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POR QUÊ AS MULHERES?

Valorizamos TODOS que atuam em educação! Entretanto, em

nossa constante busca pela igualdade de gênero, e em

atenção à Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável das Nações Unidas, o Instituto Educadoras do 

Brasil vem como um incentivo à força feminina, reconhecendo

e valorizando a sua atuação educacional para a sociedade. 

Neste sentido queremos contribuir com o fortalecimento do 

lado feminino do ser humano, empoderamento da “mulher”.





CAUSA

Compromisso pela educação!

Colaborar com as mulheres a fazerem mais pela educação 

(formando, nutrindo, habilitando, qualificando, preparando), pois 

acreditamos no desenvolvimento de habilidades cognitivas, 

sociais, emocionais e éticas para o fortalecimento das pessoas.

Nossa causa é embasada na crença que todas as pessoas 

podem desenvolver seu potencial, pelas interações intencionais 

de alguém que tenha o desejo, o propósito que o outro mude, 

evolua e cresça. Fundamentadas na teoria da modificabilidade

do ser humano pelas intervenções intencionais (mediação), 

nossa causa é desenvolver, apoiar e realizar diferentes ações 

para contribuir com o desenvolvimento do ser humano, focando 

o fortalecimento do “feminino”.
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PROPÓSITOS

Conectar as mulheres educadoras que acolhem, que são 

protagonistas e que fazem acontecer.

Atuar em causas educacionais e sociais, apoiando iniciativas

para fortalecer as mulheres educadoras e abrindo caminhos

para transformar vidas por meio da educação.



EDUCAÇÃO

ALTRUÍSMO

LIDERANÇA



Educação

A EDUCAÇÃO é um atributo que 

engloba os processos de ensinar e 

aprender. Tornar a educadora

protagonista é desenvolver nela

uma atitude proativa e autônoma

diante dos desafios do mundo. É 

dar asas para que ela alcance os

resultados desejados.

Esse atributo representa o 

desenvolvimento de competências

de Self Learning. Todos estamos

em constante crescimento e a 

busca contínua pelo conhecimento

faz parte do processo da 

aprendizagem autodirigida. 

O ELA está pronto para 

ensinar a aprender. 



Liderança

Empoderar mulheres e promover a 

equidade de gênero em todas as 

atividades sociais e da economia são

garantias para o efetivo

fortalecimento das economias, o 

impulsionamento dos negócios, a 

melhoria da qualidade de vida de 

mulheres, homens e crianças, e para 

o desenvolvimento sustentável.

Ciente do papel das empresas para o 

crescimento das economias e para o 

desenvolvimento humano, a ONU 

Mulheres e o Pacto Global criaram

os Princípios de Empoderamento das 

Mulheres - um conjunto de 

considerações que ajudam a 

comunidade empresarial a incorporar

em seus negócios, valores e práticas

que visem à equidade de gênero e ao

empoderamento de mulheres.

O ELA prepara as

mulheres para liderarem.



Autruísmo

Altruísmo é um tipo de 

comportamento encontrado em

seres humanos e outros seres

vivos, em que as ações voluntárias

de um indivíduo beneficiam outros. 

Uma pessoa altruísta conhece e 

pratica alguns valores, como

humanidade, solidariedade, 

respeito ao próximo, entre muitos

outros, que são essenciais para 

que vivamos e convivamos uns com 

os outros em perfeita harmonia.

O ELA encoraja o 

altruísmo para um mundo

melhor.



Profissionais da Educação

- professoras

- orientadoras

- inspetoras

- diretoras

- estagiárias

Profissionais da Saúde

- cuidadoras

- médicas

- enfermeiras

- psicólogas

- fonoaudiólogas

- neuroeducadoras

- nutricionistas

- entre outros

Educadoras para a Vida

- mãe

- tia

- avó

- família

Comunidades

- lideranças de comunidade

- prefeituras

- orfanatos

ONGs

Quem atenderemos:

- lideranças

QUEM PODE FAZER PARTE?



Somos uma instituição, sem fins lucrativos. Criamos, apoiamos e 

realizamos diferentes ações para contribuir com o 

desenvolvimento do ser humano, focalizando o fortalecimento das 

mulheres educadoras. 

O ELA - Instituto das Educadoras do Brasil contribui para o 

fortalecimento das atuais educadoras e colabora para o 

desenvolvimento das mulheres que desejam pertencer ao mundo

da educação.

POSICIONAMENTO



POSICIONAMENTO

Propósito

Visão

Atributos

Missão

Tagline

Formar, fortalecer e empoderar mulheres

educadoras, para que possam multiplicar

conhecimentos, construir pontes e liderar

projetos de transformação social. 

Inspirar educadoras para transformar vidas

Educação, Liderança , Altruismo

Inspirar para transformarSer uma rede nacional de mulheres

empoderadas e propagadoras da educação

formal e informal.

Valores

Transparência

Ética

Compromisso

Fortalecimento feminino

Transformação social 



Organizar, patrocinar e realizar cursos, eventos, 

congressos, reuniões, conferências, mostras, debates, 

pesquisas, seminários, palestras, cursos, programas de 

treinamento multidisciplinar, sem fins lucrativos;

Estabelecer alianças e acordos estratégicos com 

associações similares, nacionais ou internacionais, 

públicas ou privadas, que visem o amparo e a promoção 

de oportunidades de desenvolvimento de crianças e 

adolescentes;

Receber doações e subvenções de entidades ou 

pessoas, do Brasil e do exterior; 

FORMAS DE ATUAÇÃO



PEDAGÓGICA

Cursos/palestras temáticas sobre: novo planejamento, reformulação 

do currículo, ensino híbrido, rotina escolar, atividades de lição de casa, 

entre outros.

Liderança do Projeto na Instituição: Diretores das instituições 

beneficiadas:

Participantes: Educadores / Gestores

Formato: Meios Digitais (Live, Plataforma Zoom, Vídeos etc.)

Expectativa de Implantação: Julho ou Agosto/2020

PROJETO RETOMADA ÀS AULAS 

Apoio aos Educadores / Gestores por meio de 

Programas de Suporte ou Formação nas frentes: 

Pedagógica

Socioemocional

Tecnológica

Saúde



PROJETO RETOMADA ÀS AULAS 

Apoio aos Educadores por meio de Programas 

de Suporte ou Formação nas frentes: 

Pedagógica

Socioemocional

Tecnológica

Saúde.

SOCIOEMOCIONAL

Cursos/palestras sobre: como lidar com crianças e jovens que 

sofreram efeitos, medos do retorno, falta de informação adequada, 

violência no ambiente doméstico.

Liderança do Projeto na Instituição: Diretores das instituições 

beneficiadas:

Participantes: Educadores / Gestores

Formato: Meios Digitais (Live, Plataforma Zoom, Vídeos etc.)

Expectativa de Implantação: Julho ou Agosto/20



PROJETO RETOMADA ÀS AULAS 

Apoio aos Educadores por meio de Programas 

de Suporte ou Formação nas frentes: 

Pedagógica

Socioemocional

Tecnológica

Saúde.

TECNOLÓGICA

Cursos/palestras para apoiar ações de formação a distância, 

instrumentalizar as pessoas para o uso de ferramentas digitais. 

Liderança do Projeto na Instituição: Diretores das instituições 

beneficiadas:

Participantes: Educadores / Gestores

Formato: Meios Digitais (Live, Plataforma Zoom, Vídeos etc.) 

Expectativa de Implantação: Julho ou Agosto/20



PROJETO RETOMADA ÀS AULAS 

Apoio aos Educadores por meio de Programas 

de Suporte ou Formação nas frentes: 

Pedagógica

Socioemocional

Tecnológica

Saúde

SAÚDE

Cursos/palestras de orientações preventivas, protocolos de higiene, 

alimentação e cuidados essenciais 

Liderança do Projeto na Instituição:Diretores das instituições 

beneficiadas:

Participantes: Educadores / Gestores

Formato: Meios Digitais (Live, Plataforma Zoom, Vídeos etc.)

Expectativa de Implantação: Julho ou Agosto/20



Público 

Alvo

Educadores de Escolas 

Públicas e Instituições de 

Cunho Educacional para 

População em 

Vulnerabilidade Social

Entidades a serem 

beneficiadas:

Escola do Povo –

Comunidade Paraisópolis

Associação Eny Vieira –

Projetos Educacionais

LBV – Projetos 

Educacionais

PROMOVE – Ação 

Sociocultural  



PROJETO RETOMADA ÀS AULAS - DIA 01

1. Reestruturação pedagógica da escola 

▪ Planejamento do retorno e organização das horas anuais. 

▪ Reorganização do calendário escolar visando garantir os objetivos de aprendizagem previstos nos 

currículos 

Palestrante:

2. Diagnóstico do nivelamento dos alunos. O que é essencial?

▪ Recuperação da aprendizagem

▪ Avaliação diagnóstica

Palestrante:



PROJETO RETOMADA ÀS AULAS - DIA 02 

3. Acolhimento e escuta aos professores, colaboradores, alunos e família: 

▪ Como preparar a comunidade para este novo momento?

▪ Escuta ativa

▪ Reconstrução de vínculos

Palestrante:

Vice-Presidente do Instituto Ela - Educadoras do Brasil e Diretora Pedagógica da Mind Lab Brasil

4. Saúde física de toda a comunidade escolar

▪ Riscos e os cuidados com o ambiente escolar para conter a disseminação do vírus?

▪ Protocolos e orientações a escola precisa criar e seguir? Como deve ser a higienização pessoal dos 

colaboradores?

Palestrante:



PROJETO RETOMADA ÀS AULAS - DIA 03 

5. Ferramentas tecnológicas gratuitas para uso na sala de aula e na educação remota

▪ Como apoiar a comunidade no uso das tecnologias 

▪ Viabilizar recursos para executar os projetos

Palestrante:

6.Como tem sido o retorno às aulas presenciais ao redor do mundo

▪ Experiências de sucesso em outros países

▪ Depoimentos de educadores a partir de vivências

Palestrante:



PROJETO RETOMADA ÀS AULAS 

7. Estruturando o protocolo de retomada às aulas de sua escola

▪ Aspectos a serem considerados na elaboração de um protocolo

▪ Protocolos pedagógicos e operacionais

▪ Comunicação com as famílias e a comunidade

Palestrante:

8. Como foi a preparação para a retomada às aulas na Finlândia

Palestrante:



Obrigada!

https://www.institutoela.org.br

(11)96428-3796

https://m.facebook.com/elainstituto/

https://www.institutoela.org.br/

