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As abelhas nos impressionam de muitas formas,
tanto no trabalho de polinização quanto pela sua
organização. Elas são consideradas o símbolo do
trabalho e da cooperação. De forma direta ou
indireta, mais de 70% da alimentação humana
depende diretamente da polinização, caso contrário,
a população mundial morreria de fome ou perderia a
grande diversidade de alimentos.
Quando observamos as abelhas, logo nos vem à
mente a suprema arte do professor, pois educar é um
dom concebido aqueles que antes de tudo,
aprenderam a se doar e a cooperar.
O magistério vai muito além de ensinar, ou seja, é a
mais pura expressão da cooperação, onde a
transferência do conhecimento e a alegria em

contribuir com o
outro no processo de
desenvolvimento da sua
forma de pensar e entender o
mundo, expressam a verdadeira
vocação em preparar pessoas
melhores para o mundo.
Os professores ensinam aos nossos ﬁlhos
também a matemática da emoção e nessa
matemática, só aprendemos a multiplicar quando
aprendemos a dividir, só conseguimos ganhar quando
aprendemos a perder e só conseguimos receber,
quando aprendemos a nos doar.
Neste sentido, a Sicredi Alto
Uruguai RS/SC/MG visando
contribuir com a comunidade
escolar, neste momento
extremamente desaﬁador,
considerando os impactos
gerados pela pandemia do
Coronavírus COVID-19, estruturou
o projeto “Abelhas fora da Caixa”,
pois acredita que a transformação
que queremos ver no mundo
passa pela educação.

A União Faz a Vida
O Programa A União Faz a Vida
é a principal iniciativa de
responsabilidade social do Sicredi. Ele
projeta sua visão de mundo e sua
compreensão sobre o modo de
organização econômica e social que deseja
aﬁrmar, por meio da consolidação e do
fortalecimento dos princípios de cooperação e
cidadania na sociedade brasileira. Nesse sentido,
propõe o desenvolvimento de projetos cooperativos
no âmbito da educação básica, de maneira a oferecer
efetivas oportunidades de desenvolvimento integral
para crianças e adolescentes.
Seu principal objetivo é construir e vivenciar atitudes
e valores de cooperação e cidadania, com a prática da
educação cooperativa, colaborando para a educação
integral de crianças e adolescentes pelo país. Essa
iniciativa acredita em um futuro com cidadãos mais
justos, solidários e empreendedores, que respeitam a
diversidade e dialogam para tomar decisões.

Rede de compromisso
O A União Faz a Vida baseia-se em
uma rede de compromisso atuante,
onde todos se empenham por um
mesmo objetivo e caminham na mesma
direção. É a plena participação e
interação entre todos os agentes que
conﬁgura o sucesso do Programa.

Metodologia
Com uma metodologia de ensino e
aprendizagem própria, o programa difunde a
cultura da cooperação nas escolas, sempre
relacionada ao currículo escolar e baseada
no interesse em aprender de forma
colaborativa. A partir da intenção pedagógica
dos educadores, crianças e adolescentes são
convidados a explorar o mundo em que vivem.
Por meio da construção de projetos de trabalho,
são instigados a fazer perguntas e a organizar
seus interesses de aprendizagens. Os
conhecimentos curriculares e os conhecimentos
das comunidades de aprendizagem tornam-se
fontes para suas interrogações.

Panorama do Programa
Números da Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG
do Programa A União Faz a Vida:

7.445 alunos
756

educadores

70

escolas

12
municípios
Ano-base: jan/2020
Saiba mais sobre o programa em:

auniaofazavida.com.br

O que é o Projeto
Abelhas Fora da Caixa?
Vinculado ao Programa A União Faz a Vida e
com o objetivo de contribuir com o
fortalecimento das equipes escolares, a
Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG está
realizando o Projeto Abelhas Fora da Caixa.

A iniciativa está dividida em três etapas:
A primeira, teve como propósito
analisar as realidades locais das
escolas para planejar ações que
atendam as demandas e necessidades. Através
de visitas presenciais aos municípios, a
intenção foi dialogar com os educadores sobre
suas realidades, o trabalho da gestão, os
desaﬁos, diﬁculdades e aprendizados, e as
contribuições e possibilidades que o Programa
A União Faz a Vida pode oferecer.
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Pensando em adaptar-se à
realidade do momento, a
segunda etapa consistiu em
encontros desenvolvidos de forma
virtual, envolvendo todos os
proﬁssionais escolares, como
professores, gestores, merendeiras,
serventes, coordenadores
pedagógicos, monitores e
motoristas de transporte escolar.
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A partir do diagnóstico da etapa 1,
foi elaborado um plano de ação que
contemplou a terceira etapa do
projeto, em andamento até dezembro de
2020. O lançamento ocorreu no dia 30 de
setembro, com live do poeta Bráulio Bessa.
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Conheça os encontros
da Segunda Etapa
No total, a segunda etapa do Projeto
Abelhas Fora da Caixa realizou sete
encontros virtuais – com duração de
uma hora cada –, desenvolvidos de
julho e agosto de 2020, envolvendo
diferentes proﬁssionais da educação.

Marcos Schwingel
Educador e Coach
No dia 21 de julho, os gestores
escolares participaram do
encontro “Relacionando a
educação e a importância de
ter um plano de ação com
olhar de gestão neste momento
tão singular”, com o facilitador
Marcos Schwingel. Durante o diálogo com os
educadores, Schwingel incentivou os
participantes a buscarem evoluir, a entenderem o
propósito da missão, justiﬁcando que a educação
é a arma mais poderosa para mudar o mundo.
Acesse o conteúdo completo em:

youtu.be/fGjRl5excM0

Rosangela Binotto
Professora-doutora
O encontro virtual
com as merendeiras,
realizado no dia 22
de julho, teve como
foco a “Relação de
boa saúde com o
momento atual”, e foi
dinamizado pela facilitadora
Rosangela Binotto. A professoradoutora reforçou que a vida sempre
está em primeiro lugar e que é preciso
constantemente estar se capacitando,
se atualizando, para encarar os
desaﬁos que a vida apresenta. Ela
também corroborou que na função que
exercem, as participantes precisam
apoiar na alimentação e também
auxiliar na manutenção sanitária, para
que não haja contaminação dos
públicos que atendem.
Acesse o conteúdo completo em:

youtu.be/CVdFn8 bCYxE

Djonka Miglioretto
Bombeiro Militar
“Relevância da
proﬁssão e a
importância da
direção defensiva”,
foi o assunto do
encontro do dia 23
de julho, focado em
motoristas de transporte escolar. A
capacitação foi ministrada pelo
facilitador, soldado bombeiro militar,
Djonka Miglioretto, que já foi
motorista de ônibus e contou sua
experiência. A fala foi focada na
importância da responsabilidade, do
cuidado nas estradas e com as
pessoas, pois lidam e transportam
crianças e adolescentes.
Acesse o conteúdo completo em:

youtu.be/SxFhqqTs99E

Eduardo Basso
Psicólogo e Coach
Na sequência, a formação especíﬁca para
os educadores ocorreu em quatro
momentos distintos. A metodologia
usada para embasar os encontros foi a
Pedagogia da Cooperação, aplicada por
meio de um ﬂuxo de sete práticas
cooperativas: com-tato; contrato; inquieta-ações; alianças e parcerias;
soluções como-uns; projetos de
cooperação e celebrar o ven-Ser.
O primeiro encontro
virtual ocorreu no dia 29
de julho, com o tema
“Inquietações e
aspirações – o que
incomoda e o que
inspira”, com o
facilitador Eduardo
Basso. O objetivo foi oportunizar um
olhar daquilo que está inquietando e, ao
mesmo tempo, instigar a olhar para
frente, visualizando as aspirações futuras
e o aprendizado gerado no período.
Acesse o conteúdo completo em:

youtu.be/CI-gmNKSNsA

Jéssica de Marco
Assessora Pedagógica
No dia 05 de agosto,
foi desenvolvido o
segundo encontro
com a temática
“Quando a sala de
aula não é o limite:
olhando para a
resiliência, autocuidado e a relação
com a família”, ministrado pela
facilitadora Jéssica de Marco. O
propósito do encontro foi o de reﬂetir
sobre a importância das alianças, da
resiliência, da empatia, da
automotivação e do autocuidado,
entendendo que a saúde mental pode
afetar o relacionamento familiar.
Acesse o conteúdo completo em:

youtu.be/oMWrDVkKX2o

Fernando Battisti
Assessor Pedagógico
O terceiro encontro,
abordando o tema
“Conectando
empreendedorismo
social à educação:
como contribuir com
o desenvolvimento da
minha comunidade escolar”, foi
ministrado pelo professor, Fernando
Battisti, no dia 12 de agosto. O enfoque
foi o de reconhecer como está atuando
o docente para promover o
empreendedorismo social na educação,
o quanto ele conhece a realidade local
e o que está fazendo para contribuir
com este contexto.
Acesse o conteúdo completo em:

youtu.be/RrPHx4IW9WE

Rosi Maria Prestes
Assessora Pedagógica
E para encerrar, no dia
19 de agosto, foi
desenvolvido o
encontro
“Competências
socioemocionais: como
lidar com as emoções
para manter os resultados”, com a
facilitadora Rosi Maria Prestes. O
principal objetivo foi o de reconhecer seu
próprio contexto proﬁssional e manter a
inteligência emocional, entendendo
como lidar com ela em prol de atingir
objetivos (pessoais e proﬁssionais).
Acesse o conteúdo completo em:

youtu.be/LpEBDS0dDiE

Ao ﬁnalizar a segunda etapa do Projeto
Abelhas Fora da Caixa, é importante
ressaltar a importância que a formação
continuada apresenta na área da
educação, envolvendo os principais
atores que fazem parte do cotidiano
escolar, pois busca fortalecê-los em
todos os aspectos (emocional, social,
intelectual), enfatizando o espírito da
cooperação e da cidadania.
O projeto está apoiando
grande parte dos
envolvidos na educação,
que assim como as
demais pessoas passam
por momentos difíceis em
função da pandemia,
tendo que reinventar-se,
inovando, se proﬁssionalizando, para
conseguir desenvolver suas atividades a
distância, garantindo qualidade na
educação e o envolvimento da
comunidade escolar.
Conﬁra o vídeo produzido
sobre o Abelhas Fora da Caixa

youtu.be/LwuMMLFW2jE

Expediente
Produção:
Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG
Facilitadores:
Assessora pedagógica – Jéssica de Marco
Assessora pedagógica – Rosi Maria Prestes
Assessor pedagógico – Fernando Battisti
Soldado bombeiro militar – Djonka Miglioretto
Educador e coaching – Marcos Alexandre Schwingel
Psicólogo e coaching – Eduardo Basso
Professora-doutora – Rosangela Binotto

O Programa A União Faz a
Vida exerce em nossa
sociedade a importante
missão de educar, promover a
cidadania e a cooperação e o
desenvolvimento integral de
crianças e adolescentes. O seu
compromisso e envolvimento
é fundamental para o sucesso
do programa.

Obrigada por acreditar na força
transformadora da educação e fazer
a diferença no protagonismo de
crianças e de adolescentes.

