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Professora de Serra do Salitre é escolhida como uma das 10 
melhores histórias de transformação de Comunidade de 

Aprendizagem do Brasil 
 

Educadora apresentará o case em 23 e 24 de outubro, em congresso 
internacional em São Paulo 

 
A professora Patrícia Bernardes Silva Rosa, da Escola Municipal Senador Lúcio Bittencourt, de 
Serra do Salitre (MG), foi selecionada como uma das 10 melhores histórias de transformação de 
Comunidades de Aprendizagem do Brasil. O reconhecimento, concedido pelo Instituto Natura, é 
devido ao trabalho da educadora em sala de aula com as Tertúlias Dialógicas Literárias, método 
coletivo de significados e conhecimentos com base no diálogo igualitário e na participação de 
todos os participantes. Patrícia discorrerá sobre sua experiência como gestora pública no 
Encontro Internacional de Comunidade de Aprendizagem, que ocorre na Natura, em Cajamar 
(SP), em 23 e 24 de outubro.  
 
O Instituto Lina Galvani foi o principal apoiador da aplicação do Comunidade de Aprendizagem 
em Serra do Salitre, que, por meio de uma parceria com a Secretaria de Ensino do Município, 
tem aplicado o programa em todas as escolas municipais desde 2016. O processo vai ao 
encontro da metodologia do Instituto, que tem como principais pilares o desenvolvimento das 
comunidades em que atua, o que inclui a identificação de demandas prioritárias, a busca de 
soluções para os problemas locais e o desenvolvimento de potenciais lideranças comunitárias, 
trazendo melhorias para a qualidade de vida da população. 
 
O Comunidade de Aprendizagem tem beneficiado 848 estudantes, 705 familiares, 95 
profissionais de educação, 20 voluntários além de 40 participantes das comissões mistas em 
Serra do Salitre. Com resultados tão expressivos, a Secretaria de Ensino do Município de Serra 
do Salitre também enviará representantes ao Encontro Internacional de Comunidade de 
Aprendizagem, com o intuito de representar a cidade e de absorver conhecimento junto às 
demais histórias e participantes, fomentando ainda mais o crescimento e melhoria da educação 
em território serralitrense. 
 
Conheça a experiência 
 
A educadora conta que uma colega da escola serralitrense já realizava Tertúlias Pedagógicas 
com os professores e incentivou-a a fazer as Tertúlias Dialógicas Literárias na sala em 
alfabetização. “Meus alunos se empolgaram muito, todos participaram, comentaram fatos 
relacionados ao seu cotidiano, e mesmo aqueles que demonstravam pouco interesse aos 
componentes curriculares passaram a se interessar bastante. Houve uma grande transformação 
na minha vida como professora, porque jamais imaginei que um simples momento de leitura em 
roda e oportunidade de expressarem suas opiniões pudessem ter tanto êxito”, conta Patrícia.  
 
Patrícia também comenta que, após a implementação das Tertúlias, a turma passou a fazer mais 
comentários coerentes e relacionados às falas dos demais, enquanto outros estudantes já liam 
concentrados e entendiam os textos, e todos expressavam suas próprias opiniões. “Foi muito 
gratificante e então passei a incluir a prática semanalmente. Notei que o diálogo igualitário é um 
caminho para a educação de qualidade: meus alunos passaram a ser mais argumentadores, 
dialógicos, sabiam intervir e expor suas ideias”, ressalta a professora.  
 
“Com Comunidade de Aprendizagem, percebi que os estudantes têm o direito de sonhar e 
realizar o que desejam. E se pudermos ter suas famílias ao nosso lado, sonhando juntos, melhor 
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ainda. Todos nós somos responsáveis pela superação das desigualdades sociais para a 
melhoria da convivência e participação de todos”, complementa Patrícia.   

 
A Comunidade de Aprendizagem é um projeto baseado em um conjunto de Atuações Educativas 
de Êxito voltadas para a transformação educacional e social, que começa na escola e integra 
tudo o que está ao seu redor, atingindo eficiência, equidade e coesão social. Combinando ciência 
e esperança, o projeto visa a uma melhora relevante na aprendizagem escolar em todos os 
níveis, e também o desenvolvimento da convivência e de atitudes solidárias. 
 
Sobre o Instituto Lina Galvani 
Criado em 2003, o Lina Galvani é um Instituto Empresarial Familiar inspirado nos valores da 
matriarca da família, Dona Lina Galvani. Desde o início, se dedica a identificar e apoiar iniciativas 
que contribuam à ampliação das capacidades para as comunidades liderarem a transformação 
social local. Possui como linha de trabalho evidenciar o potencial dos atores locais para que 
percebam o seu papel no desenvolvimento da comunidade. Ao invés de ‘fazer pelo outro’, tem 
como princípio ‘fazer com o outro’, visando comunidades sustentáveis articuladas em redes 
sociais solidárias.  
 
Mais informações: 
www.linagalvani.org.br 
 
Informações para imprensa 
Grupo CDI – Comunicação e Marketing 
William Gimenes (11) 3817-7910 – william@cdicom.com.br 
Lenita Aquilino (11) 3817-7962 – lenita@cdicom.com.br 
Flávia Tavares (11) 3817-7915 – flavia@cdicom.com.br 
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