APRESENTAÇÃO DA EDITORA EDEBÊ BRASIL
QUEM SOMOS
A Editora Edebê Brasil nasceu da parceria entre a Rede Salesiana Brasil (RSB), mantenedora da RSB-Escolas, e a Sociedade de São Francisco de Sales de Barcelona (SOFRASA),
Salesianos da Espanha, que gerencia a Edebé espanhola.
Idealizada como uma editora voltada para o meio educacional, traz a proposta educativa Salesiana herdeira do legado pedagógico de Dom Bosco e de Madre Mazzarello,
fundadores da Família Salesiana. A Editora, imbuída de um
espírito inovador, apresenta uma nova perspectiva na utilização de recursos digitais para o segmento educacional,
além de propor, como principais orientações editoriais, livros didáticos e paradidáticos alinhados com propostas pedagógicas consistentes para a formação de cidadãos para
o século XXI.
Contando com a parceria das escolas Salesianas, a Editora
avança na criação de materiais alinhados com reflexões
atuais sobre a educação, no Brasil e no mundo, bem como
oferece, cada vez mais, soluções multimídia para ampliar
e diversificar a formação de nossos estudantes. Atualmente, a Editora Edebê destaca-se pelo desenvolvimento de
referências educativas adaptadas às novas tecnologias de
informação e comunicação, convertendo-se em um importante núcleo de desenvolvimento de conteúdos dinâmicos, assim como em um provedor de serviços educativos
às escolas Salesianas, por meio de plataformas digitais de
gestão e aprendizagem.

NOSSA MISSÃO
A Editora Edebê Brasil tem como missão atuar no desenvolvimento e na criação de soluções e serviços educativos da
maior qualidade que contribuam para o desenvolvimento
integral da proposta educativa da RSB-Escolas, garantindo
um atendimento Salesiano às crianças e aos jovens em diferentes dimensões da pessoa: cognitiva, afetiva, psicomotora e transcendente.

NOSSOS VALORES
A Edebê Brasil desenvolve conteúdos e soluções educativas, bem como suas atividades, balizada pelas seguintes
crenças e valores:
• A educação como razão e opção de vida;
• A atividade editorial como expressão do compromisso
Salesiano com a educação;

• O Sistema Preventivo de Dom Bosco como chave para
pensar e agir nas formas e âmbitos da ação educativa;
• A potencialidade do educando para o desenvolvimento
e a prática do bem;
• O protagonismo do jovem na formação de si mesmo e
de sua história;
• A cooperação como forma de vivenciar o alcance das
ações educativas Salesianas;
• Difusão da proposta pedagógica Salesiana.

NOSSA HISTÓRIA
A Edebê Brasil nasceu de uma demanda da missão educativa Salesiana no Brasil, com a proposta de produzir conteúdos e materiais educacionais com valores Salesianos. A
interação entre a RSB - formada pela CISBRASIL e a CIB - e a
SOFRASA teve início em 2010, sendo efetivada em 2012
pelos Inspetores e Inspetoras do Brasil.
A recém-criada editora iniciou, logo no primeiro ano de
sua fundação, a produção editorial e o desenvolvimento de
plataformas digitais. Entre 2014 e 2016, a Edebê ofereceu
às escolas Salesianas materiais educacionais para todos os
anos, de todos os segmentos de educação, tanto em formato impresso quanto digital. Nesse período, disponibilizou, ainda, recursos didáticos diversos, como formação de
professores, obras de literatura, paradidáticos, materiais
complementares e recursos digitais inovadores. Todos esses processos foram (e continuam a ser) apoiados por especialistas do Centro Salesiano de Formação e do Laboratório de Avaliação e Pesquisa, que forneceram importantes
instrumentos para que a Edebê construísse seus produtos.
Entre 2015 e 2016, entrou em operação o Ecossistema Edebê, que reuniu em um único espaço os livros didáticos digitais, as atividades interativas, os livros de literatura e paradidáticos, as obras de Salesianidade e o Boletim Salesiano.
Nesse mesmo período, a pedido das escolas, a Editora coordenou a implantação do sistema de gestão acadêmica da
RSB-Escolas.
A inovação é a marca da Editora Edebê Brasil. Em 2017, começou a desenvolver novas coleções didáticas, novas obras
de literatura e de apoio pedagógico aos professores, coordenadores e diretores. A Editora lançou também a Plataforma Edebê Educação, permitindo conectar alunos, professores e familiares; divulgar e compartilhar as realizações, as
atividades pedagógicas das escolas com maior agilidade
e efetividade, além de oferecer outros recursos exclusivos
para a Rede.

A Edebê reconhece o grande desafio que é atender às demandas das mais de 100 escolas Rede Salesiana Brasil, distribuídas em todo o território nacional. Os colaboradores
estão sempre preocupados com as inovações na educação
atual, com as especificidades regionais e com as transformações tecnológicas que trazem impactos para a vida de
todos. Estamos empenhados em oferecer materiais educativos, reflexões e soluções de qualidade, sempre alicerçados nos valores da educação Salesiana.

NOSSA ORGANIZAÇÃO
Direção
A Editora Edebê é administrada por um Diretor-Geral nomeado pela Assembleia dos Sócios que tem a função zelar
pelo planejamento estratégico e execução do plano de negócio. Responde pela Editora frente a RSB-Escolas, estabelece parcerias e desenvolve um diálogo constante com as
coordenações e seus colaboradores. Esta função atualmente é exercida pelo P. José Adão.
Coordenação Editorial e Pedagógica
A coordenação editorial e pedagógica é responsável por
planejar e acompanhar a produção de conteúdos de materiais didáticos diversos, obras de literatura infantojuvenil,
publicações de espiritualidade, Salesianidade e outras literaturas. Além disso, assegura a produção e o acompanhamento pedagógico no processo de desenvolvimento das
publicações e de projetos variados da Editora, assim como
em projetos de formação de professores e outras atividades relacionadas à circulação e à utilização dos materiais
produzidos pela Edebê Brasil, em todos os seus formatos.
Essa coordenação atua diretamente com a equipe de editores e demais colaboradores que constroem os conteúdos
que embasam os diversos materiais de nossa Editora. Essa
função atualmente é exercida pela Sra. Maria Fernanda Regis.

e resultados. Essa função atualmente é exercida pelo Sr.
Edevaldo Gaudencio.
Coordenação Administrativa
A coordenação administrativa, além de cuidar de zelar
pela gestão da Editora, atua diretamente no atendimento
das necessidades das escolas, sobretudo às necessidades
relacionadas ao acesso e à aquisição dos produtos e materiais didáticos, à logística e ao recebimento de materiais e
a outros serviços e demandas da Editora em parceria com
a RSB-Escolas. Essa função atualmente é exercida pelo Sr.
Normando Ramos.
Coordenação de Prospecção
A coordenação de prospecção analisa as oportunidades do
mercado, de modo a trazer novas propostas de negócios
para a Editora. Também trabalha na abertura da Edebê Brasil para o mercado, com foco em clientes externos e na otimização da utilização dos produtos e serviços da Edebê na
Rede Salesiana de Escolas. É responsável por acompanhar
a equipe de consultores que visitam escolas em regiões do
Brasil, definidas a cada campanha. Também ajuda a planejar e acompanha as iniciativas de comunicação e marketing, voltadas para divulgação do projeto da editora e o
engajamento dos atuais clientes, bem como a conquista de
novos usuários. Essa função atualmente é exercida pela Sra.
Tatiana Lima.
Núcleos de Apoio
O Centro Salesiano de Formação (CSF) é o parceiro direto
da Edebê na criação e no desenvolvimento de programas
de formação para atender às parcerias, aos colaboradores
e a terceiros que adquirem os produtos e os serviços disponibilizados pela Editora. O CSF é um enorme suporte para

Coordenação de Inovação e Produtos Digitais
A coordenação de inovação e produtos digitais planeja e
coordena atividades de tecnologia de informação e de
serviços de informática, definindo objetivos, metas, riscos,
projetos, necessidades dos clientes e acompanhando as
tendências tecnológicas. Coordena as equipes de desenvolvimento das plataformas e aplicativos, de formação,
implantação e suporte em tecnologia educacional (SAGE),
atendimento aos clientes (SAC) e de produção dos conteúdos digitais. Atua no aperfeiçoamento e no desempenho
de equipes e fornecedores. Faz a gestão da qualidade e
eficiência dos serviços; implementa serviços e produtos,
presta contas, reportando andamento dos projetos, riscos

a Editora pensar a educação de maneira abrangente, muito
além da produção didática.
O Laboratório de Análise e Pesquisa (LAP) compõe com
a Edebê um núcleo de excelência no levantamento e na
análise de dados, fazendo projeções, promovendo ajustes
e fazendo afirmações que melhor se adequem à realidade
educacional das escolas da Rede Salesiana atendidas pela
Editora. Assim, garante que os produtos educacionais desenvolvidos sejam fortemente baseados em evidências e
orientados para as demandas de seus parceiros.

