Relatório Anual
de Execução de Atividades
2021

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 as ações realizadas e as participações do Instituto.

Publicação no Blog
Uma professora relata, com muito
entusiasmo, como a escola continuou
chegando às casas das crianças.

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

Avisa Lá Indica
A Alma Perdida” de Olga Tokarczuk e Joanna
Concejo
https://avisala.org.br/index.php/noticias/avisa-la-indica-3/

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

Avisa Lá Indica
Clara e o homem na janela de Maria Teresa
Andruetto e Martina Trach.

https://youtu.be/wrNggNWoTGI
Publicação no Blog!
Nestes tempos de pandemia é comum as
pessoas solicitarem títulos que tratem de temas
como medo, luto, entre outros. Mas não é só
nestes tempos que chegam solicitações de
indicação de livros por temáticas para as
crianças. Ana Carolina Carvalho, nossa colunista
do Blog, discute essa questão e nos faz refletir
sobre literatura.
https://avisala.org.br/.../conversar-ou-trabalhar-umtema/

Texto: Quando os livros podem ser elos
Ana Carolina Carvalho

Publicação no Blog
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-umdia.../

Água e sabão ou álcool em gel? O que é melhor para as
crianças? Artigo de Damaris Gomes Maranhão, no

Portal Papo de Mãe.
https://papodemae.uol.com.br/.../agua-e-sabao-ou-alcool.../

#sobreleituraseleitores

O Avisa Lá apoiou e participou do "Ciclo de
Conversas sobre Leitura e Formação de
Leitores", uma realização da Taba.
https://blog.ataba.com.br/ciclo-de-conversas-a-ataba

Ana Carolina Carvalho, formadora do
Avisa Lá, fez a mediação da mesa "A
escola e a literatura como refúgios",
evento da Festa Literária Internacional.
https://www.festavivalivro.org/

Renata Frauendorf, coordenadora de projetos do
Avisa Lá, é uma das entrevistadas do Porvir. Confira
as reflexões e novas alternativas para engajar os
estudantes e resgatar o desejo de aprender e
pensar em leitura e escrita no ensino remoto.

https://porvir.org/ensino-remoto-e-dificil-mas-japensou.../

Avisa Lá Indica
Eu fico em silêncio – um livro para crianças, mas também
para todas as idades. Não deixe de assistir ao vídeo e ler o
texto.
https://www.youtube.com/watch?v=cVFk3koJRQw
Texto: Em silêncio, com as palavras
Ana Carolina Carvalho

Vídeo sobre o retorno às atividades em fevereiro, no CEI Jd.
Sangri-Lá, parceiro do Avisa Lá.
E texto com reflexões e emoções da diretora da creche.

https://avisala.org.br/index.../noticias/o-tempo-do-retorno/

Bia Gouveia no Ciclo de Conversas da
TABA
no Instagram, Youtube e Facebook da
Taba.

Ana Carolina
Carvalho no Ciclo
de Conversas da
TABA

https://blog.ataba.
com.br/ciclo-deconversas-aataba/

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

Ana Carolina Carvalho bate-papo
sobre homeschooling!
https://www.hiatoeducativo.com.br/.../
ensino-domiciliar...

Publicação no Blog
Texto de Damaris Gomes Maranhão,

https://avisala.org.br/ind.../noticias/cuidar
-de-quem-cuida/

Vamos Brincar! Publicada em nosso site essa
experiência com conteúdos significativos e materiais
divertidos sobre várias temáticas.
https://avisala.org.br/index.php/vivencias-em-familia-vamosbrincar/

Avisa Lá Indica
Maremoto de Flavia Reis e Elisa Carareto

https://avisala.org.br/index.php/noticias/avisa-la-indica6/
Texto de Ana Carolina Carvalho

Publicação no Blog
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-o-qual-e.../

O que poderia conter uma Cesta Alimentar Amiga das
Crianças? Confira as sugestões de Elza Corsi,
formadora do Avisa Lá, em novo texto do nosso Blog.
https://avisala.org.br/.../cesta-da-primeira-infancia/

Publicação no Blog
Na "Semana Mundial do Brincar", Lucila Silva de
Almeida, formadora do Avisa Lá, relata uma
experiência que a fez refletir sobre o brincar, a
escola e as famílias. Confira!
https://avisala.org.br/inde.../noticias/familiasbrincantes/

1º. Encontro do Projeto Comer e brincar na escola: promovendo
hábitos saudáveis e evitando o desperdício - edição 2021/22,
uma parceria com a Fundação Cargill e cinco Secretarias
Municipais de Educação (Castro, Paranaguá e Ponta Grossa do
Paraná; Bebedouro e Porto Ferreira de São Paulo).
Apoia as Secretarias na formação de seus profissionais, contribuindo
para a inserção da alimentação e do movimento, na perspectiva da
promoção da saúde e da sustentabilidade, como atividade educativa
incorporada ao projeto pedagógico das unidades de Educação
Infantil.

Participação de Ana Carolina Carvalho,
formadora do Avisa Lá, como palestrante do
evento.
https://www.youtube.com/watch?v=KillA5yE8SI...

A partir deste mês as edições de no. 41 a 72 da
Revista Avisa lá passaram a ser liberadas para
download gratuito, no site do Instituto.
https://avisala.org.br/.../conteudo.../revista-avisala-41/

Jornada Pedagógica Companhia na Educação
2021– Escolas e a formação do leitor!
Com a participação do Instituto Avisa Lá,
foram realizados eventos voltados para a
formação de leitores na escola e reflexões
sobre o currículo de leitura vinculado a BNCC.
E, ainda, mesas de conversa sobre boas
práticas para a formação leitora
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, visou profissionalizar os
cuidados nos ambientes coletivos, e a tomada de decisões
por parte dos profissionais pautadas em conhecimentos
científicos, para que se estabeleçam compromissos com as
mudanças possíveis, de forma consistente e profunda.
https://caminhosdocuidar.avisala.org/

Avisa Lá, parceiro e participante da
Jornada Pedagógica Companhia na
Educação 2021– Escolas e a
formação do leitor!

Bia Gouveia discute sobre o papel da coordenação
pedagógica e da direção, na formação de
professores e o currículo de leitura.
https://www.youtube.com/watch?v=bRHM-GXiAWs

Renata Frauendorf e Ana Carolina Carvallho
abordam a formação do Leitor e o Currículo
de Leitura da escola.
https://www.youtube.com/watch?v=q_GcYoRlQq4
"A centralidade da literatura no retorno das aulas
presenciais" , texto de Renata Frauendorf, veiculado no
Blog das Letrinhas.

Mais uma edição d
revista liberada para
download gratuito
em nosso site
https://avisala.org.br/.../cont
eudo.../revista-avisala-42/

Participação das formadoras do Avisa Lá
na Jornada Pedagógica Companhia da Educação

Marly Barbosa e Angela Kim falaram sobre o
que devemos considerar ao planejar um
currículo de leitura para os anos finais do EF e
EM.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Uvk
I0OWQcJY

Edi Fonseca e Erica de Faria abordaram
questões sobre o planejamento de um currículo
de leitura
https://www.youtube.com/watch?v=vgfvP242ShU
Artigo com a temática publicado no Blog das Letrinhas

Início do Curso a distância
Mini Trilha: Fluência Leitora

Publicações no Blog
Quantas interações e aprendizagens cabem
em uma cena do jogo simbólico?

https://avisala.org.br/inde.../noticias/trens
-e-maquinistas/

Os cuidados de saúde necessários nas
estações frias do ano a serem tomados nas
Escolas de Educação Infantil que
contribuem para preservar a saúde de
todos. De Damaris Gomes Maranhão
https://avisala.org.br/.../Influencias-na-formacaode...

Publicação da edição #43
da Revista, no site

https://avisala.org.br/.../conte
udo.../revista-avisala-43/

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

https://www.youtube.com/watch?v=OauXzcoq
WRM

"A importância dos profissionais da Cozinha e da
Limpeza na promoção da Saúde no contexto de
retorno às aulas presenciais", com a participação
de Damaris Gomes Maranhão, formadora do
Avisa Lá.
https://www.youtube.com/watch?v=sFL05FmSo5Q

Mesa de debate do
Círculo Psicanalítico
do RJ convidou Cisele
Ortiz, Coordenadora
Adjunta do Avisa Lá.
https://www.youtube.co
m/watch?v=KsejC6Yh5E4
&list=PLBMbFPWgF7tzn8
cM3k738GXMVK5gbIJMQ
&index=5&t=42s

Programa Formar, parceria do Avisa Lá
com o Instituto Gesto e redes municipais
de ensino de Castro e Ponta Grossa/PR e a
3ª. Edição de São Luís do Maranhão

Postagem no Blog
Artigo "Colo de cantiga" de
nossa formadora Lucila Silva de
Almeida.
https://avisala.org.br/index.php/noti
cias/colo-de-cantiga/

Artigo publicado no site da OIE - Organização dos Estados
Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura
denominado "O desenvolvimento de sequências didáticas de
curta duração em Língua Portuguesa durante a Educação
Remota: desafios e conquistas" de Renata Frauendorf e
Priscila de Giovani, formadoras do Avisa Lá, é um dos frutos
do Programa Formar, realizado em parceria com vários
municípios e com o Instituto Gesto.

https://oei.int/.../iberoamerica-experiencias-e...

Horta como Política Publica: a experiência de Jundiaí,
com Maria Angela Delgado, Diretora do Departamento
de Alimentação e Nutrição da Prefeitura de Jundiaí, foi a
convidada no evento do Projeto Comer e Brincar:
promovendo hábitos saudáveis e evitando o desperdício,
parceria do Instituto Avisa Lá com a Fundação Cargill e as
Secretarias Municipais de Educação de Castro, Ponta
Grossa e Paranaguá no Paraná, Bebedouro e Porto
Ferreira em São Paulo.

https://www.youtube.com/watch?v=Ud6mASGM1
Is

O Avisa Lá aderiu à campanha
“Alimento com carinho às crianças pequenas"
Objetivou sensibilizar organizações e gestores
públicos no movimento emergencial de doação de
cestas básicas, incluindo nas cestas itens que
fortaleçam o desenvolvimento integral das
crianças em complementação da atuação das
políticas de promoção da segurança alimentar e
nutricional.
O Avisa Lá faz parte da Rede Nacional Primeira.

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

Publicação no Blog
"Vamos brincar de construir um mundo para todas as
pessoas?"
21/09 - Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas
com Deficiência.

https://avisala.org.br/.../dia-nacional-de-luta-pelos.../

Revista Avisa lá #44 para download

gratuito em nosso site.
https://avisala.org.br/.../conteudo.../revista
-avisala-44/

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

Encontro síncrono do Curso Mini Trilha: Fluência
Leitora. O curso do Avisa Lá tem por objetivo
contribuir para qualificar o processo de avaliação
diagnóstica em leitura (fluência leitora), nos anos
iniciais de ensino fundamental das escolas públicas,
com referência nas habilidades da BNCC.

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

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/ler-e-presente-2/

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

Revista Avisa lá #45 para

download gratuito no site
https://avisala.org.br/.../conteud
o.../revista-avisala-45/

7ª. Reunião online – Projeto Comer e Brincar,
parceria Fundação Cargill e 5 municípios de SP e
PR.

O Professor Lino de Macedo conversa com a formadora Erica de
Faria, do Avisa Lá, sobre jogos de tabuleiro na Educação infantil no
contexto do Projeto de Santa Cruz do Rio Pardo, parceria com a
Special Dog e a Secretaria de Educação do município.
https://youtu.be/rhERHLLwIRM

Memória Local
Parceria Museu da
Pessoa e municípios de
Ipojuca (PE), Senador
Canedo (GO) e Piracicaba
(SP).
Estudantes em entrevista
/Piracicaba

Cisele Ortiz, Coordenadora Adjunta do Avisa
Lá, é a convidada da Semana de Educação de
São Bernardo do Campo, com a palestra
Brincar de Cuidar na Educação Infantil. O que
nos dizem as crianças?
https://youtu.be/MzINqpAVOJk

#É hora de Natureza

o Avisa Lá participou
da campanha.
https://criancaenatureza.
org.br/hora-de-natureza/
Live com Beatriz Gouveia, formadora do IAL, no

contexto da formação junto ao CoGemfri Colegiado de Gestão em Educação dos
Municípios da Foz do Rio Itajaí / SC, com apoio
do Itaú Social
https://www.youtube.com/watch?v=yQr1LaRvcjA

Damaris Gomes Maranhão, consultora do Avisa Lá e colunista
do site Papo de Mãe, discute os impactos da pandemia na
sociabilidade da criança pequena, bem como o papel da
Educação Infantil no atual contexto.
https://papodemae.uol.com.br/.../sociabilidade-musica-e...

Edição # 46 - Revista Avisa lá
para download gratuito no site.
https://avisala.org.br/inde.../noticias
/revista-avisa-la-46/

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 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

Nome do
Breve descrição
programa/projeto
Formar DELP
Programa Formar
Didática Específica
Língua Portuguesa
(o Formar DELP faz
parte do Programa
Formar do
Instituto Gesto)

Parceiro/
apoiador

Local

Projeto de formação para equipes Instituto Gesto São Luiz/MA
técnicas das secretarias coordenadores pedagógicos e
professores - em didática de
leitura e escrita, tendo referência
as habilidades da BNCC para os
3º., 4º. 5º. anos do Ensino
Fundamental da rede pública do
muncípio.

Formar Práticas
Projeto de formação para equipes Instituto Gesto Taubaté/SP
de Leitura Literária técnicas das secretarias,
coordenadores pedagógicos e
professores em leitura literária
para os anos iniciais do Ensino
Fundamental da rede pública
municipal

Tecnologia
Educacional
Experiências
Formativas em
Cultura Escrita

Experiências Formativas em
Cultura Escrita com crianças de 4
a 7 anos
Obs.: no segundo semestre se deu o
contato e seleção dos municípios

Itaú Social e
CoGemfri Colegiado de
Gestão em
Educação dos
Municípios da
Região da Foz
do Rio
Itajaí/SC

Modalidade Período de
duração
EAD

1 ano e
meio

EAD

4 meses

50 escolas
EAD
municipais
que ofertam
Pré-Escolar
crianças de 4
e 5 anos) e
crianças de 6
e 7 anos no
EF a partir
de 2022

4 meses

Nome do
programa
Formar Ler,
Escrever e
Desenhar histórias
de vida

Breve descrição

Curso Mini Trilha:
Fluência Leitora

Qualificação do processo de
SME
avaliação diagnóstica em leitura
(fluência leitora), nos anos
iniciais de ensino fundamental
das escolas públicas tendo como
referência as habilidades da
BNCC e os currículos locais.

Santa
EAD
Bárbara/SP e
Leme/SP

Memória Local

Formação continuada de
professores, CPs. e alunos,
promove a preservação da
memória das comunidades, o
uso da memória oral no
cotidiano escolar e o
desenvolvimento de
comportamentos leitores e
escritores nos alunos.

Ipojuca/PE
EAD
Senador
Canedo/GO
e Piracicaba/
SP.

Projeto de formação para
equipes técnicas das secretarias
e coordenadores pedagógicos da
rede pública do município - anos
iniciais e EJA.

Parceiro/
apoiador
Instituto Gesto

Museu da
Pessoa

Local
Diadema/SP

Modalidade Período de
duração
EAD
4 meses

3 meses

4 meses

Nome do
programa/ação
Formar
Alfabetização

Breve descrição

Unicef
Trajetórias de
Sucesso Escolar

Formação para a equipe técnica
da Secretaria de Educação
referente ao enfrentamento da
cultura de fracasso escolar com
foco em práticas de
alfabetização em contextos
multiletrados.

Projeto de formação para
equipes técnicas das secretarias,
coordenadores pedagógicos e
professores da rede pública do
município em alfabetização
inicial para 1º. a 3º ano

SME Leme
Qualificação das práticas de
ADN – Programa matemática nos anos iniciais do
Além dos Números Ensino Fundamental do sistema
público de ensino do município

Parceiro/
apoiador
Instituto Gesto

Unicef

SME Secretaria
Municipal de
Educação

Local
Castro e
Ponta
Grossa/PR

Sergipe

Leme

Modalidade Período de
duração
EAD
4 meses

EAD

1 ano

EAD

1 ano

Nome do
programa

Breve descrição

Parceiro/
apoiador

Ver e pensar
para conhecer

Formação de profissionais Centro
Comunitário Jardim Autódromo (7
CEIs), criando referência de boas
práticas, por meio da tematização
de vídeos, integrando os modos de
fazer das crianças e a Arte
Contemporânea; conhecimento
sobre a aprendizagem, articulado
com os campos da BNCC-EI.

Doação Minidi
Pedrosa

Projeto Comer
e brincar na
escola ,
promovendo
hábitos
saudáveis e
evitando o
desperdício

Formação de profissionais das
Fundação
secretarias com o objetivo de
Cargill
provocar mudanças nos
procedimentos, serviços e rotinas de
alimentação e ao movimento,
favorecendo às crianças a
construção de conhecimentos e
atitudes para a efetivação de
hábitos mais saudáveis na rede de
escolas de Educação Infantil.

Local

Modalidade

Período de
duração

EAD

3 anos
Último
semestre

Castro, Ponta EAD
Grossa e
Paranaguá / PR
Bebedouro e
Porto
Ferreira/SP

2 anos

São Paulo/SP
(Zona sul)

Nome do programa

Breve descrição

Projeto Caminhos do
Cuidar -

Ler é Presente

Parceiro/
apoiador

Local

Modalidade

Período de
duração

Formação para diretores e
Imaginable
coordenadores pedagógicos
Futures
das Unidades de Educação
infantil (creches e pré-escolas)
e supervisores das 13 DRES da
SME de São Paulo com o intuito
de produzir documentos
norteadores para o retorno às
atividades na Educação Infantil,
elaborados de forma
participativa. Criação de um
site dinâmico e disponível ao
público com todo o material.

São Paulo/SP

EAD

1 semestre

Formação dos voluntários da
empresa que passam a ler para
crianças e jovens de 6 a 14
anos de nove CCAs - Centros
para Crianças e Adolescentes.

São Paulo

EAD

1 ano

Ultragaz

Nome do programa

Breve descrição

Parceiro/
apoiador

Local

Modalidade

Formação de Gestores
da rede municipal de
Educação Infantil de
Santa Cruz do Rio
Pardo – SP (0a5)

Formação Continuada para a
equipe técnica e gestora da
Educação Infantil da secretaria
municipal

Special Dog

Santa Cruz do EAD
Rio Pardo/SP

Período de
duração
1 ano

AVISA LÁ EM NÚMEROS

Categoria
ESCOLAS

Números
826

EDUCADORES

4.215

CRIANÇAS / ESTUDANTES

45.590

MUNICÍPIOS

19

ESTADOS

16

ENSINO FUNDAMENTAL

2021

Salas
Escolas
EF

Formador
Cçs
Cçs
e/ou Diretor CP Educador Escolas salas Mun. Est.
Técnico
diretas EF

Trajetórias de Sucesso
Escolar – UNICEF

343

0

83

0

214

1924

16028

0

0

8

Memória Local

37

60

4

20

42

60

1592

810

3

3

Formar Delp 3a edição
Formar Alfabetização
Castro e Ponta Grossa

20

0

2

18

21

22

0

210

1

37

0

31

36

40

58

0

ADN Leme

19

19

2

19

19

422

Formar Ler, Escrever e
Desenhar histórias de vida

54

0

4

0

54

0

0

Formar Práticas de leitura
Literária

0

0

10

0

0

0

0

5

18

24

98

408

2510

Curso Mini Trilha

Total

510

79

136

3292

5.646
0

0

2
1
1
1
2

17620 9958

11

11

EDUCAÇÃO INFANTIL

2021

Formador
Cçs
Pré- Consultor
Apoio Cçs
Cçs
Creche
Diretor CP Educador
PréMun. Est.
escola
local
Geral creche
total
escola
supervisor

Santa Cruz do Rio Pardo

16

0

0

1

1

200

0

1850

0

1850

1

1

Caminhos do Cuidar DRE
Guaianazes

5

0

0

5

5

71

30

655

0

655

1

1

Comer e Brincar
Ver e pensar para conhecer
(1o. Sem)

0

200

15

168

126

812

233

0

5

2

7

7

7

184

0

2.097

0

2097

1

1

Ler é presente *

0

9

0

0

0

175

0

0

0

438

0

0

28

209

22

181

139

1442

263

8

5

TOTAL

7

* CCAs – Centros para crianças e adolescentes
Voluntários e crianças de 6 a 14 anos

12972 12972

4602 12972 18012

Equipe Avisa Lá

