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O primeiro dia da Oficina de Pactuação do programa Parceria pela Valorização da Educação 2019 (PVE)
foi marcado por diversas reflexões sobre como as empresas privadas, em parceria com o poder
público e a sociedade, podem contribuir para a melhoria da educação pública brasileira. O evento,
organizado pelo Instituto Votorantim, celebra o início do programa em 2019 e destaca a atuação em
redes desenvolvida no ano anterior, além de seu crescimento exponencial e os desafios para os
próximos anos.
A abertura do evento foi realizada por Ana Helena de Moraes Vicintin, vice-presidente do Instituto
Votorantim e Cloves Carvalho, diretor presidente do Instituto Votorantim que destacou a importância
das empresas parceiras e investidas da Votorantim como agentes de mudança para o país, como base
de formação de cidadãos, desenvolvimento e qualificação dos diversos setores de gestão e
mobilização social.

“A sociedade precisa, efetivamente, colocar a 
pauta da educação como prioridade.”

Cloves Otávio de Carvalho 

Palestra: Desafios atuais da Educação Brasileira 

“O poder público e sociedade civil são agentes essenciais 
para a mudança e transformação para a educação no país.”

Ana Helena Vicintin

Daniel Barros, jornalista e autor do livro “País mal educado”, evidencia em
sua fala os desafios da educação básica brasileira e aponta possíveis
caminhos de melhorias. Os principais desafios citados por Daniel foram:
• Atraso histórico no acesso;
• Baixa qualificação dos professores;
• Baixa atratividade para a carreira docente;
• Falta de clareza sobre o que ensinar e quando.

Ao final da palestra todos os municípios foram presenteados com um cópia
do livro.

Mesa: O PVE como alavanca dos desafios educacionais

Na sequência do evento, a coordenadora do PVE, Anna Nascimento, conduziu uma conversa que contou com a 

participação de Anna Penido,  Diretora do Instituto Inspirare e participante do comitê técnico do PVE, Tereza Perez, 

Presidente da Comunidade Educativa CEDAC, Fabiola Inês Porto, secretária de educação de São Gonçalo do 

Abaeté/MG e Margareth Ribeiro da Silva, analista de DHO e Responsabilidade Social da Citrosuco. 

“O PVE é um presente para a cidade. Muitos professores não tinham  noção da 

obrigatoriedade do planejamento até a chegada do programa. Agora, eles têm a 

oportunidade de estudar e conseguem melhores resultados.”

Fabiola Inês Porto, secretária de educação de São Gonçalo do Abaeté



Vencedores Prêmio PVE! 

Logo após o almoço, o momento mais esperado! Os municípios vencedores do Prêmio PVE 2018 foram reconhecidos de acordo com as 
frentes de Gestão Educacional, Gestão Escolar e Mobilização. Além, é claro do prêmio mais esperado: o Destaque Nacional.  A entrega do 

prêmio contou com a participação de Claudia Furini, superintendente do Banco Votorantim, patrocinador da premiação. 
Como premiação, os vencedores das frentes de Gestão Educacional, Gestão Escolar e Mobilização Social ganharam uma viagem formativa 

a São Paulo e os Destaques Nacionais irão para a Finlândia conhecer o modelo educacional do país!   

MUNICÍPIOS VENCEDORES NA GESTÃO EDUCACIONAL

MUNICÍPIOS VENCEDORES NA GESTÃO ESCOLAR

MUNICÍPIOS VENCEDORES NA MOBILIZAÇÃO SOCIAL

MUNICÍPIOS VENCEDORES EM DESTAQUE NACIONAL
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