
EDITAL PRÊMIO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL DE TECNOLOGIA SOCIAL 2019 

 

VÍDEOS / LINKS YOUTUBE 

 

1) Cybele Amado no encerramento do Festival de Inovação e Impacto Social | 

novembro 2018 (3:07) 

https://www.youtube.com/watch?v=f_8SccNUwSY&list=UUIufCRr9NKYDrHNxp8KntyQ 

Descrição: O encerramento do FIIS - Festival de Inovação e Impacto Social na noite do 

dia 06/11, em Poços de Caldas, contou com Cybele Amado, presidente do Instituto 

Chapada (ICEP) como representante da Rede Folha de Empreendedores Sociais. 

 

2 ) Seminário Territorial Chapada Norte e Leste  | setembro de 2018 (3:13) 

 https://www.youtube.com/watch?v=8vRfjaEq9d0  

Descrição: Slideshow criado pela equipe de produção do Seminário Territorial Chapada 

Norte e Leste, realizado em 26 de setembro de 2018 no município de Boa Vista do 

Tupim-BA, em parceria com as cidades de Cafarnaum, Morro do Chapéu, Mucugê e 

Tapiramutá. Nas imagens, vemos algumas das experiências exitosas realizadas por suas 

redes municiais que têm colaborado para transformar a realidade da educação na região 

da Chapada Diamantina. 

3) Escola José Pereira de Araújo (Ibitiara-BA) - Melhor Desempenho IDEB | 2018 (6:00) 

Descrição: A Escola José Pereira de Araújo, em Ibitiara-BA - Território da Chapada 

Diamantina - alcançou a nota 7,1 na avaliação mais recente do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica. Uma unidade em plena zona rural, interior da 

Bahia, com resultado de escolas dos grandes centros mais desenvolvidos 

economicamente do país. Fruto de um esforço coletivo com muita dedicação e 

empenho dos educadores da rede, investimento público e uma atenção especial ao 

papel do professor nesse processo. O Instituto Chapada era parceiro técnico da Rede na 

formação e professores.  

 https://www.youtube.com/watch?v=i7jWbr6P_z4&t=261s 

 

4) Educação.DOC - Levanta o Braço – episódio 01 (24:12) 

https://www.youtube.com/watch?v=yrVl3gkX0wA 

Descrição: A Chapada Diamantina é uma região pobre, localizada no interior da Bahia e 

que está chamando a atenção dos especialistas, pela surpreendente qualidade do 

ensino em 20 municípios da região. Tudo isso tem uma explicação muito especial: eles 
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conseguiram que as mudanças na política não interrompam os projetos na educação. 

Escolas convidadas: E.M. de Caimbongo (Ibitiara) e E.E. Prof.ª Ivani Oliveira (Seabra). 

Trabalho foi desenvolvido através do Projeto Chapada, realizado com a execução técnica 

do Instituto Chapada. 

Este é o Episódio 1 da série "Educação.DOC" Vídeo da Buriti Filmes 

(https://www.youtube.com/channel/UCVpf...)  

 

5) 1ª Audiência Pública da Rede Municipal de Ensino - América Dourada (BA)  | Julho 

2018 (06:06) 

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

Descrição: Depoimentos sobre a iniciativa de transformação da Educação Pública no 

município de América Dourada, no interior da Bahia, na 1ª Audiência Pública da Rede 

Municipal de Ensino. Realizado em julho de 2018, com o tema "Direito à Aprendizagem: 

uma questão de cidadania", o evento contou com a formadora do ICEP, Janaína Barros, 

como palestrante e com a Coordenadora Pedagógica do Instituto para o território 

Chapada, Gislainy Araújo. 

6) Janaina Barros, formadora do ICEP, participa do Encontro com Fátima Bernardes 

(7:45) 

https://www.youtube.com/watch?v=2x5YH8555yc 

7) Entrevista da fundadora do ICEP, Cybele Amado, no programa Multicultura | Julho 

de 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=zJcbUSo0jU0 

Descrição: Em entrevista no programa Multicultura, da Rádio Educadora (BA), a então 

presidente e fundadora do ICEP, Cybele Amado, destaca o Programa Educar em Rede – 

Diálogos, com o educador português António Nóvoa. O primeiro evento da série que 

celebra os 20 anos do Instituto aconteceu em dois momentos. Em Salvador, o Diálogos 

com António Nóvoa foi no Sheraton da Bahia Hotel, dia 07 de julho de 2017, e em 

Seabra, na Chapada, ocorreu em parceria com o campus XXIII da Universidade do Estado 

da Bahia (Uneb), dia 08 de julho de 2017.  

8) Entrevista de Cybele Amado no programa Balanço Geral 

https://www.youtube.com/watch?v=EvgvDxQi8o4 

Descrição: Em entrevista no programa Balanço Geral, da Rádio Sociedade (BA), a então 

presidente e fundadora do ICEP, Cybele Amado, destaca o Programa Educar em Rede – 

Diálogos, com o educador português António Nóvoa. O primeiro evento da série que 

celebra os 20 anos do Instituto acontece em dois momentos. Em Salvador, o Diálogos 
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com António Nóvoa acontecerá no Sheraton da Bahia Hotel, dia 07 de julho, e em 

Seabra, na Chapada, ocorrerá em parceria com o campus XXIII da Universidade do 

Estado da Bahia (Uneb), dia 08 de julho.  

9) Entrevista: Cybele Amado - TV Capão (10:48) | março 2017   

https://www.youtube.com/watch?v=2YlZXJo4gSI&t=4s 

Descrição: Em gravação para a TV Capão, Cybele Amado fundadora e então presidente 

do Instituto Chapada, fala em uma perspectiva pessoal, sobre Educação e os primórdios 

do Projeto Chapada, início do que viria ser o Instituto Chapada. 

 

10) Cybele Amado - I Seminário "SEMEMTE" (39:54) | novembro de 2016 

Descrição: A presidente do ICEP, Cybele Amado, fala para o I Seminário de 

Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação nas Escolas - SEMEMTE. Em pauta, a história 

e tecnologia educacional desenvolvida pelo Instituto. O evento online foi realizado em 

novembro de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=I42q2cKJSPg 

11) Programa Via Escola 8:54 | 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=eXUQJxZTfX4&t=149s 

Descrição: O Via Escola é um programa de Educação desenvolvido como política de 

responsabilidade social pela Odebrecht Transport e implementado pela Concessionária 

Rota dos Coqueiros em parceria com o ICEP (Instituto Chapada de Educação e Pesquisa). 

Iniciado no ano de 2012, ele atuou nos municípios de Cabo de Santo Agostinho e 

Jaboatão dos Guararapes. 

12) III Seminário Regional NOSSA REDE - Salvador (11:22) | setembro de 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=MNLAwsnOOgE&t=375s 

Descrição: Com o tema “O Currículo Nossa Rede em Sala de Aula: Reflexões sobre a prática”, as 

dez Gerências Regionais de Educação (GREs) da cidade de Salvador estiveram reunidas entre os dias 

26 e 28 de setembro de 2016, para refletir sobre as práticas pedagógicas em sala de aula das séries 

iniciais do ensino fundamental. O encontro foi promovido pela Secretaria Municipal da Educação 

(SMED) em parceria com o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP), parceiro técnico do 

projeto, responsável pela metodologia de elaboração dos cadernos de sequências didáticas adotados 

pela rede e produzido em conjunto com os educadores. 

13) VT Instituto Chapada de Educação e Pesquisa1 (1:39) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4HqrLo_BdE 
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Descrição: Vídeo da DUOX Comunicação para a Prefeitura Municipal de Xique Xique-BA. Citação 

ao ICEP. Mostra resultados do trabalho realizado no município em parceria com o Instituto Chapada.  

 

 

OUTROS LINKS  

Viviane Mosé - Janelas de Inovação EM Desportiva Santa Rita Instituto Chapada (1:38) | Maio 

de 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=kDjCW-xq-aU 

Descrição: Matéria explica sobre a atuação do Instituto Chapada, através da Formação 

Continuada de Professores e elaboração de cadernos Pedagógicos de Matemática e Português.  

 

Instituto Chapada no Programa Aprovado – TV Bahia (06:42)| junho de 2013 

http://gshow.globo.com/Rede-Bahia/Aprovado/videos/t/edicoes/v/jorge-portugal-mostra-o-

trabalho-do-instituto-chapada-de-educacao-e-pesquisa-em-andarai/2620774/ 

Descrição: O Programa Aprovado da TV Bahia, através do quadro Fazendo a Diferença, foi até a 

cidade de Andaraí conhecer o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP). "80% das nossas 

crianças que terminam a 1ª série, atualmente o 2º ano, estão alfabetizadas plenamente." afirmou Cybele 

Amado, ao se referi às crianças das escolas públicas, cujos municípios são parceiros do ICEP. 

Perfil e Opinião – Entrevista com Cybele Amado (55:28)| abril 2019  

https://www.youtube.com/watch?v=WW19Q1kFYOE 

Descrição: A educadora Cybele Amado é a convidada do Perfil e Opinião. Diretora do Instituto 

Anísio Teixeira, ela fala sobre os desafios no IAT e a história do Instituto Chapada de Educação e 

Pesquisa (ICEP), do qual foi fundadora.  

 

ICEP/PROSAS 

https://prosas.com.br/empreendedores/8072-instituto-chapada-de-educacao-e-

pesquisa-icep 

SITE ICEP   

www.institutochapada.org.br 

 

PUBLICAÇÕES ICEP 

https://www.youtube.com/watch?v=kDjCW-xq-aU
http://gshow.globo.com/Rede-Bahia/Aprovado/videos/t/edicoes/v/jorge-portugal-mostra-o-trabalho-do-instituto-chapada-de-educacao-e-pesquisa-em-andarai/2620774/
http://gshow.globo.com/Rede-Bahia/Aprovado/videos/t/edicoes/v/jorge-portugal-mostra-o-trabalho-do-instituto-chapada-de-educacao-e-pesquisa-em-andarai/2620774/
https://www.youtube.com/watch?v=WW19Q1kFYOE
https://prosas.com.br/empreendedores/8072-instituto-chapada-de-educacao-e-pesquisa-icep
https://prosas.com.br/empreendedores/8072-instituto-chapada-de-educacao-e-pesquisa-icep
http://www.institutochapada.org.br/


http://institutochapada.org.br/todas-as-publicacoes/ 

 

YOUTUBE ICEP  

https://www.youtube.com/results?search_query=instituto+chapada 

REDES SOCIAIS ICEP  

@institutochapada 

FACEBOOK  https://www.facebook.com/institutochapada/ 

INSTAGRAM https://www.instagram.com/institutochapada/ 
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