
 

 

Programa Escolas-Irmãs  

Todos tem algo a ensinar e a aprender! 

 

 O Programa Escolas-Irmãs foi concebido como um dos ramos da 

Mobilização Social do Programa Fome Zero do Governo Federal. 

 É um programa de inclusão social, de intercâmbio cultural e 

pedagógico entre escolas de diferentes realidades sociais e culturais em 

todas as regiões do país, visando à promoção da pessoa, à valorização 

da cidadania e da auto-estima de todos os envolvidos.   

 Pretende, ainda, fomentar a cultura da solidariedade entre as  

escolas, através da troca de informações e de apoio material e 

pedagógico (equipamentos de informática, acervo bibliográfico, merenda 

escolar entre outros)  gerando confiança, estímulo, integração e respeito 

mútuos. 

 

O que é uma Rede de Escolas- Irmãs? 

 

 É uma rede de colaboração mútua entre escolas que estabelecem 

parcerias, com o objetivo de compartilhar experiências e trocas 

pedagógicas, enfatizando a vivência de valores universais e os ideais de 

solidariedade humana. 

  

Público-alvo 

 

 O público-alvo deste Programa é a comunidade escolar: 

estudantes, pais, professores e funcionários de escolas de Ensino 

Fundamental e Médio de todo o país. 



 

 

Como participar: 

 A escola interessada em participar do Escolas-Irmãs deverá entrar 

em contato com a coordenação do Programa, realizada pela Assessoria 

Especial da Presidência da República e preencher um “Termo de 

Adesão”, especificando as características da escola que deseja firmar 

parceria (Escola Agrícola, Indígena, Remanescente de Quilombola, 

Especial...). 

 Firmado o Termo de Parceria entre as duas Escolas-Irmãs, é 

elaborado o Projeto de Ação que consiste na definição da forma de 

funcionamento do intercâmbio entre as escolas. 

Como contatar:  

Endereço eletrônico: mobsocial@ planalto.gov.br  

Telefone: (61) 3411-2897 

Fax: (61) 3226-9385,  

Correspondência endereçada à: Assessoria Especial da Presidência da 

República, Praça dos Três Poderes, Anexo II, sala 214, CEP 70150-900 – 

Brasília/DF. 

 

Projeto-piloto do Programa Escolas-Irmãs: 

 

● Escola quilombola Tia Adeusuíta de Teresina/Goiás e a Escola das 

Nações de Brasília/DF 

• Escola indígena Tupi Guarani YWY Piauí de Itanhaém/SP e o Colégio 

Acadmico de Limeira/SP.  



 Além destas, diversas parcerias estão em andamento, 

notadamente entre escolas de Belo Horizonte/MG e São Paulo/SP com 

escolas do Vale do Jequitinhonha/MG. 

Relatos 

 

“O que mais nos motivou foi o fato que o Projeto não era assistencialista, mas uma 
troca de experiências, de cultura entre duas escolas. (...) O encontro foi maravilhoso, 
mágico!”.  (Telma Ciarrocchi – Diretora do Colégio Acadêmico COC – Limeira/SP). 
 
“...aprendi a ser mais grata pelo que tenho, a ser mais solidária com as pessoas, a 
respeitar e a perceber que as diferenças não estão tão longe como eu pensava”.  
(Marília, aluna da 7ª série – COC – Limeira/SP).  
 
 
“...este projeto é mais um passo na construção de um Brasil mais democrático, mais 
justo e solidário. É uma grande oportunidade para nossa comunidade escolar exercer a 
cidadania e ampliar a sua visão deste país tão lindo, tão desigual, mas cheio de 
esperança”. (Mônica de Souza – Diretora Espaço Aberto- São Paulo/SP). 
 

Coordenação Geral do Programa: 

 

 A coordenação geral do Programa Escolas- Irmãs está a cargo do 

Gabinete de Mobilização Social do Programa Fome Zero, da Presidência 

da República com o apoio do Ministério da Educação (MEC).  

  

 

Participe você também! 

 

 

 

 

 

 

 



A Assessoria Especial da Presidência da República, 

em parceria com o Ministério da Educação, convida para o 

Seminário de Lançamento Nacional do Programa Escolas-Irmãs. 

 

 Dia 5 de setembro de 2005, segunda-feira, às 9 horas, no Chevrolet 

Hall, em Belo Horizonte,  localizado na Avenida Senhora do Carmo, 230.  

 

Programação 

 

   9h - Abertura  

            Representantes do Governo Federal e do Governo Estadual 

   10h - Cultura de Solidariedade na Educação Representantes da 

Undime, Unicef, Instituto Paulo Freire e COEP  

   11h - Intervalo  

   11h15 - Debate e encaminhamentos     

   14h - Apresentação Cultural  

   14h30 - Apresentação do Programa Escolas-Irmãs, com Rosângela 

Rossi, Assessora AESP/PR, coordenadora do  Programa 

   15h - Depoimentos e apresentações de Escolas-Irmãs  

   16h - Intervalo  

   16h15 – Frei Beto - palestra acerca da Escola Ideal 


	Programação

