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SOBRE O INSTITUTO REVOAR
O Instituto Revoar (Revoar) é uma organização social, coordenada por três mulheres, que tem
como missão a promoção de uma educação que preze pela formação humana e integral de indivíduos
e grupos para que sejam capazes de viver de forma consciente, autônoma e colaborativa.
Para atingir este objetivo, o Instituto Revoar desenvolve percursos pedagógicos inovadores e autorais,
que despertem e aprofundem nos participantes a consciência de suas habilidades, valores e sonhos,
para que possam fazer suas escolhas de vida de forma responsável, autônoma e alinhadas com seus
propósitos maiores.
Como parte desta missão, o Revoar também busca ampliar o debate e a reflexão sobre metodologias
colaborativas e de conexão que apoiem e promovam mais autoconhecimento e melhores relações,
além de projetos mais sustentáveis. Isso acontece através da promoção de cursos, workshops e
palestras.
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METODOLOGIA
A metodologia do Revoar se
pauta em ações em atividades
colaborativas e de conexão,
r e c o n h e c e n d o
a
individualidade de cada um,
mas, ao mesmo tempo, a
força e importância do
coletivo. Ela é inspirada em:
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LINHAS DE PROJETOS
●

Revoa Juventudes

●

Revoa Educadores
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REVOA
JUVENTUDES
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Projeto Adolescentes para o Século XXI

Objetivos: Promover a formação integral de
adolescentes do Ensino Fundamental II, através do
desenvolvimento de competências socioemocionais
relevantes para os desafios do século XXI e garantir
sua permanência na escola, visando a conclusão do
Ensino Fundamental II.
Formato: Percurso de 17 encontros, de 3 horas cada,
em um total de 51 horas de atividades realizadas em
campo.
Ações: Atividades vivenciais, lúdicas, de cooperação,
reflexão e conexão. Construção coletiva de ações de
intervenção para a escola e de Projetos de Vida
individuais.
Público: 32 Adolescentes, em situação de
vulnerabilidade social, a partir dos 13 anos de idade
do ensino fundamental II da rede pública de ensino.
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Resultados:
●
●
●
●
●
●
●

Diminuição do número de faltas na escola;
Aprovação no ano escolar;
Melhora na capacidade de trabalhar em equipe;
Melhora na comunicação interpessoal;
Maior desenvolvimento da autoconfiança e do
autoconhecimento;
Aumento do conhecimento dos próprios
interesses, valores e pontos fortes;
Desenvolvimento de um projeto de vida com
objetivos e metas para a vida escolar e pessoal
até o final do ensino médio;

Escola: Escola Municipal Vicente Licínio Cardoso, Praça
Mauá, Centro, Rio de Janeiro
Parceiro Financiador: Instituto Cyrela

Projeto Voa com Arte

Objetivos: Despertar e aprofundar nos jovens a
consciência de suas habilidades, interesses e sonhos
com intuito de aumentar a autoconfiança e
autoestima para que possam fazer suas escolhas de
vida de forma responsável e ampliar suas
perspectivas futuras.
Formato: Percurso de 6 encontros, de 2 horas cada,
em um total 12 horas de atividades realizadas em
campo.
Ações: Atividades vivenciais, lúdicas, de cooperação,
reflexão e conexão. Construção de Projetos de Vida
individuais.
Público: Jovens do sexo feminino e masculino, em
situação de vulnerabilidade social, a partir dos 15
anos de idade e que cumprem medidas
socioeducativas no Novo Degase. Participaram do
percurso 8 jovens por conta de questões internas do
Degase..
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Resultados:
●
Melhora na capacidade de olhar para si e de
conhecimento dos próprios sentimentos e
emoções;
●
Identificação de interesses e habilidades e
talentos, ampliando perspectivas de futuro.
●
Maior autoconfiança e autoestima.
●
Ampliação de possibilidades de atuação
profissional.
●
Construção de Projetos de Vida com foco em
questões pessoais e profissionais.
Parceiro Técnico: Cecel, Novo Degaee
Parceiros Financiadores: Campanha de crowdfunding
via plataforma da BrazilFoundation, British CouncilActive Citizens.

Projeto Despertar Vocacional: escolhas com sentido

Objetivos: Apoiar os jovens a reconhecerem
seus interesses, pontos fortes e habilidades
através de um percurso de autoconhecimento
que leve à identificação de possibilidades de
atuação profissional e ao aprofundamento sobre
carreiras e mundo de trabalho, através de
pesquisas, para que possam fazer a escolha
profissional de forma consciente.
Formato: Percursos de 5 encontros, de 2h30min
cada, em um total de 12h30min de atividades
realizadas em campo por unidade da Escola.
Foram realizados percursos em duas unidades da
Escola de A a Z em um total de 25 horas de
atividades.
Açõ e s : A t i v i d a d e s v i v e n c i a i s , l ú d i c a s , d e
cooperação, reflexão e conexão. Construção de
um Mapa de profissões.
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Público: 19 Jovens estudantes do 9o ano do EF ao
3o ano do Ensino Médio do Colégio de A a Z.
Resultados:
● Maior autoconhecimento e autoconfiança
● Maior consciência dos próprios valores,
interesses, pontos fortes e sonhos.
● ampliação de possibilidades de atuação
profissional e maior conhecimento sobre
carreiras e mundo do trabalho.
● Compreensão dos fatores importantes para
uma tomada de decisão responsável e
consciente.
Parceiro Técnico: Colégio de A a Z

Metodologias Colaborativas na Elaboração de
Projetos Internacionais
Objetivos: Praticar e refletir sobre a elaboração
de projetos internacionais de forma criativa e
colaborativa através do método Dragon
Dreaming.
Formato: Curso de 3 encontros, de 2h cada, em
um total de 6 horas de atividades realizadas.
Açõ e s : A t i v i d a d e s v i v e n c i a i s , l ú d i c a s , d e
cooperação, reflexão e conexão. Construção de
projetos coletivos.
Público: 24 graduandos do curso de Relações
Internacionais da Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro, PUC-Rio.
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Resultados:
● Conhecimento sobre as fases e etapas da
elaboração de projetos a partir da mandala
Dragon Dreaming.
● Reflexão sobre a importância das relações
interpessoais e sua importância para projetos
bem sucedidos;
● Construção, a partir de ferramentos do
Dragon Dreaming, de um projeto
internacional.
Parceiroll Técnico: PUC-Rio.

REVOA
EDUCADORES
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Projeto
ProjetoEducadores
Educadoresdo
doSéculo
SéculoXXI
XXI

Objetivos: Promover a formação em
competências socioemocionais com professores e
gestores educacionais para a promoção de uma
educação socioemocional em sala de aula.
Formato: Percurso de 15 encontros, de 2 horas
cada, em um total de 30 horas de atividades
realizadas em campo.
Público: 16 Educadores e gestores do ensino
fundamental II da Escola Municipal Vicente
Licínio Cardoso.
A çõ e s : At i v i d a d e s v i v e n c i a i s , l ú d i c a s , d e
cooperação, reflexão e conexão. Construção
coletiva de ações de intervenção para a escola e
de Projetos de Vida individuais.

Resultados:
●
●
●
●
●
●

Ampliação do conhecimento teórico sobre
competências socioemocionais e metodologias
colaborativas;
Aprimoramento do domínio prático a respeito das
competências socioemocionais para uso em sala de
aula;
Aumento da capacidade de criação autoral de
atividades colaborativas;
Fomento a uma rede entre os participantes para
troca de conhecimentos e aprendizados;
Maior prazer e motivação em estar em sala de aula;
Fomento a uma rede entre os participantes para
troca de conhecimentos e aprendizados.

Escola: Escola Municipal Vicente Licínio Cardoso, Praça
Mauá, Centro, Rio de Janeiro.
Parceiro Financiador: Instituto Cyrela
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Projeto Plano Socioemocional Para a Escola

Objetivos:
Capacitar professores e coordenação pedagógica
da Escola Municipal Vicente Licínio Cardoso para
que se tornem multiplicadores e guardiões de
uma cultura socioemocional na escola.
Formato: Percurso de 6 encontros, de 2 horas
cada, em um total de 12 horas de atividades
realizadas em campo.
Ações: Atividades vivenciais, de cooperação e
reflexão. Revisão da missão, visão e valores da
Escola. Construção de um plano pedagógico
estratégico socioemocional.
Público: 4 Professores e coordenação da Escola
Vicente Licínio Cardoso Participaram do projeto
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Resultados:
●
●

●

Construção de ações onde as competências
socioemocionais são intencionalmente
desenvolvidas;
Construção e apresentação de um plano
pedagógico estratégico de criação e
manutenção de uma cultura socioemocional
na escola;
Fortalecimento de uma cultura prática de
competências socioemocionais na escola
como um todo.

Escola: Escola Municipal Vicente Licínio Cardoso,
Praça Mauá, Centro, Rio de Janeiro.
Parceiro Financiador: Instituto Cyrela

Curso de Extensão Pedagogia da Reconexão:
Práticas de conexão para uma educação integral
Objetivos: Refletir e possibilitar a ressignificação
do papel da educação na vida dos participantes e
também da educação neste novo século, através
de um percurso prático e vivencial, visando a
reconexão de cada um com a dimensão
intrapessoal, interpessoal e com um processo
criativo.
Formato: Curso presencial realizado em 3
encontros, de 4h cada, em um total de 12 horas.
Ações: Reflexão sobre aspectos da educação
integral e das competências socioemocionais,
atividades vivenciais e de conexão, lúdicas e de
cooperação,. Construção de projetos
educacionais colaborativos.
Público: 13 Profissionais, estudantes de
graduação, pesquisadores e amantes da
educação. 13 pessoas.
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Resultados:
●
●

●
●
●

Reconexão com os sonhos e objetivos
pessoais que levaram à escolha da educação
como profissão;
Reflexão sobre a importância das relações
interpessoais e sua capacidade de promover
convivência harmônica e um ambiente/rede
de apoio e troca no dia a dia;
Reflexão sobre a capacidade de trabalho em
grupo de forma colaborativa e criativa.
Aprendizado de práticas e ferramentas de
conexão para uso no dia a dia da educação.
Construção de projetos colaborativos em
educação.

Parceiro Técnico: Faculdade Cesgranrio, que
concedeu o certificado de curso de extensão.

RESUMO DOS PROJETOS
Total de
Participantes

Total de Horas

32

51

7

12

Projeto Despertar Vocacional

19

25

Metodologias Colaborativas

24

6

Projeto Educadores do Século
XXI

16

38

Projeto Plano
Socioemocional para a escola

4

12

13

12

115

156

Linhas de Atuação
Revoa Juventude
Projeto Adolescentes para o
século XXI
Projeto Voa com arte

Revoa Educadores

Pedagogia da Reconexão

Total
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DEPOIMENTOS

DARA
“Eu aprendi com o Revoar a me
expressar melhor. Também aprendi
a mostrar, desenhar. Eu soube que
isso podia ser a minha vocação
para o futuro por causa do Revoar.
E isso foi muito importante pra
mim, muito especial também. Eu
mostrei meu desenho e elas
falaram q u e t a l v e z e u t i v e s s e
futuro com isso. Isso foi muito
importante e me deixou muito
feliz”.
Assista o depoimento da Dara
AQUI: xxxx
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JOÃO
“Depois que eu entrei para o Revoar,
eu me soltei mais, a gente foi
conversando em grupo, a gente foi
brincando. Um foi dividindo seus
próprios trabalhos com os outros, os
professores foram explicando e a
gente foi prestando atenção. A gente
descia pra quadra e fazia os exercícios.
A gente brincava, se divertia.
A meditação foi uma coisa que me
ajudou muito até hoje, porque eu
continuo fazendo em casa. Até a
minha mãe faz comigo. É uma coisa
que eu nunca imaginaria que ela ia
fazer comigo. Mas ela faz e ainda
gosta muito. Porque às vezes ela
chega do trabalho muito estressada e
eu falo ‘mãe,... vamos meditar, vamos
no youtube colocar uma música de
nuvens, vamos fechar os olhos por 10
minutos, vamos só pensar em coisas
boas e deixar as coisas ruins irem
embora’.”
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INES RESENDE
“Os encontros nos instrumentalizaram
para começar o ano com ações junto aos
professores e alunos da escola numa
perspectiva de trabalho socioemocional
que esperamos ser a base de nosso fazer
pedagógico em 2020”.
“Com o apoio do Revoar construímos
alguns documentos orientadores que
ampliarão e facilitarão o trabalho do
próximo ano, de forma sistematizada”.
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ELIZABETH CABANEZ
“A etapa de rever o tripé foi a mais
surpreendente, pois achava que sabia
exatamente o que era importante para
escola. A reflexão foi enriquecedora,
uma vez que tivemos que olhar para
as nossas prioridades”.
“Pensar de forma intencional nas
competências socioemocionais ainda é
um grande desafio, mas já consigo
ver um caminho a ser trilhado.
Terminei o processo mais confiante
nas minhas capacidades e dos meus
pares”.
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DEPOIMENTOS
“Conseguimos criar um espaço seguro e confortável para as pessoas
dividirem suas visões, sonhos e dragões e fiquei muito grata pelos diálogos
e interações que surgiram dali. Esse minicurso foi de certa forma a
realização de um sonho que ainda não tinha completa consciência que tinha,
que é, justamente, trazer essa interdisciplinaridade para as relações
internacionais, visando ampliar o campo prático e dando abertura para as
pessoas encontrarem seus propósitos. Obrigada” G.(estudante curso de
Relações Internacionais PUC-Rio).
“Foi uma experiência incrível e me ajudou a evoluir como pessoa e a seguir
um caminho. Vou levá-lo para a vida.” A.C (estudante Colégio De A a Z).
“Uma jornada de autodescoberta, de consciência ao fazer escolhas, tudo
com muita leveza e acolhimento.” G (estudante Colégio De A a Z).
“O Revoar tem um pouco de descobrir. De não perder as esperanças e de
ficar firme. E de batalhar. Correr atrás. Mas fazer com amor e carinho.
Porque não adianta fazer uma coisa que você não quer, sem carinho, sem
amor. Para mim foi muito importante. Vocês deram uma oportunidade de
conhecer a gente. Igual eu tive a oportunidade de conhecer vocês. Toda
sexta eu ficava lá: ´hoje tem que ter´, ´hoje tem que ter´.... O pássaro me
marcou. Os dragões é o que eu tenho que enfrentar. Os interesses, meus
sonhos... vai ter muito desafio pela frente. Não é fácil, mas eu vou estar na
luta para eu chegar. Independente de tudo eu não vou esquecer vocês” C.
(cumpria medida socioeducativa no Novo Degase).
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PARCEIROS SOCIAIS OU DE NEGÓCIOS
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TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA
ORIGEM DOS RECURSOS
2019
Valor (mil reais)

%

17588,18

12,3

0,00

0

116.500,00

81,6

0,00

0

8.762,00

6,1

142.850,18

100

Receitas totais
Doações de Pessoas Físicas
Doações de Pessoas Jurídicas
Convênios e patrocínios
Cooperação internacional
Prestação de serviços e/ou venda
de produtos
Total
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TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA
ORIGEM DOS RECURSOS
2018

2019

Valor (mil reais)

%

Valor (mil reais)

%

Doações de Pessoas Físicas

5.511,43

7,2

17.588,18

12

Doações de Pessoas Jurídicas

4.034,86

5,3

0,00

0

Convênios e patrocínios

54.893,00

72,1

116.500,00

82

0,00

0

0,00

0

11.700,00

15,4

8.762,00

6

0,00

0

0,00

0

76.139,29

100

142.850,18

100

Receitas totais

Cooperação internacional
Prestação de serviços e/ou venda
de produtos
Outras receitas
Total
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TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA
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METAS 2020
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●

Continuar desenvolvendo e aprimorar seus percursos pedagógicos com estudantes de
escolas públicas e privadas, com jovens privados de liberdade e que cumprem medidas
socioeducativas, assim como com educadores dessas e de outras instituições.

●

Ampliar suas linhas de atuação compartilhando sua experiência e metodologia com
empresas e seus profissionais, com objetivo de refletir sobre a importância das relações
interpessoais, do uso de metodologias inovadoras para melhores resultados e do
desenvolvimento de competências socioemocionais. Com isto, se pretende iniciar um
processo um processo de consolidação do Instituto Revoar como um negócio social.

●

Criar espaços de aprendizagem que promovam a conexão e a reflexão de indivíduos e
grupos com seus valores, sonhos, habilidades e emoções para o autodesenvolvimento
em diversos aspectos da vida e para que possam sentir e atuar de forma mais confiante,
colaborativa e com maior consciência de si mesmos.
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