Projeto Escola Brasil

Projeto Escola Brasil - PEB

Programa de voluntariado corporativo do Grupo Santander Brasill
Criado em 1998

Conta com suporte institucional do Instituto Escola Brasil - IEB
Gestão sob responsabilidade da Diretoria de Desenvolvimento

Sustentável.

Objetivos do PEB:

Contribuir para a melhoria da educação na Escola Pública

Fortalecer os laços da escola com a comunidade na qual está
inserida, promovendo o desenvolvimento local

Engajar pessoas da Rede de Relações na causa da Educação

Crenças e valores

Educação
Desenvolvimento Humano
Desenvolvimento Sustentável

Aprendizagem
Prazer

Rede de Relações
Voluntário como
mobilizador

Liberdade com responsabilidade

Escola Pública
como pólo de
desenvolvimento
local

Avaliação de resultados

Relações de qualidade geram
parcerias

Por que educação?
De cada 100 alunos que ingressam na 1ª
série, apenas
• 47 concluem a 8ª série na idade certa,

65% dos alunos na 4ª série não
dominam as quatro operações.

• 14 terminam o ensino médio sem repetir ou
evadir e

• 11 cursam o ensino superior.

Das 162 mil escolas de ensino
fundamental no Brasil

• 129 mil não têm acesso à internet,
• 40 mil não têm biblioteca,
• 25 mil não têm luz elétrica e
Com um ambiente escolar de melhor

• 10 mil não têm banheiro.

qualidade é possível promover mudanças
na cultura das crianças e despertar maior
interesse pelas aulas.

Só 26% dos brasileiros acima dos
15 anos têm domínio pleno das
habilidades de leitura e de escrita.

Fonte: Revista Página 22 - Edição nº 2

A visão da escola e do voluntário
No PEB, entendemos a escola:

como o espaço institucional em que se dá a
educação formal;
onde se ensina e se aprende;
onde se transmite valores e se constrói a
sociedade que se deseja, com a
participação de todos os atores da
comunidade.
como empreendedora.
como gestora, no âmbito pedagógico e
administrativo.

O voluntário contribui para que a escola

identifique e valorize suas potencialidades
identifique e busque soluções para suas
necessidades
torne-se capaz de articular redes de
parcerias
promova o desenvolvimento local
implemente projetos pedagógicos de
qualidade

Como funciona
O grupo de voluntários pode desenvolver ações em:

Infra-estrutura

Gestão

Reforma de áreas comuns

Doação de Suprimentos

• quadras
• teatros e auditórios

• material esportivo

• salas de informática
• biblioteca

• computadores

• livros

Apoio à equipe escolar
• Gestores e Associação de Pais e Mestres
• Suporte para a formação ou organização de Grêmio Estudantil
• Cursos externos para enriquecer as práticas em sala de aula

Novas referências

Pedagógico

• Participação dos gestores e professores nos programas formativos
oferecidos pelo PEB, presencialmente ou à distância
• Desenvolvimento de ações próprias, definidas entre escola e voluntários

Como funciona
... e trabalhar propostas dentro dos seguintes
eixos temáticos:

Meio Ambiente
Arte e Cultura

Esporte e Recreação

Diversidade

Empreendedorismo e
Geração de Renda

A parceria dos grupos e das escolas
parceiras acontece da seguinte maneira:
Assinatura do
Termo de
Parceria IEB Escola

Escola parceira e
grupo aplicam a
ferramenta
Indicadores da
Qualidade na
Educação - IQE.

Plano de ação da
escola é
elaborado como
decorrência da
aplicação do
IQE.

Grupo de
voluntários
combina com a
escola quais
ações do Plano
de Ação ele irá
realizar.

Após este
acordo, grupo de
voluntários
elabora seu
Plano de Ação

Grupo de
voluntários e
escola realizam
ações de
captação de
recursos

Grupo oferece à
escola os
Programas
disponibilizados
pelo PEB.

Avalia
os resultados
junto com a
comunidade
escolar

Grupo de
voluntários
executa seu
Plano de Ação.

Apoio permanente da equipe de Assessoria aos Voluntários

Grupo de
voluntários e
escola articulam
parcerias em
suas redes de
relações

IQE - Indicadores da Qualidade na Educação


Ferramenta que permite a todos os membros da comunidade escolar
(alunos, pais, professores, funcionários e gestores escolares, etc) participar
da:
- avaliação da qualidade da escola
- elaboração de um Plano de Ação
- execução das ações que visam a melhoria da escola.



O IQE abrange sete dimensões:
- Ambiente Educativo
- Prática Pedagógica e Avaliação
- Ensino e Aprendizagem da Leitura e da Escrita
- Gestão Escolar Democrática
- Formação e Condições de Trabalho dos Profissionais
- Espaço Físico Escolar
- Acesso, Permanência e Sucesso na Escola

Aplicações de IQE

E.E.F Deputado José Dias de Macedo
Parceira do grupo Real Fortaleza

Escola Estadual de Educação Gonçalves Dias
Parceira do grupo Filial João Pessoa

E.M.E.B. Antônio Ferreira Valentin
Parceira do grupo Filial Cuiabá

Desenvolvimento de Habilidades
descoberta de novas
planejamento
liderança
potencialidades
promoção da cidadania e
solidariedade
trabalho em equipe
relacionamento

Fortalecimento da marca

direitos e deveres
inclusão

respeito

paz
justiça social

consciência social

cidadania

desenvolvimento
renda

reconhecimento da
comunidade
novos negócios

pessoal engajado
relacionamentos
melhores

valores compartilhados

Um mundo melhor

O Banco
ganha

A sociedade
ganha

Educação

ampliação da
visão de mundo

Os Parceiros
ganham

O Voluntário
ganha

O ganha-ganha do trabalho voluntário

Saiba mais!

Para saber mais acesse
www.projetoescolabrasil.org.br

