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Balanço da atuação da Rede de 
Colaboração Intermunicipal em Educação 
em 2019. 

Atividades e ações desenvolvidas. 

O que queremos apresentar



Realizações



1. Expansão 

2018
02 estados
04 iniciativas

2019
08 estados
15 iniciativas

Em territórios e iniciativas



A Rede de 
Colaboração em 2019

+ de 297
municípios

Nordeste

ADE Chapada (BA)
Ciapra (BA)
CDS LS (BA)
Cogiva (PB)
Conisul (AL)
ADE GE5 (PI)
ADE dos Guarás (MA)

Sudeste

Sul

Civap (SP)
Codivar (SP) 
Amvapa (SP)
ADE Noroeste Paulista (SP)

ADE CoGemfri (SC)
Cisama (SC)
ADE Granfpolis (SC)
ADE Norte Gaúcho (RS)

organizados em oito Arranjos de 
Desenvolvimento da Educação, sete 
Câmaras Ténicas de Consórcios e um 
modelo híbrido. 



2. Desenvolvimento de parcerias 
Com a liderança do Itaú Social, um conjunto de parceiros apoiaram a Rede 

Realização:

Apoios institucionais:

Parcerias técnicas do Itaú Social:



3. Desenvolvimento da gestão e governança 

Revisão da Carta de Princípios: equidade como valor,
formato deliberativo e critérios de expansão da Rede como
principais mudanças.

Memorial da Rede e sua gestão– registro de Atas e
documentos produzidos

Reuniões mensais de alinhamento e deliberação

Elaboração de conteúdos para as redes sociais a partir das
experiências das iniciativas

A constituição de um Comitê Gestor possibilitou o desenvolvimento de
mecanismos de deliberação e acompanhamento dos representantes das
iniciativas do andamento das ações da Rede de Colaboração, despertando o
sentimento de pertencimento nos membros.



Nossas principais 
ações em 2019

Diagnóstico situacional

Avaliações periódicas das atividades e ações das iniciativas

Aprimoramento do fluxo e dos canais de comunicação

Representatividade em atividades externas como
Seminário Movimento Colabora Educação, Reunião FECAM
e Audiência Pública sobre Projeto de Lei dos Arranjos

IV Encontro Nacional da Rede de Colaboração
Intermunicipal em Educação

Ciclo de 04 formações com temas prioritários para o
fortalecimento dos ADEs e Câmaras Técnicas no âmbito
da Rede



Principais avanços em números

o 60 horas de formação e atividades coletivas promovidas pela Rede com o apoio de seus parceiros
com o aprimoramento da gestão das Câmaras Técnicas e ADEs para seu fortalecimentoFormação

Comunicação e 
gestão

o 08 reuniões de gestão realizadas remotamente para o planejamento das ações da Rede
o 42,1% das ações definidas como prioritárias para a Rede executadas ou já iniciadas.
o Aumento de 390% no número de seguidores na página do Facebook da Rede: de 264 em janeiro

para 1001 em novembro
o 2x mais conteúdos publicados da Rede e suas iniciativas, se comparado ao ano de 2018.

Relações 
institucionais

o + de 15 instituições relacionadas direta e indiretamente com a Rede em 2019, seja por atividades em
parceria ou por conhecimento indireto por meio de seus eventos: Itaú Social, Unicef, Instituto
Natura, Instituto Positivo, Movimento Colabora Educação, Oficina Municipal, Instituto Arapyaú, CE
CEDAC, MEC (SEB), UNDIME, Conviva Educação, FECAM, Todos pela Educação, Câmara Legislativa,
Rede Nacional de Consórcios, Associação Brasileira de Captação de Recursos e Fundação Telefônica
Vivo.

o + 95 participantes diretos nas atividades das Redes, dentre os quais 68% são DMEs;
o + 81 municípios representados diretamente nas atividades de 2019: 27% do total de municípios da 

Rede
Público envolvido



Destaques



1. IV Encontro Anual

26 e 27 de setembro
• Local: Espaço de eventos da Universidade

Positivo – Curitiba/PR
• Número de participantes:

• Cerimônia de abertura (26/09): 140 pessoas
• Oficinas (27/09): aproximadamente 80

pessoas, sendo:
• 48 integrantes da Rede (03 integrantes

por iniciativa, considerando 15 da Rede
• 10 integrantes de iniciativas RC

convidadas
• 10 convidados externos

• Presenças de relevância
• UNDIME, Secretaria de estado do Paraná,

estudantes, Dep. Luiza Canziane etc.



2. Encontros de Formação

• Encontro de Planejamento Estratégico e 02 encontros de

formação

• Representatividade de dirigentes municipais e líderes das

iniciativas

• Encontros formativos combinados com momentos de

fortalecimento de vínculos

• Multiplicação dos conteúdos nos territórios como

contrapartida das formações

• Assessoria técnica da Oficina Municipal para o

desenvolvimento dos conteúdos e suporte aos

especialistas



Monitoramen
to e avaliação

Gestão 

Governança

Comunicação

Clareza dos 
objetivos

Planejamento
3. Ciclo de Formações

Ação Tema de formação Data Carga horária Local Profissional

Encontro 1 de 
formação

Pedagogia da colaboração – aspectos 
cognitivos

21/08 08 horas São Paulo Fabio Brotto

Encontro da 
Rede

Facilitação de grupos: como conduzir as 
atuações no coletivo de forma a co-

responsabilizar e engajar seus 
integrantes?

27/09 03 horas
Curitiba -

Universidade 
Positivo

Cintia Suplicy e 
Fernando Kneib, 

da Wiegrown

Como estruturar um ADE ou Câmara 
Técnica para a obtenção de resultados?

27/09 03 horas
Curitiba -

Universidade 
Positivo

Eduardo Caldas 
e Oficina 
Municipal

Encontro 2 de 
formação

Busca Ativa Escolar 26/11 04 horas São Paulo UNICEF

Gestão de parcerias e captação de 
recursos no poder público como 

formas de garantir a sustentabilidade 
dos modelos de colaboração 

intermunicipal

27/11 08 horas São Paulo

Associação 
Brasileira de 
Captação de 
recursos e 

Oficina 
Municipal

Analisando dados e indicadores 
educacionais e o nível de equidade no 

território 
28 e 29/11 16 horas São Paulo

Lara Simielli -
Oficina 

Municipal

Encontro 3 de 
formação

Pensando 2020 – como elaborar um 
bom planejamento estratégico do ADE 

ou Câmara Técnica pensando o 
território? 

Final 
fevereiro/20
20 ou início 
de março

08 horas A definir -

Ao final de todo o ciclo, os gestores
das CTs e ADEs terão os subsídios
necessários para realizarem um
planejamento estratégico de suas
iniciativas, alinhado às suas
capacidades institucionais, recursos
humanos, financeiros e
organizacionais, ao potencial de
desenvolvimento de parcerias e às
necessidades das redes.



4. Participação em atividades externas

Tendo em vista a interlocução da Rede de Colaboração

com o Movimento Colabora, representantes de

iniciativas que integram a Rede foram mobilizados a

participar de eventos e discussões em âmbito nacional

que trataram do regime de colaboração:

• Encontro de ADEs do Maranhão

• Seminário FNDE

• Seminário FECAM

• Seminário do Colabora

• Audiência Pública sobre PL dos Arranjos



5. Desenvolvimento de materiais para disseminação

http://www.redeintermunicipaledu.com.br/artigos/conteudos-formativos

Apostilas disponíveis
Como forma de ampliar o alcance dos 
conteúdos e formações desenvolvidas 
à Rede, já foram desenvolvidas duas 
apostilas instrucionais para o público 
externo. Além disso, outras duas estão 
em desenvolvimento nas temáticas de:

• Gestão de parcerias e captação de 
recursos no poder público como 
formas de garantir a 
sustentabilidade dos modelos de 
colaboração intermunicipal

• Analisando dados e indicadores 
educacionais e o nível de equidade 
no território

Previsão de finalização: fev/2020

http://www.redeintermunicipaledu.com.br/artigos/conteudos-formativos


6. Visita técnica

Atendendo à demanda de lideranças de consórcios que

possuem Câmaras Técnicas de Educação, o Itaú Social

realizou com a Rede de Colaboração uma visita técnica

para aprofundamento dos procedimentos para

realização de compras públicas consorciadas na

educação. A visita ocorreu no município de Lençóis (BA)

e estiveram presentes representantes do ADE Serra

Catarinense/CISAMA, CIVAP, CDS- LS e Consórcio

Chapada Forte (ADE Chapada), UNDIME/BA e gestores

de educação e prefeitos da região da Chapada

Diamantina.



Até 2020! 
Muito obrigada!

Visite nossos canais: 
redeintermunicipal.edu.com.br

@redecolaboraeduca
@rede_de_colaboração


