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Versão resumida

AVISA LÁ que 2021 foi mais um ano de muitas
aprendizagens!
__________________________________
Trabalho em presença, ações virtuais, novas formas de
atuar, de aprender e ensinar mantiveram o vínculo com
secretarias, escolas e profissionais.
Novas parcerias e projetos marcaram o trabalho do Avisa
Lá em 2021 junto às redes públicas de ensino.
Conheça algumas das ações realizadas e participações do Instituto.

Live Projeto Caminhos do Cuidar – prestando
contas das ações realizadas
https://www.youtube.com/watch?v=ANLTA4XvGWc&
t=45s

Publicações no Blog

Postagem 1- Uma professora relata como a escola
continuou chegando às casas das crianças.

Avisa Lá Indica

https://avisala.org.br/.../a-escola-chegou-acasa-das.../

A Alma Perdida

Postagem 2- Nestes tempos de pandemia, mas não só, é
comum as pessoas solicitarem títulos que tratem de temas
como medo, luto, entre outros. Ana Carolina Carvalho discute
essa questão em https://avisala.org.br/.../conversar-ou-

Clara e o homem na janela

trabalhar-um-tema/
Postagem 3 - As profissionais de um CEI da zona sul de São Paulo
programaram, com muito cuidado, um dia para receber crianças e
famílias durante a pandemia. https://avisala.org.br/.../arte-e-

diversao-um-dia.../

https://avisala.org.br/index.php/noticias/avisa-la-indica-3/

https://youtu.be/wrNggNWoTGI

O retorno às atividades no CEI Jd.
Sangri-Lá, parceiro do Avisa Lá.

https://avisala.org.br/index.../no
ticias/o-tempo-do-retorno/

#sobreleituraseleitores
Apoio e participação do Avisa Lá

Renata Frauendorf, do Avisa Lá, em entrevista
ao Porvir aborda o resgate do desejo dos
estudantes para pensar em leitura e escrita no
ensino remoto. https://porvir.org/ensino-

remoto-e-dificil-mas-ja-pensou.../

https://blog.ataba.com.br/ciclo-de-conversasa-ataba
Avisa Lá Indica
Eu fico em silêncio

https://www.youtube.com/watch?v=cVFk3koJRQw

O Avisa Lá apoiou a campanha.
https://avisala.org.br/index.php/notic
ias/leve-historia/

Projeto Comer e brincar na escola:
promovendo hábitos saudáveis e evitando o
desperdício, parceria com a Fundação Cargill
e os municípios de Castro, Paranaguá e
Ponta Grossa do Paraná; Bebedouro e Porto
Ferreira de São Paulo).

Vamos Brincar! Conteúdos

significativos e materiais divertidos
sobre várias temáticas.

https://avisala.org.br/index.php/vivenciasem-familia-vamos-brincar/
Publicações no Blog
1 - Uma diretora de CEI, em
Petrópolis/RJ, relata sua experiência
diante de uma criança que perdeu um
familiar.

https://avisala.org.br/.../um-tema-sobre-oqual-e.../

Revista Avisa lá liberada
para download gratuito,
no site do Instituto.
https://avisala.org.br/.../conte
udo.../revista-avisala-41/

2 - Lucila Silva de Almeida, formadora do
Avisa Lá, relata uma experiência que a fez
refletir sobre o brincar, a escola e as famílias.

https://avisala.org.br/inde.../noticias/familiasbrincantes/
3 - O que poderia conter uma Cesta
Alimentar Amiga das Crianças? Texto de
Elza Corsi https://avisala.org.br/.../cesta-

da-primeira-infancia/

Avisa Lá Indica
Maremoto

https://avisala.org.br/index.php/noticias/avisa-laindica-6/

Participação do Instituto Avisa Láformação de leitores na escola e
reflexões sobre o currículo de
leitura vinculado à BNCC.
https://bit.ly/jornadacia

Caminhos do Cuidar na
Educação Infantil. Parceria
com a Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo/DRE
Guaianases e com o Instituto
Cyrela
https://caminhosdocuidar.avis
ala.org

Postagens no Blog
1. Quantas interações e
aprendizagens cabem em uma
cena do jogo simbólico?

https://avisala.org.br/inde.../notici
as/trens-e-maquinistas/
2. Os cuidados de saúde

necessários nas estações frias
do ano. De Damaris Gomes
Maranhão

https://avisala.org.br/.../Influencia
s-na-formacao-de...

Início do curso a
distância
Mini Trilha: Fluência
Leitora

Edições da Revista
liberadas para
download gratuito
em nosso site
https://avisala.org.br/.../co
nteudo.../revista-avisala42/

Mesa de debate - Círculo
Psicanalítico do RJ convidada Cisele Ortiz,
Coordenadora Adjunta do
Avisa Lá.
https://www.youtube.com/watch?
v=KsejC6Yh5E4&list=PLBMbFPWgF7
tzn8cM3k738GXMVK5gbIJMQ&ind
ex=5&t=42s

Programa Formar, parceria com o
Instituto Gesto e municípios de Castro
e Ponta Grossa/PR e 3ª. Edição em
São Luís do Maranhão

"Descobrindo Sabores e Saberes",
evento da Aliança Pela Infância, com a
participação de Elza Corsi, do Avisa Lá.

https://www.youtube.com/watch?v=Oa
uXzcoqWRM

Publicações no Blog
1. Dia Nacional de Luta pelos Direitos
das Pessoas com

Deficiência.https://avisala.org.br/.

../dia-nacional-de-luta-pelos.../
2. Artigo "Colo de cantiga" de
nossa formadora Lucila Silva de
Almeida.
https://avisala.org.br/index.php/noticias/co
lo-de-cantiga/

O Avisa Lá aderiu à campanha

http://primeirainfancia.org.br/campanha-alimentocom-carinho-as-criancas-pequenas/

Encontro do Programa Formar Práticas de Leitura Literária, em
parceria com o Instituto Gesto e o
município de Taubaté

Horta como Política Publica: a
experiência de Jundiaí, com Maria
Angela Delgado, Diretora do
Departamento de Alimentação e
Nutrição da Prefeitura de Jundiaí para
o Projeto Comer e Brincar:
https://www.youtube.com/watch?v=Ud6mA
SGM1Is

Artigo publicado no site da OIE
autoria de Renata Frauendorf e
Priscila de Giovani.

https://oei.int/.../iberoamericaexperiencias-e...
Revista Avisa lá #44 – para
download gratuito em
nosso site

.

https://avisala.org.br/.../cont
eudo.../revista-avisala-44/

"Educação infantil e
práticas promotoras de
igualdade racial“ do Avisa
Lá
disponível na Biblioteca
da plataforma Observa:
https://bit.ly/observa_igualda
de

Live: Compartir o pão: a história da alimentação através da
arte“, no contexto do projeto "Comer e brincar na escola,
promovendo hábitos saudáveis e evitando o desperdício“,
parceria Fundação Cargill e cinco municípios
https://www.youtube.com/watch?v=Sdk-dbmYASQ

Projeto Ler é Presente!
Parceria do Instituto Avisa Lá com a Ultragaz e nove
CCAs - Centros para Crianças e Adolescentes. Formação
dos voluntários da empresa que passam a ler para
crianças e jovens. https://avisala.org.br/index.php/noticias/lere-presente-2/

Revista Avisa lá #45 para
download gratuito no site

https://avisala.org.br/.../conteud
o.../revista-avisala-45/

O Prof. Lino de Macedo conversa sobre jogos de
tabuleiro na Educação infantil - Projeto de Santa
Cruz do Rio Pardo, parceria com a Special Dog e a e o
município. https://youtu.be/rhERHLLwIRM
Memória Local
Parceria Museu da Pessoa e municípios
de Ipojuca (PE), Senador Canedo (GO)
e Piracicaba (SP). Estudantes realizam
entrevista /Piracicaba

Live com Beatriz Gouveia,
formação junto ao CoGemfri
Edição # 46 - Revista

Avisa lá

https://avisala.org.br/inde.../n
oticias/revista-avisa-la-46/

https://www.youtube.com/watch?
v=yQr1LaRvcjA

O Avisa Lá participa da Coalização Brasileira pela
Educação Inclusiva, pela revogação do Decreto
10502, que voltaria a oferecer educação especial
segregada em escolas comuns, conseguindo
audiência publica para debater com a sociedade. O
MEC encaminhou o decreto para o STJ onde está
em análise.
https://inclusaopratodomundo.org.br/

O Programa Formar, parceria com a Secretaria Municipal
de Ponta Grossa/PR e do Instituto Gesto potencializou as
práticas de leitura e escrita dos estudantes do 1o. ao 3o.
anos das escolas públicas do município.

https://www.youtube.com/watch?v=L9b0Uodjb5c&t=50s

Edição # 47 da Revista Avisa lá
disponibilizada para download no
site.

https://avisala.org.br/.../revistaavisa-la-edicao-47/

https://avisala.org.br/.../frutos-de-mais-uma-parceria.../

Programas e Projetos

Ensino Fundamental
1. Programa Formar (parceiro Instituto Gesto)
•

Formar DELP - Didática Específica Língua Portuguesa: Formação em didática de leitura e

•

Formar Práticas de Leitura Literária: Formação em leitura literária para os anos iniciais do

•

Formar Ler, Escrever e Desenhar histórias de vida: formação para equipes da rede pública-

•

escrita (S. Luiz/MA)

Ensino Fundamental (Taubaté/SP)

anos iniciais e EJA (Diadema/SP)
Formar Alfabetização: formação para equipes da rede pública em alfabetização inicial para
1º. a 3º ano (Castro e Ponta Grossa/PR)

2. Unicef - Trajetórias de Sucesso Escolar - Formação para a equipe técnica da
Secretaria referente ao enfrentamento da cultura de fracasso escolar
3. Memória Local (parceiro Museu da Pessoa) Formação continuada de professores,
CPs. e alunos; promove a preservação da memória das comunidades
4. SME Leme - Qualificação das práticas de matemática nos anos iniciais do Ensino
Fundamental
5. Tecnologia Educacional Experiências Formativas em Cultura Escrita. (parceiro
Itaú Social e Cogemfri) Experiências Formativas em Cultura Escrita com crianças de 4 a 7
anos
6. Curso Mini Trilha: Fluência Leitora - Qualificação do processo de avaliação diagnóstica
em leitura (Sta. Bárbara e Leme/SP)

Educação Infantil
1. Ver e Pensar para Conhecer (parceiro CCJA) Formação de profissionais
Centro Comunitário Jardim Autódromo - boas práticas que relacionam o fazer das
crianças pequenas e a arte contemporânea
2. Projeto Comer e brincar na escola, promovendo hábitos saudáveis e
evitando o desperdício (parceiro Fundação Cargill): formação de
profissionais de 5 secretarias de educação com o intuito de favorecer às crianças a
construção de conhecimentos, atitudes e hábitos mais saudáveis.
3. Projeto Caminhos do Cuidar (parceiro Cyrela e DRE Guaianases):
Formação de diretores e coordenadores pedagógicos de creches e pré-escolas de
13 DREs. Objetivou a produção de documentos norteadores para o retorno às
atividades presenciais.
4. Formação de Gestores da rede municipal de Santa Cruz do Rio Pardo –
SP (0a5): Formação Continuada para as equipes técnica e gestora da Secretaria,
no trabalho com jogos.
5. Ler é Presente (parceiro Ultragaz): Formação dos voluntários da empresa em
mediação de leitura para crianças e de 9 CCAs - Centros para Crianças e
Adolescentes.

AVISA LÁ EM NÚMEROS

Categoria
ESCOLAS

Números
826

EDUCADORES

4.215

CRIANÇAS / ESTUDANTES

45.590

MUNICÍPIOS

19

ESTADOS

16

Equipe Avisa Lá

