O Instituto Champrett é uma organização
sem fins lucrativos que tem como missão o
desenvolvimento da Educação do Caráter
Educação do Caráter é uma metodologia científica, laica e universal para o
desenvolvimento de virtudes morais, de desempenho, cívicas e intelectuais, incluindo
competências socioemocionais. Trata-se de uma metodologia consolidada, em uso
há mais de 25 anos nos EUA e em vários outros países.
A metodologia se baseia na implantação de um processo sistematizado de formação
contínua, com informações e técnicas que ajudam a implantar uma verdadeira
transformação cultural na instituição, de forma naturalmente integrada, envolvendo
todos a todo momento. Nas escolas, o foco inicial são todos os adultos, a saber, toda
a equipe da escola e os pais dos alunos. Afinal, são os exemplos reais de conduta e
atitude dos adultos que mais formam valores nas crianças e nos jovens.

O ambiente que se almeja criar é
de Autonomia, Pertencimento e
Competência, permitindo voz e
escolha de todos, com atividades
intencionalmente planejadas para
gerar oportunidades de vivência e
de reflexão.

Educar o Caráter é
tão importante quanto
ensinar conhecimentos.

Autonomia
Necessidade de
liberdade pessoal
e de poder
influenciar

Pertencimento
Necessidade de
conexão, de fazer
parte de algo

Competência
Necessidade de
eficácia

Nossa Visão
A Educação do Caráter pode formar pessoas melhores.
Pessoas melhores podem fazer um mundo melhor.

Principais benefícios da Educação do Caráter:
Metodologia universal, laica e científica;
Foco no ser humano, com prioridade nos adultos;
Alinhada com a BNCC;
Inclusiva, pois envolve toda a comunidade escolar, a todo momento;
Desenvolve virtudes morais, de desempenho, cívicas e intelectuais, incluindo as
competências socioemocionais;
Pode coexistir com iniciativas locais de currículo;
Não possui material didático, sem repasse aos pais – investimento de formação na equipe
e comunidade escolar;
Colabora para um melhor desempenho escolar e para um ambiente mais saudável;
Diminui e previne a prática do bullying;
Contribui para a formação de pessoas mais saudáveis, felizes e de sucesso.

Parcerias Internacionais

Validação e Certificação
Metologia
Conta com o apoio de pesquisa do
Centro de Cárater e Cidadania da Escola
de Educação da Universidade do
Missouri.

A cada ano é possível inscrever boas
práticas promissoras da Educação do
Caráter e obter validação, bem como é
possível inscrever a instituição para
conquistar uma certificação internacional
como Escola do Caráter.

Participe e colabore com essa importante causa. Entre em contato para
saber como desenvolver a Educação do Caráter em sua Instituição,
e como se associar ou como fazer doações ao Instituto

www.institutochamprett.org.br
Tel: (12) 3500-1634
Av. Cassiano Ricardo, 601, Sala 61, Edifício “The One Office Tower”,
Bairro Parque Residencial Aquarius, São José dos Campos/SP - CEP: 12246-870

