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Se você é um(a) diretor(a),
coodenador(a), educador(a)
que sonha com um
mundo melhor,

TRIBOS É PARA VOCÊ.



Tribos é um programa desenvolvido pela ONG 
Parceiros Voluntários, certificado pela UNESCO 
e patrocinado pelo Facebook, que há 17 anos 
desenvolve o protagonismo de jovens para gerar 
transformações sociais. Engloba uma formação 
tanto para educadores quanto para estudantes, 
potencializando-os para formar uma Tribo na sua 
escola, ou seja, um grupo que se une com frequência 
para realizar ações com impacto positivo na sua 
comunidade. Além disso, o programa possui um 
viés cultural que, esse ano, é trabalhado através 
da potência da fotografia como ferramenta de 
conscientização e transformação social.

O QUE É?
O QUE É?
O QUE É?
O QUE É?



?COMO
FUNCIONAM AS 
FORMAÇÕES?

As formações são gratuitas e acontecem em formato
online através das plataformas Google Meet e Zoom.
Cada encontro dura 2h e conta com a participação
de 2 professores facilitadores.



Formação
Professores (4h)

Liderança
Cidadã (6h)

Fotografia (6h) Atividades
complem. (6h)

FORMAÇÃO DE ALUNOS (18H)



POR QUE ESSA
NÃO É SÓ MAIS 

UMA FORMAÇÃO?
A gente sabe o quanto seu tempo é valioso. Estamos 
vivendo um contexto conturbado e estamos cheios de 
tarefas para fazer. Por isso, essa formação foi desenhada 
para ser um momento além de muito enriquecedor, leve e 
descontraído na sua rotina.



• Dois encontros de 2h; 

• Certificado da UNESCO; 

• Atualização através de 
ferramentas e conteúdos 
para o contexto online;

• Aproximação de metodologias  
ágeis para envolver alunos 
em projetos sociais; 

• Práticas de empatia; 

• Formação de rede de apoio  
entre educadores de todo Brasil.

• Fuga da rotina desgastante 
da pandemia, através de uma 
experiência online divertida. 

O QUE ELA 
OFERECE PARA 
EDUCADORES?

• Seis encontros de 6h; 

• Certificado da UNESCO; 

• Protagonismo em 
transformações sociais; 

• Reconhecimento do papel 
cidadão; 

• Aproximação com a potência da 
linguagem fotográfica; 

• Aproximação de metodologias 
para resolução de problemas; 

• Fuga da rotina desgastante 
da pandemia, através de uma 
experiência online divertida. 

• Pertencimento a uma 
comunidade. 

O QUE OFERECE 
PARA MEUS 
ALUNOS?

• Certificação da UNESCO 

• Qualificação de educadores e 
educandos; 

• Reconhecimento da 
comunidade; 

• Pertencimento a uma 
comunidade que engloba 
escolas de todo Brasil; 

• Formação de uma rede de 
apoio. 

• Fortalecimento do papel social 
da Escola; 

• Maior motivação de educadores 
e educandos. 

O QUE OFERECE 
PARA A MINHA 
ESCOLA? 



Palestra sobre o papel da fotografia como ferramenta de
conscientização e transformação social: 26.08
Formação Educadores (das 18h às 20h): 31.08  e  02.09
Formação Estudantes (das 14h às 16h): 14.09, 16.09, 21.09, 
23.09, 28.09, e 05.10

F L O R I PA

Palestra sobre o papel da fotografia como ferramenta de
conscientização e transformação social: 26.08 
Formação Educadores (das 18h às 20h): 08.09  e  10.09 
Formação Estudantes (das 14h às 16h): 15.09, 17.09, 22.09, 
24.09, 29.09 e 06.10

C A M P O
G R A N D E

QUANDO?
QUANDO?
QUANDO?
QUANDO?



Preciso compartilhar o que aconteceu comigo: 
ontem eu não percebi o bem que me fez participar 
do encontro, afinal, era só mais um de tantos. Mas, 

o compartilhamento de emoções liberou tantos 
hormônios em mim que me colocou num bem estar 

tal, que consegui terminar um trabalho que estava com 
dificuldade de concluir. Foi mágico. Obrigada a todos 

(Educadora do Rio Grande do Sul). 

“
”

FEEDBACK DE QUEM JÁ PARTICIPOU



VEM FAZER PARTE? <3 

Mais do que um programa,
Tribos é uma comunidade
que conecta pessoas que
transformam o mundo. 



*Os educadores que se inscreverem ficam responsáveis por 
indicar alunos ou uma turma de alunos para participar da 
Formação de Alunos. Se você é um aluno e quer se inscrever, 
convide um professor para fazer parte e fazer a inscrição :) 

Inscreva-se aqui: https://forms.gle/GB3axSKJQpM6bqtw9

PARA INSCREVER-SE 
É SÓ PREENCHER O 
FORMULÁRIO




