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Sejam bem-vindas e bem-vindos!

Apresentamos aqui a edição que marca a retomada do
boletim de notícias do Instituto Pandavas.
Pretendemos que este seja um espaço de diálogo e de
troca com nossa comunidade escolar e com todas e
todos que acompanham e apoiam o trabalho da nossa
escola. Publicaremos periodicamente esse informativo
com os principais acontecimentos, projetos e
iniciativas para que todas e todos possam nos seguir
de perto. Estamos muito felizes em poder compartilhar
tanta notícia boa em meio a tempos tão difíceis! E
agradecemos por você estar aqui com a gente! Vamos
às notícias!
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Essa novidade amplia de forma
significativa as oportunidades de doação
por pessoa jurídica (PJ) para a escola.

No final de novembro, tivemos uma
notícia incrível: o pedido de obtenção
do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social na
área de Educação (CEBAS) foi
deferido pelo Ministério da Educação.

Essa certificação possibilita que o
Instituto Pandavas receba doações
de empresas, as quais podem ser
deduzidas de seus impostos. 

Conquistamos o CEBAS

Você conhece alguma empresa que tenha
interesse em apoiar o Pandavas? 
Entre em contato com o GT Comunicação
e Projetos pelo e-mail
comunicapandavas@gmail.com

No segundo semestre 
de 2021, retomamos
gradualmente as aulas
presenciais. Frente aos
desafios desse momento, 
foi criado o GT Pandavas
Saudável. 

Por meio da elaboração de
protocolos sanitários,
triagem e organização de
informação qualificada,
esclarecimento de dúvidas
junto às famílias, amparo
àqueles em situação
vulnerável e
acompanhamento diário da
evolução da pandemia de
Covid-19, conseguimos
manter um ambiente
escolar seguro. 

Superamos os
desafios da Covid-19

A cozinha industrial da escola
tem previsão de conclusão para
2022. Ela será uma cozinha
destinada ao beneficiamento
de alimentos vegetais
agroecológicos já disponíveis
em nosso território. Essa
produção será comercializada
com o selo Pandavas e sua
renda será revertida para a
manutenção da escola. Além
disso, a escola disponibilizará
esse espaço certificado para
locação. A Cozinha Pandavas
permitirá assim que os
produtores locais encontrem
um espaço apropriado e em
conformidade com as normas
sanitárias para o
beneficiamento que
necessitarem, o que agregará
mais valor a seus produtos.
Falta pouco!

Com as doações de máscaras
PFF2 e N95, foi possível a
todos os alunos e professores
protegerem a si e aos outros
de maneira mais eficaz.
Finalizamos o ano sem novos
casos na escola e esperamos
seguir com o mesmo apoio de
toda a comunidade em 2022!

Cozinha Pandavas 
a caminho

mailto:comunicapandavas@gmail.com


Em meio à pandemia de
Covid-19, ainda em 2020,
iniciamos a revisão do nosso
Projeto Político Pedagógico
(PPP). Como um dos
principais documentos
norteadores de uma escola,
essa reelaboração foi feita
com ampla participação da
comunidade escolar em um
processo colaborativo de
exercício democrático
genuíno em que sonhos e
considerações de todas e
todos foram escutados e
levados em conta. Da
costura desses sonhos,
somados às pesquisas sobre
as necessidades de nossa 

Projeto Político Pedagógico (PPP)

comunidade, nasceu nosso PPP
referente ao quadriênio 2021-
2024. Nele, pulsam as
demandas do nosso tempo e
movem-no a busca pela
humanização das relações, a
paixão e a curiosidade em
aprender e ensinar, enfim, a
força democrática estruturante
do Instituto Pandavas. Foram
meses de construção coletiva
em que, enquanto um grupo de
trabalho elaborava o
documento, já podíamos ver
ações sendo implementadas
como respostas aos
diagnósticos levantados durante
as pesquisas. Em novembro de
2021, pudemos celebrar a sua
versão final com uma bela
diagramação e impressão. 

Para conhecer o nosso PPP, acesse
www.institutopandavas.org.br

Entre os objetivos apontados pelo documento: 

Consolidar nosso modelo educacional para que 
propicie autoconhecimento, liberdade e 

autonomia como promotores de aprendizado (...) 
Para isso, valorizar o território geográfico da Escola de modo a fomentar a

regeneração planetária, promovendo a qualidade de vida, proteção, beleza,
saúde, respeitando e interagindo as diversas formas de vida e bem viver. 

Praticar o olhar e a escuta atenta aos indivíduos em busca da 
compreensão integral de cada aluno e aluna e respeitar as 
diferentes formas de existir, interagir, aprender e ensinar"

https://www.institutopandavas.org.br/wp-content/uploads/2021/12/CSE-Manifesto1.pdf


Seminário Pedagógico

Desde 1989, com o objetivo de refletir sobre a prática,
buscar aprofundamento teórico, ampliar conhecimentos
e divulgar iniciativas inovadoras, o Instituto Pandavas
promove o Seminário Pedagógico Rumos Abertos. 
O evento proporciona encontros e debates de imersão a
educadores e amantes da educação onde estes
usufruem do convívio de pessoas dedicadas a ela. 
Trata-se de um espaço privilegiado para tratar de temas
nem sempre contemplados em outros cursos e palestras
e que proporciona muita troca de experiências. Essa é
uma das iniciativas do Instituto Pandavas que nos
permite seguir pensando, debatendo a educação e 
buscando sempre aprimorar nossos saberes e ampliar nossas redes. Em 2021, foi possível retomarmos esse
encontro em formato virtual, devido à pandemia que ainda atravessamos. Nessa edição, convidamos
pensadores como Ailton Krenak, Casé Angatu e Eduardo Natalino, além de representantes de projetos
comunitários, para debater.

Mais informações sobre esse evento podem ser encontradas em
www.institutopandavas.org.br

https://www.institutopandavas.org.br/wp-content/uploads/2021/12/CSE-Manifesto1.pdf


Ainda no segundo semestre de 2021,
relançamos a campanha recorrente do Instituto
Pandavas no portal Benfeitoria, repaginando
por completo a Campanha de 2019 e
produzindo um novo vídeo. O objetivo dessa
nova chamada é aumentar o número de
doações que permitem manter a escola,
fortalecer e ampliar sua equipe e tocar diversos
projetos que vão muito além da sala de aula.
Um mês depois do lançamento, conseguimos
bater a primeira meta proposta de R$ 5 mil
mensais. No primeiro semestre de 2022,
queremos chegar à segunda meta de R$ 7 mil
mensais. Para saber mais, acesse a página da
campanha em:
http://benfeitoria.com/pandavasautonomo 

Campanha Benfeitoria 

para a Luisa, mãe da Elisa,
por mensagem ao número
(12) 99779-3289.

O pagamento deve ser
feito antecipadamente. 
Cada um custa R$ 12,00,
mas 10 panos saem por
R$ 100,00. Todo o valor
arrecadado será destinado
para a escola.

Mais uma vez, pelo
terceiro ano consecutivo,
serão impressos panos
de prato com os
autorretratos da turma
da tarde 2021 (uma
lindeza de desenhos e
recordação!). 
E já está aberta a pré-
venda. Quem quiser
encomendar, pode
manifestar interesse

Panos de prato da turma da tarde

http://benfeitoria.com/pandavasautonomo
tel:(12)99779-3289


As aulas do Circo Pandavas
também migraram do virtual
para o presencial, seguindo
todos os protocolos. Apesar
de todos os contratempos,
professores, alunas e alunos
conseguiram montar um
espetáculo final e fechar o
ano com um belíssimo
presente para a comunidade.

O Circo Pandavas voltou! As três turmas (crianças,
adolescentes e adultos)
prepararam uma apresentação
emocionante que aconteceu nos
dias 11 e 12 de dezembro na
lona do Circo Pandavas, dentro
do espaço da escola. 
Foram encontros gratuitos para
a comunidade que esquentaram
todos os corações. 
Agradecemos a todos os artistas
e ao público que respeitaram
todos os cuidados que o
momento atual exige.



A Comunidade que Sustenta
a Educação (CSE) nasceu de
um caldo de reflexões
formado no processo de
construção do nosso PPP 
e na realização do último
Seminário Pedagógico
Rumos Abertos. Em meados
de agosto, soubemos que
chegaria ao fim o convênio
que o Centro Pedagógico
manteve nos últimos anos
com a Prefeitura Municipal.
A perspectiva de
encerramento desse ciclo
tornou mais urgente 
a necessidade de
reorganização da escola
quanto à gestão financeira 
e à busca da ampliação de
sua receita. 

Comunidade que Sustenta a Educação

“Entendemos que cada um de nós é corresponsável pela manutenção desse
projeto que vem cada vez mais se firmando como um modelo comunitário, de
sustentação em rede. Propomos inovações paradigmáticas (...) em nosso modelo
de organização, o qual resiste à mercantilização da educação e ousa re-existir
como Comunidade que Sustenta a Educação (CSE). (...) Para tanto, propomos
uma gestão econômica fraterna e solidária apoiada no princípio de
corresponsabilidade financeira e na participação nos Grupos de Trabalho 
em que as famílias colaboram com a escola em cotas proporcionais à sua renda
e patrimônio, como associados da CSE. Os GTs também são parte estruturante
e fundamental na dinâmica e funcionamento da escola, pois a integração dos
membros da comunidade escolar em uma ou mais frentes de trabalho é tão
relevante quanto o seu compromisso financeiro”.

Após debates em assembleias
e elaboração em grupos de
trabalho, começamos a dar
uma forma mais consistente 
a algo que já vinha sendo
gestado: a proposta de nos
organizarmos como uma CSE,
o que tem como inspiração o
formato da Comunidade que
Sustenta a Agricultura (CSA).
Em outubro, lançamos o
“Manifesto por uma
Comunidade que Sustenta a
Educação”, documento que
veio trazer um desenho
conceitual para a proposta e
vem sendo usado como
ferramenta de sensibilização 
e alinhamento no acolhimento
das famílias que compõem a
comunidade escolar. 

Leia um trecho abaixo:

Leia o manifesto na íntegra em www.institutopandavas.org.br

https://www.institutopandavas.org.br/wp-content/uploads/2021/12/CSE-Manifesto1.pdf


Ao entender a importância
de nos reconhecermos como
seres integrados à Natureza
e compreender a
importância da soberania
alimentar, trabalhamos a
Agroecologia como um dos
eixos pedagógicos da escola.
Crianças e adolescente
vivenciam no dia a dia os
cuidados com nossa horta
agroecológica, nossa
composteira e demais
espaços educadores,
oportunidades em que
concretamente aprendem,
praticam e ensinam
cooperação,
comprometimento, cuidado,
parceria, responsabilidade e
gentileza imersos na
observação e vivência dos
ciclos da natureza, além de
experimentar na prática 

Agroecologia na escola

conteúdos teóricos da sala de
aula relacionados a todas as
disciplinas do currículo. Para
fortalecer este eixo, em
setembro de 2021, contamos
com o apoio da Associação
Corredor Ecológico do Vale
do Paraíba e das nossas
parceiras Mônica Passarinho
e Olivia Desuo numa potente
imersão com o corpo docente
para aprofundar os
conhecimentos sobre
Agroecologia e Agroflorestas.
Em dezembro, em mais uma
ocasião de encerramento,
tivemos uma farta colheita do
que foi plantado nas aulas ao
longo do ano.

A turma do quinto ano se
despediu do primeiro ciclo do
Ensino Fundamental para, em
2022, começar uma nova
jornada na escola.
No nono ano, nossas formandas
Alice e Victória se despediram
deixando sua marca pela
passagem no Instituto Pandavas.

O ano letivo de 2021 foi
encerrado com muita
emoção e celebrado por toda
a comunidade escolar.
Tivemos apresentações
musicais, peça de teatro e a
reunião das famílias
celebrando as conquistas e o
fortalecimento do grupo. 

Encerramento do ano

https://corredorecologico.com.br/


Pintura da fachada

Com criação da artista Erica Mizutani, apoio das tintas
Coral e participação de muita gente, a fachada da
escola ganhou cara nova e se transformou num mural
repleto de formas orgânicas de cores vivas e pulsantes. 

Encerramos o ano apontando para o recomeço nessa
renovação do prédio principal da escola. 

Que venha 2022 para que as crianças sejam acolhidas
por essa nova arte!

Este boletim é uma iniciativa do
GT Comunicação e Projetos do
Instituto Pandavas
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