

No último ano, esses eventos abordaram os

responsável por apoiar a gestão interna do FGV

seguintes assuntos: a importância do

CEIPE, garantindo que as demais coordenações se

Monitoramento e Avaliação e o papel do

dediquem às suas atividades técnicas. Fazem parte

Observatório Tecnologia na Escola; os desafios

do seu escopo a captação de projetos e doações, a

da Educação Infantil e o projeto Qualificação

gestão orçamentária e financeira, a gestão de

Direta em Primeira Infância; a necessidade do

contratos, a comunicação interna e o relacionamento

desenvolvimento de gestores educacionais e o

institucional com parceiros e mantenedores.

projeto Rede de Líderes Educacionais
Fluminense.
O Momento CEIPE é um importante espaço para

Com objetivo de aumentar o

compartilhamento de experiências sobre os

engajamento e o senso de

projetos desenvolvidos e promoção da interação
da equipe.

pertencimento da equipe, a área criou
o Momento CEIPE, uma série de
reuniões periódicas com toda a
equipe para discussão dos principais
projetos e temas de atuação do FGV
CEIPE.
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Número estimado de alunos
IMPACTADOS PELAS AÇÕES DO FGV
CEIPE
SIGLA

ESTADO

NÚMERO
DE ALUNOS
IMPACTADOS

AC

ACRE

-

AL

ALAGOAS

-

AM

AMAZONAS

-

AP

AMAPÁ

-

BA

BAHIA

82.437

CE

CEARÁ

-

DF

DISTRITO FEDERAL

-

ES

ESPÍRITO SANTO

-

GO

GOIÁS

3.402

MA

MARANHÃO

-

MG

MINAS GERAIS

2.692

MS

MATO GROSSO DO SUL

-

0

0

0

0

0

0
0

0

8950
40681

0
0

27819

0

14611

82437

3277

3402
2692

0

0

MT

MATA GROSSO

3.277

PA

PARÁ

-

PB

PARAÍBA

40.681

PE

PERNAMBUCO

-

PI

PIAUÍ

-

PR

PARANÁ

28.113

RJ

RIO DE JANEIRO

787.421

RN

RIO GRANDE DO NORTE

8.950

RO

RONDÔNIA

-

RR

RORAIMA

-

0

0

RS

RIO GRANDE DO SUL

26.458

1

5.000

SC

SANTA CATARINA

-

5.001

40.000

SE

SERGIPE

14.611

40.001

800.000

SP

SÃO PAULO

27.991

TO

TOCANTINS

27.819

27991

787421

28113
0
26458

ESCALA
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6 – EQUIPE
Coordenação de Operações
e Estratégia

Analista Financeira
NATHALIA PIMENTA

MARCOS MORAES

Estagiária
Coordenação de Comunicação
JULIA GATTULLI

Direção

Gerência Executiva

CLAUDIA COSTIN

TÁSSIA CRUZ

ANDRESSA LOPES

Estagiário
NATAN MENDANHA

Coordenação de Produto de
Conhecimento

Estagiária
KAYLANI MOREIRA

Assessoria Acadêmica
ARIANA BRITTO

Gestores de Projeto

CRISTIANO AMERICANO

Coordenação de Formação de
Líderes

Equipe Dedicada

Estagiário
WILKER BENTO

DEBORAH LOURENÇO

Gestores de Projeto

Equipe Dedicada

Coordenação de Implementação
Gestores de Projeto

Equipe Dedicada

PATRICIA BIZZOTTO

Claudia Costin, diretora
Tássia Cruz, gerente-executiva
Andressa Lopes, coordenadora de Comunicação
Ariana Britto, coordenadora da área Produção de

Kaylani Moreira, estagiária da área de Produção de
Conhecimento em Políticas Educacionais
Marcos Moraes, coordenador de Operações e Estratégia
Natalia Ribeiro, gestora de projetos na área de Formação de
Líderes em Políticas Educacionais

Conhecimento em Políticas Educacionais
Nathalia Pimenta, analista financeira

Cristiane Ferreira, analista financeira do projeto Qualificação
Direta em Primeira Infância

Natan Mendanha, estagiário de Comunicação e da área de
Produção de Conhecimento em Políticas Educacionais

Cristiano Americano, assessor acadêmico
Nayara Araújo, gestora do projeto Qualificação Direta em

Deborah Lourenço, coordenadora da área Formação de

Primeira Infância

Líderes em Políticas Educacionais
Patrícia Bizzotto, coordenadora da área Apoio à Implementação

Emília Marinho, especialista em gestão de redes do projeto
Qualificação Direta em Primeira Infância

Isadora Araújo, pesquisadora bolsista do projeto
Observatório Tecnologia na Escola

Pedro Rodrigues, especialista de Monitoramento & Avaliação do
projeto Observatório Tecnologia na Escola
Vitória Barros, pesquisadora bolsista do projeto Observatório
Tecnologia na Escola

Guilherme Correa, pesquisador bolsista do projeto

Vivian Barros, gestora do projeto Qualificação Direta em Primeira

Observatório Tecnologia na Escola

Infância

Julia Gattulli, estagiária de Comunicação

Yara Duque, gestora do projeto Observatório Tecnologia na

Juliana Carvalho, pesquisadora bolsista do projeto

Escola
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REDES
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