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Objetivo 

As Casas do Aprender são espaços  

de integração, troca de experiências  

e acesso a diferentes atividades 

educativas, abertos a toda comunidade 

de forma gratuita. Trata-se de uma 

união de esforços entre a Fundação 

Vale e Secretarias Municipais  

de Educação de sete municípios 

brasileiros. Elas oferecem espaço  

de leitura com diversificado acervo  

de livros e recursos audiovisuais, 

brinquedoteca com jogos e materiais 

pedagógicos e cyber com 

computadores que contribuem  

para a inclusão digital. 

 

Público-alvo 

Um dos principais públicos deste 

espaço é a comunidade escolar: alunos, 

educadores, gestores e familiares. 



A Casa do Aprender recebe grupos  

de alunos das escolas do município 

promovendo ações como:  

 Contação de histórias. 

 Rodas de leitura. 

 Oficinas de TICs (Tecnologias  

da Informação e Comunicação). 

 Brincadeiras livres e dirigidas. 

 CineLeitura. 

 Palestras sobre temas de interesse 

social como segurança na internet  

ou consumo consciente. 

Rio Piracicaba - MG 

São Pedro da Água Branca - MA 

Alunos da rede 

participam de atividades 

na Casa do Aprender 



Os profissionais da Casa do 

Aprender promovem ações 

educativas nas escolas, seja em 

contexto de aula ou em eventos 

especiais, mediante agendamento 

prévio. Nessas ocasiões realizam: 

 Mediação de leitura. 

 Brincadeiras livres e dirigidas.  

 Contação de histórias. 

 Oficinas com TICs (Tecnologias 

da Informação e Comunicação)  

e jogos virtuais interativos. 

Itabira - MG 

Equipe da Casa 

do Aprender  

vai às escolas 

Rio Piracicaba - MG 



A Casa do Aprender incentiva a formação das equipes pedagógicas 

da rede municipal de ensino por meio das seguintes ações: 

 Cessão de espaço, equipamentos  

e acervo para formações  

de educadores. 

 Empréstimo de livros para educadores. 

 Promoção de momentos de formação 

com educadores sobre temas como  

TICs (Tecnologias da Informação e 

Comunicação), Contação de histórias, 

bibliotecas escolares, entre outros. 

Parauapebas - PA 

Incentivo à formação  

das equipes pedagógicas 



Qualitativos 

 Contribuição para o desenvolvimento 

integral dos alunos da rede 

municipal de educação, por meio  

de atividades diversificadas; 

 Contribuição à formação  

dos educadores da rede; 

 Fomento, valorização e divulgação 

da cultura e da diversidade local  

com a comunidade; 

 Associação dos saberes com  

os processos formais e informais  

de aprendizagem. 

Quantitativos* 

 1331 ações e formações  

 17572 participações em ações 

educativas e formações  

 

* Dados referentes ao período entre 

janeiro de 2013 e julho de 2014 

Resultados 


