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O Instituto ComViver foi criado em 2014 como um 

desdobramento natural do percurso de mais de 20 

anos de reflexão e inovação na prática educacional

do Colégio Viver.

Seu objetivo é compartilhar e divulgar as 

experiências, produções e reflexões ali

desenvolvidas, buscando parceiros para fornecer o 

suporte necessário para sua continuidade e 

aprofundamento, para a ampliação do seu alcance

e, assim, colaborar na transformação real das 

políticas e práticas educacionais atuais.

Os mesmos princípios do Colégio Viver orientam as 

ações do ComViver: a criação de novas práticas

pedagógicas, adequadas à realidade de cada escola

e seus participantes, com ênfase na educação

inclusiva, na gestão democrática da educação, na

promoção da capacidade crítica e da autonomia

dos estudantes, na prática da cidadania e do 

respeito à diversidade humana.

Apresentação do Instituto



O ComViver tem por objetivo o desenvolvimento e 

a disseminação de programas culturais e projetos

sociais girando em torno da assistência social e 

educacional cidadã nos campos da cultura, do 

esporte, do lazer e da saúde, podendo ser em ação

própria ou em parceria.

Queremos estimular a realização de estudos e 

atividades para a capacitação de profissionais do 

ramo da educação, com foco principalmente nos

professores e educadores da rede pública e das 

organizações da sociedade civil. Uma de nossas

metas é estabelecer redes com outros agentes

engajados em melhorar a educação e o 

desenvolvimento social e comunitário.

Nossos Objetivos



A idealizadora do 
Instituto

Maria Amélia Marcondes Cupertino

Formada em Ciências Sociais pela USP, com mestrado
em Educação na UNICAMP. Foi professora de Ensino
Fundamental, Médio e Superior. Trabalhou como pes-
quisadora na UNICAMP na área de políticas públi-
cas voltadas a crianças e adolescentes. Trabalhou na
Fundação Abrinq na análise e financiamento de pro-
jetos para melhoria do ensino público (Programa Crer
para Ver). Desde 1998 trabalha como Coordenadora
no Colégio Viver, uma escola particular que se empe-
nha na busca de alternativas mais humanas, democrá-
ticas, inclusivas e transformadoras de educação formal.



Transparência
O Instituto tem a proposta de comprovar com 
transparência as doações recebidas, nossas
contas e balanços são aberto e disponíveis
para a consulta pública em nosso site.

Buscando desta maneira criarmos
uma sólida rede de apoiadores
alcançando a sustentabilidade financeira para 
desenvolvermos nossos projetos.



em
n

ú
m

er
o

s
2

0
1

8
C

o
m

V
iv

er



Nossos
Programas e 
Projetos



Programa

Criado pelo Instituto ComViver, o programa Bolsa de estudos visa 

atender a crianças e adolescentes de baixa renda que estudam no 

Colégio Viver.

Desde sua fundação, o Colégio Viver tem destinado um percentual 

considerável de suas vagas a alunos bolsistas de baixa renda, 

moradores do entorno. Essa postura tem dupla razão: por um lado a 

proposta do Colégio é de ser um ambiente de diversidade e, por 

outro, a região é desprovida de transporte coletivo e isolada, 

tornando difícil para as famílias de baixa renda que lá habitam

matricularem seus filhos em escolas públicas no centro de Cotia. Os

pedidos de bolsa são analisados por uma comissão e tem como

critério a necessidade, e não o desempenho intelectual dos alunos.

Adote



Programa realizado com captação de Recursos com 
pessoas físicas e jurídicas

Abrangência territorial Cidade de Cotia

Em  2018 foram 6 Bolsas de Estudos concedidas para 
crianças e adolescentes em idade Escolar

A doação mínima é de R$ 100,00 mensais, no período de 
12 meses. A renda totalmente é revertida para o custeio
da educação e material pedagógico desse aluno/a.

O Doador pode acompanhar mensalmente a vida
estudantil deste aluno/aluna, os detalhes, podendo
enviar mensagens pessoais de estímulo e amizade para 
ele/ela.

Como



O Projeto Baú de Histórias tem como foco o desenvolvimento

do prazer da leitura em crianças e jovens. As atividades de 

mediação de leitura, realizadas semanalmente em escola

públicas por voluntárias do programa, criam um momento

especial dentro da rotina escolar. Às vezes, um tapete

improvisado acolhe livros e crianças no chão da classe, 

criando uma intimidade com histórias de outros tempos e 

países.. As mediadoras, em parceria com as professoras de 

sala, leem e discutem obras selecionadas, além de levar para 

as escolas títulos que muitas vezes não estão disponíveis nas

suas restritas bibliotecas escolares. 

Projeto Baú
de histórias 2ª edição



Escolas Parceiras : Crianças de Cotia II e Educandário Dom Duarte 

Público Alvo : 500 Alunos das Escolas Parceiras

Recursos Doadores pessoas físicas e jurídicas

Abrangência territorial Cidade de São Paulo e Cotia

Recursos Humanos: Uma Coordenadora Pedagógica ( 20 horas 

mensais contratação Pessoa Jurídica ) e Três Voluntárias ( 6 horas 

semanais)

Periodicidade: duas vezes por semana em cada Escola Parceira

Horários Segunda 13:00 às 16:00 Quarta 13:00 às 16:00 Sexta 7:00 

às 9:00

Resultados 500 Alunos da rede pública de ensino impactados com 

acesso a literatura semanalmente

Projeto realizado com Captação de Recursos com pessoas físicas e 

jurídicas e 100% gratuito aos Participantes



As oficinas de formação promovidas pelo ComViver tem como

público alvos professores, alunos dos cursos de educação, 

profissionais de outras instituições educacionais, visando

trabalhar sempre em rede e formar uma teia de transformação.

Nosso Objetivo é ofertar cursos abertos ao público em geral

interessados nas temáticas de Educação, Literatura, Artes, 

Psicologia, entre outros.

Em 2018 foram ofertados duas edições do curso Leitura Literária 

com duração de 10 horas cada.

Recursos Humanos Um Formador (contratado por Pessoa 

Jurídica pelo período do Curso) 

Local de realização : São Paulo e Cotia

Formação
continuada



O objetivo central do Projeto Vivência pedagógica é desenvolver a educação pública através da 

implementação de comunidades de aprendizagem, concebidas por um projeto educativo

coletivo que pressupõe uma profunda transformação cultural, garantindo as mesmas

oportunidades educacionais e de mesma realização pessoal para todos. 

O projeto tem como objetivo em longo prazo transformar a educação da rede pública, a fim de 

auxiliar na conquista da autonomia das escolas, como garantido no artigo 15 da Lei de Diretrizes

e Bases da Educação Nacional.

Recursos Humanos: 2 técnicos voluntários  ( 3 horas  para cada encontro  nos HTPC - hora de 

trabalho pedagógico coletivo )

Periodicidade uma Vivencia a cada Bimestre.

Resultados 50 professores impactados com inovadoras metodologias de ensino

Escola Parceira : Educandário Dom Duarte em São Paulo

Projeto realizado com captação de Recursos com pessoas físicas e jurídicas e 100% gratuito a 

Escola Parceira

Vivência
pedagógica



Nossos 
Colaboradores

Conselho de Governança

Anna Maria Pereira de Castro e 

Maria Amélia Marcondes Cupertino 

Conselho Fiscal

Roberta Spedine

Cassiano Ricardo

Diogo GarciaCamila OliveiraMarceli Cereser Alves

Coordenadora de

projetos

Coordenadora 

pedagógica

Nosso Conselho de Governança e Conselho 
Fiscal é composto por uma equipe voluntária 
que atua por 30 horas semestrais entre 
Assembleias, Planejamento e Reuniões 
periódicas.
Nossa Coordenadora Pedagógica é contratada 
via pessoa jurídica por 20 horas mensais.
Nossa Coordenadora de Projetos  é contratada 
via regime da CLT por 20 horas semanais. 
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Voluntárias
O Instituto ComViver é grato à todas as voluntárias cujo o apoio foi foi fundamental em 2018.

Giselle Lycursi Claudia Barreto Catia Cristina Bevenuto



Contato

comviver@conviver.org

www.comviver.org

11 4616-5175  /  11 4616-9475

www.facebook.com/comviverinstituto

www.instagram.com/instituto_comviver/

Banco Itaú

Agência: 3170

Conta Corrente: 0013333-8

CNPJ: 21.298.126/0001-45

Avenida Dr. Arnaldo, 1566, Sala 
01 Sumaré – São Paulo

Estrada Antonio Pereira de 
Castro, 891, Sala 01, Granja 
Caiapia - Cotia
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