
cidade
escola

aprendiz

ações e 
projetos

2011





Caros parceiros,

Neste ano o Aprendiz completa 14 anos de existência comemorando uma etapa 
importante de sua história: a pesquisa junto à Universidade de Harvard e ao MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) de como as novas tecnologias da informação 
podem colaborar com os processos de integração comunitária e com a melhoria das 
condições de vida das pessoas, em especial das crianças e jovens. 

Neste sentido, estamos desenvolvendo uma plataforma de compartilhamento de 
iniciativas criadas por organizações de todo o mundo e iniciando a incubação destas 
experiências nas comunidades onde desenvolvemos o bairro-escola no Brasil. 

Para nós esta experimentação tem um sentido especial. O Aprendiz nasceu em 1997 
como um portal de educação e cidadania (www.aprendiz.org.br), em uma época em 
que a internet era ainda um recurso incipiente. Compreendíamos, então, o poder 
da tecnologia e da comunicação como ferramentas de transformação social,  o que 
hoje se confirma pela enorme capacidade de mobilização das redes sociais e pelo 
entrelaçamento da tecnologia ao cotidiano das pessoas.

Assim, neste momento em que cidades como o Rio de Janeiro desenvolvem o bairro-
escola em 23 comunidades, envolvendo 96 escolas e 37.000 estudantes e que em 
São Paulo os bairros-escola no M´Boi Mirim, na Barra Funda, na Luz e em Pinheiros 
criam estratégias para fortalecer suas redes educativas locais, a tecnologia ganha o 
importante papel de facilitar estas conexões, colaborando para a construção de cidades e 
comunidades mais inclusivas e educadas.

Se o bairro-escola é hoje uma referência que ganha o mundo, se deve ao seu apoio e 
confiança em nosso trabalho. Muito obrigada.

Um abraço

Natacha Costa



Missão
Desenvolver e disseminar o 

bairro-escola para a criação de 
comunidades educativas

quem somos

A Associação Cidade Escola Aprendiz é uma OSCIP, Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público, que desde 1997 é referência no desenvolvimento do 
bairro-escola como tecnologia social na área de educação.

A Cidade Escola Aprendiz organiza-se em 4 núcleos, são esses:

Núcleo Aprendiz da Praça: realiza projetos com foco na educação integral para 
crianças e adolescentes através de articulação de uma rede de parceiros locais.

Núcleo Comunicação Comunitária:  realiza projetos que promovem a produção e 
disseminação de comunicação local a partir dos atores sociais do território.

Núcleo Escola da Rua: Ponto de Cultura do Aprendiz desenvolvendo ações de 
valorização e reconhecimento da cultura local.

Núcleo Pesquisa-ação Comunitária: pesquisa, incuba e sistematiza experiências 
de bairro-escola em diferentes territórios.

Além dos núcleos, o Aprendiz conta com as áreas de suporte e apoio. São elas as 
áreas institucional, administrativo/ financeiro e tecnológica.



bairro-escola

Sistema de corresponsabilidade entre 
escolas, famílias e comunidades com 
foco na garantia de condições para o 

desenvolvimento integral de crianças e 
jovens

Para a construção do bairro-escola, o Aprendiz desenvolveu quatro eixos 
estratégicos que na prática dão suporte à constituição das redes educativas 
comunitárias nos diferentes territórios em que atua.

Grupos Articuladores
Tem como foco a articulação e mobilização de pessoas e organizações do 
território que desenvolvem iniciativas públicas com foco prioritário na garantia 
do desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens a partir da 
construção do Projeto Educativo Local.

Trilhas Educativas 
Tem como foco articular as oportunidades educativas extraescolares aos 
processos formais de aprendizagem. Dessa forma, as atividades desenvolvidas 
pelos educadores parceiros nas escolas passam a compor com o curriculo escolar, 
percursos formativos integrados e significativos.

Comunicação Comunitária
Tem como foco a comunicação de interesse local, a partir da produção de 
informação por parte dos atores da comunidade e da difusão das informações
produzidas pelas diferentes pessoas, organizações e instâncias que constituem o 
território.

Arranjos Culturais 
Tem como foco a articulação dos recursos culturais locais ao processo educativo 
de crianças e jovens.



atuação nos territórios

Pinheiros - Laboratório 

Sede da organização, é neste bairro que a Cidade Escola Aprendiz realiza a experiência 
matriz do bairro-escola.
Os projetos desenvolvidos na região dão origem às metodologias que são replicadas em 
outros contextos de atuação da organização.
Neste contexto, o Aprendiz articula a rede do bairro-escola a partir das principais ações:

   - realização/ promoção de fóruns intersetoriais que articulam agentes e organizações do 
território na perspectiva da educação integral de crianças e jovens da região;
   - desenvolvimento de trilhas educativas para crianças e adolescentes de 4 a 14 anos e 
articulação entre escolas publicas e a rede educativa local;
   - formação de jovens agentes comunitários de comunicação e cultura
   - articulação dos agentes comunicadores e culturais locais;
   - realização de intervenções criativas que estimulam a ocupação dos espaços públicos 
pela comunidade.

Projetos:
•	 Escola do Bairro - Vila Madalena
•	 Escola na Praça
•	 Trilhas educativas na Escola José Dias
•	 Oldnet
•	 Autoformação Local
•	 Agência Comunitária de Pinheiros
•	 Repórter Aprendiz
•	 VilaMundo
•	 Ponto de Cultura - Escola da Rua
•	 Trilhas Urbanas
•	 Teatro da Vila

São Paulo -  cidade



Centro

Sul

Atuando desde 2005 na região central da capital, o Aprendiz fomenta a 
articulação de grupos intersetoriais locais com foco na criação de estratégias que 
impactem positivamente a vida das crianças e jovens da região, especialmente 
dos bairros da Barra Funda e Luz.

Projetos:
•	 Nossa Barra
•	 Bairro-Escola Luz
•	 Formação de jovens agentes comunitários - Programa Aprendiz Comgás
•	 Intervenções SP no Centro

O Aprendiz atua na região Sul de São Paulo desde meados dos anos 2000, 
apoiando a criação do bairro educador de Heliópolis, a formação de agência
comunitária de notícias no Grajaú e articulação de um bairro-escola no Jardim 
Ângela. A região Sul é uma das mais pobres da cidade, com os piores indicadores 
de infraestrutura, qualidade de vida e renda, mas que conta também com 
grande potencial humano, ambiental, cultural e político.

Projetos:
•	 Pró Bairro-Escola Sonho Azul
•	 Intervenções SP na Chácara Sonho Azul



São Paulo - estado

Capital e Vale do Paraíba

Agente Jovem
Formação em técnicas de mobilização e comunicação de jovens e
professores das escolas estaduais participantes do programa Jovem de
Futuro do Instituto Unibanco.

Grande São Paulo

Programa Aprendiz Comgás - Disseminação
O projeto visa ampliar a visão de educadores em relação ao potencial e à 
participação juvenis dentro e fora da sala de aula. Os educadores tornam-se 
aptos a apoiar os jovens para o desenvolvimento de projetos voltados para o 
enfrentamento das questões de suas comunidades.

Professor comunitário
O projeto tem como objetivo formar professores comunitários de escolas da
rede paulista localizadas na grande São Paulo que participam do Programa
Parceiros da Educação, para que eles possam integrar os diversos potenciais 
locais ao currículo, fomentando a participação das famílias e da comunidade nas 
instituições de ensino.

Cores da Vida
Articulação  de redes locais para a atenção e promoção de saúde e educação 
para jovens em tratamento de câncer e seus familiares.



Brasil

Formação de professores

Nos últimos anos, a experiência do bairro-escola tem 
subsidiado  as políticas de educação integral no Brasil. A 
partir da experiência desenvolvida pela organização na Vila 
Madalena, cidades como Rio de Janeiro e Nova Iguaçu, no 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Recife, 
em Pernambuco,
criaram seus programas tendo como eixo principal a 
articulação das escolas às comunidades, com a ampliação e 
diversificação das oportunidades formativas oferecidas aos 
estudantes.

Desde 2005, o Aprendiz promove a formação de professores e gestores em bairro-escola. 
Por volta de 14.000 profissionais de diferentes regiões do país participaram de cursos 
ministrados pela organização.

São Paulo – SP
Formação de 80 professores mediadores comunitários escolares do Programa de Proteção 
Escolar do governo de estado de São Paulo, 2011.
São Carlos
Formação de 50 professores e gestores do programa Escola Nossa da rede municipal de 
educação, 2011.

Escola Integrada em Belo Horizonte
Em 2011, a organização dá apoio pedagógico em 
educomunicação, a partir da formação de educadores e 
da modelagem da proposta pedagógica desta área no 
programa.

Rio de Janeiro - Bairro Educador
Bairro Educador faz parte do programa Escolas do Amanhã 
cujo foco é garantir condições para a aprendizagem e o 
desenvolvimento integral para crianças e adolescentes das 
escolas localizadas nas áreas de violência conflagrada do
Rio de Janeiro. Até este momento, 23 comunidades, 
97 escolas e 110 parceiros compõem a rede do Bairro 
Educador. Ate 2012 serão incorporados 50 bairros e 197 
escolas ao programa.

Bairro-Escola Recife e seminários em Pernambuco e Rio 
Grande do Norte 
O projeto visa apoiar os gestores da secretaria municipal 
de educação do Recife a implementar o programa Bairro 
escola em toda a rede municipal.



parceiros

Os parceiros dão apoio as iniciativas do 
Aprendiz e compoem a rede de bairro-escola 
em todo o país.

Parceiros Financiadores

Ambev

Avon

Bradesco

Brasilprev

BrLock

Café da terra

CCR

Colégio Bandeirantes

Colégio Santa Cruz

Comgás

Deutsche Bank

Ernst, Young & Terco

Estagiários.com

Faculdades Belas Artes

FIAT – Brasil

Fundação Bradesco

Fundação Itaú Social

IBM – Brasil

Idea Zarvos

Instituto Unibanco

Laboratório Pfizer

Livraria Cultura

Multimídia Café

Net Serviços 

Porto Seguro

Presskit

Prosegur

Sanofi - Aventis

Sabesp

SESC

SEB

Telefônica



Parceiro de Conteúdo – Portal Aprendiz
Atletas Pela Cidadania - Catraca Livre - Colégio Bandeirantes - Envolverde - Movimento 
Cidadania - Movimento + Feliz - Revista Nova Escola - Site Dimenstein - Universia - UOL - 
Urbanias

Parceiros Estratégicos
MEC - MINC - UNICEF - UNESCO - MIT - Harvard - Secretaria Estadual de Cultura de São 
Paulo - Secretaria Estadual de Educação de São Paulo - Secretaria Municipal de Educação 
de São Paulo - Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte - Secretaria Municipal 
de Educação de Sorocaba - Secretaria Municipal de Educação de Recife - Secretaria 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro - USP/ Fundação Vanzolini - PUC - Cidade do 
Conhecimento - Centro Paula Souza - CMDCA SP - Rede CEP - Viração - Davis Brody 
Bond Aedas - CIEDS - Faça Parte - Rede Nossa São Paulo - Parceiros da Educação - Cipó 
- Fundação Educar Dpaschoal - CENPEC - Instituto Fernand Braudel - Sou da Paz - J.Leiva - 
Casa Redonda - Catraca Livre - AT Produções - Lynx

Rede do bairro-escola
Composta por mais de 250 parceiros atuantes nos territórios. São eles:

Escolas públicas e particulares - Núcleos socioeducativos - Coordenadorias de Educação, 
Assistência Social, Cultura e Saúde - Subprefeituras - Unidades básicas de saúde - 
Conselhos setoriais - Associações e ONGs - Equipamentos culturais públicos e particulares 
- Empresas - Coletivos de arte e de comunicação - Agências de comunicação - Veículos de 
comunicação local - Redes e fóruns locais  - Hospitais públicos e particulares - Bibliotecas 
públicas - Movimentos sociais - Grêmios estudantis - Universidades.



Endereços novos

Direção
Natacha Costa e Helena Singer

Área Institucional
Solange Ribeiro

Núcleo - Comunicação Comunitária
Marina Rosenfeld

Núcleo - Pesquisa-ação Comunitária
Lílian Kelian

Núcleo - Aprendiz da Praça
Agda Sardenberg

Contato:
11 3819-9226/ 3031-6129/ 3032-6229/ 3032-3448
Rua Padre João Gonçalves, 152
CEP 05432-040

www.cidadeescolaaprendiz.org.br
www.aprendiz.org.br

Núcleo - Escola da Rua
Gisele Porto
11 3813-8670/ 3813-7842
Rua Padre João Gonçalves, 100
CEP 05432-040

Área Administrativo - Financeira
Lili Julia Sandberg
11 3097-9550/ 3032-6579 
Rua Padre João Gonçalves, 188-B
CEP 05432-040

Redação - Portal, VilaMundo
Alan Ary
11 3819-9225/ 3813-7719/  
Rua Belmiro Braga, 146
CEP 05432-020

Café Aprendiz
Lílian Roizenblit
11 3819-1035/ 3815-5118
Rua Belmiro Braga, 146
CEP 05432-020


