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Memória SM 2015 • 95

Carta do diretor-geral
A SM Brasil alcançou resultados expressivos no mercado editorial brasileiro, no
momento em que completa 11 anos de
atividades.
Em 2015, conseguimos um avanço importante na nossa participação nos mercados
público e privado.
Devemos celebrar nosso índice de 88% de
aprovação no Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD) 2016, o melhor da história
da SM Brasil e um dos melhores do mercado.
Nossa satisfação também abrange a realização do Prêmio Barco a Vapor de 2015.
Mais de 1 100 originais chegaram até nós,
enviados de diferentes cidades e regiões do
país. Ficamos honrados, não apenas pela
extraordinária adesão, mas também pela
qualidade das obras inscritas. No Brasil,
a coleção Barco a Vapor chega agora a 64
títulos, com o lançamento da obra A conta-gotas, de Ana Carolina Carvalho, vencedora
da 10a edição do prêmio.
Em 2015, aconteceu pela primeira vez no
Brasil o Seminário Internacional de Educação
Integral (SIEI), uma iniciativa da Fundação
SM com o apoio de Edições SM. O seminário
foi realizado em São Paulo e teve como tema
“Educação Infantil: espaços, práticas e ma-
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teriais”, reunindo especialistas brasileiros
e internacionais em debates a respeito de
pesquisas na área, assim como metodologias
educacionais e políticas públicas do setor.
Embora não tenha participado dessas
ações, porque acabo de assumir a diretoria-geral, sinto-me parte dessas conquistas
e quero parabenizar toda a equipe pelo
empenho e pela dedicação.
Devemos buscar a evolução em tudo o
que fazemos, com respeito às realizações
do passado e à nossa missão educativa,
antecipando-nos às mudanças, sem perder
o foco na retenção e no desenvolvimento
das pessoas. É fundamental contarmos com
profissionais competentes, comprometidos
com a missão da SM, que fazem a diferença
em nosso trabalho.
A SM é feita por pessoas e para pessoas,
e é por meio de cada uma delas, de cada um
de nós, que alcançaremos nossos objetivos e
resultados, construindo uma empresa sólida
e perene.
Elzimar Albuquerque
Diretor-geral da SM Brasil
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EducaÇÃO

Nesta edição, o fórum teve como tema central “A identidade
da educação católica: 50 anos da Gravissimum Educationis”.

FÓRUM SM DE EDUCAÇÃO
Em 2015, Edições SM realizou mais uma edição do Fórum
SM de Educação. Voltado para professores das redes pública
e privada, o evento reuniu cerca de 2 000 participantes e
aconteceu em seis cidades brasileiras: Campinas, Curitiba,
Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre e Goiânia.
O fórum contou com a participação de Maria do Pilar Lacerda, diretora da Fundação SM no Brasil, que abordou o tema
“A educação integral no século XXI”, e com a apresentação
da palestrante Guilhermina Jardim, com o tema “Construindo
competências e habilidades para as avaliações oficiais”.

Materiais da SM em exposição no Fórum da ANEC

III CONGRESSO NACIONAL DE ESCOLAS
CATÓLICAS
15 a 18 de julho de 2015 - Curitiba (PR)
Edições SM participou como patrocinadora do III Congresso
Nacional de Escolas Católicas, promovido pela Associação
Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC).

Fórum SM de Educação em Curitiba

IV FÓRUM DE DIRETORES
DE ESCOLAS CATÓLICAS
9 e 10 de abril de 2015 - Natal (RN)
Edições SM participou como patrocinadora do IV Fórum de
Diretores de Escolas Católicas, promovido pela Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC). O evento reuniu
gestores de todo o país para debate e troca de experiências
sobre o cenário atual da educação no Brasil e os novos caminhos para a construção da qualidade nas escolas católicas.
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Estande da SM no Congresso Nacional de Escolas Católicas
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O evento promoveu a discussão dos grandes desafios da
educação católica no momento atual da sociedade brasileira,
com a missão de reforçar a identidade confessional, a qualidade técnica e o estímulo à criatividade na formação das
futuras gerações. Foram mais de 150 trabalhos selecionados
e apresentados durante os três dias de evento.

Campanha da Fraternidade 2016 –
Ecumênica – Tema: Casa comum, nossa
responsabilidade

Entre inscritos, palestrantes e convidados, foram reunidas
cerca de 1 300 pessoas: autoridades públicas, gestores acadêmicos das instituições de ensino, gestores administrativos,
professores, pesquisadores e alunos, além dos jornalistas
que acompanharam o evento.

Pastoral escolar no Ensino Médio: o lugar
da Palavra de Deus

Para o presidente da ANEC, Prof. Dr. Paulo Fossatti, o congresso teve sua missão cumprida, que foi mostrar ao Brasil
e ao mundo a força dos valores defendidos pela ANEC e sua
capacidade de articulação como igreja e instituição educativa.

Projeto de Vida – Vivenciando valores na
escola: da Educação Infantil ao Ensino Médio

Conferencista: Prof. Dr. Jelson Oliveira
Professor do Programa de Pós-Graduação em
Filosofia da PUC-PR.

Conferencista: Ms. Ir. Valéria Andrade Leal
Religiosa do Instituto das Apóstolas do Sagrado
Coração de Jesus.

Conferencista: Prof. Ms. Ernesto Lázaro Sienna
Professor da PUC-PR.

Café pedagógico
24 de outubro a 28 de novembro
de 2015 - Curitiba (PR)
Edições SM realizou o ciclo de palestras e estudos “Escola
em Pastoral: desafios e possibilidades”, com o apoio da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
O evento reuniu diretores, coordenadores, professores, pastoralistas e demais envolvidos em atividades pastorais e
educacionais.
Durante a programação, foram abordados os seguintes temas:

Identidade da escola católica: desafios
e perspectivas nas instituições
confessionais
Conferencista: Prof. Dr. César Leandro Ribeiro
Assessor Nacional da Pastoral da Educação da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Convite com programação do Café Pedagógico
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INOVAEDUCA3.0 - III CONGRESSO
INTERNACIONAL SOBRE PRÁTICAS
INOVADORAS NA EDUCAÇÃO

ENCONTRO SABERES SM

16, 17 e 18 de novembro de 2015, no Museu
da Imagem e do Som (MIS) - São Paulo (SP)

“Perspectivas e atuação no Ensino Médio” foi o tema escolhido para os dois encontros, promovidos pela SM, voltados
para diretores e coordenadores da rede particular de ensino.
A programação contou com a participação dos palestrantes Cláudio Sassaki, fundador da empresa de tecnologia
educacional Geekie; André Monteiro, gerente de Tecnologia
Educacional e Novos Projetos da SM; e Celso Vasconcelos,
doutor em Educação pela Universidade de São Paulo (USP).

Edições SM participou como patrocinadora do evento
InovaEduca3.0, que nasceu da vontade de repensar a atual
forma de educar e projetar um futuro onde professores e
alunos criem, inovem e adquiram conhecimento juntos. Como
inovar o ensino e fazer com que ele acompanhe as rápidas
mudanças do mundo? Como preparar o professor para esses
novos desafios?

11 de novembro de 2015 em São Paulo (SP),
e 12 de novembro em Recife (PE)

Durante o encontro, foi discutido o papel da escola no
processo de aquisição de autonomia do aluno, auxiliando-o
na gestão de seu tempo fora da sala de aula, em sua preparação para o Enem, para os vestibulares e para a futura
vida profissional.
Cerca de 200 profissionais da educação participaram
do evento.

Cartaz de divulgação do InovaEduca3.0

Convite do Encontro Saberes SM

Cerca de 500 participantes estiveram reunidos para refletir
sobre esse desafio. Foram realizados debates sobre o papel do professor e de gestores neste novo universo, bem
como experiências inovadoras e apresentações práticas de
educadores e de ferramentas para que empresas, governo
e instituições de ensino encontrem inspiração na busca de
soluções para melhorar a qualidade da educação.
Durante a programação, a SM promoveu a palestra da professora Andrea Filatro, mestra e doutora em Educação pela
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP),
que abordou o tema “Como trabalhar com a geração digital
na sala de aula”.
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Campanha SM Viva a Educação
A SM leva até as escolas uma rica e valiosa oferta de produtos e serviços. Não leva apenas os materiais didáticos ou os
serviços prestados pela editora, mas também um conceito
que traduz, em poucas palavras, os valores da empresa. Esse
conceito foi apresentado na campanha de mercado 2015/2016:

brasileiro: a inexistência de um jornal voltado exclusivamente
para crianças. Trata-se, portanto, de um projeto ousado, pioneiro e de grande contribuição para a formação educacional.

Não existem fronteiras para aprender.
Não existem fronteiras para ensinar.
Educar é expandir.

Logotipo da campanha SM Viva a Educação

A expressão “VIVA a educação” engloba as ideias de
cuidar, fazer crescer e dar vida a propostas educativas.
Mas não só isso. Esse “VIVA” também significa que a
educação precisa e deve ser vivida em sua integralidade
e comemorada rotineiramente, dentro e fora da sala de
aula, pois promove o crescimento e o desenvolvimento
dos indivíduos e, consequentemente, um futuro melhor.

Parceria com a Editora Magia de Ler
Edições SM fechou parceria com a Editora Magia de Ler, responsável pela publicação do jornal Joca, destinado a crianças de 7
a 12 anos. Inspirado nas publicações do gênero na Europa, o
Joca foi criado para suprir uma deficiência no mercado editorial
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Capa do Almanaque Joca

A ação consiste na entrega de exemplares do jornal Joca
durante visitas às escolas da rede pública e privada do
Ensino Fundamental 1. As escolas que adotam as coleções
SM recebem gratuitamente a assinatura do jornal, que traz
encarte pedagógico especial da Coleção Mundo Amigo.
Baseados nas edições do jornal, os professores podem realizar
projetos que envolvam os textos publicados sobre temas
relacionados aos conteúdos da coleção.
A parceria gerou um novo produto desenvolvido pelas duas
editoras: o almanaque Joca. A publicação será distribuída
como brinde aos educadores.

Capa do Jornal Joca
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11a Convenção de Vendas da SM
Edições SM realizou, de 9 a 12 de setembro de 2015, a sua
11a Convenção de Vendas, no Hotel Refúgio Cheiro de Mato,
localizado em Mairiporã (SP).

Mais de 200 colaboradores estiveram reunidos durante o
encontro e acompanharam as apresentações realizadas sobre
a trajetória e os objetivos da empresa, os lançamentos e a
nova campanha.

Sandra Bensadon, diretora comercial e
de marketing da SM Brasil

Durante a programação, foram realizadas diversas atividades
de confraternização entre os participantes, e integrantes da
área comercial foram homenageados pelos resultados obtidos.
Diretoria SM Brasil

O tema escolhido para a Convenção foi “SM Viva a Educação”,
o mesmo criado para a campanha de mercado 2015/2016.

José Henrique, ex-diretor-geral SM Brasil
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Colaboradores da SM Brasil
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Maria do Pilar, diretora da
Fundação SM Brasil
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LITERATURA INFANTIL E JUVENIL
Novo catálogo de LIJ

PRÊMIO FNLIJ – Livros altamente
recomendáveis

O catálogo de Literatura e Informativos Infantil e Juvenil
2016 passou por reformulações importantes. A nova edição
foi organizada por nível de ensino e traz destaques para
autores e ilustradores, além da reorganização das coleções
e a criação de novos índices.

A seleção anual do prêmio da Fundação Nacional do Livro
Infantil e Juvenil (FNLIJ) tem como principais objetivos
identificar e dar publicidade aos melhores títulos editados
para crianças e jovens, além de estimular o trabalho de escritores, ilustradores, tradutores e editores que se dedicam
à literatura infantil e juvenil.

A capa do catálogo 2016 traz texto e ilustrações do livro
Senhor G, do autor e ilustrador Gustavo Roldan. O livro é um
lançamento da Coleção Barco a Vapor e destaca a importância
do senso comunitário com humor e poesia.

Edições SM Brasil teve sete livros contemplados pela FNLIJ
com o selo “Altamente Recomendável”, em quatro categorias diferentes, uma das maiores honras que uma editora
brasileira pode ter.

O novo catálogo de LIJ foi enviado para mais de 5 000
secretarias de educação e mais de 3 000 livreiros de todo o país.

Altamente Recomendável FNLIJ
2015 – Produção 2014
Categoria Criança
A girafa é minha!, de Fabrício Carpinejar, ilustrações
de Miguel Tanco.
Terra costurada com água, texto e ilustrações de
Lúcia Hiratsuka.

Categoria Reconto
Por fora bela viola..., texto e ilustrações de Mauricio
Negro.

Logotipo da FNLIJ

Tradução Adaptação Criança
A felicidade aprisionada, de Jean-François Chabas,
tradução de Marcos Bagno, ilustrações de David Sala.

Tradução Adaptação Jovem
As aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain,
adaptação de Antonio Tettamantti, tradução de Maurício
Santana Dias, ilustrações de Lorenzo Mattotti.
A caixa de Klara, de Rachel van Kooij, tradução de Hedi
Gnädinger, ilustrações de Sandra Jávera.
O selvagem, de David Almond, tradução de Cláudio
Figueiredo, ilustrações de Dave Mckean.
Capa do catálogo de LIJ 2016
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XVII BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DO
RIO DE JANEIRO

Divulgação da SM

3 a 13 de setembro de 2015 Rio de Janeiro (RJ)

Livraria Leitura

A Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro é o
maior evento literário do Brasil, um grande encontro que
tem o livro como astro principal. Para o leitor, é uma oportunidade de aproximar-se dos seus autores favoritos e de
conhecer muitos outros. Em 2015, o Riocentro sediou a festa
da cultura, da literatura e da educação durante onze dias. Nos
espaços dedicados às atrações, o público pôde participar de
debates, bate-papos com personalidades e escritores, além
das atividades culturais de promoção à leitura.
Edições SM esteve presente no evento em estande coletivo
organizado pela Livraria Leitura.

E-mail marketing de divulgação
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no estande da

Fundação SM
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PESQUISA

1o Seminário Internacional de
Educação Integral - SIEI

Educação de Alma Brasileira

Com oito edições no México, aconteceu pela primeira
vez no Brasil o Seminário Internacional de Educação
Integral - SIEI, uma iniciativa da Fundação SM com o apoio
de Edições SM.

O projeto visa desenvolver, com base em uma pesquisa sobre
a história da educação no Brasil e seus principais pilares
transformadores, uma exposição interativa, eventos inspiradores, encontros de formação de educadores e gestores,
além de materiais em vídeo, impressos, on-line e off-line.
A etapa a ser desenvolvida pela Fundação SM nesta parceria
é a de pesquisa, que dará fundamentos para a criação de
produtos. Ela inclui levantamento, organização e divulgação
de autores, educadores, gestores, projetos de rede, escolas e
contextos na história da educação brasileira. A consolidação
dessas informações ocorrerá com a publicação de um livro, um
caderno de pesquisa e uma série de dez entrevistas em vídeo.
O projeto justifica-se pelo atual cenário de profundas e
necessárias transformações na educação brasileira. Para
além do desafio qualitativo que vem sendo superado ano a
ano, necessitamos promover, assim como diversos países do
mundo, uma ampla e profunda reflexão sobre as escolhas
que temos feito em educação, tanto acerca de competências,
habilidades e conteúdos que vêm sendo trabalhados quanto
do propósito e do papel da educação.
Entende-se que um olhar mais acurado para a história da
nossa educação, colocando luz sobre o que de bom foi realizado, aliado a uma reflexão sobre os traços culturais do povo
brasileiro, sobre os elementos que compõem uma educação
de alma brasileira, poderá contribuir para a consolidação de
novas perspectivas nesse cenário.

Seminário Internacional de Educação Integral

O seminário aconteceu nos dias 22 e 23 de julho, na cidade
de São Paulo, com o tema “Educação Infantil: espaços,
práticas e materiais”, e reuniu especialistas brasileiros e
internacionais, que debateram a respeito de pesquisas na
área, assim como metodologias educacionais e políticas
públicas do setor.

Compreende-se também que, através de diferentes meios
de comunicação, especialmente nos subprodutos de cunho
cultural (exposição, filme e livro), pode-se sensibilizar e
trazer a reflexão à sociedade civil de maneira ampla.

Seminário Internacional de Educação Integral

118 • Memória SM 2015

Memória SM 2015 • 119

316 acessos
na transmissão

Durante o seminário, foram promovidas mesas-redondas e
apresentações de boas práticas. No último dia do evento,
aconteceu o lançamento do livro Quem conta um conto...,
da autora mexicana Luz María Chapela. Participaram dos
debates profissionais como Ítalo Dutra, diretor de Currículos
e Educação Integral do Ministério da Educação (MEC); Tião
Rocha, diretor do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento
(CPCD); Bia Cardoso, diretora executiva do Laboratório de
Educação; Yolanda Reyes, diretora do Coletivo Espantapájaros;
entre outros. O seminário teve 188 participantes presenciais
e 316 acessos na transmissão simultânea pela internet.

9a Edição do Prêmio Professores do
Brasil
A cerimônia de entrega do Prêmio Professores do Brasil
aconteceu no dia 3 de dezembro de 2015, na cidade de
Brasília (DF).
O Prêmio Professores do Brasil é uma iniciativa do Ministério da Educação que, por meio da Secretaria de Educação
Básica e de organizações parceiras, incluindo a Fundação
SM, parceira do concurso desde a primeira edição, busca
reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de professores de
escolas públicas que contribuem para a melhoria dos processos
de ensino e aprendizagem desenvolvidos nas salas de aula.
Em 2015, foram inscritos 5 794 trabalhos de professores de
escolas públicas das cinco regiões do país.

Centro de Referências em Educação
Integral
O Centro de Referência em Educação Integral é um programa
voltado para a formação, a implementação e o aprimoramento de políticas públicas de educação integral que reúne
iniciativas de organizações governamentais e não governamentais de diversas regiões brasileiras. A Fundação SM
é uma das financiadoras do programa e também auxilia na
gestão operacional.
Por meio de uma plataforma virtual, são produzidos e divulgados materiais de formação, experiências bem-sucedidas e
notícias sobre educação integral, bem como a organização de
workshops e seminários formativos. As organizações participantes do Centro de Referências em Educação Integral uniram
esforços em um projeto coletivo para apoiar os interessados
em fortalecer a agenda de educação integral no país, buscando
superar o paradigma da escola em tempo integral e estabelecer
um novo conceito, sustentado pela articulação de diferentes
tempos, espaços e agentes educativos.
Alguns números de 2015:
• Indexação em 1o lugar no termo educação integral e
em dez palavras-chave associadas.
• Mais de um milhão de visitantes.
• Mais de 1,5 milhão de páginas vistas.

Prêmio Professores do Brasil

• Média de 4,5 mil visitantes por dia.
• 2 1 mil curtidas na fanpage no Facebook, com média de
interação de 24% do público por post, muito superior
aos padrões da web.

21 000
curtidas na fanpage
no facebook

fHist - Festival de HistÓria
A Fundação SM é apoiadora do fHist – Festival de História,
que em 2015 teve sua terceira edição fora do Brasil, na cidade
de Braga, em Portugal. Com o tema “Diálogos Oceânicos”, o
evento reuniu estudiosos, historiadores, jornalistas, autores
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e personalidades, que puderam estar frente a frente com o
público numa instigante jornada de debates entre os dias
20 e 23 de maio. A reflexão e o debate foram pautados pelas raízes históricas, diásporas, diversidades e identidades
culturais dos povos de língua portuguesa.

aprimoramento da prática pedagógica e planejar a organização e a disponibilidade do acervo da escola para acesso
de todos os usuários.
• Foram produzidos pela Fundação SM 5 000 exemplares para serem distribuídos gratuitamente, além da
divulgação do material em formato PDF no site da
Comunidade Educativa CEDAC.
• F ormação a distância em nove municípios do Brasil: Alto
Alegre do Pindaré (MA), Canaã dos Carajás (PA), Ferraz
de Vasconcelos (SP), Ladário (MS), Miranda do Norte
(MA), Paragominas (PA), Santa Inês (MA), São Gonçalo
do Rio Abaixo (MG), Venda Nova do Imigrante (ES).

5 000
exemplares para
serem distribuídos

• Formação semipresencial em dois municípios: João
Monlevade (MG) e Sorocaba (SP).
fHist – Festival de História

Braga recebeu, em espaços múltiplos, conferências, mesas-redondas temáticas, oficinas, feira de livros de história,
lançamentos com prosa, mostra de cinema e espetáculos
musicais. O festival também contou com uma apresentação
espetacular da cantora e compositora Maria Bethânia, que
fez leitura de poemas e textos, sempre mesclados a trechos
de canções em um belo e coerente conjunto.
A jornada de debates no Brasil aconteceu, em sua 3a edição,
entre os dias 8 e 11 de outubro de 2015, na cidade de
Diamantina (MG).

Disseminação do Caderno de orientação
para o uso Pedagógico e formativo dos
acervos do PNBE do Professor
A Fundação SM, com o apoio da Comunidade Educativa
CEDAC, produziu o Caderno de orientação para o uso pedagógico e formativo dos acervos do Programa Nacional Biblioteca
da Escola: PNBE do Professor com o objetivo de facilitar a
organização e o uso dos livros do acervo PNBE do Professor
pelas escolas. Professores, coordenadores e gestores escolares podem consultar o caderno de orientações para obter
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Caderno PNBE do Professor
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João Luiz Guimarães, ganhador
do 11o Prêmio Barco a Vapor
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FOmento À leitura e
À produção literária
Prêmio Barco a Vapor

1 342
originais
inscritos

O Prêmio Barco a Vapor nasceu com o objetivo de estimular a produção literária nacional e revelar novos autores,
publicando textos inéditos. A Fundação SM, promotora
e organizadora da iniciativa, mais uma vez comemorou a
grande adesão ao prêmio: foram inscritos 1 342 originais na
11a edição brasileira do prêmio.
O vencedor deste ano foi João Luiz Guimarães, com o livro
O vento de Oalab. Ele recebeu o prêmio de 40 mil reais como
adiantamento pelos direitos de publicação de seu título, que
vai compor a Coleção Barco a Vapor, publicada pela SM.
A cerimônia de premiação aconteceu no dia 22 de setembro,
no Lounge Bienal, em São Paulo. Além de conhecer o novo
vencedor, os convidados participaram da noite de autógrafos de lançamento do livro A conta-gotas, de Ana Carolina
Carvalho, vencedora da 10ª edição do prêmio.

Ana Carolina Carvalho, ganhadora da
10a edição do Prêmio Barco a Vapor,
em sua noite de autógrafos

A Fundação SM homenageia a cada ano uma personalidade
do meio literário. O escolhido em 2015 foi Mário de Andrade.
Durante o evento, a cantora Suzana Salles, juntamente com os
músicos André Magalhães e Chico Saraiva, interpretou canções
da cultura popular brasileira, e o ator William Amaral, caracterizado como o escritor, leu alguns textos, cartas e poemas
que ilustraram o estilo tão característico do homenageado.
A premiação contou com a presença de Manuel Palácios
Cunha Melo, Secretário de Educação Básica do Ministério
da Educação (MEC), e de Emilia Cipriano, Secretária Adjunta
da Secretaria Municipal da Educação de São Paulo. Ambos
entregaram o troféu ao vencedor.

Luis Fernando Crespo Navarro no 11o Prêmio Barco a Vapor
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Adilson Miguel, gerente editorial de Literatura;
José Henrique, ex-diretor-geral; e Maria do Pilar,
diretora da Fundação SM Brasil
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FLIPinha
A 13 a edição da Festa Literária Internacional de
Paraty – FLIP aconteceu entre os dias 1 e 5 de julho, na
cidade de Paraty (RJ), e contou com a presença de 39 autores,
sendo 16 deles internacionais. Em 2015, o autor homenageado
foi Mário de Andrade, dado o aniversário de 70 anos de sua
morte. Mário de Andrade foi um agitador cultural e literário
que buscou interpretar o Brasil de diferentes ângulos.

A Fundação SM é parceira da FLIPinha e doou acervo de
literatura de Edições SM para a atividade “Árvore de livros”,
montada no centro da cidade de Paraty.

Na Tenda da FLIPinha, localizada na Praça da Matriz de
Paraty, com acesso gratuito, as crianças puderam entrar em
contato com o universo literário de forma lúdica e reflexiva.
Nela, 14 escritores e ilustradores se reuniram para representar a diversidade de gêneros e a criatividade da literatura
infantojuvenil brasileira. O escritor Mário de Andrade foi
lembrado na FLIPinha por meio de duas obras: O Mário que
não era de Andrade, de Luciana Sandroni (Companhia das
Letrinhas), e Será o Benedito!, ilustrado por Odilon Moraes
(Cosac Naify, 2008).

13ª edição da Festa Literária
Internacional de Paraty - FLIP

Árvore de livros com obras da SM na FLIPinha

Movimento por um Brasil Literário
A Fundação SM é parceira do Movimento por um Brasil Literário, que é fruto do encontro entre pessoas e instituições
que sonham e planejam fazer do país uma sociedade leitora.
O movimento tem como objetivo difundir o valor social da
literatura e, para isso, parte do princípio de que a leitura
literária é um direito de todos.

Apoio da Fundação SM
São três as iniciativas fundamentais:
• Impressão de 25 mil fôlderes do “Manifesto por um
Brasil Literário”.
• Parceria em seminário para 230 pessoas no Rio de
Janeiro no mês de dezembro.

Folheto Manifesto por um
Brasil Literário

• D iagramação do primeiro livro elaborado pelo
movimento.
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Apoio à Biblioteca Comunitária Paulo
Freire – Complexo do Chapadão – Rio de
Janeiro (RJ)
A Biblioteca Comunitária Paulo Freire é uma iniciativa do
casal Jocemir Moura dos Reis, estudante de Filosofia, e Eliane
dos Reis, estudante de Pedagogia. Incomodados com a situação
social, econômica, política e cultural dos bairros Costa Barros
e Anchieta, no Rio de Janeiro, decidiram promover ações para
valorizar a leitura, o livro, a arte e a cultura na comunidade.

Acervo de livros didáticos doados pela Fundação SM à
Biblioteca Comunitária Paulo Freire

Apoio da Fundação SM:
• Doação de acervo – livros de literatura infantil e juvenil e livros didáticos para cursinho comunitário de
preparação para o vestibular.
Acervo de literatura infantil e juvenil doado pela
Fundação SM à Biblioteca Comunitária Paulo Freire

Costa Barros é hoje considerado um dos bairros mais pobres
da cidade do Rio de Janeiro, com um dos menores índices
de desenvolvimento humano do município. O bairro figura
no cenário carioca como um dos mais violentos da cidade.
A pobreza, o analfabetismo, a violência, o desemprego e
a falta de oportunidades e de opções na comunidade têm
contribuído significativamente para o aumento do número
de crianças e jovens em situação de risco social – drogas,
violência, alcoolismo, prostituição, evasão escolar e gravidez na adolescência formam parte significativa do dia a dia
desses jovens moradores.
Por intermédio da Biblioteca Comunitária Paulo Freire, é possível
promover intervenções culturais e artísticas, proporcionando
aos moradores do bairro e circunvizinhanças uma opção de
encontro com a literatura, o lúdico, o imaginário, o folclórico e
a arte para reverter os problemas sociais da população. Fundada
em 2006, a biblioteca já contabiliza mais de 5 000 visitantes.
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• Oficina de formação.
• Patrocínio da inscrição do coordenador da biblioteca
na 2a edição da Conferência Nacional de Alternativas
para uma Nova Educação – CONANE, que aconteceu de
5 a 7 de setembro de 2015, no CEU Heliópolis Profa.
Arlete Persoli, em São Paulo (SP).

Sala de leitura da Biblioteca Comunitária Paulo Freire
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PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
Virada Educação
A Virada Educação é uma celebração do ato de aprender
que acontece simultaneamente em várias regiões do Brasil.
O evento, que faz parte do Movimento Entusiasmo, conta
com um dia ou mais repletos de atividades educativas – como
oficinas, trilhas, sessões de cinema – realizadas por alunos,
educadores, pais e moradores de diversos territórios.
O objetivo da virada é revelar o potencial educador dos
territórios em direção à construção coletiva de uma comunidade mais conectada, que percebe o aprender e o ensinar
espalhados por todos os lugares.

Oficina com o ilustrador Maurício Negro

A Fundação SM é uma das apoiadoras da Virada Educação.
Em 2015, além do patrocínio ao evento, ofereceu, na EMEI
Gabriel Prestes, o Espaço Literário com livros de Edições
SM e Roda de Leitura com o grupo “Ler é uma viagem”.
Na EE Caetano de Campos, a Fundação SM realizou uma oficina
de ilustração com o autor e ilustrador Maurício Negro, que
trabalhou com o tema “Velhas senhoras”, inspirado em seu
livro Por fora, bela viola.
• Evento aberto ao público em geral.

Roda de leitura com o grupo “Ler é uma viagem”
na EMEI Gabriel Prestes.

Roda de leitura com o grupo “Ler é uma viagem”

Em 2015, em sua segunda edição, a Virada Educação
aconteceu no dia 19 de setembro – data do aniversário de
Paulo Freire – em diversas áreas de São Paulo e em outras
cidades do Brasil. Foram mais de 150 oficinas e cerca de
mil participantes.
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CONVIVA Educação - Plataforma de
apoio à educação municipal
O CONVIVA Educação, plataforma que a Fundação SM apoia, é
um ambiente virtual, uma ferramenta tecnológica, totalmente
gratuita, que objetiva auxiliar as secretarias municipais de
educação a gerir sua rede/sistema de ensino, possibilitando
maior foco na gestão pedagógica, fortalecendo o ensino e
a aprendizagem.

Cooperação técnica entre a União
Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação (UNDIME) e a Fundação SM
O acordo de cooperação institucional entre a Fundação SM e
a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime) contempla: a realização de projetos, a divulgação do
Prêmio Barco a Vapor da Fundação SM nos eventos e veículos de
comunicação da Undime, a formação de dirigentes municipais
de educação e de equipes gestoras das secretarias municipais de
educação para programas de leitura nas escolas e de bibliotecas,
a participação da Fundação SM nos fóruns estaduais e fórum
nacional da Undime, a realização de palestras e oficinas sobre
literatura infantil e juvenil e aprendizagem para todos, bem
como a organização de estande com exposição e divulgação
dos programas da fundação.
Por meio do acordo de cooperação, Maria do Pilar Lacerda,
diretora da Fundação SM Brasil, palestrou sobre educação em
fóruns regionais e congressos municipais para professores e
equipes de escolas públicas.

Plataforma CONVIVA Educação

A plataforma engloba as seguintes cifras:
• 87,2% (4 858 municípios) dos municípios brasileiros
cadastrados na plataforma e mais de 18 400 usuários
cadastrados.

4 858
municípios
brasileiros
Registrados

• Média de 500 acessos por dia.
• F idelização – 212 municípios acessaram todos os meses
(4,3% dos cadastrados) e 36 acessam pelo menos toda
semana (0,8%) => mais de quatro acessos mensais.
• P articipação – 1 500 encontros em todos os estados
do Brasil, disseminando e promovendo apoio ao uso
do CONVIVA Educação; mais de 2 500 usuários entre
dirigentes municipais e técnicos das SMEs.

Cooperação institucional: formação de dirigentes e equipes
de gestores das secretarias municipais

134 • Memória SM 2015

Memória SM 2015 • 135

15o Fórum Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação	

Nacional de Educação”. Foram debatidos os desafios da conjuntura educacional com 1 500 participantes gestores e membros
das equipes técnicas de secretarias municipais de educação.
Ao todo, foram quatro dias de atividades, entre conferências,
palestras, mesas-redondas, salas temáticas e visitas às salas
de atendimento governamental.

Da esquerda para a direita, Tereza Campello (ex-ministra do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome), César Callegari
(membro do Conselho Nacional de Educação - CNE),
Renato Janine (ex-ministro da Educação) e
Maria do Pilar Lacerda (diretora FSM Brasil).
15o Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação

A Undime promoveu, de 16 a 19 de junho, em Mata de São
João (BA), o 15o Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais
de Educação. O tema desse ano foi “O papel dos Dirigentes Municipais de Educação na implementação do Sistema
Estande da Fundação SM no 15o Fórum Nacional

A Fundação SM esteve presente no evento com um estande,
no qual divulgou seus projetos, distribuiu brindes e sorteou
boxes de livros premiados da Coleção Barco a Vapor. Foram
533 cupons preenchidos para os 15 sorteios realizados.

dos Dirigentes Municipais de Educação

Ganhador de sorteio no estande da Fundação SM
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Semana de Ação Mundial (SAM)
A Semana de Ação Mundial (SAM) é uma iniciativa da Campanha Global pela Educação (GCE), que desde 2003 acontece
simultaneamente em mais de 100 países, como uma grande
pressão internacional para que líderes e políticos cumpram os
tratados e as leis nacionais e internacionais, com destaque
para o Programa de Educação para Todos (Conferência Mundial
de Educação, Dacar/Senegal, Unesco, 2000) e os Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio (ONU, 2000), para garantir
educação pública de qualidade para todos.

No ano de 2015, 157 750 pessoas participaram das atividades,
e o mote internacional da SAM foi o “Balanço do Programa
Educação para Todos (EPT) e Proposição para o pós-2015”.
A semana foi realizada de 26 de abril a 2 de maio.

Livreto do Plano Nacional de Educação (PNE)

A Fundação SM colaborou com a impressão de livretos sobre
o Plano Nacional de Educação (PNE) e a Lei n. 12 858/2013,
que destina 75% dos royalties do petróleo e 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação pública brasileira.
Esse material foi distribuído no Fórum Mundial de Educação
(World Education Forum), organizado pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco),
com a participação de mais de 130 ministros de Educação
e mais de 1 500 participantes, entre organizações de sociedade civil, agências bilaterais e multilaterais, professores,
ativistas e experts.
Livreto da Lei n. 12 858/2013
dos royalties do petróleo para a educação

No Brasil, a semana é coordenada pela Campanha Nacional
pelo Direito à Educação, que produz e distribui materiais de
apoio e realiza inúmeras atividades com diversos parceiros.
Desde 2003, a semana já mobilizou mais de 43 milhões de
pessoas em todo o mundo.
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Instituto Inspirare
Participação de Maria do Pilar Lacerda, diretora da Fundação
SM Brasil, no conselho do Instituto Inspirare e apoio nas
formações.
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Diretório local
Elzimar Albuquerque Diretor-geral
Maria do Pilar Lacerda Almeida Diretora da Fundação SM
Juliane Matsubara Barroso Diretora Editorial
Sandra Bensadon de Carvalho Diretora Comercial e de Marketing
Samantha Thebas Oliveira Juc Diretora de Desenvolvimento Humano e Organizacional
Carla Bandeira de Mello e Silva Baptista Diretora Administrativa e Financeira
Eden de Rezende Carvalho Diretor de Operações

Escritórios
Matriz
EDIÇÕES SM e FUNDAÇÃO SM
Rua Tenente Lycurgo Lopes da Cruz, 55
Água Branca
CEP 05036-120
São Paulo – SP
Tel. + 55 11 2111 7400
Fax + 55 11 2111 7588
Atendimento
0800 72 54876
atendimento@grupo-sm.com
www.edicoessm.com.br

comercial.ms@grupo-sm.com
comercial.to@grupo-sm.com
(62) 3087 0848 / 3087 0099
0800 94 00969

Rio de Janeiro
comercial.rj@grupo-sm.com
(21) 2145 5214
0800 28 63120

Espírito Santo e Minas Gerais
comercial.es@grupo-sm.com
comercial.mg@grupo-sm.com
(31) 3245 6917 / 3324 6919
0800 28 63120

Rio Grande do Norte
comercial.rn@grupo-sm.com
(84) 3081 3351
(84) 3201 3324
0800 94 01485

Maranhão
comercial.ma@grupo-sm.com
(98) 3271 9372
0800 94 00497

Rio Grande do Sul
comercial.rs@grupo-sm.com
Divulgação: (51) 3013 3376
Vendas: (51) 3028 3086
0800 77 35530

Pará
comercial.pa@grupo-sm.com
(91) 3230 4087
0800 94 00584
Paraíba e Pernambuco
comercial.pb@grupo-sm.com
comercial.pe@grupo-sm.com
(81) 3117 4300
0800 94 01485

Escritórios comerciais, distribuidores e revendedores
Acre
comercial.ac@grupo-sm.com
(68) 3244 2241
0800 94 00584

Bahia
comercial.ba@grupo-sm.com
(71) 3379 9699 / 3379 9514
0800 94 01485

Paraná e Santa Catarina
comercial.pr@grupo-sm.com
comercial.sc@grupo-sm.com
Divulgação: (41) 3057 4155
Vendas: (41) 3213 5600
0800 77 35530

Alagoas
comercial.al@grupo-sm.com
(82) 3432 0005
0800 94 01485

Ceará
comercial.ce@grupo-sm.com
(85) 3013 0400
0800 94 00497

Piauí
comercial.pi@grupo-sm.com
(86) 3305 1399
0800 94 00497

Amazonas e Roraima
comercial.am@grupo-sm.com
comercial.rr@grupo-sm.com
(92) 3642 7059
0800 94 00584

Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e Tocantins
comercial.df@grupo-sm.com
comercial.go@grupo-sm.com
comercial.mt@grupo-sm.com
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São Paulo
comercial.sp@grupo-sm.com
(11) 2394 6900
Sergipe
comercial.se@grupo-sm.com
(79) 3303 5244
0800 94 01485
Uberlândia e região, Bauru,
São José do Rio Preto,
Ribeirão Preto e região
comercial.mg2@grupo-sm.com
(34) 3312 1166
0800 28 63120
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