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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 autorais que
despertem e aprofundem nos participantes a consciência de seus sonhos, valores e habilidade, para
que possam viver e fazer escolhas 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
Pedagogia da Reconexão
Metodologia autoral, inspirada
em outras abordagens de
conexão e colaboração. Foi
construída visando a promoção
do desenvolvimento integral
dos indivíduos, considerando
suas diferentes dimensões:
intelectual, física, emocional e
cultural.
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LINHAS DE PROJETOS
●
●
●

Revoa Educadores
Revoa Juventude
Revoar com Equipes e Grupos
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REVOA
EDUCADORES
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Projeto Lab Educadores em Conexão

Objetivos: Proporcionar uma vivência de
conexão intra e interpessoal, com um olhar
investigativo e empático para a relação entre
educadores e estudantes.

Resultados:
●
●

Formato: Percurso de 3 encontros virtuais
síncronos, de 2 horas cada, e de atividades
assíncronas realizadas entre encontros. Carga
horária total de 10 horas.
Ações: Atividades vivenciais de conexão
intrapessoal
e
autocuidado.
Conexão
interpessoal, com a atuação profissional, com os
estudantes e com a escola. Construção de uma
trilha encantada da vida com a educação.

●

●

Maior conexão com os próprios sentimentos e
necessidade;
Maior conexão com os sonhos, valores 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;
Aprendizado de práticas e ferramentas de
conexão para uso no dia a dia da educação.

Período: maio de 2020
Público: Educadores, gestores, coordenadores
pedagógicos e interessados em educação.
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Projeto Lab Educadores em Conexão

Objetivos: Proporcionar uma vivência de
conexão intra e interpessoal, com um olhar
investigativo e empático para a relação entre
educadores e estudantes.

Resultados:
●
●

Formato: Percurso de 3 encontros virtuais
síncronos, de 2 horas cada, e de atividades
assíncronas realizadas entre encontros. Carga
horária total de 10 horas.
Ações: Atividades vivenciais de conexão
intrapessoal
e
autocuidado.
Conexão
interpessoal, com a atuação profissional, com os
estudantes e com a escola. Construção de uma
trilha encantada da vida com a educação.
Público: Educadores, gestores, coordenadores
pedagógicos e interessados em educação.
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●

●

Maior conexão com os próprios sentimentos e
necessidade;
Maior conexão com os sonhos, valores 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;
Aprendizado de práticas e ferramentas de
conexão para uso no dia a dia da educação.

Período: junho de 2020

Projeto Educadores em Conexão

Objetivos: Aprofundar o conhecimento sobre
competências
socioemocionais
e
como
desenvolvê-las, de forma intencional, em sala de
aula.
Formato: Curso virtual no formato síncrono e
assíncrono, com 10 encontros ao vivo de
2h30min cada e atividades de aprofundamento
entre encontros. Carga horária total de 30h.
Ações: Reflexão teórica e prática sobre aspectos
da educação integral e das competências
socioemocionais. Atividades vivenciais e de
conexão, lúdicas e de cooperação. Elaboração de
projetos socioemocionais para sala de aula.
Público:
20
Educadores,
Coordenadores
Pedagógicos e Diretores de escolas municipais
localizadas na 3a CRE no Rio de Janeiro.
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Resultados:
●
●

●

●

Conhecimento teórico e prático sobre as
competências socioemocionais;
Maior conexão com os sonhos, valores 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;
Aprendizado de práticas e ferramentas de
conexão para uso no dia a dia da educação.

Período: setembro a outubro de 2020
Parceiro Financiador: Instituto Cyrela
Parceiro Técnico: Faculdade Cesgranrio, que
concedeu o certificado de curso de extensão.

REVOA
JUVENTUDES
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Projeto Trilha Revoar

A Trilha Revoar integra o projeto Educadores em Conexão
como laboratório de práticas e metodologias do Revoar para
alimentar
a
Pedagogia
da
Reconexão,
abordagem
metodológica do Instituto Revoar.
Objetivos: Criação de um espaço virtual de apoio e
acolhimento a jovens no momento de quarentena;
desenvolvimento
intrapessoal,
com
foco
em
autoconhecimento, inteligência emocional e autoconfiança:
aprofundamento sobre emoções, reconhecimento de sonhos,
habilidades, potencialidades e desafios internos, exercício de
tomada de decisão e planejamento dos próximos passos de
vida.
Formato: Curso realizado de forma virtual, síncrono e
assíncrono: 4 encontros online ao vivo com duração de 1h30
cada, em um total de 6 horas; 6 atividades enviadas por
grupos de Whatsapp durante 3 semanas, com duração
aproximada de 40 minutos.
Público: 19 adolescentes do Fundamental II da Escola
Municipal Ceará, da 3ª Coordenadoria Regional de Ensino do
Rio de Janeiro.
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Ações: Envio de atividades por Whatsapp, com horários
diários de interações dentro do grupo, compartilhamento
de atividades e diálogo coletivo. Jovens compartilham os
resultado das atividades: fotos, vídeos, textos, insights,
aprendizados, etc. Além disso, encontros virtuais ao vivo
com metodologia Revoar: pouso, voo, polinização e
partida.
Resultados:
●
●
●

Maior desenvolvimento do autoconhecimento e da
autoconfiança;
Aumento do conhecimento dos próprios sonhos,
interesses, valores e pontos fortes;
Construção de uma planejamento de vida.

Período: 12 a 29 de outubro
Parceiro Financiador: Instituto Cyrela

REVOAR
EQUIPES E GRUPOS

Oficina Gente que Transforma

Objetivos: Promover um momento de reflexão com
as lideranças comunitárias para o reconhecimento de
suas potencialidades e habilidades, sonhos e
interesses e de suas possibilidades de atuação em
rede.
Formato: oficina presencial com duração de 2h.
Ações: Atividades vivenciais, de cooperação, reflexão
e conexão. Construção coletiva de ações de
intervenção para as comunidades.
Público: 60 líderes comunitários que participaram do
Fórum Anual Rede de Lideranças – “Gente que
transforma” promovido pela ENEL.
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Resultados:
●
●
●
●

Reconhecimento das potencialidades e forças de
atuação;
Conexão entre as lideranças e formação de rede;
Promover o diálogos e trocas entre o grupo;
Sensibilização dos participantes para a importância de
um processo de autoconhecimento para potencializar
sua atuação como liderança.

Período: 13 de fevereiro de 2020
Parceiro: ENEL Energia

Dragon Dreaming - Equipe Vale

DD

Objetivos: Curso de introdução à metodologia
Dragon Dreaming.
Formato: Curso realizado no formato virtual, com
encontros síncronos e atividades assíncronas, com
carga horária total de 21 horas.
Ações: atividades teóricas e práticas intercaladas.
fundamentação conceitual do Dragon Dreaming,
origens e princípios. Ferramentas e passo a passo da
mandala Dragon Dreaming. Elaboração de projetos
colaborativos.
Público: 27 funcionários da Equipe de Relações com
Comunidade da Vale/AS.
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Resultados:
●
●
●
●
●

Conhecimento sobre os princípios do Dragon
Dreaming e seu arcabouço conceitual;
Conhecimento das ferramentas da metodologia
Dragon Dreaming:
Maior conexão e fortalecimento da equipe;
Reflexão sobre os princípios da cooperação;
Elaboração coletiva e colaborativa de projetos.

Período: julho e agosto de 2020
Parceiro: Vale/AS

Dragon Dreaming - Equipe Vale

DD

Objetivos: Curso de introdução à metodologia
Dragon Dreaming.
Formato: Curso realizado no formato virtual, com
encontros síncronos e atividades assíncronas, com
carga horária total de 21 horas.
Ações: atividades teóricas e práticas intercaladas.
fundamentação conceitual do Dragon Dreaming,
origens e princípios. Ferramentas e passo a passo da
mandala Dragon Dreaming. Elaboração de projetos
colaborativos.
Público: 25 funcionários da Equipe de Relações com
Comunidade da Vale/AS.
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Resultados:
●
●
●
●
●

Conhecimento sobre os princípios do Dragon
Dreaming e seu arcabouço conceitual;
Conhecimento das ferramentas da metodologia
Dragon Dreaming:
Maior conexão e fortalecimento da equipe;
Reflexão sobre os princípios da cooperação;
Elaboração coletiva e colaborativa de projetos.

Período: agosto e setembro de 2020
Parceiro: Vale/AS

Celebração Vale

Objetivos: Facilitar encontro de celebração de final
de ano da Equipe de Relações com Comunidade da
Vale/AS.
Formato: Oficina realizada no formato virtual com
duração de 3h.
Ações: Atividades de celebração e apreciação
individual e do grupo. Reconhecimento de habilidades
desenvolvidas dos aprendizados e dos desafios
superados. Atividades de reflexão e conexão.
Público: 17 funcionários da Equipe de Relações com
Comunidade da Vale/AS.
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Resultados:
●

●
●
●

Conexão dos participantes consigo mesmos e
valorização de seus caminhos individuais,
autodesenvolvimento e aprendizados;
Reconhecimento do grupo e dos desafios
superados;
Valorização da atuação em grupo, da cooperação
e do processo vivenciado;
Valorização dos resultados obtidos pela equipe.

Período: dezembro de 2020
Parceiro: Vale/AS

RESUMO DOS PROJETOS
Total de
Participantes

Total de
Horas

Projeto Lab Educadores em
Conexão (1a turma)

12

10

Projeto Lab Educadores em
Conexão (2a turma)

15

10

Projeto Educadores em
Conexão

20

30

Revoa Juventudes

Projeto Trilha Revoar

19

10

Revoar Equipes e
Grupos

Enel

60

2

Dragon Dreaming - Equipe
Vale (1a Turma)

27

21

Dragon Dreaming - Equipe
Vale (2a Turma)

25

21

Encontro de celebração
Vale

17

3

195

107

Linhas de Atuação
Revoa Educadores

Total

Projetos

DEPOIMENTOS
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“Educadores em conexão incute no próprio título
o propósito que foi muito significativo pra mim.
Renovar a fé, a força, a energia, reciclar
conteúdos, focar numa educação cada vez mais
humana e com propósito. Saber que existem
profissionais com esse pensamento é sair um
pouco dessa solidão de sonhar sozinho. Ter
referências profissionais, cursos, certificado, de
forma acessível para o professor da rede pública
é uma injeção de poder transformador.”

“O curso ensinou na prática, não foi um
aprendizado teórico simplesmente, foi
trabalhando as competências com o
grupo que percebemos a importância
delas e como sutilmente fazem parte do
nosso dia a dia e às vezes nem
percebemos. Trouxe para minha vida em
particular, um despertar. Há tempos vivia
desanimada e o curso me trouxe
vontade de continuar. Gratidão”

“Foi um encontro marcado, não acredito em coincidências , foi de total sincronicidade! Eu buscava
“Foi uma experiência incrível,
ainda mais nesse período de
pandemia. Estava desacreditada
tanto na minha carreira quanto
nas possibilidades para a
Educação na atualidade da
pandemia e agora vejo caminhos
e tenho esperança, relembrei
porque fiz as escolhas que fiz e o
porquê. Acredito muito mais na
possibilidade de transformação e
de criação colaborativa do que
antes do curso.”

conexões nessa pandemia, buscava encontrar algo que ressignificasse minha prática pedagógica e
ao me deparar com a divulgação do curso, sobre as competências, pensei que era isso que todos
nós , do planeta, estávamos precisando nesse momento. E imaginei que seria interessante
experienciar isso. Só não imaginava o quão incrível seria! Levo pra vida o que aprendi, e quero
muito compartilhar com todos que puder, porque é isso, deixar fluir esse conhecimento, continuar
nesse processo generoso de dar e receber. E desejo que vocês continuem nesse movimento lindo
e genuíno! E quero muito outros encontros com vocês e esse grupo extraordinário de educadores.
Sou muito grata por temos nos encontrado. Tecemos uma história linda, que continua, num enredo
que o alinhavo é o amor incondicional que temos por ensinar e aprender , sempre. Nesta vida
somos eternos aprendizes, e isso é muito lindo, porque nos une sempre a pessoas mágicas, que
estão nesse processo de autoconhecimento, de descobertas e redescobertas, de quem sabe que a
vida é pra ter coragem, que é agir com o coração , sempre ancorados nele! S2 ! Paz e Luz”

“Mudou todo um olhar, aprendi bastante. Hoje, não consigo fazer um planejamento sem visar as
CSE.”
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GALERIA DE FOTOS
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PARCEIROS SOCIAIS OU DE NEGÓCIOS
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TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA
ORIGEM DOS RECURSOS
2020
Valor (mil reais)

%

3.706,65

2,4

0

0

123.334,00

77,8

0

0

Prestação de serviços e/ou venda
de produtos

31.444,80

19,8

Total

158.485,45

100

Receitas Totais
Doações de Pessoas Físicas
Doações de Pessoas Jurídicas
Convênios e patrocínios
Cooperação internacional
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TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA
ORIGEM DOS RECURSOS
2019

2020

Valor (mil reais)

%

Valor (mil reais)

%

17.588,18

12

3.706,65

0,00

0

0,00

0

116.500,00

82

123.334,00

77,8

0,00

0

0,00

0

8.762,00

6

31.444,80

19,8

0,00

0

0,00

0

142.850,18

100

158.485,45

100

Receitas totais
Doações de Pessoas Físicas
Doações de Pessoas Jurídicas
Convênios e patrocínios
Cooperação internacional
Prestação de serviços e/ou venda
de produtos
Outras receitas
Total

2,4
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TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA
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METAS 2021
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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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