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Agregar valor à educação

A escolarização das crianças, que é uma atividade preparatória para receberem a 
educação formal, é um desafio muito relevante, especialmente nas comunidades menos 
assistidas e mais distantes dos grandes centros. Há que se perceber a diferença entre 
escolarizar, que é dever da escola, e educar, que é dever da família. No entanto, as duas 
coisas são interdependentes, uma não existe sem a outra. São como a noite e o dia!

No Instituto Alpargatas, entendemos o desafio e investimos nas escolas com a intenção 
de auxiliar o processo de aprendizagem, sem, contudo, ocupar o espaço do Estado, que 
é legalmente o provedor do ensino. Nosso papel tem sido influenciar o poder público e 
atuar junto a instituições de ensino, seus gestores e professores, ampliando as condições 
de aprendizado pelos alunos. Esse é um trabalho que fazemos com muito carinho por 
entender que a geração que está nos bancos escolares será aquela que comandará o 
nosso querido Brasil nas próximas décadas. Da ótima formação dessa turma, dependerão 
o êxito e a evolução da sociedade, até que um dia não seja mais necessário nosso 
Instituto Alpargatas. Aí teremos cumprido nosso papel, pois toda a sociedade terá seus 
direitos reconhecidos e providos de maneira equivalente  
pelo Estado. A essa turma caberá essa meta.

Com meu desejo de muito sucesso 
e minha confiança no futuro que virá!

Márcio Utsch,
Presidente da Alpargatas
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Compartilhando um trabalho transformador

Há 12 anos o IA vem pavimentando o caminho da 
educação nas comunidades onde a Alpargatas está 
presente. A metodologia aplicada pelo Instituto já prevê, 
desde a sua criação, o que a Unesco hoje estabelece  
na Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 

Em sua trajetória, o Instituto Alpargatas sistematizou  
e aperfeiçoou os seus programas e as suas ações e tem 
como próximo passo a transferência da tecnologia social, 
garantindo a continuidade da melhora da educação. 
O conhecimento instalado, além de ter o poder de se 
multiplicar, conecta os valores da companhia, engaja  
o poder público, as comunidades, os educadores,  
as famílias e os alunos.

A atuação do IA desperta grande  
orgulho e satisfação em todos nós!

Ana Marcia Lopes,
Diretora de Recursos Humanos

24
Programa de 
Voluntariado 
Empresarial



Com base nas pegadas presentes no símbolo da marca, pode-se criar 
diversos padrões como elemento de apoio da identidade Alpargatas.

Utilize sempre as pegadas nas cores da identidade e com efeito de 
multiply, para dar esse efeito de sobreposição das pegadas.

PANTONE 7494PANTONE 7474 PANTONE 5565

PANTONE 277 PANTONE 9226

PANTONE 158 PANTONE 7417 PANTONE Cool Gray 11

C25 M0 Y40 K30C75 M10 Y20 K35 C55 M20 Y45 K25

C20 M0 Y 0 K5 C5 M10 Y20 K0

C0 M75 Y100 K0 C0 M90 Y100 K0 K85

ESCALA CMYK ESCALA PANTONE

BERIVALDO ARAÚJO
Diretor-executivo do Instituto Alpargatas

Valores da  
responsabilidade social

A escola é um local privilegiado de apropriação do conhecimento, mas que 
nunca será sua única fonte. Seu desenvolvimento pode ser adquirido por 
meio de inúmeras experiências, em vários locais e com diferentes recursos. 
É justamente nesse contexto que a iniciativa privada pode e deve ir além, 
praticando seus valores e contribuindo para aprimorar a aprendizagem e o 
desempenho escolar. 

Por meio do Instituto Alpargatas, esse apoio é oferecido pelo esporte, pela 
cultura e pelas diversas ações corporativas realizadas nas regiões onde 
a companhia opera. A responsabilidade social promovida empreende e 
pratica dezenas de projetos como formas de desenvolver a cidadania e a 
sustentabilidade das comunidades, valorizando a diversidade local e o 
intercâmbio do conhecimento para o alcance de outros patamares. É assim 
que o IA cumpre seu papel com a educação, que é um dos requisitos 
primordiais para que os indivíduos tenham acesso ao conjunto de 
bens disponíveis na sociedade. 

Baseando-se em sua missão, seus valores e seus princípios, 
o IA busca melhorias na qualidade da educação 
pública em prol da construção da competência 
escolar, e tendo como estratégias a valorização 
e o fortalecimento da metodologia para a 
constituição de uma escola autônoma 
e comprometida com os princípios da 
inclusão, da solidariedade e da 
diversidade e com a cultura de paz.

Visão
Tornar a Alpargatas 
reconhecida pelas 
comunidades e mercado 
onde opera como 
empresa que atua com 
responsabilidade social.

Missão
Contribuir para a melhoria da 
qualidade da educação de crianças, 
adolescentes e jovens de 7 a 29 
anos, por meio do esporte e  
da cultura nas comunidades  
onde a empresa opera. E
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Com base nas pegadas presentes no símbolo da marca, pode-se criar 
diversos padrões como elemento de apoio da identidade Alpargatas.

Utilize sempre as pegadas nas cores da identidade e com efeito de 
multiply, para dar esse efeito de sobreposição das pegadas.
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A rede em 
números

*(2003 a 2015)

Prêmio Topper  de Educação
19.559 alunos, 110 professores 

e 70 equipes gestoras
1.974 Kits Topper distribuídos

40  
ESCOLAS

10.200 
ALUNOS 
atendidos

25,5 
MILHÕES DE REAIS 

INVESTIDOS 

1,5 
MILHÃO DE REAIS 

INVESTIDO 

2,9 
MILHÕES 
DE REAIS  
INVESTIDOS

11 municípios envolvidos

PROGRAMA TOPPER DE 
EDUCAÇÃO PELO ESPORTE

PROGRAMA EDUCAÇÃO 
PELA CULTURA

PROGRAMA 
DE VOLUNTARIADO 

EMPRESARIAL

590.101 
ALUNOS

2.196 
 PROFESSORES
CAPACITADOS

331 
ESCOLAS 
PARTICIPANTES

5 municípios atendidos

80 encontros 
culturais

14 municípios atendidos

3.070
 VOLUNTÁRIOS

Nota 
10
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Programa Topper  
de Educação pelo Esporte

25,5  
milhões de reais investidos 

11  
municípios envolvidos

590.101  
alunos atendidos

2.196  
professores engajados

331  
escolas atendidas

Prêmio Nota 10 
19.559 alunos,  
110 professores e  
70 equipes gestoras

1.974  
Kits Topper distribuídos
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Em favor de uma educação de 
qualidade nas escolas públicas, 
o Instituto Alpargatas (IA) criou, 
em 2003, o Programa Topper de 
Educação pelo Esporte. Atuando 
em 11 municípios, a ação tem 
o objetivo de contribuir para 
a formação e o crescimento 
de crianças e de adolescentes 
por meio da valorização e do 
fortalecimento da Educação Física 
dentro de uma metodologia 
diferenciada de ensino.

Para executar o trabalho de forma orgânica, o programa conta com  
quatro pilares e é plenamente sintonizado com a Declaração Mundial  
sobre Educação Para Todos (Unesco, 1990). Confira:

Programa Topper  
de Educação pelo Esporte

Desenvolvimento 
de Competências: 
Trilha Topper de 
Desenvolvimento 
Formação em exercício 
dos professores de 
Educação Física e dos 
gestores das escolas 
públicas envolvidas.

Qualificação de 
Espaços Escolares: 
Kits Topper 
Estruturação dos 
espaços esportivos das 
escolas atendidas para 
o desenvolvimento 
das aulas de Educação 
Física e distribuição  
de recursos  
didático-esportivos.

Reconhecimento 
de Boas Práticas: 
Prêmio Topper 
– Categorias 
Aluno Nota 10, 
Professor Nota 10 
e Gestão Nota 10 
Reconhecimento  
das boas práticas dos 
alunos, professores  
e gestores.

Disseminação do 
Conhecimento: 
Seminário Topper  
de Educação  
pelo Esporte 
Incentivo à produção 
e à disseminação de 
conhecimento por 
meio da socialização 
das experiências de 
sucesso, produzidas 
com os recursos do 
programa na área de 
Educação Física.

Esporte educacional
Instituto Alpargatas acredita 
na valorização esportiva para 
transformar a realidade de 
crianças e adolescentes 
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Você sabia?
Criado em 2003, o Programa Topper  
de Educação pelo Esporte passou por 
um realinhamento de 2009 a 2011  
e foi reestruturado de 2012 a 2014.  
Em 2015, contratou-se uma avaliação 
do programa, cujos resultados você 
confere nesta página.Resultados

do Programa  
Topper de Educação  
pelo Esporte

• As competências dos formadores 
avaliados apresentaram médias elevadas, 
com destaque para a capacidade de 
expressão, seguida pelos conteúdos 
abordados e pela interação dos 
formadores com o grupo;

• O desenvolvimento de competências 
foi cumprido por meio da Trilha Topper, 
com destaque à extrapolação das metas 
referentes à quantidade de professores 
atendidos e ao número de oficinas 
qualificadas como boas ou ótimas;

• A ação gerencial do IA foi determinante 
para a conquista dos resultados. 
Destaque para a logística de distribuição 
dos kits, que atingiu todas as escolas 
e alunos participantes para a ação de 
reforma dos prédios escolares, incluindo  
o envolvimento dos empregados 
da Alpargatas;

• O reconhecimento das boas práticas 
proporciona a identificação, a motivação 
e a premiação de alunos, professores e 
equipes gestoras com a qualificação 
Nota 10;

• A disseminação do conhecimento foi 
integralmente executada pelo Seminário 
Topper, que pode ser considerado bem-
sucedido pela participação ativa de 
professores e gestores de todas as escolas.
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Programa Topper  
de Educação pelo Esporte

A metodologia do Programa 
Topper de Educação pelo 
Esporte é protagonizada 
por diversas atividades que 
visam transformar a vida de 
crianças e adolescentes de 
escolas públicas. Para isso, foi 
estruturada a Trilha Topper de 
Desenvolvimento, com processos 
de formação que facilitam o dia 
a dia de trabalho do professor 
de Educação Física e o torna 
um profissional mais competente 
e autônomo. 

Além disso, as técnicas 
aplicadas têm foco em três 
eixos. São eles: práticas 
esportivas, desenvolvimento de 
competências para docentes 
e brincadeiras populares. A 
estratégia consiste em valorizar 
o lado lúdico junto da prática 
esportiva para elevar o nível  
de aprendizagem dos alunos. 

Outro ponto positivo da 
Trilha Topper é o estímulo da 
criatividade dos profissionais 
de Educação Física, que se 
tornam capazes de apresentar 
novos conteúdos e desenvolver 
práticas inusitadas, aplicando a 
sua identidade pessoal e social. 
A ideia é que os professores 
tenham condições de inaugurar 
um novo conceito de aula, que 
permita transformar o ambiente 
escolar e deixá-lo mais atraente 
e motivador. 

Trilha Topper de Desenvolvimento:
professores preparados
Profissionais 
de educação 
recebem formação 
específica para 
desenvolverem 
um trabalho mais 
eficiente nas 
escolas públicas
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256 professores e  
405 gestores atendidos

19 oficinas

47.860 horas/professor

Cursos de formação continuada
Módulo de Práticas Esportivas
• Vôlei
• Futsal
• Handebol
• Basquete
• Planejamento e construção do JIRME 
(Jogos Internos da Rede Municipal 
de Ensino)

• Avaliação física de alunos  
na Educação Física 

Módulo de Desenvolvimento 
de Competências Docentes
• Relações humanas
• Planejamento pedagógico
• Disseminação do conhecimento
• Diretrizes para elaboração  
de projetos

• Primeiros socorros para professores  
de Educação Física

• Gestão escolar participativa  
e democrática: atribuições  
do gestor para uma escola eficaz

• Workshop para gestão escolar

Módulo de Jogos, Brinquedos 
e Brincadeiras Populares
• Xadrez como ferramenta  
pedagógica na escola

• Vivência de brincadeiras populares
• Construção de brinquedos populares
• Jogos de mesa

DEVIDAMENTE EQUIPADAS

Para desenvolver um trabalho de qualidade, os professores 
precisam ter recursos didáticos e uma estrutura adequada 

para a prática de esportes. Para isso, o Programa Topper de 
Educação pelo Esporte auxilia na melhoria dos locais e realiza 
a entrega dos Kits Topper, com itens esportivos para as escolas 
e para os professores. As 39 novas escolas, incluídas em 2015, 

receberam kits completos com 460 itens, contendo bolas 
(vôlei, salão e handebol) e coletes. As demais, contempladas 
em 2014, foram beneficiadas com materiais complementares. 

Além disso, todos os profissionais de Educação Física 
participantes do Programa Topper receberam um conjunto de 

agasalho, camisa, uniformes da marca e um par de tênis.
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Programa Topper  
de Educação pelo Esporte

Uma das melhores coisas que 
podem acontecer depois de um 
trabalho benfeito, é ser reconhecido 
pelo seu esforço, pois isso gera 
motivação, aperfeiçoamento e 
resultados cada vez melhores. Por 
isso, o Instituto Alpargatas (IA) 
criou, também em 2003, o Prêmio 
Topper de Educação, que identifica, 
valoriza e divulga experiências de 
aprendizagem inovadoras e de 
qualidade em escolas públicas de 
ensino regular onde o programa 
está presente. 

Os participantes são avaliados 
por comissões distintas, 

com critérios específicos 
e devidamente 
certificados. Por fim, 
os vencedores  
são premiados.

Prêmio Topper

Nota 10
Premiação organizada pelo Instituto 
Alpargatas reconhece as boas práticas 
em educação e esporte

A premiação é anual e dividida nas 
seguintes categorias:

Aluno Nota 10
Reconhece os estudantes, destacando 
aqueles que se envolveram integralmente 
em atividades sociais, culturais e esportivas, 
além de valorizar aspectos como maior 
frequência, desempenho e disciplina;

Professor Nota 10
Destaca as iniciativas pedagógicas 
inovadoras e de qualidade desenvolvidas 
por profissionais de Educação Física que 
contribuem para o aprendizado dos alunos; 

Gestão Nota 10
Reconhece as lideranças em gestão  
escolar que incentivam, aprimoram  
e revisam os seus processos 
internos em busca de 
melhorias e propostas 
pedagógicas, 
acompanhando 
atividades de inclusão da 
educação pelo esporte.
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3.310  
alunos premiados  
no Aluno Nota 10 

10  
projetos premiados  
no Professor Nota 10

10  
projetos premiados  
na Gestão Nota 10

PARTICIPAÇÃO

Podem concorrer ao Prêmio Topper os alunos 

de escolas públicas municipais, professores de 

Educação Física e gestores do 1º ao 9º ano do 

ensino fundamental, participantes do programa. 

Na categoria Aluno Nota 10, as próprias escolas de 

ensino fundamental indicam 10 estudantes para a 

comissão escolar. Já nas categorias Professor Nota 

10 e Gestão Nota 10, os projetos são formatados e 

enviados pelos interessados para avaliação de uma 

banca de educadores e profissionais convidados. 

E mais: os ganhadores do Aluno 
Nota 10 participam de uma sessão 
solene nos próprios municípios-sede e 
recebem os seus prêmios. Já as premiações 
das categorias Professor Nota 10 e Gestão 
Nota 10 ocorrem no Seminário Topper  
de Educação pelo Esporte (veja pág. 14) – 
sendo que para a Gestão Nota 10  
é destinada uma quantia em dinheiro  
para ser empregada na melhoria da 
qualidade das próprias instituições.  
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Programa Topper  
de Educação pelo Esporte

A favor da valorização das iniciativas e das 
estratégias de sucesso implementadas nas 
escolas públicas onde o Instituto Alpargatas 
(IA) está presente, foi criada, em 2003, 
uma reunião dedicada exclusivamente 
ao reconhecimento das boas práticas 
desenvolvidas pelos profissionais. 

O Seminário Topper de Educação pelo 
Esporte é um evento anual, que sempre 
ocorre ao fim de cada período letivo, e reúne 
professores, gestores, técnicos e voluntários 
do Programa Topper para um ciclo de 
debates. Cada edição conta com um tema 
específico e palestrantes renomados dos 

Seminário Topper de Educação pelo Esporte:

experiência aprofundada
Profissionais envolvidos no Programa Topper discutem a 
educação e o esporte nas escolas públicas

meios educacional e esportivo.
Os encontros promovem a troca de 
experiências e estimulam a produção 
e a sistematização dos conhecimentos 
adquiridos ao longo do ano, gerando o 
aprimoramento das ideias e dos métodos 
aplicados. Outro ponto abordado é o 
uso dos recursos disponilizados pelo 
programa na melhoria das habilidades e  
competências dos alunos participantes.

O seminário também abre espaço para a 
divulgação dos resultados reconhecidos 
nas categorias Professor Nota 10 e 
Gestão Nota 10 do Programa Topper.
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 Querendo 
compreender, fazer 
conexões, construir 

melhores processos e 
celebrar conquistas.

BENEFÍCIOS AOS DOIS LADOS
Como uma consultora do Instituto 

Alpargatas vê o trabalho desenvolvido

Verônica Bezerra de Araújo Galvão é consultora 

do Instituto Alpargatas em Educação, uma 

relação que a tornou uma das pessoas 

mais indicadas para comentar a efetividade 

das iniciativas implantadas. Ela concluiu a 

avaliação de produto do Programa Topper 

Educação pelo Esporte e fala sobre suas 

impressões neste bate-papo.

QUAL A IMPORTÂNCIA DA PARCERIA  

COM A INICIATIVA PRIVADA EM FAVOR  

DE AÇÕES SOCIAIS?

Verônica Bezerra - É um diferencial, pelo 
trabalho mediado por uma interlocução 
comprometida com resultados. Parcerias, como as 
da Alpargatas junto às Secretarias Municipais de 
Educação, impulsionam sistemas e geram novos 
paradigmas de planejamento e execução.

ESSA ATITUDE É ENRIQUECEDORA  

PARA A PRÓPRIA EMPRESA?

VB - Percebem-se benefícios aos dois lados. 
Merece destaque o envolvimento dos voluntários 
da empresa nas ações. A maioria deles se refere 
emocionada à experiência de contato com um 
nível de bem-estar que justifica os esforços 
empreendidos. São muitas histórias de vida para 
as quais a responsabilidade social da Alpargatas 
tem sido um extraordinário catalisador.

VOCÊ ENTENDE QUE OS PILARES DO  

PROGRAMA TOPPER EDUCAÇÃO PELO ESPORTE 

PROPORCIONAM RESULTADOS REAIS NO TRABALHO 

SOCIAL DA INICIATIVA?

VB - O programa trabalha a formação de professores em 
oficinas, realiza intervenções na infraestrutura física das 
escolas – com os voluntários, distribui kits de materiais 
esportivos, estimula a pedagogia de projetos e promove 
um circuito de disseminação de boas práticas e de 
reconhecimento dos atores escolares. Cada pilar tem 
uma contribuição específica, mas é pela convergência de 
todos que os resultados aparecem.

 Ser um curioso 
incurável.

São características 
dos professores 

de educação física 
que participam do 

Programa...

Faz parte da 
avaliação olhar...

Aposta no potencial das 
crianças e jovens do Brasil.

Ser educador é...

O IA bate 
um bolão 
quando... 

8.858  
professores qualificados

100% das escolas 
envolvidas anualmente

104 horas de capacitação

Ter leveza, 
desprendimento, 

alegria e 
disponibilidade.
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Programa 
Educação pela Cultura

1,5  
milhão de reais investido

5 
municípios alcançados

10.200 
alunos atendidos

40 
escolas compreendidas

80 
encontros culturais

7 
intercâmbios culturais 
municipais promovidos
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Com o intuito de contribuir para 
o desenvolvimento de alunos 
das escolas públicas, o Programa 
Educação pela Cultura proporciona 
a consciência cidadã, o pensamento 
crítico e a compreensão de 
valores morais e éticos. Como? 
Promovendo diversas atividades 
culturais que despertam em mais 
de 10 mil crianças e adolescentes as 
habilidades artísticas e intelectuais 
de cada um. A ação fortalece a 
política de educação integral, que 
utiliza a cultura popular como 
ferramenta e veículo para exercitar 
a interdisciplinaridade.

Na prática, as 40 escolas atendidas 
pelo programa dispõem de uma 
metodologia de pesquisa e uma 
prática experimental que transformam 
as aulas num misto integrador entre 
as disciplinas comuns (Matemática, 
História, Português etc.) e os temas 
ligados à cultura do povo brasileiro. 
Por exemplo: o estudo da história 
indígena e afro-brasileira é uma 
matéria obrigatória, mas ainda não foi 
totalmente assumida pelas escolas. É 
aí que o Educação pela Cultura entra 
em cena: a ação é responsável por 
apresentar o conteúdo aos gestores 
educacionais, estruturá-lo na grade 
curricular e desenvolver dois projetos 
didáticos com os alunos por semestre. 
O programa também cuida da 

Programa Educação 
pela Cultura

Cultura popular
Programa alia educação aos conhecimentos populares e beneficia  
milhares de alunos das escolas públicas onde o IA está presente

reestruturação dos espaços das escolas 
para receber as intervenções culturais e 
recreativas, que têm foco em três pilares: 
dança (samba de roda, maculelê e coco), 
musicalidade (percussão) e capoeira. Dessa 
forma, o aluno fica longe das ruas e tem a 
oportunidade de ocupar o seu tempo com 
qualidade. Outro ponto de destaque é a 
promoção da interação da família com a 
escola e a comunidade.

Para viabilizar essas ações, o IA firma 
parcerias com ONGs, grupos de 
voluntariados e projetos de iniciativa 
pública, como o Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (Peti), em João Pessoa (PB).
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PRÊMIOS

• Bronze no Prêmio Ser 
Humano Oswaldo 
Checchia, promovido 
pela Associação Brasileira 
de Recursos Humanos, 
na modalidade 
“Desenvolvimento 
Sustentável e 
Responsabilidade 
Social – Organização do 
Terceiro Setor”.

EDUCAÇÃO O TEMPO TODO

Projeto-piloto desenvolvido em 2014 pretende ampliar  

a atuação do Programa Educação pela Cultura

Um dos focos do programa educacional é fortalecer a 

política pública de educação nas escolas que atendem 

crianças e adolescentes nos dois períodos: manhã e tarde. 

Daí vem a importância de desenvolver um braço dentro do 

Programa Educação pela Cultura: o Educação Integral em 

Tempo Integral, que visa à pluralidade de metodologias 

pedagógicas na configuração curricular pré-estabelecida. 

Dentro do tempo integral, os 495 estudantes participantes 

recebem atenção redobrada e podem desenvolver as 

práticas e as vivências em música, dança e capoeira no 

período pós-escola, com mais tempo e profundidade. Além 

disso, todos os professores são capacitados para poderem 

aplicar diversas atividades com os pequenos.

• Prêmio Ser Humano 
2014, promovido 
pela Associação 
Brasileira de Recursos 
Humanos da 
Paraíba, na categoria 
“Responsabilidade 
Social – Empresa 
Cidadã”.

• Voto de Aplausos da 
Assembleia Legislativa 
da Paraíba por 
resultados alcançados 
pelas atividades 
desenvolvidas em 
Campina Grande (PB),  
no ano de 2015.

Você sabia?
Implantado em 2014, com um projeto-
piloto em três escolas, o Programa 
Educação pela Cultura foi reconhecido 
em 2015 e será ampliado para  
40 novas escolas em 2016.
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Trilha Cultural de Desenvolvimento:
caminho a ser trilhado
Profissionais 
de ensino do 
Programa Educação 
pela Cultura 
são treinados 
periodicamente

Programa Educação 
pela Cultura

A capacitação dos educadores que levam os conteúdos 
interdisciplinares transformados para as salas de aula é uma 
preocupação do Programa Educação pela Cultura. Por isso, 
foi criada a Trilha Cultural de Desenvolvimento, que promove 
o treinamento dos professores com base em sete temas de 
formação e possui carga horária de 72 horas.

Monitoramento e avaliação
Após a definição da Trilha Cultural de 
Desenvolvimento, a aplicação das disciplinas, 
das atividades extracurriculares e dos 
projetos didáticos, ocorre o monitoramento 
dos profissionais envolvidos no Programa 
Educação pela Cultura. Por meio de visitas 
in loco e de reuniões periódicas, é possível 
analisar o andamento dos alunos e registrar 
a aplicação das ferramentas. 

Após essa etapa, acontece a avaliação 
qualitativa do programa em três fases:

• Aplicação de questionário para os  
diversos públicos envolvidos;

• Acompanhamento da participação  
dos alunos nas ações culturais  
e no desempenho escolar;

• Análise da frequência escolar.

Disciplinas Carga horária

Cultura popular e interdisciplinaridade 8 horas

História da cultura afro-brasileira, leis específicas e o currículo escolar 8 horas

História da cultura indiodescendente, leis específicas e o currículo escolar 8 horas

Pedagogia dos projetos 8 horas

Elaboração de projetos didáticos 16 horas

Cultura popular brasileira – música e dança (teoria e prática) 16 horas

Brincadeiras populares e interdisciplinaridade 8 horas
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Interação 
com a comunidade

Palestras discutem  
a importância do ensino  
interdisciplinar e integrado

Ao longo do ano são desenvolvidos diversos eventos que 
têm o objetivo de ampliar o debate sobre a educação por 
meio da cultura, a construção da grade curricular da escola 
integral e os benefícios proporcionados para a família e a 
comunidade. Em maio de 2015, por exemplo, ocorreu em 
Campina Grande (PB) o primeiro Seminário de Educação 
Integral, uma realização da Secretaria de Educação do 
município em parceria com o Instituto Alpargatas (IA). 

Com a participação de pedagogos e especialistas da área 
de educação, o evento debate os desafios e as perspectivas 
da educação integral por meio de palestras, mesas-
redondas e troca de experiências. Além disso, o evento 
conta com apresentações culturais dos alunos.

Números
• 500 participantes
• 5 municípios atendidos (Alagoa Nova, Campina Grande, 
Guarabira, Ingá e Mogeiro, na Paraíba.

Mais ações
No fim de cada semestre, ocorre a Mostra Cultural do 
Projeto, na qual os alunos apresentam as suas produções 
culturais, desenvolvidas junto dos profissionais de 
educação. Em 2015, foram entregues em julho os materiais 
didático-pedagógicos com o tema afrodescendentes.  
Já no fim deste ano, em novembro, serão expostos os 
conteúdos sobre indiodescendentes. Essa é uma forma 
de garantir a eficiência dos resultados e a qualidade 
do trabalho que vem sendo executado pelo Programa 
Educação pela Cultura. 

510 
professores atendidos

4  
cursos

12.280  
horas/professor

Confira alguns resultados:

Projeto Capoeira na Escola,
em Campina Grande (PB)
• 6.150 alunos atendidos 
• 119 escolas e 7 creches 
beneficiadas

• 32 educadores envolvidos

Projeto Capoeira Inclusiva,
em Campina Grande (PB)
• 300 alunos atendidos
• 6 núcleos comunitários 
beneficiados

• 4 educadores envolvidos

Educação pela Cultura – Pós
escola, em Santa Rita (PB)
• 434 alunos atendidos
• 14 educadores envolvidos
• Atividades desenvolvidas: 
capoeira, música, dança,  
flauta e coral



Programa Educação 
pela Cultura

DIÁLOGO PRODUTIVO  
COM A ESCOLA PÚBLICA
Juntos, os pais, a comunidade e os programas 
do IA, como o Educação pela Cultura, podem 
promover valiosos avanços na educação 

Reinaldo Bulgarelli, consultor do Instituto 

Alpargatas, destaca a importância dos contextos 

culturais na formação de crianças e adolescentes. 

Confira o bate-papo a seguir.

QUAL A SUA AVALIAÇÃO SOBRE OS OBJETIVOS  

E OS RESULTADOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO 

PELA CULTURA?

Reinaldo Bulgarelli – O Instituto Alpargatas criou 
uma referência importante para todos os que 
querem contribuir com a melhoria da qualidade 
da educação. Em termos de objetivos e resultados 
alcançados, é impressionante como trabalhar a 
questão cultural faz as crianças e os adolescentes 
se sentir parte de uma comunidade que possui 
uma história e, portanto, ter perspectivas de 
futuro. Nos depoimentos, os alunos demonstram 
esse senso de pertencimento, o que lhes 
confere também o protagonismo a partir do 
conhecimento das pessoas que fazem parte da 
história da comunidade. 

QUAL A IMPORTÂNCIA DO INVESTIMENTO PRIVADO 

PARA A MELHORIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

EDUCAÇÃO DO PAÍS?

RB – O investimento social privado pode fazer toda a 
diferença quando está a serviço das políticas públicas 
de educação. Mas apenas aportar recursos não basta. 
É preciso contribuir com conhecimento, capacidade de 
articulação política e promoção de encontros. O IA dialoga 
com diferentes setores da sociedade, comprometido com 
a promoção dos direitos da criança e do adolescente, 
sobretudo ao acesso à educação de qualidade. Faz a 
diferença essa relação respeitosa, que constrói junto, que 
ouve e entende as demandas locais, regionais e globais.

COMO UMA GRANDE EMPRESA TAMBÉM GANHA  

COM ESSA INICIATIVA?

RB – A companhia ganha em termos de imagem e 
reputação. Engajar-se nas questões locais e globais é 
essencial para que sejam empresas bem-sucedidas. E 
todos ganham porque o contato com a realidade local 
– por meio do investimento social, do envolvimento 
dos executivos e gestores no diálogo com diversos 
setores da sociedade – amplia a visão, o repertório, a 
possibilidade de tomar decisões melhores. Quem não 
conhece a comunidade na qual realiza suas atividades 
tende a ter prejuízos nos negócios.
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Educadores 
engajados em 

projetos precisam... 

Valorizar a 
diversidade é... 

QUAL O PAPEL DO IA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIONAL 

DAS COMUNIDADES ONDE ATUA?

RB – O aporte de recursos acompanhado da 
capacidade de realizar alianças e parcerias 
é essencial porque reflete uma visão de 
mundo que envolve a escola, a comunidade, 
as famílias, as crianças e o desenvolvimento 
sustentável. O IA contribui na medida em 
que está inserido nessas comunidades e ao 
mesmo tempo assume desafios globais para o 
desenvolvimento sustentável.

DE QUE MANEIRA OS PILARES BÁSICOS DO 

PROGRAMA PROMOVEM A CONQUISTA DE 

MELHORIAS NA EDUCAÇÃO NO BRASIL?

RB – A escola, por mais qualificados que sejam 
os seus profissionais, precisa da participação 
dos pais, de voluntários e de programas sociais 
para dar conta das transformações que estamos 
vivenciando no mundo. O Programa Educação 
pela Cultura integra as diferentes correntes da 
educação. Os alunos são estimulados a articular 
os conteúdos a uma visão de mundo mais 
abrangente. Além disso, percebem-se em um 
contexto histórico, social, político e econômico.

 Reconhecer que todos 
nascem com um potencial  

a ser desenvolvido ao  
longo da vida.

Adotá-la como nossa 
maior riqueza e considerar 
nossas características em 

tudo o que fazemos.

O diálogo, a promoção 
de encontros, a 

construção de pontes 
para sermos pessoas 

melhores.

Dialogar, 
dialogar, 
dialogar.

Está inserido na 
comunidade, dialoga com 
tantos atores diferentes 

em torno de uma agenda 
de desenvolvimento 

sustentável.

No campo do 
desenvolvimento 

e dos direitos 
humanos valem...

O IA bate um bolão 
quando... 

Acreditar nas 
pessoas envolve...
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Programa de 
Voluntariado Empresarial

2,9  
milhões investidos

14  
municípios atendidos

3.070  
voluntários

2  
projetos fixos

160  
mutirões e ações  
de doação



Empenhada com o desenvolvimento 
social das comunidades ao redor de suas 
unidades e seus escritórios, a Alpargatas, 
por meio do IA, promove o Programa de 
Voluntariado Empresarial - Empregado 
Cidadão. Com projetos fixos e ações em 
diversas áreas, o programa estimula a 
participação dos empregados, de seus 

familiares e de membros da comunidade 
em atividades que visam à construção de 
uma sociedade igualitária e justa. 

Os voluntários adquirem formação cidadã 
graças ao trabalho coletivo, articulando 
e executando ações em diversas frentes. 
Conheça-as:

Dia do Bem-Fazer
Realizado anualmente em todas as 
unidades da Alpargatas, o Dia do Bem-
Fazer promove ações de reforma e 
melhorias de espaços públicos, doações 
de materiais e recreação com crianças e 
pessoas com deficiência física.
• Entidades apoiadas: a Apae de Montes 

Claros, a Núcleo de Ações para a 
Cidadania na Diversidade de São Paulo, 
a Rede Feminina de Combate ao Câncer 
de João Pessoa e a Biblioteca Pública 
de Carpina, além de escolas municipais 
e creches de ensino infantil.

Sexta no Cinema
Presente na fábrica da Alpargatas de 
Campina Grande (PB) desde 2011, os 
voluntários escolhem uma sexta-feira por 
mês para exibir filmes que instiguem os 
empregados a conhecerem mais de perto 
a indústria cinematográfica.
•  Parceria com Sesi e Indústria  

do Conhecimento
• Estimula o conhecimento

Construção de casas e doações
Voluntários se reúnem em mutirões para 
construir ou reformar escolas, bibliotecas e 
residências nas regiões onde trabalham. 
• Arrecadação de livros, computadores e materiais 
diversos para doação às instituições carentes

• Campanhas de angariação de alimentos e 
roupas durante o ano todo

Taekwondo
Em parceria com professores especializados, as
aulas contribuem para o crescimento dos jovens.
• 270 alunos atendidos
• 10 medalhas (5 de ouro, 4 de prata e 1 de bronze 
na Copa América 2015, de Arujá/SP)

• Profissionais envolvidos em seminários de 
aprendizagem e capacitação em arbitragem

• Mais de 3 mil beneficiados em 14 anos

Programa de Voluntariado 
Empresarial

Compromisso social
Voluntariado Empresarial visa construir uma sociedade melhor

Eletricidade Básica
Promovido em parceria com o Sesi para capacitar
jovens e adultos.
• 19 turmas formadas
• 2 municípios participantes (na Paraíba)
• 412 pessoas atendidas desde 2005
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Tenho orgulho 
ao perceber 

que... 

Suas etapas de 
planejamento 

estiverem alcançadas 
no futuro. 

CARGO TOTAL
Conheça o dia a dia de um instrutor voluntário 

de eletricidade básica

Compromisso social e a busca por uma sociedade mais 

igualitária fazem de Agnaldo Alves, supervisor na Engenharia 

Elétrica da fábrica de Campina Grande (PB), um instrutor de 

eletricidade básica no Programa de Voluntariado Empresarial. 

DE ONDE VEIO A VONTADE DE SER  

UM INSTRUTOR DO CURSO? 

Agnaldo Alves – Observei a necessidade de alguns  
jovens de participar de um curso profissionalizante  
e as dificuldades que tinham para entrar no  
mercado de trabalho. Então, decidi colaborar.

O TRABALHO VOLUNTÁRIO MELHORA A VIDA DOS JOVENS? 

AA – As atividades estimulam a vida das pessoas e as 
encaminham de alguma forma em direção às oportunidades.

COMO É A EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA?

AA – No início, montei um cronograma de aulas semanais 
para atender às necessidades dos alunos e as coisas fluíram. 
Sem dúvidas, a troca de conhecimentos é a melhor parte. 

DE QUE FORMA SUA EXPERIÊNCIA FABRIL  

CONTRIBUI PARA A FORMAÇÃO DESSAS PESSOAS? 

AA – Por meio do meu conhecimento técnico adquirido  
ao longo da vida, auxilio na formação de profissionais 
dedicados e com ética, sempre levando em consideração  
a segurança e o valor pessoal. 

QUAL A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO IA NO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIONAL DAS 

COMUNIDADES ONDE A ALPARGATAS ESTÁ PRESENTE? 

AA – O IA melhora a autoestima das pessoas, desenvolvendo 
as suas capacidades para o futuro profissional. 

Ser voluntário 
é... 

O IA está com a 
carga completa 

quando... 

Contribuir para 
melhorar a 
autoestima  
das pessoas. 

Olhar para a 
necessidade  
do próximo.

Ideias inovadoras 
que colaborem  

para o crescimento  
e o bem-estar  
das pessoas.

Um aluno, após 
a conclusão do 

curso básico, atua 
na profissão, tem 

orgulho do que faz e 
continua buscando 

conhecimento. 

Ensinar parte do 
meu ofício é... 

Um eletricista 
empreendedor 

precisa de... 
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