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SOBRE O INSTITUTO REVOAR
O Instituto Revoar (Revoar) é uma organização social de educação, coordenada
por duas mulheres, que tem como missão a promoção de uma educação
socioemocional 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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O REVOAR EM 2021
O ano de 2021 começou incerto e ainda em meio às
restrições da pandemia do Novo Coronavírus. O
Revoar, em 2020, se reinventou e adaptou suas
atividades para o formato remoto e assim continuou
ao longo de todo este ano.

Continuamos este ano refletindo sobre a
cooperação e a elaboração de projetos no
ambiente corporativo através do Curso de
Introdução à metodologia Dragon Dreaming, que
também é uma das grandes inspiradoras do nosso
trabalho!

Continuamos a realizar nossos projetos de forma
remota, buscando sempre repensá-los e aprimorá-los
para que fizessem sentido e pudessem contribuir
para a experiência de cada participante, para que
pudessem
vivenciar
e
refletir
sobre
o
desenvolvimento social e emocional na escola, no
trabalho e na vida.

Por fim, pudemos contribuir para que jovens
pudesse reconhecer seus sonhos, valores,
interesses e habilidades com o Curso Despertar
Vocacional.

Em 2021 as escolas começaram, gradualmente, a
retomar as atividades presenciais e pudemos
contribuir, através do Projeto Educadores em
Conexão, com educadores municipais da cidade do
Rio de Janeiro, trazendo a reflexão e a prática de
uma educação socioemocional intencional em sala de
aula e na escola.

Agradecemos à todos que contribuíram
continuam contribuindo para o nosso trabalho!

2021 foi um ano em que pudemos nos relacionar,
desenvolver e aprender nos diferentes projetos
que tivemos a oportunidade de implementar.
e
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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 Educadores em Conexão

Objetivos: Promover uma formação teórica e
prática em competências socioemocionais com o
objetivo de inserir a educação socioemocional
como pilar estratégico das ações pedagógicas das
escolas participantes.
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:
Educadores,
Coordenadores
Pedagógicos e Diretores de escolas municipais
localizadas de escolas do Ensino Fundamental e
Infantil, localizadas nas áreas de influência de
empreendimentos do Instituto Cyrela 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: maio a julho de 2021
Parceiro Financiador: Instituto Cyrela
Parceiro Técnico: Faculdade Cesgranrio, que
concedeu o certificado de curso de extensão.

REVOA
JUVENTUDES
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Despertar Vocacional: escolhas com sentido
(Turma Colégio De A a Z)

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.

Público: Jovens estudantes do 9o ano do EF ao 3o
ano do Ensino Médio do Colégio de A a Z.

Resultados:
●
●
●

Formato: Percurso realizado de forma virtual
com 6 encontros síncronos, de 2h cada, em um
total de 12h de atividades

●
●

Ações: Atividades vivenciais, lúdicas, de
cooperação, reflexão e conexão. Construção de
um Mapa de profissões.

●

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.
Escolha profissional mais alinhada com cada
jovem.
Compreensão dos fatores importantes para
uma tomada de decisão responsável e
consciente.
Construção de um Mapa das profissões.

Parceiro Técnico: Colégio de A a Z
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Despertar Vocacional: escolhas com sentido
(Turma em parceria com o CIEE)

Objetivos: Apoiar os jovens/adultos a tomarem
decisões conscientes sobre seu futuro a partir de
um
processo
de
autoconhecimento
e
(re)investigação de sonhos, pontos fortes,
valores, interesses e discussão sobre mercado de
trabalho hoje e do futuro com foco na construção
de um projeto de vida para os próximos anos.

Público: Jovens que já haviam participado de um
programa de formação do Centro de Integração
Empresa-Escola.

Resultados:
●
●

Formato: Percurso realizado de forma virtual
com 5 encontros síncronos, de 2h cada, em um
total de 10h de atividades

●
●

Ações: Atividades vivenciais, lúdicas, de
cooperação, reflexão e conexão. Construção de
Projetos de Vida individuais.

●

●

Maior autoconhecimento e autoconfiança
Maior consciência dos próprios valores,
interesses, pontos fortes e sonhos.
Maior conhecimento sobre carreiras e mundo
do trabalho.
Escolha profissional mais alinhada com cada
jovem.
Compreensão dos fatores importantes para
uma tomada de decisão responsável e
consciente.
Construção de um projeto de vida profissional
para próximos anos.

Parceiro Técnico: CIEE e Secretaria de Educação
em Direitos Sociais e Humanos do Rio de Janeiro.

13

REVOAR
EQUIPES E GRUPOS

Dragon Dreaming - Equipe Vale

DD
Objetivos: Curso de introdução à metodologia
Dragon Dreaming.

Resultados:
●

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: Funcionários da equipe da Coordenação
da Gestão Ambiental, Gerência de Meio Ambiente
Corredor Sul da Vale/AS.
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●
●
●
●

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: março de 2020
Parceiro: Vale/AS

RESUMO DOS PROJETOS

Linhas de Atuação

Projetos

Total de
Participantes

Total de
Horas

Revoa Educadores

Projeto Educadores em
Conexão

28

30

Revoa Juventudes

Projeto Despertar
Vocacional: Escolhas com
sentido (Colégio De A a Z)

15

12

Projeto Despertar
Vocacional: Escolhas com
sentido (CIEE)

28

10

Dragon Dreaming - Equipe
Vale

18

21

89

73

Revoar Equipes e
Grupos

Total

4 projetos

DEPOIMENTOS
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“Foi ótimo ter feito feito parte desse curso,
as dinâmicas super bem elaborada a
interação com os alunos também. Vou levar
todo a aprendizado em nos encontro para a
vida! Fico grata por ter participado desse
encontros” (S.M.A, participante do curso
Despertar Vocacional - turma CIEE)

O curso foi maravilhoso! Me fez pensar nas minhas
prioridades e em como me planejar para o futuro. Foi uma
ótima experiência, de verdade. Posso dizer que me sinto
mais confiante. (A.C.G, participante do curso Despertar
Vocacional- turma CIEE)

Foi maravilhoso perceber que eu já praticava algo que eu pensava não
conhecer. O grupo de multiplicadores e de estudos foi maravilhoso.
Mesmo na correria da rotina era um momento de aprendizado que se fez
muito importante pra mim por 2 meses… (C.F.S., participante do Curso
Educadores em Conexão)

Maravilhoso! Só tenho a agradecer a
todos os envolvidos. Sempre me importei
e buscava trabalhar as competências na
minha prática, e o curso me fez pensar na
continuidade do processo. Muito Grata!
G.S.A., participante do Curso Educadores
em Conexão)

”Sinceramente gostei muito, mesmo
não terminando certo da minha escolha
acho que aprendi que antes de fazer
uma escolha precipitada devo rever
meus valores e objetivos, pois eles
fazem parte de quem eu sou, e se eu
estiver exercendo algo que não os
respeite ou não colabore com os
mesmos não serei tão feliz”.(D.S.,,
participante do curso Despertar
Vocacional - turma AZ)

“O curso me proporcionou maior conhecimento a respeito das competências
socioemocionais e trouxe uma série de exemplos práticos de como aplicá-las em sala de
aula, além de situações reais de sucesso em relação ao uso dessas competências, me
permitindo ter maior clareza teórica e prática sobre o assunto. Contribuiu muito para meu
crescimento profissional e pessoal. Recomendo muitíssimo!“ (D.B.S.O, participante do
Curso Educadores em Conexão)
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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
2021
Valor (mil reais)

%

6.818,85

4,2

0,00

0

116.750,00

72,9

0,00

0

Prestação de serviços e/ou venda
de produtos

36.662,63

22,9

Total

160.231,48

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
2020
Valor (mil reais)

2021
%

Valor (mil reais)

%

6.818,85

4,2

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

3.706,65

2,4

0,00

0

0,00

0

123.334,00

77,8

116.750,00

72,9

0,00

0

0,00

0

31.444,80

19,8

36.662,63

22,9

0,00

0

0,00

0

158.485,45

100

160.231,48

100
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TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA
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METAS 2022
●

O Instituto Revoar tem como meta para 2022 seguir seu trabalho de difusão da
importância e da prática intencional de uma educação socioemocional em instituições
escolares. Para isso seguirá com sua prática constante de reflexão e formação sobre a
concepção de educação e sobre o processo de ensino-aprendizagem para um
aprimoramento de seus percursos pedagógicos.

●

O Instituto Revoar tem como meta continuar desenvolvendo 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.

●

O Instituto Revoar também pretende seguir compartilhando sua experiência e
metodologia com empresas e seus profissionais, com objetivo de refletir sobre a
importância das relações interpessoais, do uso de metodologias que estimulam a
colaboração para melhores resultados e do desenvolvimento de competências
socioemocionais.

.
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