
ESCOLA
Conheça e faça contato 
com escolas e pessoas 
que já tenham um 
trabalho de educação 
transformadora

Pense grande  e 
planeje ações de 
largo alcance 

Já existem, em alguns países, 
legislações que garantem horas de 
liberação do posto de trabalho, para 
que responsáveis participem da 
rotina escolar dos filhos. Reflita se sua 
organização valoriza e incentiva o 
engajamento dos funcionários que 
são pais na educação de seus filhos. 

Dissemine os 
exemplos de projetos 
de educação que 
deram certo através 
de suas redes.

Construa ações que sejam 
autossustentáveis para as 
escolas  e que possam 
permanecer tanto quanto 
possível

Promova debates de 
qualidade e com diferentes 
pontos de vista sobre 
questões sociais dentro das 
escolas 

Engaje-se financeiramente na 
educação pública de qualidade, para 
além do sistema S* e das fundações. O 
projeto “Quero na Escola”, por 
exemplo, é uma das muitas iniciativas 
que pautam melhorias práticas na 
educação. E o melhor: a partir do ponto 
de vista dos próprios alunos.

Horta 

 Una-se a outras 
organizações/pessoas que 
possuem articulação com poder 
público, e possam contribuir 
diretamente com a construção 
de novas políticas públicas.

Articule-se junto à comunidade 
próxima à escola, e colabore 
com professores para garantir 
bom aproveitamento das 
diversidades que ali existem.

BANCO

ONG

Como as organizações 
podem contribuir com a 
educação pública 
brasileira?

Em parceria com a Ashoka, realizamos uma conversa aprofundada sobre a Reforma do Ensino Médio e a 
responsabilidade da sociedade com as juventudes, na ETEC Professor Horácio Augusto da Silveira. Para essa 
discussão tão importante, convidamos sabedoras e sabedores do tema da educação  e, dentre muitas questões, 
também perguntamos: como as organizações podem contribuir na educação pública brasileira?

As sugestões viraram uma cartilha feita especialmente para organizações que se interessam pelo tema da 
educação, mas ainda não sabem exatamente como atuar. Aqui estão: 

HISTORIORAMAem movimento

*Sistema S: Modelo estruturado em 1942 para oferecer ensino, 
cultura e lazer, através de 9 entidades que são financiadas por dinheiro 
arrecadado pelo governo (SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE, SENAR, 
SESCOOP, SEST e SENAT) 

https://queronaescola.com.br/doe/

“Para educar uma criança, é necessário uma aldeia inteira” 
Tião Rocha, educador, antropólogo e folclorista brasileiro.https://www.youtube.com/watch?v=qA_R6Pzc0_E


