QUEM SOMOS

Patricia Araujo

Bruna Astrini

Cofundadora

Cofundadora

Pedagoga, formada pela PUC -SP em

Arte educadora com habilitação em

2004

artes visuais, pela FASM em 2003.

Pós graduada em gestão da educação

Pós graduanda pela PUC-RS em A

no novo milênio pelo Instituto

moderna educação

Singularidades em 2016
Educadora Comunitária, pelo Projeto
Pós graduanda pela Casa Tombada em
''A natureza que somos''

Aprendiz em 2006

COMO
CONSTRUIMOS

MISSÃO

VISÃO

Promover o

Ser reconhecido por

fortalecimento da

projetos de excelência em

comunidade, a partir de

educação e cultura, que

projetos educativos e

consideram a amplitude,

culturais em parceria com

potência e integridade do

os setores públicos e

ser humano

privados

VALORES

Celebramos a diversidade
existente nas culturas,
etnias e gerações,
estabelecendo uma relação
de confiança, diálogo e
transparência em todas as
nossas ações

Encontros na Fazenda
Encontros entre professores com a missão de contribuir para o fortalecimento
do ser humano que habita cada educador e ampliar as possibilidades do
coletivo na equipe, a partir do conhecimento das habilidades sócio emocionais
tão necessárias e amplamente divulgadas para o currículo escolar. Desde 2019.

Myra
Leituras em dupla, um adulto voluntário e uma criança, para
estabelecer laços de confiança, ampliar o repertório e incentivar o
desenvolvimento das competências leitoras do estudante. Desde
2018.

Arte sim!
Atividades culturais e educacionais gratuitas no contra turno escolar para
crianças e jovens de 4 a 16 anos, garantindo o direito de crianças e jovens
frequentarem um ambiente saudável, atrativo e construtivo. Desde 2009.

Leitura sim!
Rodas de leitura para as séries iniciais do ensino fundamental, para ampliar o
repertório literário e gerar boas conversas reflexivas, contribuindo com a
formação de leitores eficientes, críticos e autônomos. Desde 2017.

Experiências
Ciclo de oficinas mensais com artistas e educadores convidados
para ampliar o repertório dos professores . Desde 2021.

Projeto

Encontros na Fazenda
REAFIRMANDO O PROPÓSITO DO EDUCADOR

O PROBLEMA

Educação de qualidade é um direito de

1

FALTA DE ESPAÇO PARA AUTODESENVOLVIMENTO
Excesso de trabalho, cobrança, padrões a serem
seguidos.

toda criança. Alcançar isso deveria ser a
motivação dos professores!
Entretanto, o que enxergamos hoje são
educadores desgastados, sem inspiração e
engessados para operacionalizarem

2

FALTA DE TEMPO PARA REFLEXÃO
Alto nível de stress, desânimo, angústia.

conteúdos, planejamentos e registros.

3

FALTA DE ACOLHIMENTO PARA AUTOCUIDADO E INSPIRAÇÃO
Individualismo, competição, desconfiança.

Nossa Solução
ESPAÇO PARA AUTO-DESENVOLVIMENTO

1

Na natureza, em um ambiente diferenciado do

As crianças precisam ser educadas,

cotidiano escolar, os professores sentem-se

assim como os professores precisam ser

valorizados e conseguem se reconectar com sua
essência, impulsionando aquisição de novas
habilidades e competências.

2

motivados e envolvidos!
Cuidar do educador, promover o olhar por

TEMPO PARA REFLEXÃO

outros ângulos, reconhecer as angústias e

As narrativas poéticas estimulam o reconhecimento

trabalhar as habilidades sócio emocionais

da importância do tempo vivido com presença e

geram transformações no desempenho da

qualidade, um convite à pausa do tempo cronológico.

sala de aula e no clima escolar, que estão
diretamente relacionados à convivência

ACOLHIMENTO PARA AUTO-CUIDADO E
INSPIRAÇÃO

3

Estar entre pares para troca de experiências, resgate
de memórias, brincadeiras cantantes e fazeres
artísticos fortalecem o sentimento coletivo e amplia o
repertório para ação com as crianças na escola.

respeitosa das instituições educativas.

Como começamos

Com idealização e realização do Centro Educativo Igarapé, em parceria com o grupo Itahyê e a Secretaria de
Educação, o projeto nasceu no chão da escola a partir de um grupo de professoras inquietas com a falta de tempo
e espaço para reflexão no cotidiano com as crianças.

Idealização e formação do

Concretização dos

Profissionalização para

projeto.

resultados e aumento das

expansão e crescimento.

Primeiros encontros.

atividades.

2019

2020

2021

Consolidação e Expansão

2022

Uma jornada de 10 encontros ao ano, que
proporciona reconexão e sensibilização
com o propósito de ensinar

O PROGRAMA

Abordagem temática, encontros
dinâmicos, com foco no desenvolvimento
do professor
Certificado de conclusão, reconhecido
pela Secretaria Municipal de Educação

Reflexão sobre o ritmo do

MENTE

CORPO

adulto no cotidiano com

Sensibilização da escuta

Literatura

as crianças

Ampliação do olhar para a

Construção de narrativas

poética das miudezas

colaborativas

Ampliar/despertar a
consciência do próprio
corpo na relação com o
espaço e com os outros

Resgate das infâncias

ALMA

Arte em percurso

vividas e do percurso
como educador de
crianças

Auto avaliar a prática
docente com crianças
para traçar novas metas

Ser humano na natureza

O IMPACTO

MOMENTOS E
DEPOIMENTOS

"Amor, paciência, empatia"

"Aprendi a olhar, aceitar e

" Fortalecem minha

me valorizar como sou"

prática pedagógica"

" Espaço de voz e escuta entre pares,
nos dá força e ânimo"

" Encontros de verdade"
" Acolhimento e afeto"
" Melhor curso em 30
anos de profissão"

" É um tempo maravilhoso de
troca, escuta, reflexão que
enriquecem nossos dias "

Fale conosco
(11) 98278-9868
encontrosnafazenda@gmail.com
Projeto encontros na fazenda
www.ceducaigarape.com.br

Parceiros

@projeto_encontrosnafazenda

