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Finalizamos o semestre com grandes desafios e muitas realizações!
Acompanhe um pouco das ações de janeiro a junho de 2021.

Juntos, apesar da distância, é possível!
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JORNADAS E PRÉ-JORNADAS 
PEDAGÓGICAS 

Foram realizados 128 encontros entre palestras e oficinas pedagógicas em diversos 
municípios da Bahia e Alagoas.

Palestras e oficinas pedagógicas reuniram educadores dos segmentos da Educação Infantil, Creche, Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) em encontros realizados em plataformas 
virtuais.

110 oficinas pedagógicas 

18 palestras 

14 municípios

Oficinas visaram fortalecer a atuação das professoras e professores em contexto de formação híbrida e 
remota. 

Palestras com especialistas abordaram temas referentes aos desafios contemporâneos da Educação.
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JORNADAS E PRÉ-JORNADAS 
PEDAGÓGICAS 
Online

• Aramari
• Barra
• Boa Vista do Tupim
• Cafarnaum
• Gentio do Ouro
• Ibitiara
• Ibotirama
• Ruy Barbosa 
• Santo Estêvão
• São Félix do Coribe
• São Miguel dos Campos 
• Seabra
• Una 
• Uruçuca

Aramari

Boa Vista 
do Tupim

Santo Estêvão

São Miguel dos Campos

Una

Uruçuca
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TERRITÓRIO AGRESTE LITORAL NORTE
AÇÃO TERRITORIAL

Bracell e Icep iniciam as ações do Projeto de Educação Continuada    

O I Encontro Territorial do ADE Agreste Litoral Norte marca o início das ações em 
2021 do Projeto de Educação Continuada, promovido pela Bracell em parceria 
técnica com o Icep para municípios que integram o Arranjo de Desenvolvimento 
da Educação (ADE) Agreste Litoral Norte.
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TERRITÓRIO AGRESTE LITORAL NORTE 
SANTO ESTÊVÃO
Formação continuada Santo Estêvão     

Seguimos com a formação continuada de educadoras e 
educadores e no acompanhamento do trabalho pedagógico 
de forma remota. O projeto visa a continuidade das ações tendo 
em vista o fortalecimento da política de formação continuada, 
assim como da gestão dos resultados com enfoque na 
implementação dos Referenciais Curriculares da rede.

Entrega do Referencial Curricular Municipal para a 
Rede de Educação de Santo Estêvão 

O documento foi sistematizado por profissionais que atuam 
no Icep em colaboração com educadoras e educadores da 
rede municipal de Santo Estêvão. Foto: Seduc Santo Estêvão
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TERRITÓRIO CHAPADA DIAMANTINA E REGIÕES 
AÇÃO TERRITORIAL

I° Encontro Territorial de Equipes Técnicas Municipais 
do ADE Chapada Diamantina e Regiões 

Este ano as atuações permanecerão acontecendo de forma 
online, mas não menos inovadoras: ações de encontros coletivos 
com todos da parceria permanecerão e serão incluídos também 
espaços de formação para os municípios de Etapa Avançada - 
municípios antigos na formação. Tanto os encontros coletivos, 
quanto os específicos para Etapa Avançada terão como foco o 
debate em torno dos temas atuais e relevantes da Educação e 
serão realizados por especialistas e por formadores do Icep.
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TERRITÓRIO LITORAL SUL 
AÇÕES MUNICIPAIS
Formação Continuada

Nos municípios de Una e Uruçuca já foram 
realizados mais de 60 encontros de formação 
continuada

Professoras/es, gestoras/es escolares, coordenadoras/es 
pedagógicas/os e equipes técnicas dos segmentos da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental participam da 
formação continuada.

Encontro territorial de equipes técnicas 

Encontro reuniu equipes técnicas dos municípios de Una e 
Uruçuca para apresentação das ações de âmbito territorial 
e acompanhamento do plano de trabalho.

No Litoral Sul as ações são desenvolvidas através do Projeto 
Compromisso com a Educação Pública, promovido pelo 
Instituto Arapyaú em parceria técnica com o Instituto 
Chapada. 
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TERRITÓRIO SALVADOR 
PROJETO NOSSA REDE

Nossa Rede Salvador finaliza ações do 
projeto com intensa participação. 

Realizado desde 2015 pela Secretaria Municipal 
de Educação em parceria técnica com o 
Icep, também promoveu a sistematização 
dos Referenciais Curriculares e Cadernos 
Pedagógicos para os anos iniciais e finais do 
Ensino Fundamental. 
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TERRITÓRIO SALVADOR 
PROJETO NOSSA REDE

Encontros formativos

Este ano os encontros formativos visaram apoiar os educadores no 
planejamento de um possível retorno às aulas em contexto de ensino 
híbrido, considerando os desafios impostos pelo distanciamento 
social. 
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AÇÕES INSTITUCIONAIS

Abertura das Atividades Letivas Formativas

O Icep inicia atividades letivas do ano apresentando o plano 
de trabalho 2021. Além das ações formativas, de produção de 
conhecimento e de mobilização sociopolítica nos territórios de 
abrangência do Instituto, houve ampliação das ações para o âmbito 
interterritorial.

A atuação abrange os Arranjos de Desenvolvimento da Educação 
(ADE) do Agreste Litoral Norte, que conta com apoio da Bracell; no 
ADE Chapada Diamantina e Regiões, com apoio técnico do Itaú 
Social e no Território Litoral Sul através do Instituto Arapyaú. Além 
da perspectiva de novas parcerias municipais. 
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AÇÕES INSTITUCIONAIS 
MOBILIZAÇÃO NACIONAL PELO DIA DA EDUCAÇÃO 

Icep participa mais um ano da mobilização pelo Dia da Educação

Em alusão ao Dia Nacional da Educação, campanha #Nem1PraTrás debate desafios da educação 
durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Iniciativa convoca sociedade para identificação 
de boas práticas de aprendizagem e reforça o alerta sobre desigualdades na educação.
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AÇÕES INSTITUCIONAIS 
ESCOLA DE FORMADORES

Escola de Formação de Formadores
Esse é um programa de formação continuada para os 
profissionais do Icep, mas que em breve será ampliado para 
o público externo. Este ano as assessorias incluem o tema da 
mobilização sociopolítica. Neste semestre, já foram realizados 
06 encontros de assessorias pedagógicas.
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AÇÕES INSTITUCIONAIS 
FORMAÇÃO INTERTERRITORIAL
Instituto Chapada inicia atuação Interterritorial 

O primeiro ciclo de formação reuniu mais de 250 
participantes.
Os encontros com especialistas visam fortalecer as ações nos 
territórios cujos municípios contam com a parceria técnica do 
Icep.
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AÇÕES INSTITUCIONAIS 
PROJETO MOBILIZA

Mobiliza pela Educação retoma 
articulações nos municípios 

Projeto propõe o fortalecimento da mobilização 
sociopolítica, através da criação das Comissões 
de Acompanhamento e Avaliação do Fórum 
de Educação (CAAFES), que visam apoiar e 
monitorar a política pública municipal de 
Educação, envolvendo diversos atores sociais no 
debate público sobre o tema.  
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RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
REDE DE COLABORAÇÃO 
INTERMUNICIPAL EM EDUCAÇÃO 

Parabéns para a Rede de Colaboração 

Estamos presentes na articulação desde o seu início, sendo 
representados pela nossa diretora de Relações Institucionais, 
Fernanda Novaes, que compõe o Comitê Gestor da Rede 
e também atua como articuladora dos ADEs Chapada 
Diamantina e Regiões e Agreste Litoral Norte. Acreditamos 
que juntos é possível! 
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RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
CAFÉ PAULO FREIRE BAHIA

Café com Paulo Freire Bahia rumo ao Centenário Paulo Freire 

Participamos das reuniões mensais de estudo sobre a obra de Freire e planejamento do centenário 
do educador que ocorrerá em setembro deste ano. O Café Paulo Freire Bahia integra a Rede Nacional 
Café com Paulo Freire e tem como objetivo tornar vivo o legado do autor a partir da leitura de suas 
obras.
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RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
PARCERIAS
Encontro de Parceiros Bracell Social

Representantes do Icep participaram do encontro promovido 
pela Área de Responsabilidade Social da Bracell Bahia, realizado 
para os parceiros técnicos de projetos sociais da Companhia 
no Território Litoral Norte e Agreste Baiano, para a troca de 
experiências e reflexões sobre suas práticas, metodologias, 
resultados e impactos.

Encontro com estudantes da Fundação Getúlio 
Vargas 

Momento de apresentação do Instituto Chapada para 
estudantes de graduação em Administração Pública da FGV, 
que cursam a disciplina “Terceiro Setor e Educação”. Estudantes 
conheceram mais sobre as ações Instituto. 
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Desafios da educação durante o enfrentamento da 
pandemia 

A formação continuada realizada pelo Instituto Chapada nos 
municípios que compõem o ADE Chapada Diamantina e Regiões 
foi destaque no Jornal Correio. 

A matéria produzida pela jornalista Andrea Lemos é fruto da 
seleção no 2º Edital de Jornalismo de Educação, iniciativa da 
Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca) e do Itaú Social, 
que retrata as estratégias dos municípios para enfrentamento 
aos efeitos da pandemia de Covid-19 na Educação.

Registro da matéria “Sem aulas presenciais, 
municípios da Chapada criam soluções para manter 
vínculo com aluno. 
Por: Andrea Lemas. Foto: Dill Santos.

 SAIU NA MÍDIA
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SAIU NA MÍDIA 

“Apoiada na formação continuada de 
educadores, na mobilização sociopolítica 
e na produção de conhecimento 
educacional, experiência de duas décadas 
na Bahia é referência em cooperação 
intermunicipal pela educação”.

Matéria no site do Itaú Social conta um pouco da 
história do Instituto Chapada junto aos municípios, 
o que proporcionou a criação dos Arranjos de 
Desenvolvimento da Educação (ADEs) Chapada 
Diamantina e Regiões e Agreste Litoral Norte. 



Facebook: /institutochapada 
Instagram: @institutochapada
Youtube: /institutochapada
Site: institutochapada.org.br

Parceiros privados:


