
TEM – TERRITÓRIOS EDUCATIVOS 
EM MOVIMENTO 

CONSTRUINDO COMUNIDADES 
EDUCADORAS 

Cristiana Mercadante Esper Berthoud 

Tumaki Aruanã 

Thamires César 



POLO TAUBATÉ 

CAMPOS DO JORDÃO 
LAGOINHA 
PINDAMONHANGABA 
NATIVIDADE 
SÃO LUIS DO PARAITINGA 
SÃO BENTO DO SAPUCAI 
SÃO ANTONIO DO PINHAL 
TAUBATÉ 
TREMEMBÉ 









PROFESSOR e EDUCADOR 

“Professor é profissão... Educador, ao 
contrário, não é profissão, é vocação. E 

toda vocação nasce de um grande 
amor, de uma grande esperança”  

(Rubem Alves) 



LIDERANÇA 

“...o líder deve influenciar as 
pessoas por meio do seu 

próprio comportamento...” 







Como defino essa gestão? 

TUDO DIFERENTE !!!!!!!!!! 



Como contribuiu para 
FORMAÇÃO? 

Criou NOVO PARADIGMA de 
trabalho de cada polo 

Criou as MACRORREGIÕES 

Construiu novas FORMAS DE 
PARCERIA 



Parcerias de FORMAÇÃO 
 

Todos os PARCEIROS COMERCIAIS 
da UndimeSP percorreram o 
Estado todo com formações 

 

http://www.editoradobrasil.com.br/
https://www.facebook.com/SLModerna/
http://crescer.ind.br/
http://foccusimport.com.br/index.html
http://www.somoseducacao.com.br/
https://br.pearson.com/


Parcerias INSTITUCIONAIS 
de FORMÃÇÃO 



PARCERIAS INOVADORAS: 
 

 ACADEMIA 

 

 INSTITUTOS DE PESQUISA 











 

SANTA MADRE TEREZA DE CALCU´TÁ 

Entre você e 

Deus 



“Muitas vezes as pessoas 
são egocêntricas, ilógicas e 
insensatas. 
Perdoe-as assim mesmo. 

 

Se você é gentil, 
as pessoas podem acusá-lo de 
interesseiro. 
Seja gentil assim mesmo. 

 



Se você é um vencedor, 

terá alguns falsos amigos e 
alguns inimigos verdadeiros. 

Vença assim mesmo. 

 

Se você é honesto e franco, 

as pessoas podem enganá-lo. 

Seja honesto e franco assim 
mesmo. 



O que você levou anos para 
construir, 

alguém pode destruir de uma 
hora para outra. 

Construa assim mesmo. 

 

Se você tem paz e é feliz, 

as pessoas podem sentir inveja. 

Seja feliz assim mesmo. 



O bem que você faz hoje, 

pode ser esquecido amanhã. 

Faça o bem assim mesmo. 

 

Dê ao mundo o melhor de você, 

mas isso pode não ser o bastante. 

Dê o melhor de você assim 
mesmo. 



Veja você que, no final das 
contas, 

é tudo entre você e Deus. 

 

Nunca foi entre você e os 
outros.” 



Só tenho uma palavra a você, 
meu querido presidente da 
Undime-SP e da Undime 
Nacional 



GRATIDÃO 


