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O Instituto Natura foi criado em 2010 
com o propósito de ampliar os 
investimentos em educação já feitos 
pela Natura desde 1995.

Investimentos que só são possíveis a 
partir da venda dos produtos da linha 
Natura Crer para Ver, comercializada 
pelos consultores e consultoras Natura 
sem a obtenção de lucro e todo o 
recurso arrecadado é destinado aos 
projetos de educação desenvolvidos 
pelo Instituto Natura.

Nossa História

Círculo virtuoso



Nossa Visão

Criar condições para cidadãos 
formarem uma 

Comunidade de Aprendizagem.



Nossa atuação

O fortalecimento das pessoas e organizações ligadas à educação, 
com foco em iniciativas que apoiam os gestores públicos, escolas e professores 
da rede pública.

Disseminação dos princípios de Comunidade de Aprendizagem, criando 
condições para engajamento e incorporação dos mesmos nas práticas dos 
atores/organizações da rede de educação.

Contribuir que o ambiente da educação seja propício a inovações
gerando altos resultados de aprendizagem para todos os alunos.



Públicos

Professor Escola Gestor 
Público

Consultoras 
de Beleza 

Natura



Públicos

Professor



para quem é?
Educadores de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental I.

qual o objetivo?
Contribuir no aprimoramento das competências desenvolvidas pelos professores 
alfabetizadores, para que seus alunos estejam alfabetizados até os 8 anos de idade.

ensino a distância 
Permite que o professor amplie a compreensão da teoria dos materiais e relacione-os com 
a rotina da sala de aula. Ele consiste de 85 horas de curso e os certificados são emitidos 
por instituição credenciada ao MEC. 

15,7 mil
professores receberam 
certificado de 15 horas de 
formação do curso a distância 
do projeto TRILHAS até 2017

Projeto TRILHAS

Conjunto de materiais on-line e off-line (kit 
TRILHAS), ferramentas virtuais colaborativas e 
interativas de formação (EAD) e orientações 
pedagógicas para o professor trabalhar a escrita, 
oralidade e leitura em sala de aula. 

Acesso ao portal TRILHAS: www.portaltrilhas.org.br



para quem é?
Professores, estudantes e gestores das escolas.

qual o objetivo?
Apoiar os professores para que utilizem com eficiência os objetos digitais de 
aprendizagem (ODAs) em suas aulas. Criar uma rede de compartilhamento de 
conhecimento entre todos os usuários da plataforma.

ensino a distância 
Apoia os professores no processo de inserção da tecnologia no currículo e nas atividades 
escolares. Ele possui três módulos gratuitos que auxiliam os professores a utilizar os 
recursos disponíveis na plataforma da melhor forma com os alunos. 

Escola Digital

Uma rede colaborativa, constituída por secretarias 
estaduais e municipais de educação, que oferece 
mais de 20 mil recursos educacionais digitais, 
disponíveis em plataformas on-line de acesso 
aberto e gratuito.

Acesso ao portal TRILHAS: www.escoladigital.org.br 

16,6 mil
professores acessaram a 
plataforma Escola Digital 
para aprimorar suas 
práticas pedagógicas

22 estados
customizaram a 
plataforma Escola Digital 
para suas redes de ensino



Públicos

Escola



Escola em Tempo Integral

o que é? 
A iniciativa apoia redes municipais e estaduais no desenvolvimento e na 
implementação de escolas em tempo integral (ETI).

para quem é?
Escolas das redes municipais e estaduais de educação.

qual o objetivo?
Apoiar a implementação pelas redes de ensino de escolas em tempo integral, 
para garantir o desenvolvimento integral dos estudantes, e incorporação dos 
conceitos de Comunidade de Aprendizagem em suas práticas. Envolver toda a 
comunidade escolar na definição e acompanhamento dos objetivos de 
aprendizagem nas diferentes dimensões (intelectual, social, emocional e 
física), com altas expectativas para todos os estudantes.

+900 escolas
em tempo integral 
implementadas em 16 estados 
apoiados

133 escolas
em tempo integral já 
adotaram práticas de 
comunidade de aprendizagem



Comunidade de Aprendizagem
Iniciativa que implementa na escola a semente de uma 
transformação social mais ampla, sensibilizando os profissionais, 
os alunos, suas famílias e a comunidade do entorno. O ponto de 
partida é a educação de qualidade com base no diálogo, na 
participação de todos e na melhoria da convivência.

Acesso ao portal: www.comunidadedeaprendizagem.com 

para quem é?
Redes municipais e estaduais de educação, do Brasil e de outros países da América 
Latina.

qual o objetivo?
Ampliar e qualificar os espaços de interação dentro e fora da escola, por meio da 
participação da comunidade e pelo trabalho com grupos heterogêneos, buscando níveis 
mais altos de aprendizagem para todos os estudantes e a melhora da convivência. 
Garantir que os princípios da aprendizagem dialógica, como o diálogo igualitário e a 
solidariedade, estejam presentes nas práticas da escola.

ensino a distância 
Apresenta as atuações educativas de êxito da iniciativa, para que o educador entenda 
como colocá-las em prática no dia a dia.  

108 escolas
Transformadas em 
Comunidades de 
Aprendizagem em São Paulo, 
Ceará, Bahia, Pará e Rio de 
Janeiro



Públicos

Gestor Público



Advocacy em Regime de Colaboração
Tem como objetivo influenciar junto ao poder 
público e à sociedade a adoção de ações 
cooperativas entre os entes federados.

para quem é?
Redes municipais e estaduais de educação.

qual o objetivo?
Produzir e disseminar conhecimentos sobre o tema para 
pautar e subsidiar os debates e as tomadas de decisão.

E realizar incidência política em atores chaves através de 
relacionamentos de qualidade
Apoia a implementação dos Projetos PAAP (AP) e PAES (ES)

Estudo de caso das ações cooperativas entre o 
estado e os municípios do Ceará elaborado e 
disseminado

Ações de Advocacy

Movimento Colabora Educação constituído 
com uma agenda comum de 8 organizações 
para produção de conhecimento e apoio à 
ações cooperativas



Movimento Colabora Educação

O movimento nasce da vontade comum de uma série 
de instituições de fomentar e fortalecer ações 
cooperativas entre os entes federados no âmbito das 
políticas públicas de educação, entendendo-as como 
uma condição necessária para melhoria dos 
resultados de aprendizagem de todos.



Conviva Educação

Acesso ao site do Conviva: www.convivaeducacao.org.br

o que é? 
Plataforma virtual gratuita para apoiar os dirigentes e suas equipes na gestão das 
secretarias municipais de educação.

para quem é?
Secretarias municipais de educação.

qual o objetivo?
Oferecer formação, informação, ferramentas e fomentar uma rede de trocas de 
experiências, contribuindo para uma educação pública de qualidade.

3,8 mil
municípios receberam 
formação presencial
do Conviva Educação

4,7 mil
municípios cadastrados 
na plataforma Conviva 
Educação



Apoio à Undime

Em 2018 o iN irá apoiar a 
Undime e as sua iniciativas com 
investimentos de R$2 milhões:

• 457K Apoio Institucional 
(307k para Seccionais e 150k 
Nacional)

• 1,5 MM Conviva Educação

Desde 2012 o Instituto Natura apoia a União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação – Undime. Desde então, o 
apoio foi ampliado e o relacionamento institucional foi 
sistematicamente fortalecido. 

O Instituto Natura apoia o fortalecimento institucional da Undime
pois acredita no poder de transformação da Educação a partir da 
cooperação entre os entes federados. 

Doação do Apoio Institucional está em 
fase de formalização



Parceiros:

Desde 2013, esse 
grupo desenvolve e 

aperfeiçoa o Conviva 
de maneira

colaborativa em prol 
da educação pública 

brasileira

Iniciativa:

Parceiros: 12 institutos e fundações

INSTITUTO 
HUMANIZE



Plataforma 100% gratuita.

Informações atualizadas e oficiais, sempre com o 
aval da UNDIME e de especialistas de educação.

Ambiente seguro, no qual os dados colocados 
pela SME são confidenciais e somente são 
acessados pela própria equipe da Secretaria.

Segurança e legitimidade



Os três pilares da 
plataforma Conviva



CONTEÚDOS
Notícias
Textos

Leis
Publicações

Vídeos
Curso EaD
Acesso à

informação
e formação

FERRAMENTAS
Segurança 
Praticidade

Funcionalidade
Base de dados

Agilidade e
organização
no dia-a-dia

REDE
Experiências

Fórum
Secretarias

Troca, 
soluções e
articulação

OBJETIVOS

Estrutura da plataforma



Municípios cadastrados

Base: Conviva Abril/2018

Mais de 4.800 dos 5570 municípios do Brasil estão com cadastro ativo no Conviva.
Em SP temos 507 dos 645 municípios cadastrados. (78%)

Norte
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Centro-Oeste
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Sul

993

Sudeste

1219

4.866 (87%)

Reativados (após 
eleições municipais –

novas gestões)



Municípios com acesso

Base: Conviva Fev/2018
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8 áreas de gestão, PME e Memorial de Gestão

Transporte
escolar

Memorial 
de Gestão

Democrática

Alimentação 
escolar

Pedagógica

Estrutura e 
documentação

Orçamentária e 
financeira

Administrativa

Pessoas

Plano Municipal 
de Educação



Ferramentas X Áreas de Gestão

1 - Calendário Escolar
2 - Cardápio
3 - Contratos
4 - Convênios
5 - Diagnóstico da Gestão 
Democrática
6 - Escolas e Matrículas
7 - Espaços Escolares
8 - Estoque
9 - Estudantes
10 - Gastos com Alimentação
11 - Gastos com Transporte
12 - Infraestrutura dos Prédios
13 - Memorial de Gestão
14 - Organização da Rede
15 - Plano Municipal de 
Educação
16 - Plano de Ação
17 - Profissionais
18 - Receitas e Despesas
19 - Rotas do Transporte Escolar
20 - Veículos
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NOVIDADE 2018: 
Importação dos dados do Educacenso
para o Conviva

 Preenchimento automático das ferramentas 
de: Estudantes, Escolas e Matrículas e 
Profissionais com todos os dados da sua rede

 Dados oficiais que você pode usar no dia-a-
dia da gestão da sua Secretaria

Saiba mais na Plataforma Conviva > Ferramentas> Importação do 
Educacenso



Articuladora estadual
Os contatos atualizados do(a) articulador(a) 
do seu estado estão no rodapé das páginas do 
Conviva Educação!
Nome do articulador: KÁTIA PADOVAN
Email: katiapadovan.conviva@gmail.com
Celular/WhatsApp: 13 99675-1800

Obrigado!

www.convivaeducacao.org.br



Obrigado!


