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Fundação SM 

A EDUCAÇÃO  NOS MOVE 

A Fundação SM tem a missão de 
contribuir para o desenvolvimento 
integral das pessoas por meio da 

Educação. 
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SIEI – Seminário Internacional de 

Educação Integral 

 
 
 
O evento aconteceu pela segunda vez no Brasil, em 19 e 20 de outubro de 2016 com 
o tema Educação Integral e Cidade Educadora: inovação e equidade na Educação. 
Foram dois dias de conferências, oficinas e apresentações de boas práticas.  
 
O público foi formado por gestores públicos, educadores sociais, professores, 
formuladores de políticas educacionais, jornalistas, profissionais que 
discutem Educação Integral. 

 
•Número de participantes: 1º dia  318 presenciais e 179 espectadores na 

transmissão simultânea pela internet.  2º dia  230 presenciais e 125 espectadores 
na transmissão simultânea pela internet 

 
 

Realizado pela Fundação SM anualmente, o Seminário Internacional de 
Educação Integral – SIEI busca promover uma reflexão sobre os desafios 
da educação contemporânea, além de apoiar os agentes educacionais na 
tarefa de garantir o ensino e a aprendizagem de crianças e jovens.  
 
Em 2016  o seminário foi realizado em parceria com a Fundação Itaú 
Social e com o apoio da Fundação Roberto Marinho, do Centro de 
Referências de Educação Integral, do Cenpec – Centro de Estudos e 
Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária e do SESC-SP.  



Realização Realização 

Apoio 

Apoio 

Coordenação 
técnica 

Coordenação 
técnica 



http://educacaointegral.org.br 

http://educacaointegral.org.br/


Centro de Referências 

em Educação Integral 

O Centro de Referências em Educação Integral é uma plataforma virtual, 
iniciativa de organizações governamentais e não governamentais de diversas 
regiões brasileiras. Entre elas está o Ministério da Educação, representado 
pela Secretaria de Educação Básica (SEB) e Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADI). A Fundação SM é uma das 
financiadoras e também auxilia na gestão operacional.  
Por meio desta plataforma virtual são produzidos e divulgados materiais de 
formação, experiências realizadas e notícias sobre o tema e organização de 
workshops e seminários formativos. As organizações uniram seus esforços 
individuais em um projeto coletivo para apoiar os interessados em fortalecer 
a agenda de Educação Integral no país, buscando superar o paradigma da 
Escola em Tempo Integral para um novo conceito sustentado pela articulação 
de diferentes tempos, espaços e agentes educativos. 
 
Números de 2016: 
 
•57.139 fãs da página do Centro de Referências em Educação Integral no 
Facebook  
 
Plataforma: 
Jan 2016/ Out 2016 
•Sessões: 1.762.929 
•Usuários: 1.438.501 
•Visualizações de página: 2.469.093 
•Média de visitas/ mês: 176.292 
•Média de visitas/ dia: 5876,4 
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Virada Educação 

Idealizado pelo coletivo Movimento Entusiasmo, o evento tem o intuito de 
gerar reflexões acerca das relações entre aprendizagem e território. Por meio 
de atividades criativas, a Virada Educação estimula a apropriação do espaço 
público e a constituição de uma comunidade educativa. Além de financiar o 
evento, a Fundação SM, também prepara uma programação especial. 
  
•Virada Educação 2016 - 17 a 20 de agosto 
 

• + de 2 mil pessoas circularam pelos espaços 
•+de 100 atividades gratuitas (oficinas, debates, trilhas pelo território, 
intervenções) oferecidas por voluntários (educadores dos espaços 
participantes, alunos, educadores da cidade, coletivos, instituições ligadas à 
cultura e educação).   
 
•Espaços que participaram da Virada Educação 2016 no Centro de SP:EE 
Caetano de Campos, EE Marina Cintra, EMEI Gabriel Prestes, EMEI Patrícia 
Galvão, EMEI Armando de Arruda, EMEI Monteiro Lobato, Biblioteca Mário de 
Andrade, Biblioteca Monteiro Lobato, Praça Roosevelt, Praça da República, 
Satyros, SP Escola de Teatro, Pinacoteca, Chácara Lane. 

 
•A Fundação SM ofereceu nesta edição um espaço para leitura na escola EE 
Caetano de Campos e  atividades como a contação de história / mediação de 
Leitura com a Cia Cantos & Contos e oficinas de Desenho com o ilustrador e 
autor Weberson Santiago e de Bordado poético com a jornalista Priscila 
Balsini. 
•Território atual da Virada educação: 3,25km. 

Oficina Desenho 
Fotografia: 
Sheila Signario 

Oficina Bordado poético 
Fotografia: Sheila Signario 

Cia Cantos & 
Contos 
Fotografia: 
Sheila Signario 
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Conviva Educação  

Idealizado pela Undime – União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação, o Conviva Educação é um ambiente virtual gratuito, que apoia 
a gestão de secretarias municipais de Educação, contribuindo para a 
aprendizagem dos estudantes.  Além de cofinanciar a iniciativa, 
a Fundação SM participa do comitê gestor e de grupos de trabalho. 
 
Números de 2016 
•Nº de municípios cadastrados: 5.144 (92% dos municípios brasileiros) 
•Média de municípios que acessam a plataforma mensalmente: 1.650 
•Média de acessos mensais (logins): 8.100 
•Nº de municípios que registraram uso em alguma ferramenta do 
Conviva: + de 1.800 
•Nº de municípios que registraram uso da ferramenta do Memorial de 
Gestão: + de 750 
•Nº de municípios que foram impactados por formações presenciais esse 
ano: + de 1.000 
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Programa Myra – Juntos pela leitura 

Inspirado no Projeto LECXIT, desenvolvido inicialmente em Barcelona em 
2011, o programa foi trazido ao Brasil por iniciativa da Fundação SM e 
adaptado e ampliado pela Comunidade Educativa CEDAC.  
 
MYRA em tupi se refere a pessoas e a grupos, indicando integração, 
movimento e experiência, relacionando futuro, engajamento, afetividade. 
Com toda essa significação tão positiva, A Fundação SM escolheu a 
palavra como a identidade de seu programa.  
 
Lançado em 20 de setembro, o programa tem o objetivo de aprimorar as 
competências leitoras de crianças de 4º ao 6º ano do Ensino Fundamental 
de escolas públicas, promovendo encontros de leitura, em que um 
voluntário lê com uma criança, estabelecendo diversos diálogos entre o 
texto, outros livros e vivências. O material de apoio desenvolvido envolve 
também a escola e a família do aluno atendido. O domínio da leitura é 
fundamental para a realização de aprendizagens em todas as áreas e 
contribui para a autonomia e formação integral das crianças.  
 
Durante o ano de 2016 o programa iniciou em fase piloto com 12 alunos 
da escola pública municipal Tenente José Maria Pinto Duarte, no bairro 
Sumaré, cidade de São Paulo e os voluntários inscritos são todos 
funcionários da SM Brasil.  
 
Em 2017, serão abertas  inscrições para novos voluntários que poderão 

ser funcionários e pessoas dos seus ciclos (esposas/maridos, irmãos, 
amigos, filhos). 



Apoio técnico 

 

Iniciativa 

 

http://www.comunidadeeducativa.org.br/

