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Blog Educação: mobilização 
pelos quatro cantos do País 

O Blog Educação é a principal ferramenta de 

comunicação do projeto, promovendo a troca de 

informações e oferecendo às cidades conteúdos para 

a sua atuação qualificada. É também um espaço para 

falar sobre educação de forma compartilhada!

Todos os materiais de apoio estão disponíveis no blog. 

Confira: www.blogeducacao.org.br

Parceiros
O projeto conta com parcerias que validam e 

fortalecem suas ações:  

• Secretarias Municipais de Educação  

• Ministério da Educação (MEC) 

• Movimento Todos Pela Educação  

• Canal Futura 
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www.institutovotorantim.org.br



Temáticas prioritárias para atuação  
  Sensibilização de famílias para que acompanhem a vida escolar 

dos filhos e participem, de forma qualificada, na escola.

  Valorização e reconhecimento de professores.

  Sensibilização de alunos sobre a importância da 

dedicação aos estudos.

  Fortalecimento da relação entre escola, família e comunidade.

  Fortalecimento da atuação do poder público.

Reconhecimento e incentivo
Reconhecer e valorizar as boas ações desenvolvidas em prol 

da educação é um ponto prioritário do projeto.  

A realização de premiações para alunos, professores, 

escolas e gestão pública visa inserir a pauta da educação como 

prioridade nas cidades.

O destaque fica por conta do Concurso Tempos 

de Escola, em que os estudantes resgatam histórias 

do universo escolar de seus familiares e amigos por 

meio da produção de uma redação.

As ações locais são articuladas por um funcionário da 

empresa, nomeado como mobilizador, que identifica e 

engaja pessoas e instituições do município. Para orientar 

a atuação desses grupos de trabalho e os gestores 

públicos, o projeto oferece metodologia, conteúdos 

temáticos e materiais de apoio.

O Grupo Votorantim tem um compromisso histórico 

com a causa da educação, considerando-a como a base 

para o desenvolvimento local.

O projeto Parceria Votorantim pela Educação 

reafirma esse compromisso e coloca a serviço da sociedade 

dois dos principais ativos do Grupo Votorantim: sua 

capilaridade geográfica e seu potencial de mobilização, 

concretizado por meio de seus funcionários.

O projeto tem como proposta mobilizar as comunidades 

onde o Grupo Votorantim está presente, pela 

melhoria da qualidade da educação pública. 

Isso envolve as famílias, os alunos, os educadores, os 

funcionários, os gestores públicos e toda a sociedade 

para refletir e incidir sobre essa questão.

Trabalho em rede como premissa
Para engajar os funcionários, a sociedade civil  

e o poder público, o projeto trabalha com duas frentes 

de atuação:

MObilizAçãO SOCiAl
APOiO à  

GESTãO PúbliCA

Fortalecimento do valor 
social da educação

Fortalecimento de 
políticas públicas locais

Foco na relação escola-
família-comunidade, 

a partir do engajamento 
de funcionários e 

agentes-chave locais.

Foco em práticas de 
gestão pública nas áreas 

de Avaliação, Planejamento 
e Financiamento.


