
Rede de Colaboração 
Intermunicipal em Educação: 
ações importantes para  2019

Realização: Apoio 
institucional:

Parceria técnica:



Apoiar a expansão da Rede

- Articulação e comunicação com 
ingressantes

Apoiar o desenvolvimento 
institucional da Rede

- Fortalecer sua comunicação interna e externa; 

- Apoiar a construção de novas relações institucionais

Apoiar a realização das 
atividades
- Articular o apoio Itaú Social e parceiros

- Contribuir no planejamento e execução do 
calendário do projeto

Apoiar a formação técnica 

- Apoiar na definição de conteúdos, 
articulação de formadores

Tríade



Previsão de expansão 
da Rede
Calendário preliminarAvanços 1º semestre 2019

• 100% de adesão à Rede das iniciativas convidadas. Rede agora é composta por 15 
iniciativas de colaboração em educação

• Formação Comitê Gestor da Rede  

• Meios de comunicação atualizados – Site e página Facebook

• Conclusão do diagnóstico situacional: insumos importantes para a definição da 
agenda de formações oferecidas à Rede. 

• Alinhamento com Instituto Positivo – pactuação e planejamento conjunto para 
Seminário ADE Noroeste Paulista e Encontro Anual da Rede

• Ciclo formativo definido para 2º semestre

• Participação com Colabora de espaços de discussão nacional sobre regime de 
colaboração horizontal



Previsão de expansão 
da Rede
Calendário preliminarEncontro Anual da Rede

Em 2019, o Encontro Anual da Rede será realizado em parceria com o Instituto Positivo

Data: 26 e 27 de setembro de 2019

Local: Espaço de eventos da Universidade Positivo – Curitiba/PR

• Participantes: aproximadamente 100 pessoas, sendo

• 63 integrantes da Rede apoiados pelo Instituto Natura e Itaú Social (03 integrantes por iniciativa,

considerando 15 da Rede + 08 que ainda não integram a Rede)

• 40 participantes convidados entre lideranças do tema, apoiadores e facilitadores



Previsão de expansão 
da Rede
Calendário preliminarO sentido de Rede

Ø Clareza de objetivos

Ø Metas comuns

Ø Pertencimento

Ø Integração e engajamento

Ø Paridade



Previsão de expansão 
da Rede
Calendário preliminarPorque estamos aqui? 

Ø Reconhecimento

Ø Elaboração do Planejamento estratégico da Rede considerando novos 
membros

Ø Deliberação sobre Comitê Gestor ampliado

Ø Apresentação do diagnóstico situacional 

Ø Apresentação do Calendário de formações e alinhamento sobre 
gestores participantes

Ø Apresentação escopo Encontro Anual



Previsão de expansão 
da Rede
Calendário preliminarColaboração horizontal no Brasil em números

77% dos municípios brasileiros que atuam de 
forma colaborativa identificadas  fazem parte da 

Rede de Colaboração, em 8 estados

Categoria ADE Consórcio Total

Iniciativas Rede 08 07 15

Iniciativas fora da Rede 06 02 08

Total de municípios Rede 164 133 297

Total de municípios fora da Rede 50 34 84

Total de municípios RC horizontal 214 167 381




