


Que tipo de apoio o Porvir oferece a jornalistas?

Acesso a um conteúdo
original, relevante e gratuito

Atualização de conceitos e tendências
relacionados à educação

Apoio para identificar práticas
de sucesso, escolas e professores
inovadores em todo o Brasil e no mundo

Indicação de fontes e especialistas
de escolas, governos, instituições
da sociedade civil e universidades

Sugestão de novas abordagens 
sobre o tema e elaboração de pautas



Que tipo de parceria o Porvir oferece
a veículos de comunicação?

Realização de workshops 
sobre inovações 
educacionais para 
desenvolvimento de equipe

Reprodução 
do conteúdo 
já publicado 
no site do Porvir 
de acordo com 
a sua demanda

Publicação simultânea 
de séries de reportagens 
produzidas pelo Porvir, 
em datas e formatos 
acordados previamente

Publicação de 
coluna mensal  

sobre  inovações em 
educação produzida 

pelo Porvir

Consultoria para 
produção de 

programas de rádio e 
TV, com  indicação de 

pautas, fontes e cases



Existe alguma contrapartida desejável?

Se puder dar o crédito e o link original nas matérias 
reproduzidas, o Porvir agradece.

Ao final de cada mês, pedimos que envie dados de 
audiência e quantos conteúdos foram reproduzidos ou 
criados em parceria com o Porvir.

Qual o custo?

Todos os serviços oferecidos pelo Porvir são totalmente 
gratuitos.

Os conteúdos estão disponíveis para reprodução livre e 
gratuita sob a licença mais aberta do Creative Commons 
e podem ser publicados em partes ou na íntegra por 
terceiros.

As fotos também podem ser usadas?

As fotos não podem ser reproduzidas, porque boa parte 
delas é comprada de um banco de imagens. Pergunte-
nos sobre cada caso.

E os infográficos?

Todos os infográficos assinados pela nossa equipe 
podem ser reproduzidos em outros veículos. Se precisar 
de uma versão com melhor resolução ou em outro 
formato, é só pedir!



Já colaboramos com:



Também podemos ajudar com:

Empreendedorismo em 
educação

Lista de empreendedores 
em educação e cases 
de aplicação das suas 
soluções em escolas

Conteúdos e pesquisas 
sobre empreendedorimo  
no setor

Acesse: apreender.org.br

Gestão Pública

Case de articulação 
intersetorial e 
experimentação de 
inovações em São Miguel 
dos Campos (AL)

Políticas Públicas

Fontes para temas do 
contexto nacional de 
educação:

Base Nacional Comum 
Curricular

Conectividade das Escolas 
Brasileiras à Internet

Conteúdos e ferramentas 
que apoiam a inovação na 
gestão pública:

Educação Integral 
Acesse: educacaointegral.org.br

Tecnologias na Educação 
Acesse: escoladigital.org.br

Ensino Fundamental 2 
Acesse: fazsentido.org.br

apreender.org.br
http://educacaointegral.org.br
escoladigital.org.br
fazsentido.org.br
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