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Manhã especial: O IRS recebeu a visita do exjogador Zico e de parte da família Steinberg

Em junho, o IRS foi destaque em matéria no Jornal O Globo

Desenvolvendo Talentos, Transformando Vidas

www.irs.org.br

O Jornal IRS apresenta a 4ª
edição do Encarte Institucional com
os acontecimentos que marcaram
o Instituto Rogerio Steinberg no
primeiro semestre de 2014.
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Semana Pedagógica marca
início do ano de 2014 no IRS
Entre os dias 24 e 27 de fevereiro
ocorreu na nova sede do Instituto
Rogerio Steinberg (IRS), a XIII Semana
Pedagógica. A diretora-presidente
da instituição, Tamar Kullock iniciou
o evento dando “Boas vindas” a
2014, enfatizando a importância das
mudanças ocorridas em 2013, citando
como destaque a abertura da nova
sede institucional, que recebeu um
número consideravelmente maior
de novos beneficiários. Este encontro
anual tem como característica nivelar
todos os profissionais e colaboradores
do IRS quanto às ações previstas para
o ano vigente. Para tal, a Presidência e
a Gerência (Tamar Kullock e Rosangela
Cabral) da Instituição apresentam o
Plano de Ação operacional. Diversos
temas foram abordados durante a
semana como: a metodologia de

acompanhamento que engloba
características psicológicas,
comportamentais e sociais que
refletem os 5C’s, competência,
confiança, conexão, caráter e
compaixão. Foram apresentados os
projetos “Desenvolvendo o Talento
Específico” e “Desenvolvendo
Talentos, Transformando Vidas”,
apoiados, em 2014, pelo Projeto
Complementar, CMDCA e Prefeitura
do RJ/SMAS e Instituto da Criança,
respectivamente. Além disso, três
egressos deram depoimentos sobre
o momento atual em que vivem,
além de partilharem o valor do IRS
em suas vidas. Jeandson Moreno
cursa Desenho Industrial, Gabriel
Cutrim, Engenharia Civil e Ana
Raquel Cutrim, Relações Públicas,
todos na UERJ.

O IRS apresenta os resultados
de seus participantes em 2013
No ano de 2013, o IRS obteve
excelentes resultados por meio de seus
participantes e egressos. Entre os 19
participantes do Curso Preparatório
que concorreram a vagas no Colégio
Pedro II para o 5°ano do Ensino
Fundamental, 18 foram aprovados.
Em destaque encontram-se: Marina
Carneiro, na unidade Humaitá e
Daniel Venâncio de Oliveira, na
unidade São Cristóvão, ambos em
3º lugar. Carlos Gramático Terceiro
foi aprovado em 13° lugar na
unidade Centro, com nota máxima
em Matemática. Marcus Vinicius
Mariath, também participante do
Preparatório, ganhou bolsa integral
no Instituto de Tecnologia ORT. Na
Sociedade Brasileira de Cultura
Inglesa, Eliza Vasconcelos, egressa
do IRS, participou da 1ª Formatura
Master da instituição. Os participantes

Bruno Jefferson da Silva e Gabriel
Torres e Silva destacaram-se como
Best Students no 1º semestre no
ano de 2013 no curso de inglês.
Também formado pelo SBCI, o
egresso Gabriel Santana Cutrim foi
aprovado no Cambridge English
Advanced (CAE), renomado teste de
proficiência em inglês para alunos
de nível avançado.
Muitos dos egressos do IRS
estão terminando a universidade e
entrando no mercado de trabalho.
Os destaques de 2014 são: Francisco
Alexandre Ferreira, formado em
Medicina pela Universidade Estadual
do Rio de Janeiro e Camila Marinho,
formada em Ciências Contábeis
pela Faculdade Mackenzie-Rio e
recém-contratada como analista
contábil na CR2 Empreendimentos
Imobiliários.

Resultados no Vestibular
Ana Raquel Santana Cutrim

Relações Internacionais – PUC- Rio

Andressa Luna Gama dos Santos

Nutrição – UERJ
e Ciências Biológicas – PUC-Rio

Jonathan Petzold de Souza dos Santos Engenharia Elétrica – PUC-Rio
e Engenharia Eletrônica – UFRJ
Letícia Maria da Silva

Administração – PUC-Rio

Luis Felipe Lima

Direito – UFRJ e UFF

Thais Oliveira Pinto

Arquitetura – UFRRJ

Tamar Kullock recepcionou a equipe do IRS

Irmãos participantes do IRS
destacam-se em matemática
Os resultados positivos e o alto
rendimento escolar dos participantes
do IRS, Carlos Gramático Terceiro e
José Gramático Segundo, compõem
mais um caso de sucesso do Instituto,
desta vez, entre irmãos. Aos 12 anos,
José, que participa das Oficinas de
Criação e Artesanato no IRS, foi
medalha de ouro na 9° Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas (OBMEP), ficando em

primeiro lugar na prova de Nível I,
realizada pelos alunos do 6° e 7° ano
do ensino fundamental. Já o caçula
Carlos, que participa das Oficinas
de Criação e Jornal, conquistou em
2013 a medalha de ouro na OBMEP,
no nível Júnior. Além disso, após
participar do Curso Preparatório IRS,
gabaritou a prova de matemática na
seleção do Colégio Pedro II, sendo
aprovado na 13º colocação.

n IRS é contemplado pelo Jogo das Estrelas

Em março, o IRS recebeu a visita do ex-jogador de futebol Arthur
Antunes Coimbra, o Zico, que percorreu uma maratona de doações
no Rio de Janeiro. O atual comentarista contemplou o IRS e mais 29
instituições com os valores arrecadados no “Jogo das Estrelas”, evento
beneficente promovido por ele, realizado em dezembro de 2013, no
estádio do Maracanã.

Instituto conquista divulgações
importantes no primeiro semestre
No dia 17 de março, o Instituto
Rogerio Steinberg foi destaque em
reportagem sobre Altas Habilidades/
Superdotação, no programa Mais
Você da Rede Globo. A matéria contou
com a participação de Maria Vitória
Flores, egressa do IRS, que apresentou
a evolução dos seus talentos artísticos
e acadêmicos. A jovem contou sua
trajetória no IRS e quanto sua entrada na
instituição foi importante. Além disso, a

n Egressos retornam ao IRS

entrevista com a psicóloga do IRS, Virgínia
Louro, fortaleceu o tema e esclareceu
sobre o processo de identificação e
seleção do IRS. Além do programa Mais
Você, o IRS teve destaque no Jornal O
Globo, que contou um pouco da história
do IRS, desde sua fundação, e no Jornal
Extra, que deu ênfase à formação do
IRS para a trajetória de crianças e jovens
superdotadas socialmente vulneráveis no
Rio de Janeiro.

O IRS mantém as portas abertas para seus egressos. O acompanhamento
da trajetória e desenvolvimento dos jovens permanece mesmo após a saída
do Instituto. Por outro lado, os egressos buscam retornar para compartilhar
suas vivências e habilidades. Em 2014, passam a integrar a equipe do IRS
as egressas Kelle Santana e Thamyris Capella. Kelle atua como profissional,
na função de facilitadora da Oficina de Corte e Costura e Thamyris, como
estagiária da administração.
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Foi realizado dia 28 de julho,
o Caipira com Talento na sede
do IRS. O evento contou com
a presença de cerca de 250
pessoas, entre participantes,
familiares, parceiros, além de 95
crianças convidadas de instituições
parceiras do Instituto, como E.M.
Pedro Ernesto, E.M. Capistrano de
Abreu, E.M. Shakespeare. Durante
manhã e tarde, os convidados
tiveram a oportunidade de assistir
às performances das Oficinas
de Música e Teatro, nas quais
os participantes apresentaram
clássicos brasileiros, como o choro
“Brasileirinho” de Waldir Azevedo,
e interpretaram utilizando técnicas
de improvisação. As apresentações
contaram com instrumentos
musicais e foram registradas com
uso de iPads, todos adquiridos
por meio do convênio com
Projeto Complementar, CMDCA e
Prefeitura do RJ/SMAS, que apoia
em 2014 as Oficinas do Talento
Específico (Artesanato, Jornal,
M ú s i c a e Te a t r o ) . O s t a b l e t s
foram utilizados, também, para
alegrar ainda mais a sala dos
Jogos Caipiras, que contou com
atividades temáticas de festas
juninas, como jogo da argola,
corrida com milho, estoura balões,
entre outras. Uma das salas se
transformou no estúdio do Selfie
com Talento, onde o convidado
podia se fantasiar com apetrechos
caipiras e tirar sua própria foto.
Na Oficina de Criação, apoiada
em 2014 pelo Instituto da Criança,
os participantes participaram de
contação de histórias, jogos de
adivinha, além de produzirem
folhetos inspirados na literatura
d e c o r d e l . No laboratório de
informática, games educativos
online foram apresentados para
os jovens e na sala da Oficina

Foto: Ricardo Kullock

IRS promove o evento Caipira com Talento

Tamar Kullock, Diretora Presidente do IRS, com
o Presidente do Conselho Deliberativo do IRS
Izaquiel Gielman

Visão geral do evento que contou com cerca de 250 convidados
Tamar Kullock, Denise Narreti, sócia da Interagir
- Assessoria Educacional, Márcio Vieira, Diretor e
membro do Comitê Gestor Estratégico do IRS, Ana
Maria Rodrigues, sócia da Interagir e Rosangela
Cabral, Gerente Executiva do IRS

Parceiros do IRS do Rio Design Leblon e Rio Design Barra prestigiaram o evento

Os parceiros do IRS Patrícia Argento, Ana Claudia
Figueiredo, Júlio Maia pela IBM Brasil entre Tamar
Kullock e Rosangela Cabral

de Artesanato, peças produzidas
pelos participantes foram expostas
aos convidados. Participantes
da Oficina de Jornal estavam
presentes na festa, cobrindo os
acontecimentos como repórteres
especiais.
A realização contou com o apoio
de diversas empresas parceiras. A
IBM colaborou com a estruturação
das ações pré-evento, por meio

as seguintes parcerias: Lojas
Pleidisco, Musical Carioca e
Brindes Universo e também o
Instituto da Criança.
O primeiro evento portas
abertas do IRS, em 2014,
apresentou e celebrou os talentos
dos participantes do instituto com
muita alegria e confraternização.
Para saber mais, acesse: www.
facebook.com/irogeriosteinberg

da disponibilização do software
Smart Cloud – Connections, rede
colaborativa, que está sendo
customizada por Consultores IBM,
para criação da Intranet IRS. As
comidas típicas, também foram
oferecidas por: Rio Design Leblon
e Rio Design Barra; Restaurante
Fronteira e Catarina Doces e
Salgados. No que se refere
aos brindes, o IRS contou com

Oficina de Criação é apoiada Oficinas do Talento Específico
pelo Instituto da Criança
são apoiadas pelo CMDCA
O Pr o j e t o “ D e s e n v o l v e n d o
Talentos, Transformando Vidas”,
que está sendo apoiado pelo
Instituto da Criança em 2014,
tem como objetivo aprimorar
os talentos de crianças e jovens
socialmente vulneráveis com
Altas Habilidades/Superdotação

por meio do fortalecimento da
Oficina de Criação e Informática
Educativa que desenvolverá
as inteligências múltiplas e
as habilidades criativas,
fortalecendo e potencializando
o atendimento aos beneficiários
da instituição.

Em 2014, o Projeto “Desenvolvendo
o Talento Específico”, aplicado
nas oficinas do Instituto Rogerio
Steinberg, está sendo apoiado
pelo Projeto Complementar, pelo
Conselho Municipal de Direitos
da Criança e do Adolescente
(CMDCA) e pela Prefeitura do RJ/

SMAS. Potencializar a habilidade
espacial e manual e trabalhar a
criatividade, integração social e o
aperfeiçoamento da autoestima
dos beneficiários que participam
das Oficinas de Artesanato, Jornal,
Teatro e Música, são alguns dos
objetivos do projeto.
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Fortalecimento de parceria
entre Instituto e BG Brasil
Em 2014, o IRS recebeu uma
significativa doação de equipamentos
tecnológicos da BG Brasil, constante
parceira da Instituição. A doação
permitiu a revitalização da parte
tecnológica da nova sede do IRS.
O apoio contínuo de empresas
parceiras, que partilham com o
IRS o incentivo à causa das Altas
Habilidades/Superdotação (AH/SD)

vem sendo primordial, sobretudo
neste momento de transição, pois
proporciona ao IRS oferecer recursos
didáticos e tecnológicos mais
modernos para o desenvolvimento
educacional de seus participantes,
fortalecendo a instituição e também
sua rede de parceiros, a qual se
beneficiou de parte da doação de
equipamentos.

IBM disponibiliza software
para fortalecimento do IRS
A IBM, empresa do ramo
tecnológico, parceira do Instituto
Rogerio Steinberg, realizou
por meio da disponibilização
do software Smart Cloud
– Connections, uma rede
colaborativa que foi customizada
por Consultores IBM para criação
da Intranet IRS, uma doação
inkind. O programa apresenta um

portal de autoatendimento para o
provisionamento, monitoramento
e geração de relatórios de
armazenamento e troca de
informações em tempo real. É
projetado para fornecer recursos
online aos usuários de Intranet,
contribuindo, ainda mais, para o
fortalecimento dos processos IRS.

Os espaços da nova sede do Instituto foram montados a partir de doações realizadas por parceiros IRS

n Boulevard Rio Shopping e IRS n NV Sustentabilidade e IRS
O IRS agora conta com uma área destinada
para refeitório, fruto da doação recebida
pelo Boulevard Rio Shopping. No ambiente,
os participantes do IRS podem fazer um
lanche, estudar e aguardar o horário das
oficinas. Assim, as mesas e cadeiras doadas
proporcionam mais conforto e comodidade
para os beneficiários da Instituição.

Em 2014, o IRS firmou parceria com a NV
Sustentabilidade. Tal vínculo tem foco na gestão
ambiental, visando o correto manuseio do lixo
tecnológico e a reutilização de equipamentos. A
NV também apoia o IRS transportando doações
recebidas de outros parceiros, ou da própria
NV. Além disso, realiza a remoção e o descarte
correto do lixo tecnológico.

n ESPM e IRS

O IRS recebeu da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM), instituição de
ensino parceira, 109 equipamentos tecnológicos
entre scanners, monitores, CPUs e switchs. Com
estes equipamentos, o IRS poderá compor o
segundo laboratório de informática da instituição.
Dentre a doação destaca-se um iMac, modelo de
computador avançado da Apple.

