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ATIVIDADES  2019



Desde 1993 realizamos anualmente um encontro 

internacional de jovens em um sítio localizado em 

Barra do Piraí - Rio de Janeiro. Trata-se de uma imersão 

de sete dias na qual jovens de 12 a 30 anos do Brasil, de

outros países da América Latina e Estados Unidos. Lá, eles

participam de atividades de música, teatro, cinema, dança,

artesanato e artes visuais como um meio para tentar

compreender os princípios do Modelo Etievan.

Em 2019 realizamos workshops-piloto de Dança, Confeitaria,

Padaria, Canto e com a colaboração de educadores e

artistas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e

Equador. Esse trabalho permitiu o projeto de nossa

proposta educativa em escolas públicas e privadas no

Brasil.

4 ETAPASCONGRESSO  DE  JOVENS  E
PR IME IRO  P I LOTO  DE  OF IC INAS
DE  ARTES  E  OF ÍC IOS

Construção de uma proposta educativa de

workshops de Artes e Ofícios para escolas

públicas e privadas no Brasil.

Período de
realização: 

13 a 19 de janeiro

Participantes:
 94 jovens 

de 12 a 30 anos

RESULTADOS

OBJETIVOS
- Produzir impacto positivo na vida dos jovens e adolescentes

envolvidos, preparando-os para os desafios da vida;

- Proporcionar a prática da Atenção através de Artes e Ofícios

tradicionais;

- Formar continuamente os educadores do Modelo Etievan através de

atividades práticas.



4 ETAPAS

CONGRESSO  FAMÍL IAS

Construção de uma proposta educativa de

workshops de Artes e Ofícios para escolas

públicas e privadas no Brasil.

Período de
realização: 

14 a 20 de julho

Participantes:
31 educadores do

Modelo Etievan, 31
pais e 35 crianças

RESULTADOS

OBJETIVOS

Há três anos realizamos um 

Congresso de Famílias em um sítio localizado

em Barra do Piraí (Rio de Janeiro), no qual 

recebemos famílias de mais de diversos estados

brasileiros. Trata-se de uma semana de imersão 

na qual pais, filhos e educadores colocam em prática, 

nas tarefas diárias de cuidado do sítio e em atividades

lúdicas, os princípios do Modelo Educativo Etievan. 

Assim como no Congresso de Jovens deste mesmo ano, a

terceira edição do Congresso de Famílias de 2019 foi uma

oportunidade de aplicar nossas oficinas de Artes e Ofícios

para outra faixa etária (crianças e pré-adolescentes, de 1 a

13 anos). Foram realizadas atividades de 

música, teatro, dança, construção e confeitaria.

- Viabilizar um espaço de estudo prático dos princípios do Modelo

Etievan para educadores, mães e pais;

- Produzir impacto positivo na vida das famílias envolvidas;

- Preparar as crianças participantes para os desafios da vida;

- Formar continuamente os educadores do Modelo Etievan através de

atividades práticas.



OF IC INAS  EM  ESCOLAS  PÚBL ICAS



A partir do edital de pesquisa 

elaborado pela Fundação Carlos Chagas e 

Fundação Itaú Social denominado Anos 

Finais do Ensino Fundamental – Adolescências, 

Qualidade e Equidade na Escola Pública, 

a Associação Centros Etievan propôs uma parceria 

com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Bernardo 

O. Higgins para a implementação de um projeto de pesquisa. 

O propósito do projeto consiste em verificar o impacto de uma intervenção na

escola baseada no Modelo Educativo Etievan sobre educandos do 7º e 8º anos

através de experiências práticas de Artes e Ofícios, nas quais ele possa aprender

habilidades fundamentais para a vida. Tal parceria permitiría compreendermos

como um conjunto de ações sistematizadas dentro do marco da metodologia

Etievan podem gerar impactos positivos na educação do sentimento e da

atenção no âmbito dos anos finais do ensino fundamental nas escolas públicas.

4 ETAPAS

RESULTADOS

Período de realização: 
1 de dezembro de 2018 a 15 de fevereiro de 2019

ED ITAL  CARLOS  CHAGAS

Participantes:
6 educadores e pesquisadores do Modelo Etievan

O projeto não foi aprovado pelo conselho avaliador, mas
essa proposta de pesquisa deu como resultado a base
para a projeção do Curso de Construção do Modelo
Etievan na Escola Estadual Paulo Rossi, efetivado no
mesmo ano de 2019.

- Participar da educação pública brasileira e provocar impacto
positivo na educação da atenção e do sentimento dos jovens e
adolescentes envolvidos;

- Mensurar cientificamente a qualidade do impacto da
Metodologia Etievan.

OBJETIVOS



4 ETAPAS

Para desenvolver e executar um projeto de

 reforma do refeitório da Escola Estadual 

Professor Paulo Rossi (Vila Clementino - 

São Paulo), nossa equipe se uniu a um 

grupo de crianças e pré-adolescentes da

 própria escola, com o objetivo de permitir-lhes

experimentar sua relação com desafios reais, de forma

prática. Por meio da construção e da reforma, os alunos não

só aprenderam as habilidades de um trabalho cooperativo,

desenvolvendo sua atenção, criatividade, resiliência e

cooperação, mas também educaram neles mesmos uma

relação mais consciente com as instalações da escola.

RESULTADOS

Período de realização: 
Maio a dezembro de 2019

Participantes: 
6 educadores do Modelo Etievan e mais de 20
adolescentes de oitavo e nono ano do Ensino
Fundamental II da Escola Estadual Paulo Rossi

OBJETIVOS

ESCOLA  ESTADUAL  

PROFESSOR  PAULO  ROSS I

Reforma do Refeitório da escola;

Gravação de relatos dos participantes;

Avaliação da metodologia.

Que os participantes aprendam: 

A utilizar ferramentas e sentam-se capazes de usá-las; trabalhar
com tranquilidade, observando a si próprio e ao mesmo tempo
colocando atenção no que se está fazendo; realizar desenhos a
grande escala em cooperação com os outros; a preparar o espaço
de trabalho e preparar os materiais; a cultivar sua capacidade de
resolver situações inesperadas e solucionar problemas.



OF IC INAS  EM  ESCOLAS  PART ICULARES



4 ETAPAS
CONFE ITAR IA :

OF ÍC IO  PARA  CR IANÇAS

Período de realização: 
Agosto a  dezembro de 2019.

Participantes:  
2 educadoras do Modelo Etievan e 19

crianças, de 5 a 11 anos. 

RESULTADOS

OBJETIVOS

No segundo semestre de 2019, firmamos 

contrato com a Graded School, uma escola 

internacional em São Paulo na qual passaremos a 

oferecer atividades extracurriculares. As primeiras 

turmas abertas foram do Pastry Program (Curso de 

Confeitaria), com alunos de 5 a 8 e de 9 a 11 anos. Mais do que

aprender noções básicas de confeitaria, a proposta é fazer desse

ofício tradicional um meio para a descoberta de si mesmo e do

entorno, para experimentar o novo e aprender com "erros" e

"acertos", encontrando formas de manifestar a criatividade usando

corpo e seus sentidos, a mente e o sentimento.

Possibilitar aos alunos que exercitem a Atenção através de
atividades práticas | Trabalhar sobre princípios do Modelo Etievan
como amor ao esforço, não-competitividade, amor ao trabalho,
cuidado com os mais novos e a importância de buscar | Introduzir
os alunos ao universo culinário com um olhar criativo, aberto a
tentar, errar e aprimorar cada aprendizado.

- Formação de 19 alunos "aprendizes confeiteiros"; 
- Livreto com as receitas e fotos da receita de
Conclusão do Curso;
- Interesse de outras escolas internacionais.



OF IC INAS  EM  NOSSAS  REG IONAIS



4 ETAPAS

Qual a história por detrás do lanche da tarde? 

Poderia ser algo mais mágico e interessante

 do que abacate e iogurte misturados no

 liquidificador? Na sede de Belo Horizonte, nossos

 educadores realizaram ao longo do ano um total de 

cinco edições da oficina Cozinhando Histórias, para 

crianças de 3 a 12 anos. A inspiração surgiu a partir de uma 

série de contos escritos por uma das educadoras da regional que

transformou receitas culinárias simples em histórias cheias de fantasia. As

oficinas envolviam a narração das histórias e a reprodução da trajetória

dos personagens no fazer do lanche da tarde, preparado pelas crianças.

RESULTADOS

Período de realização: 
13 de abril, 8 de junho, 10 de agosto, 28 de setembro 9

de novembro

Participantes: 
5 educadores do Modelo Etievan e 7 crianças em abril,

5 em junho, 2 em setembro e  11 em novembro.

OBJETIVOS

COZ INHANDO  HISTÓR IAS  

EM  BELO  HORIZONTE

Provocar impacto positivo na educação do sentimento de crianças
e adolescentes da comunidade ao redor | Criar condições para que
educadores e crianças compreendam, através de atividades
práticas, os princípios do Modelo Etievan | Exercitar e transmitir
atenção de qualidade.

- Envolvimento de 19 crianças;

- Cultivo dos princípios do Modelo dentro da 
comunidade envolvida;

- Formação contínua de 5 educadores Etievan.



4 ETAPAS

No primeiro semestre de 2019, na Sede de 

São Paulo, fizemos a segunda edição da nossa 

Oficina de Luminária. Com nossa equipe de 

educadores matemáticos, arquitetos, cenaristas

 e engenheiros, convidamos os jovens a projetar e 

construir suas próprias luminárias do início ao fim 

ao longo de um final de semana.Cada desafio que os 

participantes encontram ao longo da oficina é um chamado para

conhecerem a si mesmos - seu jeito de ser, suas habilidades - e a sua

atenção. E, experiência de grupo, eles trabalham a cooperação,

criatividade, engenhosidade e não ter medo de tentar.

RESULTADOS

Período de realização: 
6 e 7 de Abril de 2019

Participantes: 
4 educadores do Modelo

Etievan, 2 adolescentes

OBJETIVOS

CONSTRU INDO  LUMINÁR IAS

EM  SÃO  PAULO

- Construção de duas luminárias a partir do zero; 

- Formação contínua de 4 educadores do Modelo Etievan;

- Produção de material visual para a equipe de
comunicação.

Provocar impacto positivo na educação do sentimentodos
participantes | Criar condições para que educadores e
participantes compreendam, através de atividades práticas, os
princípios do Modelo Etievan | Exercitar e transmitir atenção de
qualidade.



4 ETAPAS

ENCONTROS  REG IONAIS  DE

EDUCADORES  ET IEVAN

Período de realização: 
4 e 5 de maio; 19 e 20 de outubro.

Participantes:
34 educadores em maio, 33 em outubro.

DEPOIMENTO

OBJETIVOS

Encontro de formação dentro do Modelo 

Etievan aberto para os educadores de todas as 

nossas regionais (São Paulo, Belo Horizonte, Rio 

de Janeiro, Salvador e Curitiba). Para além das 

reuniões semanais, nossos educadores participam

semestralmente de um fim de semana de imersão

no qual se aprofundam sobre os princípios do 

Modelo pormeios não só expositivos mas também práticos -

partindo do princípio-base de que apenas se ensina o que se conhece

através da experiência.

Formar continuamente os educadores do Modelo Educativo
Etievan, com base em experiências e não teorias | Retomar
constantemente um alinhamento comum de trabalho entre as
Regionais | Compartilhar experiências e projetos de cada
Regional, construindo um conhecimento da prática em comum
entre todos os integrantes.

"Trabalhei por muitos anos no Hipocampitos
[primeira escola da Sra. Nathalie], e posso dizer que
apenas os melhores professores de lá falavam como
ouvi vocês falarem hoje sobre suas experiências."
(Uma das educadoras presentes, que trabalha com o
Modelo Etievan há 30 anos)



4 ETAPAS

PROJETO  REPÓRTER  60 +

Período de realização: 
Junho de 2018 a junho de 2019

Participantes: 
10 organizadores e 105 alunos.

RESULTADOS

OBJETIVOS

Este projeto é o resultado de uma parceria entre 

Dínamo Editora e Centros Etievan, com o objetivo 

de proporcionar o ensino de jornalismo e de 

ferramentas digitais a adultos com mais de 60 anos, e 

além das habilidades técnicas, abrir um espaço para a 

reflexão sobre o envelhecimento. Com cada uma das três turmas formadas,

Centros Etievan realizou quatro encontros nos quais se abordaram os temas:

saúde, espiritualidade, neurociência (cérebro no envelhecimento), trabalho,

arte e ofícios.

Da compilação dos artigos produzidos pelos participantes fez-se um livro, o

Focas Experientes - Histórias de Vida e Jornalismo no Profissão Repórter 60+,

cujo evento de lançamento reuniu mais de 200 pessoas na Unibes Cultural

(Sumaré - São Paulo) no dia 

- Divulgação da Associação Centros Etievan
Idosos frequentam curso prático sobre jornalismo
Profissão Repórter 60+
Encerramento do Profissão Repórter 60+ (Unibes Cultural)

- Lançamento de livro com os artigos dos 105 participantes

-Reconhecimento do Conselho Estadual de Idoso.

- Proporcionar a anciãos e anciãs um espaço para reflexão e
abertura a essa fase da vida;

- Aprofundar a compreensão sobre a importância do papel dessa
fase da vida na sociedade e na tradição familiar.

- Produzir impacto positivo na vida dos participantes do curso e
daqueles que os cercam.

https://www.youtube.com/watch?v=MHChSz_eRRU
https://www.youtube.com/watch?v=oY_5fdetDSwHChSz_eRRU
https://www.youtube.com/watch?v=MHChSz_eRRU


4 ETAPAS

NOVOS  V ÍNCULOS

Período de realização: 
Todo ano de 2019.

Participantes:
7 organizadores de Centros Etievan

Ao longo de 2019 estabelecemos duas 

frentes de comunicação externa para 

estabelecer diferentes tipos de vínculos. 

O trabalho voluntário desenvolvido neste 

mesmo ano na Escola Estadual Professor Paulo 

Rossi tornou necessária a busca de doações 

para cobertura de custos materiais, e assim entramos 

em contato com a Móveis Fenix, uma empresa de móveis 

de alto padrão interessada em gerar impacto social. Para além disso,

abrimos comunicação com quatro escolas privadas, das quais três são

internacionais e uma brasileira, todas interessadas em nossos programas

extra-curriculares.

RESULTADOS

OBJETIVOS

Viabilizar que nossa equipe de educadores siga trabalhando
e beneficiando o setor público de educação brasileira |
Provocar impacto positivo na educação do sentimento
tanto em escolas públicas quanto privadas, preparando
crianças e adolescentes aos desafios da vida adulta.

- Doação de R$ 6.000,00 por parte de um dos
diretores da Móveis Fenix, para a continuidade do
projeto na escola Paulo Rossi no ano de 2020;

- Expansão do oferecimento das oficinas extra-
curriculares em 2020 para quatro escolas.



DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL         2019



Nova estratégia de
divulgação nas redes
sociais (Instagram e

Facebook)

Atualização da página
web: aprimoramento do

layout e acesso às
informações.

Padronização da
linguagem visual da

instituição: portfólio de
oficinas, material

promocional (marca-
páginas e flyers) e
relatórios anuais.

Desenho da Estratégia
de Certificação

Centros Etievan (para
formação de
professores).

Com uma nova equipe de comunicação, algumas melhorias na
estratégia e nas formas de divulgação;

Conclusão da instalação do teto do Salão Multicultural,
abrindo possibilidades para sediar workshops da Escola de
Artes e Ofícios do Centros Etievan em 2020.

Novo vídeo institucional;

https://youtu.be/Tm2G4S8a69E

