Hub de
Educadores

Comunidade
de Afiliados

Ciclo 2020

Educadores não são
pessoas comuns.
São profissionais
extraordinários porque
escolheram se comprometer
com a formação
e o direito de aprender
das pessoas.
Instituto Aldeia

"(...) A aceleração da mudança social rompe
com as velhas coordenadas espaço-tempo
do ensino aprendizagem (...) Já não há uma
clara divisão entre entre os que criam o
conhecimento e os que os transmitem (...)"
Mariano Fernández Enguita
Universidade de Salamanca
Espanha (2009).

Na sociedade em que vivemos, do
conhecimento,
da
informação,
da
complexidade, do dinamismo e impactada
pelas transformações da 4a Revolução
Industrial (e recentemente pela pandemia
do
novo
coronavírus
Covid-19),
é
necessário
aprender,
capacitar-se,
atualizar-se
e
desenvolver-se
constantemente.
Por causa disso, a educação extrapolou os
espaços formais de ensino (escolas e
universidades) e acontece de maneira
mais difusa na sociedade.

Sobre educar
A educação também abrange processos
formativos que acontecem na vida
familiar, na convivência humana, no
trabalho, nos meios de comunicação, nos
movimentos sociais, nas organizações da
sociedade civil e nas manifestações
culturais.
Não se trata de mercantilizar ou
objetificar
a
Educação,
mas
de
compreendê-la em mais um lugar tão
necessário e significativo para as
sociedades contemporâneas, apesar das
problemáticas que ainda persistem na
educação básica e superior (educação
formal).

Educador
Nesse sentido, EDUCADOR não é
representado somente por professores
(que têm valor reconhecido na
sociedade e são insubstituíveis na
educação formal), mas também por
profissionais que realizam processos
formativos, que orientam e que ajudam
pessoas
no
desenvolvimento
de
competências.
Somos potenciais agentes educadores,
mas para exercer essa função,
precisamos ter responsabilidade e
compromisso com as necessidades de
aprendizagem e a cidadania das
pessoas.

O Instituto Aldeia é
um hub DE educadores e PARA
educadores. Funcionamos como
plataforma para divulgação e
conexão destes profissionais.
Uma comunidade de aprendizagem
colaborativa e associativa de
educadores.

Quais tipos de educadores ?
arte-educador . capacitador . cientista
educador alimentar . educador ambiental
educador antirracista . educador coach
educador corporal . educador emocional
educador financeiro . educador midiático
educador político . educador social
empreendedor educacional . formador
mentor . pedagogo . professor
enfim...

Empreendedorismo
Educacional

Comunidade
O conceito de comunidade, por muito tempo,
ficou restrito à ideia de um grupo de pessoas
que reside em uma mesma área geográfica,
compartilhando um modo de vida e
uma cultura – em geral vizinhos e familiares.
Na contemporaneidade, quando a virtualidade
entrou em cena, as mudanças espaciais se
tornaram mais rápidas e diferentes culturas
passaram a conviver em um mesmo espaço,
esta concepção passou a ser questionada,
ganhando caráter mais amplo.
Hoje, o conceito refere-se a um grupo de
pessoas que compartilham algo em comum,
como uma história comum, um objetivo
comum, uma determinada área geográfica ou
práticas comuns, como as comunidades
quilombolas, as comunidades virtuais e as
comunidades escolares.

Fonte:
Glossário do Centro de Referências
em Educação Integral
https://educacaointegral.org.br/glossario/comunidade/

Nossa Comunidade
de Afiliados
Buscamos nos conectar com educadores que
possuem sinergia com nossa proposta de
atuação
(valorizam
as
redes
locais
complementares de apoio à educação,
respeitam a diversidade, a pluralidade de
ideias, o diálogo e que possuem qualificações
técnicas,
notório
saber
e
experiência
profissional conquistados ao longo da vida) são
bem vindos na nossa Aldeia!

Autodesenvolvimento
Autogestão
Acolhimento
Capilaridade
Colaboração
Conexão
Diversidade
Engajamento
Inspiração
Pertencimento
Transversalidade

Ações:
Perfil em evidência:
no nosso site (mini hub)
nas nossas mídias sociais (semanal)
na nossa newsletter (mensal)
no nosso almanaque (anual)

Clube de mentoria:
para desenvolver competências
para aprimorar carreira
para aperfeiçoar negócios ou projetos (em grupo) - Master Mind Aldeia

Grupos temáticos:
Líderes da comunidade
Comunidades de aprendizagem
Turmas de afiliados

Eventos temáticos:
01 Afiliado para todos os afiliados (restrito) - Master Class Aldeia
01 Afiliado para público externo (aberto) - Sala Vip Aldeia
02 Afiliados para público externo (aberto)
01 Afiliado + Instituto Aldeia para público externo - Bate Papo N'Aldeia
*** Programação Aldeia Online

Curadoria de conteúdos:
Temas de interesse dos afiliados
Agendas externas
Referências bibliográficas
Perfis e portais eletrônicos

Marketing de afiliados:
Indicação de novos afiliados
com monetização de percentual

Uma rede para
valorizar e apoiar
Educadores!

Conheça nossa
1ª turma de afiliados!

Vanessa Castro (Idea Mobile)
Arte-Educadora e Mobilizadora Educacional
Atividades, projetos educativos e culturais usando a arte como
linguagem. Articuladora de profissionais de artes e de inteligência
artística nas localidades.

Monica Pontes e Andreia Pontes (Motrix Educação)
Especialistas educacionais
(Psicomotricista e Psicopedagoga)
Estimulação psicomotora, sensorial e cognitiva para
apoio complementar ao desenvolvimento integral e
autônomo de crianças.

Estado: RJ
@motor_de_ideias
@vanessa.castro

Estado: RJ
@motrixeducacao
@motrixrj

"Eu ajudo você a reconhecer
seus talentos e a descobrir a
melhor forma de se comunicar
com clareza e autenticidade
nas suas relações pessoais e
profissionais."

Samia Melikian
Educadora Coach e Educomunicadora
Especialista em comunicação interpessoal que ajuda
pessoas (especialmente mulheres) a se comunicarem
melhor, após treinamentos com educação emocional.

Arturo Ferreira Pardo (Projeto Memoh Niterói)
Educador Social
Grupos Reflexivos para homens. Rodas de conversa sobre desconstrução
do machismo, questões emocionais do homem e os papeis de
masculinidade na sociedade.

Estado: RJ
@samiamelikian
@samiamelikian.educom
@samiamelikian

Estado: RJ
@projeto.memoh
@projeto.memoh
@arturo-pardo

Igor Albuquerque
Educação Empreendedora
Incentivo, capacitação e mentoria de profissionais e empreendedores
através da educação empreendedora. Mudança de mindset e uso de
novas tecnologias para inovação nos negócios e carreira.

Mariah Lima e Cleyson Melegari
(Projeto Biblioteca de Aulas)
Educadores Sociais e Treinamento de Voluntários para Escolas
Rede de educadores sociais voluntários que realizam atividades com conteúdos educativos e
culturais em escolas públicas, nos tempos vagos de aula, para apoiar e valorizar estudantes de
classes populares.

Estado: RJ
@igor-albuquerque

Estado: RJ
@bibliotecadeaulas
@bibliotecadeaulas
@bibliotecadeaulas

"Acredito
que
dinheiro
e
felicidade podem caminhar
juntos, e essa conquista só é
possível quando revisitamos
nossa história para entender
como construímos o significado
do dinheiro em nossas vidas."

Maria José Feres
Educadora Financeira
Especialista em finanças para mulheres empreendedoras, que desejam
empreender ou que buscam desenvolver a própria consciência
financeira. Abordagem positiva, incentivadora e com empatia.

Fabio Meirelles
Educador Coach e Treinamentos de lideranças
Treinamento para desenvolvimento pessoal com técnicas de
autoconhecimento do coaching. Consultor, palestrante e mentor para
empreendedores e empresários desenvolveram competências de
liderança e realizarem projetos profissionais.

@mariajose.feres
@mariajose.feres
@mariajosefroesferes

Estado: RJ
@fabiomeirellescoach
@fabio.meirelles.524
@fabio-meirelles

Mariana López
Educadora Física e Psicomotricista
Oficinas e atividades de experssão corporal e
emocional infantil para projetos com infância e
crianças em situação de vulnerabilidade social.

Estado: RJ

"Para o jovem, sonhar é a base
de tudo! Não reprima os sonhos
da juventude., principalmente
da juventude mais pobre."

Joana Raphael (Projeto Escolhas)
Orientadora Educacional
Orientação vocacional, projetos de vida e de
carreira para estudantes de escolas públicas e
juventude de projetos sociais.

Estado: RJ
@projetoescolhasdobem
@joana.raphael
@joana.raphael

"Mindfulness
é
a
nossa
consciência que surge ao
prestarmos
atenção
ao
momento presente, de maneira
intencional e sem julgamento.
Viver o momento presente é um
exercício diário e começa
desde a infância."

Rafaela Soares (Projeto Amorosamente)
Educadora Emocional e Orientadora Educacional
Oficinas educativas sensoriais e rodas de conversa para estimular
empatia, eqilíbrio corpo-mente e habilidades socioemocionais de bebês
e crianças. Atenção plena para crianças e consciência parental.

@projetoamorosamente
@rafaela.soares

"A existência é essencialmente
movimento e ação. Como posso
dançar, me expressar a partir
de
uma
autopercepção
amorosa que agradece o que
fui, reconhece o que eu sou e
aceita o DEVENIR?"

Sofía Inés
Educadora Corporal
Professora de Expressão Corporal para inclusão e
desenvovimento de competências socioemocionais.

Estado: RJ
@sofipuchulucorpoexpressa

A história do Instituto Aldeia se constrói à
medida em que se encaixa na vida de
muitos
educadores
com
espírito
empreendedor,
espalhados
pelas
localidades, como esses que você acabou
de conhecer!

Faça parte da nossa comunidade!
Seja um educador AFILIADO
do Instituto Aldeia

Fale conosco!
@institutoaldeia
www.institutoaldeia.com.br
21 99610.1515

