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Experiências em Rede

 Promovido pelo Itaú Social, o projeto "Experiências em Rede" visa apoiar a construção e implementação
de ações colaborativas entre Organizações da Sociedade Civil (OSC) de um mesmo município para

minimizar os impactos da pandemia na educação de crianças e adolescentes.
 

 No contexto pandêmico atual, a colaboração entre OSC de uma mesma região, com um propósito comum,
é fundamental para alcançar melhores resultados educacionais frente a desafios tão complexos.



Justificativa



 Visando a construção de uma ferramenta que possa dar visibilidade ao panorama atual da educação
informal no município de Niterói, propomos aqui uma abordagem integrada de mapeamento
participativo. Essa ferramenta será o ponto de partida para pensar ações comuns no campo

educacional, com o fortalecimento dos espaços de participação da sociedade civil, considerando o uso
da cartografia social como uma forma de instrumentalização para a mobilização e participação nas

esferas de decisões políticas.

Justificativa



Objetivos



Impactar a política municipal de educação, tendo como base o projeto transversal Territórios
Cidade Educadora, que busca desenvolver uma ação coordenada de diversos órgãos e políticas
públicas em regiões de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) com objetivo de melhorar as
condições de acesso e permanência na escola. 

Construir uma Ampla Frente de atuação na educação em Niterói 

Objetivos Principais



Mobilizar setores da educação não formal e as iniciativas de experiências educacionais da sociedade
civil, para criar uma rede de elaborações e proposições sobre a educação formal e informal em
Niterói.

Pleitear que essa rede tenha assento no Fórum Municipal Permanente de Educação, consonante
com os propósitos do mesmo, o de criar mecanismos de planejamento educacional participativo e
democrático em busca de melhorar a qualidade social da educação.  

Objetivos específicos



Metodologia



Visando a construção de uma ferramenta que possa dar visibilidade ao panorama atual da educação
informal no município de Niterói, propomos aqui uma abordagem integrada de mapeamento
participativo. Essa ferramenta será o ponto de partida para pensar ações comuns no campo
educacional, com o fortalecimento dos espaços de participação da sociedade civil, considerando o
uso da cartografia social como uma forma de instrumentalização para a mobilização e participação
nas esferas de decisões políticas.

A etapa do mapeamento é o momento de mobilizar a rede parceira, através da busca ativa e
preenchimento de um formulário norteador. Aferindo suas experiências a fim de construir um
cenário comum que servirá de eixo para as ações futuras.

Metodologia



Quais atores precisamos mobilizar?

Organizações da sociedade civil;           
Iniciativas populares que atuem no campo

Experiências universitárias de extensão.
     da educação,  os fóruns e as redes da educação;  



Etapas do Mapeamento 

Lançamento do projeto:
Produção do formulário para preenchimento das OSCs de Niterói, buscando a parceria e
mobilização da rede a fim de identificar as regiões assistidas e o trabalho realizado.

Busca Ativa: 
Cada área de trabalho realizou o levantamento de todas as organizações existentes nos cadastros
macros, como: IPEA, ABONG e a listagem apresentada pelo ITAÚ. Além disso, buscamos também
organizações através de busca online. 

Contato: 
Revisão dos processos levantados para agregá-los e atualizá-los, por e-mail, telefone e rede social.
Contato através de e-mail e telefone convidando para o preenchimento do formulário. 

Nova tentativa de contato:
por e-mail, chamada telefônica e rede social, reforçando o preenchimento do Formulário.

Link do formulário

https://docs.google.com/forms/d/1nYqw4eu0l5f1FG0K-h1oGdlUZzkGAk9gA9u69aPP1e0/prefill


Resultados



Vídeo Link do vídeo

https://drive.google.com/file/d/1albOqkzlGUlsA8Kdmllj0xSzMTvm8qcm/view?usp=sharing


107
Instituições

Mapeadas

22
Dados telefônicos

e de e-mail
inválidos

40
Cadastradas no

formulário

Resultados



1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa

75 

50 

25 

0 

Formulário Sem interesse

41
43

Resultados do mapeamento

6

11

75

14

72



Respostas do Formulário

AMAPA
Apoio a Mães Especiais ( AMES )
Associação Projeto Crianças e Jovens
Evangelizando o universo
Associação Experimental de Mídia
Comunitária - BEM TV
Cabe no Mundo
Caravana da Inclusão
Espaço Cultural da Grota
Espaço Múltiplo Orla
Fenase
GEMA - Centro Espírita Messe de Amor
Grupo Paz, Amor e Renovação (GEPAR)
 Grupo Teatro Novo

IGAPOPS
IJCA
Instituto Canhotinha De Ouro
Instituto De Beneficência Somos
Valentes
Instituto Rumo Náutico - Projeto Grael
Intervenção Literária
Mulheres em Rede
Oficina do Parque
Ong Semeando Alegria
Pontinho de luz
Projeto Asas para voar
Projeto Avante
Projeto cestas das Sextas
Projeto de Leitura

Projeto Jurujuba
Projeto Recre&Ação
Projeto Social Educar
Projeto Social Antioquia Em Movimento
Projeto Socioeducativo Acolher
Rede Cria de apoio à maternidade e
primeira infância
Rede Quimera
Sempre Criança
Setembro Amarelo
Sociedade Espírita Fraternidade
Transforma
Turma da Sopa de Niterói
UAU Divino
União Solidária
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Qual é a área de atuação do seu projeto social?

Análise das respostas dos Formulários

70%

60%

32,5%

52,5%

22,5%

22,5%



Principais causas apoiadas

Análise das respostas dos Formulários
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Combate ao abuso infantil e apoio às vítimas

Educação de crianças e jovens

Apoio à mulheres vítimas de violência

Emponderamento feminino

Combate a desigualdade social

Apoio a pessoas em situação de rua

combate a pobreza

inclusão de pessoas com deficiência

apoio a dependentes químicos

preservação ao meio ambiente

ajuda a animais abandonados

Acolhimento e melhoria da vida

outros...

7,5%
62,5%

5%
35%

17,5%
15%

45%
12,5%

5%
7,5%

12,5%
2,5%

32,5%



Possui CNPJ?

Análise das respostas dos Formulários

Sim
51.1%

Não
48.9%



Localidade de atuação dos projetos sociais:

Análise das respostas dos Formulários

Fonseca
11.2%

Outros
7.4%

Centro
7.4%

Largo da Batalha
6.5%

Toda a cidade
5.5%

Sapê
5.5%

Santa Rosa
5.5%

Viradouro
4.6%

Piratininga
4.6%

Morro do Estado
4.6%

Caramujo
4.6%

Charitas
3.8%

Itaipu
3.8%

São Francisco
2.8%

Barreto
2.8%



Projetos sociais por região

Análise das respostas dos Formulários

Praias da Bahia
36.6%

Norte
24.4%

Região Oceânica
17.1%

Pendotiba
17.1%

Região Leste
4.9%



Encontro com as OSC



Construção de Mapa Georreferenciado Interativo

Link do Mapa Georreferenciado

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1GmkOR1TEAd_DoxmFikENj3Ceb4mZcAvX&hl=pt-BR&usp=sharing


Construção de Mapa Georreferenciado Interativo

Percebemos que há uma grande
concentração de escolas na
região da Baía, enquanto que na
região leste e oceânica, o
número é completamente
oposto, contando com menos de
20 escolas, o que pode acarretar
aos estudantes, deslocamentos
longos de sua residência até a
unidade escolar.



Conclusão



O percurso dessa experiência, que se desenvolveu por dentro da proposta do projeto proposto pelo
Itaú Social, reforçou em nós o entendimento de que para educar uma criança é preciso mais do que um
professor, é preciso toda uma aldeia e que, para conseguir garantir essa amplitude, as organizações da

sociedade civil terão sempre um papel fundamental. 
 

O projeto reforça esse entendimento e nos incentiva a nos constituirmos em redes que conjuguem a
diversidade dos atores advindos da sociedade civil num propósito comum, visto como a base possível

para que as saídas para os grandes desafios postados hoje para a educação comecem a ser vislumbradas.

Conclusão



Rede Niterói

BEM Tv FENASE IJCA Projeto Asas para Voar

Rede Quimera SEMPRE CRIANÇA SEMPRE CRIANÇA



@niteroi.cidadeeducadora

redeniteroi.cidadeeducadora@gmail.com

https://www.instagram.com/niteroi.cidadeeducadora/
https://www.facebook.com/niteroi.cidadeeducadora

