


Como fundações podem colaborar de 

forma efetiva com as escolas 

públicas?



Contribuição da Fundação Itaú Social:

Como colaborar para a integração 

secretaria-escola e para a integração

família-escola?



Gestão Educacional Educação Integral Avaliação Econômica 
de Projetos Sociais

Mobilização Social

A missão da Fundação Itaú Social
Desenvolver, implementar e compartilhar tecnologias sociais para a melhoria da educação pública 
brasileira.

Áreas temáticas



Hipótese Laboratórios/ 
Pilotos

Avaliação Sistematização Disseminação Implementação Investigação

Formas de atuação

Desenvolvimento de tecnologias

sociais



Formas de atuação

Atuação em alianças

estratégicas
Olhares 
diversos

Ganho
de escala

Soluções
conjuntas

Ações 
perenes

Garantia
de adesão

Identidade
local

Capacidade
de influência

Sintonia
com a demanda
pública

Alinhamento
com as áreas de 
negócio do 
banco

Atuação
da rede de agências



O que é o Tutoria?

Metodologia de formação continuada 

realizada no cotidiano da escola, por um par 

experiente, que reconhece, valoriza e parte 

dos saberes e das vivências do tutorado para 

desencadear o processo de aprendizagem, 

buscando agregar novos conhecimentos de 

caráter prático e modelar.

TUTOR E TUTORADO
PARCERIA E 

CORRESPONSABILIDADE

APRENDIZADO DO 

ALUNO



O que é o 

Coordenadores de Pais?

Estratégia de aproximação família-escola 

Ser um elo entre a escola, a família e a 

comunidade, desenvolvendo ações que 

propiciem e facilitem a entrada e o 

envolvimento das famílias no cotidiano 

escolar e auxiliem os pais de alunos a melhor 

acompanhar e apoiar o aprendizado dos 

filhos. 



Linha do tempo

2007 Primeira visita à experiência de Nova Iorque, junto com Instituto Fernand Braudel

Inicio do piloto em SP após segunda visita a Nova Iorque – “Excelência em Gestão Educacional”2009

Piloto SP – tutoria e coordenadores de pais – 10 escolas de EF I e EM – parceria com a SEE/SP2010

Implantação do Tutoria em Goiás (como política pública – 330 tutores em 40 regionais, com equipe líder no órgão

central); finalização do Piloto SP
2011

Tutoria em Goiás e São Paulo – Coordenadores de Pais/ES2012

Tutoria no Ceará, Goiás e São Paulo; início nas redes municipais de Anicuns, Catalão, Trindade e Goianésia (GO) e 

Coordenadores de Pais ES, GO, PA e Salvador.    

2014

2013 Tutoria em Goiás e São Paulo – Coordenadores de Pais/ES, RJ e  GO

Tutoria no Ceará, Goiás, nas redes municipais de Anicuns, Catalão, Trindade

e Goianésia (GO), Sobral (CE), Manaus (AM) e São Caetano do Sul (SP) e

Coordenadores de Pais ES,GO e Santos

2015/16



Aprendizados

Concertação da parceria

Customização

Articulação interna e intersetorial



Aprendizados

Ações sistêmicas

Transformação transborda  

Co-autoria e perenidade



Comunicação com a rede

Expectativas x problemas 

sistêmicos das redes 

Ganho de escala

Desafios



Workshops de gestão no 

Programa Tutoria 

2016 – Coordenador de Pais  

Estratégia família e 

escola 

Aprimoramento pela prática



Guias de Implementação do 

Coordenadores de Pais:  

Coordenador, Secretaria e 

Escola 

Guias de Tutoria: 

Área e  Pedagógica 

Vídeos 

Materiais de referência

http://www.fundacaoitausocial.org.br/


tatiana.djrdjrjan@itau-unibanco.com.br

Contato

mailto:tatiana.djrdjrjan@itau.unibanco.com.br

