


Colocar o slogan, 
marca, fazer um 
efeito aqui 









“Visitei a primeira escola em que as 
formadoras do projeto atuaram, no Vale do 
Capão. Ver o trabalho realizado em sala de 
aula foi contagiante. Ali percebi a força da 
proposta daquelas educadoras. Não havia 
dúvidas: a iniciativa tinha de ser ampliada e 
levada a outras regiões. Era preciso crescer”,  
  
Guilherme Leal, copresidente de 
administração da Natura Cosméticos. 
  







“É possível, em uma sala de aula, uma escola, 
um povoado, um município, um estado ou um 
país, 
que os educadores, a comunidade e os gestores 
transformem, para sempre, a qualidade da 
educação. 
É possível.” 
  
Cybele Amado de Oliveira, diretora-presidente do 
ICEP (1997) 











    









“Um dos aspectos mais grandiosos do que hoje é o Instituto 
Chapada é a participação democrática. Não apenas para a gestão 
de uma instituição social, mas também para o que diz respeito à 
formação de indivíduos com capacidade para o senso crítico”. Dr. 
Áureo Augusto Caribé de Azevedo, sócio- fundador do ICEP. 
  









 “Devo a cada um tudo o que sei”. 
Elisabete Monteiro, diretora pedagógica do 
ICEP 







  





















  



  



  

“A mobilização política e social sustentam o vínculo 
entre os educadores, conquistando o respeito 
não apenas dos cidadãos mas também dos políticos.  
Fernanda Novaes, diretora de Relações Institucionais 
do ICEP. 
  



  

  
“Um dos grandes méritos da psicogênese da língua 
escrita é, justamente, enxergar a criança e vê-la como 
ser pensante.” 
Telma Weisz , professora e pesquisadora na 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
  



  



  



  



  



  



  

“Trabalhar no Icep é lutar pela universalização 
do ensino de qualidade”. 
  
Ana Falcão, coordenadora pedagógica do ICEP 



  



  



    



    



    



  
“É um trabalho árduo e complexo. São muitas 
horas de dedicação. Mas não conheço nenhuma 
instituição que faça formação como a gente. 
Raidalva Silva, coordenadora pedagógica do 
ICEP. 



  



“Antes, os professores eram solitários. Agora eles 
têm o coordenador como parceiro.” 
Gislainy Araújo, Coordenadora pedagógica do 
ICEP 
  

















  
“O Projeto Chapada levou o olhar 
sensível, as ferramentas adequadas 
de avaliação e uma formação séria 
para as redes públicas com as quais 
trabalhou”. 
  
  
“Um dos grandes méritos da 
psicogênese da língua escrita é, 
justamente, enxergar a criança e vê-
la como ser pensante.” 
  
Telma Weisz é doutora em 
Psicologia Escolar e do 
Desenvolvimento Humano pela 
Universidade de São Paulo (USP) 
e professora e pesquisadora na 
Universidad Nacional de La Plata, 
na Argentina. 











“Ainda temos muito a fazer”. 
Cybele Amado, diretora-presidente do ICEP. 




