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

O que é o
Instituto Aldeia?
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Hub de Educação.
Articulador de redes locais de apoio à
educação.
Plataforma de educadores
empreendedores.
Acreditamos
no
potencial
educativo
e
transformador das redes locais de profissionais,
serviços e produtos de educação não-formal
para apoiar o desenvolvimento humano e a
governança local.
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Projeto
Hub de Educadores
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Nosso projeto feito DE e PARA educadores
funciona como uma plataforma colaborativa
para
divulgação,
conexão
e
formação
continuada destes profissionais.

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...
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Sobre educar
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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.
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Nossa comunidade
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O Hub de Educadores do Instituto Aldeia busca se
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, são entusiastas da cultura empreendedor,
possuem qualificações técnicas, notório saber e
experiência profissional conquistados ao longo da
vida).
Todos são bem vindos na nossa Aldeia!

Uma plataforma para educadores se conectarem e se
capacitarem!
Uma comunidade de educadores que empreendem!
Uma rede de serviços educacionais complementares!
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no nosso site (mini hub)
nas nossas mídias sociais (semanal)
na nossa newsletter (mensal)
no nosso almanaque (anual)
no clipping pelo Whatsapp

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
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Ações:
Eventos temáticos:
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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
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Como participar?
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1. Declara interesse por e-mail
2. Preenche 01 formulário dignóstico
3. Defina perfil de educador e tipo de serviço
4. Informa o tempo de adesão ao hub de
educadores
5. Paga taxa de adesão (mensal ou anual)
6. Formalização com termo de afiliação
7. Fornece fotos e textos institucionais
8. Começa a ser seguido e divulgado no hub de
educadores
9. Começa a participar das ações do hub e
receber benefícios do clube de vantagens
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Conheça os educadores
da comunidade e seus serviços
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PROJETOS E SOLUÇÕES
RJ

RJ

Projeto Amorosamente
Educação emocional

Motrix Educação
Psicomotricidade

Técnicas de mindfulness e autoconhecimento
através de atividades lúdicas e adaptadas para o
público infantil. Educação com afetividade para
desenvolver habilidades socioafetivas e aproximar
pais e filhos.
Serviços: Oficinas . Workshops . Rodas de Conversa
Kits pedagógicos . Formação de educadores

Estimulação psicomotora, sensorial e cognitiva de
crianças e jovens que possuem dificuldades de
aprendizagem e limitações nas habilidades
sensório-motoras para apoiar desenvolvimento
integral.
Serviços:
Oficinas
.
Atendimentos
clínicos
Workshops . Formação de educadores

@projetoamorosamente
21 98169.4902 (Rafaela Soares)

@motrixeducação
21 97287.9151 (Monica e Andreia)
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Conheça os educadores
da comunidade e seus serviços
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PROJETOS E SOLUÇÕES
RJ

RJ

Biblioteca de Aulas
Tutoria e escuta afetiva
de estudantes de escolas públicas

Projeto Escolhas
Projeto de vida e orientação
profissional para estudantes

Rede de educadores sociais voluntários que realizam
atividades com conteúdos culturais e educativos em
escolas públicas para apoiar estudantes de escolas
públicas nos tempos vagos de aula ou ensino remoto.
Serviços: Oficinas . Rodas de Conversa . Curadorias
de conteúdo por WhatsaApp

Serviços: Palestras . Orientação para projetos de
vida . Consultoria . Educação Antirracista
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@bibliotecadeaulas
21 98163.0559/ 97902.7458 (Mariah e Cleyson)

@projetoescolhasdobem
21 97667.5101 (Joana Raphael)
Orientação vocacional e desenvolvimento
de competências para o mundo de trabalho
para estudantes de escolas públicas e
jovens em situação de vulnerabilidade.

Conheça os educadores
da comunidade e seus serviços
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PROJETOS E SOLUÇÕES
RJ

RJ

Projeto De Coração Para Coração
Educação Social - Cultura de Paz

Projeto Memoh

Aprimoramento das habilidades socioemocionais nas
relações familiares e em ambientes institucionais. O
projeto atua de forma educativa e preventiva, tendo
como base as filosofias da Comunicação Não-Violenta
e da Justiça Restaurativa, bem como as técnicas de
Práticas Circulares Restaurativas e de Mediação de
Conflitos.
Serviços: Palestras . Workshops. Oficinas . Rodas de
diálogo e escuta . Círculos de prática compassiva .
Jogos afetivos . Mentoria

Rodas de acolhimento, reflexão e conscientização
sobre questões de equidade e violência de gênero,
masculinidade,
machismo
e
padrões
de
comportamento ou modos de agir do homem na
sociedade.
Serviços: Rodas de conversa . Filmes . Palestras

@de.coracao_para.coracao
21 99545.1311 (Fabiana Lima)

Grupos reflexivos para homens
@projeto.memoh
(Arturo Ferreira Pardo - Niterói/ RJ)
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Conheça os educadores
da comunidade e seus serviços
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CONSULTORIA EDUCACIONAL
MG

RJ

Motor de Ideias
Formatação
de produtos educativos
@motor_de_ideias
21 99298.4118 (Vanessa Castro)

Agência de pesquisa e criação de produtos
educativos para projetos de Arte, Cultura e
Educação.
Serviços: Arte-educação . Oficinas . Cursos
Formatação de e-books . Intervenções artísticas
Relatoria e Documentação

Kely Pereira
Formatação
de negócios educacionais
@kelypereira.oficial
31 9603.2249

Consultora especialista em formatação de projetos
educacionais. Ajuda pessoas e instituições a
materializarem suas ideias e conhecimentos em
negócios educacionais, como cursos e faculdades.
Serviços: Palestras . Formatação de negócios.
Consultoria . Treinamentos
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Conheça os educadores
da comunidade e seus serviços
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CONSULTORIA EDUCACIONAL
RJ

Cleyson Melegari
Métodos Ativos de
Aprendizagem
@melegaric
21 97902.7458

Facilitador
educacional,
especialista
em
intraempreendedorismo,
metodologias
design
thinking, gamificação e outros métodos ativos
para educação. Certificado em LEGO® SERIOUS
PLAY® methods
Serviços: Oficinas . Formação InCompany .
Consultoria

14

Conheça os educadores
da comunidade e seus serviços
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MENTORIA
RJ

RJ

Samia Melikian
Comunicação assertiva

Fabio Meirelles
Liderança

Ensina técnicas e oferece programas para facilitar
sua comunicação na família, nas relações sociais e
profissionais e que fortalecem sua autoconfiança e
desenvolvimento
de
competências
socioemocionais.
Serviços: Workshops . Palestras . Coaching

Treinamento para desenvolver competência de
liderança e definir metas profissionais. Debates
filosóficos
para
autoconhecimento
e
desenvolvimento pessoal.
Serviços: Palestra . Coaching . Consultoria para
empresas

@samiamelikian
21 98876.2693

@fabiomeirellescoach
21 98752.0017
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Conheça os educadores
da comunidade e seus serviços
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MENTORIA
RJ

RJ

Maria José Feres
Educação financeira

Igor Albuquerque
Mindset empreendedor

Orientação e fortalecimento de consciência
financeira de mulheres que buscam independência
e liberdade financeira pessoal e nos negócios.
Educação financeira com empatia para mulheres.
Serviços: Workshops . Palestras . Coaching . Cursos

Desenvolvimento
de
mindset
disruptivo
e
exponencial, novas competências para o mundo do
trabalho e mentalidade empreendedora, através de
conteúdos atualizados para carreira profissional.
Serviços: Palestra . Consultoria para empresas
Capacitações e treinementos

@mariajose.feres
21 99922.5195

igor.paiva.alb@gmail.com
21 97179.2928
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Conheça os educadores
da comunidade e seus serviços
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MENTORIA
RJ

Laura Campos
Posicionamento e valor
de negócios
@lauracampos.estrategica
21 99311.5566

Mentoria
estratégica
para
orientar
empreendedoras com dificuldade de expressar o
valor do seu negócio a clarearem sua comunicação
e serem reconhecidas pelo seu cliente ideal.
Serviços: Cursos . Palestras . Atendimentos
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Educadores independentes
RJ

RJ

Mariana López
Educadora Física e
Psicomotricista Educacional

Sofía Inés
Professora
de Expressão Corporal

Especialista em projetos para infância e crianças
em situação de vulnerabilidade social.
Serviços: Oficinas e Atividades para expressão
corporal infantil

Expressão
Corporal
como
ferramenta
de
comunicação não-verbal, inclusão, terapia e
desenvolvimento de competências socioemocionais.
Serviços:
Workshop.
Palestras.
Deficiências
intelectuais, motoras e transtornos psíquicos.

mari2lopez@hotmail.com
21 99291.0614

@sofipuchulucorpoexpressao
21 98427.9395
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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

HUB
DE

EDUCA
DORES

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

