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Com o nosso trabalho para apoiar políticas que favoreçam a 

aprendizagem contribuímos para outro resultado relevante: o avanço 

da construção da Base Nacional Comum Curricular. Num momento de 

grande instabilidade no cenário nacional, a atuação persistente  

do Movimento pela Base foi decisiva para garantir continuidade  

e qualidade dessa importante política, que será a espinha dorsal  

de um sistema educacional voltado à aprendizagem dos alunos.

Na frente de inovação, vimos um número recorde de alunos –  

1 milhão de recorrentes por mês – utilizar as tecnologias 

educacionais que apoiamos. Além da escala, celebramos ainda os 

resultados encontrados na avaliação da Khan Academy: com o uso 

da plataforma uma vez por semana, os alunos demonstraram ganhos 

significativos no aprendizado de matemática em apenas um ano.

Por fim, nosso esforço para formar uma rede de líderes 

transformadores também ganhou fôlego. O encontro anual com 

todas as redes apoiadas mostrou que começamos a formar massa 

crítica em frentes como educação, saúde e gestão pública. Iniciativas 

de Lemann Fellows, apoiadas por nós, também seguem crescendo 

 e mostrando resultados, como o Vetor Brasil, a MGov e o Programa 

de Formação de Médicos, entre outros.

Terminamos 2016 empolgados com o impacto positivo que já 

estamos gerando e com o que vem pela frente. Estabelecemos  

as bases para fazer diferença na vida de milhões de pessoas e 

estamos cada vez mais preparados para o grande desafio de 

construir um Brasil mais justo e avançado.

Dois mil e Dezesseis foi pra nós um ano De foco e muito 

aprenDizaDo. De um lado, canalizamos a enorme capacidade  

de realização do nosso time para os projetos mais estratégicos 

– aqueles que apostamos ter realmente o potencial de mudar 

a realidade de milhões de brasileiros. De outro, buscamos 

obsessivamente aprender: mergulhamos ainda mais na realidade 

plural do Brasil para aprofundar, na ponta, o nosso conhecimento. 

Como resultado, um impacto ainda maior das nossas ações, que 

começa a ser confirmado também por rigorosas avaliações.

Na frente de parcerias com secretarias de educação para garantir a 

aprendizagem de todos os alunos, lançamos um novo programa, que 

apenas no primeiro ano já chegou a 348 escolas e mais de 120 mil 

alunos. A iniciativa se baseia em experiências nacionais e internacionais 

bem sucedidas, mas, especialmente, no conhecimento que nosso 

time acumulou em imersões e interações em escolas públicas e 

secretarias de educação de todo o país. O programa também consolida 

aprendizados de cursos que já oferecíamos a milhares de educadores 

e que, agora, foram incorporados ao novo programa. Um deles, o 

Gestão de Sala de Aula, foi avaliado pelo Banco Mundial, que verificou 

mudanças significativas nas práticas das escolas participantes.
Denis mizne 
Diretor-executivo

quatro frentes
de trabalho  
para mudar  
o brasil 
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Qualidade
esCala
ConVerGÊnCia:
nosso 
Compromisso 
para mudar  
o brasil
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missão  
Colaborar com pessoas e 
instituições em iniciativas de 
grande impacto que ajudem 
a garantir a aprendizagem de 
todos os alunos e formar líderes 
que resolvam os problemas 
sociais do país, levando o brasil 
a um salto de desenvolvimento 
com equidade.

visão  
um brasil justo e avançado,  
onde todos têm a oportunidade 
de ampliar seu potencial para 
fazer escolhas e criar impacto 
positivo no mundo.

em 2014, inauguramos nosso plano 
estratégico de cinco anos, com metas 
que buscavam contemplar os desafios 
do brasil na proporção e diversidade 
que o nosso país oferece.

em 2016, ao entrar na segunda metade 
desse plano, trabalhamos de forma 
ainda mais sinérgica para poder —  
mais do que apenas cumprir as 
expectativas que nos colocamos 
— ajudar a realmente transformar o 
brasil num país mais justo e avançado. 
fizemos isso priorizando estratégias 
convergentes e capazes de entregar 
resultados significativos, em escala  
e com qualidade.

INTrODUçãO CAsEsCOMO FAzEMOs PArCEIrOsrEsULTADOs  E AçõEs



como fazemos

CONVErGêNCIA
Priorizamos iniciativas 
que contribuam para um 
ecossistema transformador 
em quatro frentes:

DEMANDAs rEAIs
Procuramos identificar os principais 
desafios educacionais e questões 
sociais urgentes para, com os melhores 
parceiros e soluções, ajudar a resolvê-los.

FOCO E qUALIDADE
escolhemos enfrentar os grandes 
desafios sociais do Brasil com práticas de 
excelência comprovadas para provocar 
transformações profundas e duradouras.

IMPACTO EM EsCALA
buscamos ações que impactem 
milhões de estudantes em todo 
o país, contribuindo para garantir 
transformações com equidade.

InoVaÇÃo

gestÃo Para a aPrendIzagem 

PolítICas PÚblICas

redes transformadoras
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Em 2016, 
reafirmamos nosso 
compromisso com 
o que realmente 
transforma o brasil. 
Investimos esforços 
profundos para 
garantir a qualidade 
e o impacto das 
nossas ações.

confira alguns  
resultados de impacto que 

alcançamos neste ano

um milhão de alunos 
utilizando tecnologias 
mensalmente

348 escolas com gestão 
focada na aprendizagem  
de seus 120 mil alunos

Base nacional comum 
curricular de qualidade  
e construída com  
participação democrática

45 líderes realizando ações de 
impacto e contribuindo para a 
consolidação de massa crítica 
em temas relevantes
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Celebramos uma década da 
parceria com a Universidade 
Harvard que, com o apoio da 
Fundação Lemann, já beneficiou 
148 pesquisadores e estudantes 
brasileiros, intensificando a 
produção acadêmica de alta 
qualidade com foco na realidade e 
nos desafios do nosso país

O ano que passsou foi fundamental também para a consolidação de 
massa crítica nas redes Lemann Fellowship e Talentos da Educação.  
Os dois grupos, que participaram de um encontro conjunto pela 
primeira vez neste ano, já contam com 388 profissionais, agora ainda 
mais articulados na liderança de consensos que possam contribuir para 
gerar avanços no Brasil nas áreas de educação, saúde e gestão pública.

formamos 
5.106 
professores 
no curso de 
ensino híbrido

Cerca de  
1.400 educadores 
participaram  
de workshops e 
palestras sobre uso  
de ferramentas digitais 
para a aprendizagem 
no Amplifica, evento 
apoiado pela  
fundação lemann  
em oito capitais  
do brasil

o QEdu, plataforma 
de dados educacionais 
apoiada pela fundação 
lemann, foi acessado  
1,7 milhões de vezes  
por secretários de 
educação, coordenadores 
pedagógicos, gestores e 
supervisores escolares, 
professores, pais de 
alunos, pesquisadores  
e jornalistas

apoiamos 83 ações e projetos 
de talentos da educação 
e lemann fellows, como o 
Projeto brasil - plataforma 
de engajamento político que 
mapeou e ajudou a comparar 
os candidatos a prefeito e 
suas propostas em 18 cidades 

o piloto do QEdu 
Provas, plataforma 
para aplicação digital 
de avaliações, foi 
implementado em 
mais de 30 escolas 
de 10 redes de 
educação do país, com 
resultados positivos 
na visão de gestores, 
professores e alunos

Apoiamos 2.546 
professores e suas 
turmas no uso de 
plataformas como a 
Khan academy e o 
Programaê! 

após o lançamento 
da segunda versão da 
Base, em maio de 2016, 
coordenamos 16 leituras 
críticas realizadas tanto 
por especialistas técnicos 
quanto alunos, professores 
e gestores educacionais 
nas cinco regiões do país

as contribuições dos  
27 seminários Estaduais 
sobre a Base, realizados 
por undime e Consed, 
foram sistematizadas  
e geraram um relatório 
entregue ao mEc, 
considerando a produção 
da versão final da Base

apoiamos o 
desenvolvimento de 
cinco novas startups 
educacionais por meio 
do programa start-Ed, 
com mentoria e troca 
direta com os usuários: 
educadores, pais e alunos

Em 2016, nossa atuação como secretaria executiva 
do Movimento pela Base Nacional Comum ajudou a 
articular 78 pessoas e organizações comprometidas 
com a garantia de uma Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) de qualidade e de altas expectativas 
sobre o que todos os alunos têm o direito de 
aprender. Este compromisso e trabalho intenso foram 
fundamentais para assegurar a construção de uma 
política pública de Estado e não de governo, mesmo 
no contexto político instável que marcou o país.

Revisamos nosso programa de gestão 
focado na aprendizagem e construímos 
uma nova proposta conhecendo a fundo 
secretarias de educação e escolas de 
formação docente por todo o Brasil, 
realizando também escuta ativa com 
centenas de professores, gestores 
escolares e vários dos maiores especialistas 
do país e do mundo. A implementação 
do programa-piloto chegou, ainda em 
2016, a oito redes públicas de educação, 
contribuindo para a aprendizagem de  
120 mil alunos, em 348 escolas.

no conselho de  
classe – nosso canal 
para professores 
no facebook – 
alcançamos uma 
média de 1 milhão 
de pessoas por 
mês e tivemos 
mais de 64 mil 
compartilhamentos 
de diferentes 
conteúdos 
educacionais

ajudamos a mobilizar 
professores, gestores e 
especialistas em educação 
na consulta pública sobre 
a base. o processo online 
foi concluído no primeiro 
trimestre de 2016, com 12 
milhões de contribuições de 
mais de 300 mil participantes

ajudamos a inserir 
professores no 
debate educacional: 
eles participaram de 
audiências públicas das 
Comissões de educação 
do senado e da Câmara, 
em brasília, foram fonte 
de entrevistas em 
veículos de imprensa 
e estiveram no palco 
de eventos relevantes 
como o tedx educação

apoiamos a  
olimpíada Brasileira 
de matemática, que 
reduziu a desigualdade 
na participação entre 
jovens de capitais e de 
cidades pequenas em 
2016. neste ano, o brasil 
alcançou o 15º lugar  
na edição internacional 
do evento, seu melhor 
desempenho na 
competição

polítiCas 
públiCas

Gestão para a 
aprendizaGem

rEsUltAdos E AçõEs 
de ImPaCto em 2016

As tecnologias educacionais podem ser grandes aliadas de professores  
e alunos, e seu impacto na aprendizagem é ainda mais significativo  
quando conectadas às  demandas reais da sala de aula, sendo  
utilizadas como parte do processo de ensino-aprendizagem. Assim, 
em 2016, focamos os nossos esforços para garantir que as plataformas 
educacionais que apoiamos realmente provocassem transformações. 

mais de 30 mil 
alunos de 202 
escolas públicas 
desenvolveram 
suas habilidades 
em matemática 
com os Jogos do 
Conhecimento 
da Khan 
Academy, 
realizados em 
parceria com 
o Instituto 
Península e o 
transforma, 
programa de 
educação dos 
Jogos olímpicos 
rio 2016

mais de 1,1 
milhão alunos 
assistiram às 
videoaulas 
do Youtube 
EdU, uma 
parceria entre 
a fundação 
lemann e o 
google

mais de 2 
milhões de 
alunos se 
preparam para 
o enem com 
os simulados 
da Hora do 
Enem, iniciativa 
da geekie e 
do ministério 
de educação 
que contou 
com o apoio 
da fundação 
lemann

mobilizamos 
diálogo entre 
representantes 
da sociedade 
civil, especialistas 
brasileiros e 
internacionais, 
Consed, undime 
e governo 
federal para a 
construção e 
garantia, em 
2017, de uma 
política pública de 
conectividade 
para todas as 
escolas  
do brasil 

1.096.136 
alunos 
utilizaram 
mensalmente 
as tecnologias 
educacionais 
que apoiamos

REDES  
TRANSFOR- 
MADORAS

inoVaÇão
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somos parceiros, desde 2013, da Khan academy,  
maior plataforma de matemática do mundo. Por meio  
do nosso programa Inovação nas Escolas, ela já  
foi implementada em mais de 700 escolas públicas, 
beneficiando diretamente mais de 100 mil alunos  
em sala de aula. além disso, dentro e fora da escola,  
237 mil "estudantes brasileiros usaram a ferramenta 
mensalmente para estudar.

e para avaliar os resultados de uso da Khan academy 
na aprendizagem de matemática, que está entre as 
disciplinas mais desafiadoras no Brasil, realizamos 
duas pesquisas qualitativas e quantitativas com alunos, 
professores e gestores em mais de 130 escolas 
públicas. os dados comprovam que alunos do 5º ano 
do ensino fundamental que utilizaram semanalmente a 
plataforma obtiveram, em média, até quatro pontos a 
mais na Prova Brasil. Isso significa cerca de 30% do que 
se espera que o aluno aprenda em um ano escolar.

45 lemann fellows e talentos 
da educação realizaram 
projetos que já estão gerando 
impacto social positivo no 
país. destacamos o  
trabalho da lemann fellow 
Joice toyota com o Vetor 
brasil, iniciativa que apoia 
a entrada de jovens 
interessados em contribuir 
profissionalmente  
no setor público. nos últimos 
dois anos, o Vetor brasil 
alocou 56 trainees que geram 
contribuições importantes 
nos governos onde atuam.

trabalhar Para trAnsformAr
Em 2016, realizamos diversas pesquisas, análises e avaliações de impacto 
que ajudaram a medir como realmente estamos colaborando para 
garantir a aprendizagem e para resolver os grandes desafios sociais  
do brasil com a escala e a profundidade que que ele demanda.

nosso programa de formação continuada 
Gestão de sala de aula, no Ceará, foi 
implementado com o apoio da elos 
educacional, em parceria com o governo 
do estado e avaliado pelo banco mundial 
em 156 escolas. os dados mostram 
aumento em 10% no tempo de aula 
dedicado à instrução pedagógica — o 
que, na prática, são 59 horas a mais no 
processo de ensino-aprendizagem.

“O programa custa apenas US$2,40  
por estudante ao ano, um dos melhores  
custos-benefícios já reportados na 
literatura econômica mundial quando 
comparado a outros modelos de países  
em desenvolvimento.”

BarBara Bruns, economista-chefe  
do Banco Mundial na área de educação

apoiamos o eduqmais, sistema de 
envio de sms para engajar os pais e 
responsáveis no cotidiano escolar 
dos filhos. Pesquisadores das 
universidades de são Paulo (usP), 
stanford (eua) e de zurique (suíça) 
avaliaram esta iniciativa e seu efeito 
no desempenho dos alunos  
de 286 escolas da rede estadual 
de são Paulo. os dados mostram 
que eles tiveram melhoria na 
aprendizagem de matemática, 
com 1,5% de aumento de nota 
média da avaliação estadual 
(saresp) e 7 pontos percentuais  
de aumento na taxa de  
aprovação escolar.

FOrMAçãO CONTINUADA 
PArA GEsTOrEs, COM 
rEsULTADOs PArA 
PrOFEssOrEs E ALUNOs

ENVOLVIMENTO DOs PAIs NO 
COTIDIANO EsCOLAr PArA A 
MELhOrIA NO DEsEMPENhO 
DOs ALUNOs

MATEMáTICA: 
ENFrENTANDO  
Os MAIOrEs DEsAFIOs  
COM BONs rEsULTADOs

PrOFIssIONAIs 
DEDICADOs A  
rEsOLVEr GrANDEs 
DEsAFIOs sOCIAIs
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Em 2016, As rEdEs lEmAnn fEllow-
sHiP, tAlEntos dA EdUcAção E co-
nEctAndo sABErEs, com apoio da fun-
dação lemann, ampliaram seu alcance e 
protagonizaram debates públicos sobre edu-
cação e gestão pública. também foi um ano 
marcado pela atuação ainda mais próxima 
junto às universidades parceiras do programa 
lemann fellowship — Columbia, stanford, 
harvard, mIt, oxford, uCla, uIuC e Yale —, 
ampliando ainda mais as oportunidades para 
brasileiros que sonham grande.

"O Lemann Fellowship é mais que uma 
bolsa de estudos porque a Fundação une os 
Lemann Fellows, criando uma comunidade 
onde eles podem se ajudar", avalia andré 
lara resende, economista e professor na 
universidade Columbia.

atualmente, a rede de lemann fellows 
soma mais de 300 pessoas focadas nas áreas 
de educação, saúde, governo e gestão públi-
ca, muitos deles responsáveis por projetos 
com resultados concretos. um exemplo é o 
lemann fellow ricardo terra, médico e pro-
fessor na faculdade de medicina da usP que 
desenvolveu um curso gratuito de aperfeiçoa-
mento em cirurgia torácica oncológica. "Quero 
causar impacto social melhorando a qualidade 
do atendimento médico para a população".

encontros em busca de diálogo  
e novos caminhos

o lemann dialogue e a brazil Conference 
são dois exemplos de encontros que a fun-
dação lemann ajudou a concretizar por meio 
de suas parcerias com universidades, pesqui-

> Jorge Paulo lemann, presidente do nosso Conselho, com lemann fellows, talentos  
da educação e parte da equipe da fundação lemann no encontro anual 2016.

redes de líderes 

apoiados pela  

fundação lemann 

amplia sua relevância em 

frentes fundamentais 

como educação, saúde 

e gestão pública.

REDES  
TRANSFORMADORAS

sadores e estudantes brasileiros nos estados 
unidos. Com o objetivo de debater as princi-
pais questões sociais, econômicas e políticas 
do brasil, os eventos internacionais reuniram 
lideranças de diferentes opiniões e frentes de 
atuação em busca de consensos e debates 
propositivos para o futuro do país. 

"A Brazil Conference 2016 permitiu um de-
bate nacional menos maniqueísta e polarizado 
de temas cruciais, como a crise econômica e a 
reforma política. Também serviu como plata-
forma para projetos concretos ao reunir muitas 
pessoas boas e fazer um matching intencional 
entre empreendedores e tomadores de deci-
são, tanto públicos quanto privados", conta fe-
lipe Oriá, Lemann Fellow que estudou na Har-
vard Kennedy school of government e foi um 
dos organizadores do evento no último ano. 

além disso, pela primeira vez a fundação 
lemann reuniu seus lemann fellows e talen-
tos da educação em um evento de três dias 
de muita troca e aprendizado. o encontro 
também contou com palestras inspirado-
ras de personalidades relevantes para o país, 
como Chico soares, ex-presidente do Inep.

o que vem por aí 
Com redes cada vez maiores e mais qualifi-

cadas, a fundação lemann espera contribuir 
para transformações que vão além da educa-
ção, área em que atua mais diretamente. Me-
lhorar a gestão e a saúde públicas, por exemplo, 
é essencial para que o país se torne mais justo e 
desenvolvido. e a fundação lemann tem traba-
lhado para reunir e impulsionar lideranças com-
prometidas a gerar avanços nessas frentes. //

maIs gente boa 
PArA cAUsAr 
mAis imPActo
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dois mil E dEzEssEis foi um ano decisivo 
para a construção da base nacional Comum 
Curricular. sociedade civil, especialistas, ges-
tores e professores puderam aprofundar 
ainda mais as discussões em torno de sua 
qualidade. a fundação lemann teve um pa-
pel resoluto, ao longo de todo o processo, 
ao contribuir para a articulação de opiniões e 
posicionamentos diversos em torno da cons-
trução do documento. 

A Base vai definir os conheci-
mentos e habilidades essenciais 
que todos os alunos do país têm o 
direito de aprender. Como política 
pública, ela tem potencial para de-
sencadear uma série de mudanças 
rumo a uma educação com mais 
qualidade e equidade. 

a consulta pública da primeira 
versão da base foi encerrada em 
março de 2016. no total, o portal 
do ministério da educação (meC) 
registrou 310 mil inscritos e 12,5 
milhões de contribuições. a partir dessas 
sugestões de melhoria, o meC redigiu uma 
segunda versão, publicada em maio de 
2016. este documento circulou por todo o 
país em seminários estaduais, onde mais 
de nove mil professores, gestores e estu-
dantes puderam fazer uma leitura crítica e 
dar mais contribuições. 

todas as etapas de discussões contaram 
com o apoio e a participação do movimento 
pela base nacional Comum, do qual a fundação 

Lemann é responsável pela secretaria executi-
va, além de uma das organizações fundadoras.

o movimento é um grupo plural, que reú-
ne mais de 66 profissionais e 12 instituições 
focadas na educação em torno da base. nes-
te ano, a fundação lemann trabalhou pela 
mobilização e convergência de atores diver-
sos em torno da causa, o que foi estratégico 
para, num cenário político agitado e com dis-

cussões muitas vezes polarizadas, 
manter o percurso de construção 
de uma base de qualidade e repre-
sentativa de todo o país. 

Cientes da importância da parti-
cipação e contribuição das escolas, 
a fundação lemann atuou na cons-
trução de diálogo com professores, 
em campanhas de comunicação, 
tira-dúvidas e produção de conteú-
dos especiais para informar e trocar 
conhecimento com este público. nos 
Seminários Estaduais, que aconte-
ceram entre junho e agosto, o movi-

mento pela base ofereceu apoio técnico e su-
porte, em parceria com o Consed e a undime, 
para os eventos e para a sistematização das in-
formações. em paralelo, o movimento também 
reuniu especialistas nacionais e internacionais 
para realizar leituras críticas e sugerir melhorias.

o caminho para uma base de qualidade 
está traçado. Seguimos em frente com os 
desafios de sua implementação e para que, 
de fato, ela tenha impacto na qualidade do 
aprendizado de todos os alunos brasileiros. //

quem tem  
base vAi  
mAis longE

a base nacional Comum 

Curricular avançou em 

2016 ao passar por 

diversas análises críticas. 

Junto com o movimento 

pela base, a fundação 

lemann mobilizou 

diferentes atores  

no debate, contribuindo 

de forma decisiva para  

a melhoria da qualidade 

do documento.

Em 2016,  
a Fundação 

Lemann 
trabalhou na 

mobilização e 
convergência de 
atores diversos 

em torno da 
construção de 
uma Base de 

qualidade.

POLÍTICAS  
PÚBLICAS

> Com Seminários Estaduais em todo o Brasil, a Base recebeu contribuições de mais de 9 mil professores e gestores escolares.
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GESTÃO PARA A 
APRENDIZAGEM

"Eu sempre acreditei, 
como professora,  
que a tecnologia  
é uma extensão  
da sala de aula."
debora garofalo
Professora de são Paulo (sP)  
e integrante da Conectando saberes

“Ouça a sala  
de aula e depois 
monte a lei.”
ademIr almagro
Professor de novo  
horizonte (sP) e consultor  
da fundação lemann

"A rede Conectando saberes 
é um tesouro, ela funciona na 

lógica de conectar professores 
que estão espalhados pelo Brasil 

em diferentes regiões, para 
que estes professores possam 

trocar experiências, o que  
é muito importante para  

a nossa profissão."
gIna VIeIra Ponte

Professora de Ceilândia (df)  
e integrante das redes Conectando  

saberes e talentos da educação

“A priorização da 
educação é uma aliada 
para o crescimento do 

Brasil. Não uma ameaça.” 
marIleI roselI ChablesKI

Professora de Joinville (sC) e vencedora do 
Prêmio educador nota 10 2016

"Devemos ter uma proposta 
curricular adequada que desafie 
verdadeiramente a escola, para 
que assim se estabeleça uma 
cultura de altas expectativas."
JulIo Cesar da Costa alexandre 
Ex-secretário de Educação de Sobral (CE) 

ProfEssorEs E gEstorEs escolares 
fazem a educação acontecer todos os dias. 
Por isso, fortalecer sua participação nas dis-
cussões sobre os principais temas educa-
cionais e na construção de políticas públicas 
que dialoguem com as demandas reais das 
escolas foi um dos grandes focos da funda-
ção lemann em 2016. 

Investimos em iniciativas como o canal 
Conselho de Classe, no facebook, que al-
cançou cerca de 1 milhão de pessoas por 
mês. também no facebook, a nova escola 
— com cerca de 555 mil usuários por dia — 
teve seus conteúdos curtidos mais de qua-
tro milhões de vezes, com 220 mil comen-
tários e 893 mil compartilhamentos no ano.

as conexões foram além das plataformas 
digitais com redes como a Conectando sa-
beres, que conta com nosso apoio e reúne 
mais de 400 educadores de escolas públi-
cas em 14 localidades espalhadas por todo 
o brasil. a rede fortalece a autoestima dos 
profissionais participantes, incentiva a troca 
de boas práticas entre eles e valoriza o com-
promisso com a aprendizagem de todos e 
cada um dos alunos.

 também apoiamos o Prêmio educador 
nota 10, realizado pela fundação Victor Civi-
ta e pela fundação roberto marinho. Como 
parte da nossa contribuição, ajudamos a 
mobilizar audiências públicas nas Comis-
sões de educação da Câmara e do senado, 
momento em que tomadores de decisão 
puderam ouvir diretamente as opiniões dos 
professores, sem mediação. //

fala,  
ProfEssor!
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Campina 
Grande, PB
recife, PE

Franca, sP
Taubaté, sP
Campos de Jordão, sP

ALAGOAs

Ponta Grossa, Pr
Castro, Pr

sErGIPE

Um milHão E cEm mil ProfEssorEs en-
tram em sala de aula, de segunda a sexta, em 
146 mil escolas públicas que formam mais de 23 
milhões de alunos do ensino fundamental em 
diferentes contextos brasil afora. após investir 
na formação continuada de 17 mil educadores 
em todo o país e fazer uma série de imersões 
em escolas e secretarias de educação para 
compreender melhor os desafios do ensino pú-
blico brasileiro, a fundação lemann redesenhou 
todo o seu trabalho nesta frente.

o objetivo é contribuir para uma transforma-
ção mais profunda, sistêmica e convergente, 
que atenda às demandas de todos os profis-
sionais envolvidos — das secretarias às salas 
de aula — para que possam atuar alinhados por 
um mesmo objetivo: garantir a aprendizagem 
de todos e de cada um de seus alunos.

deste processo e objetivo, em 2016, a fun-
dação lemann desenvolveu um programa fo-
cado na formação e no suporte de ponta a pon-
ta. no primeiro semestre, foram selecionadas 
nove redes públicas — sete municipais e duas 
estaduais, abrangendo um total de 120 mil alu-
nos em 348 escolas. “Com este novo programa, 
o impacto é mais duradouro nas redes, com uma 
abordagem sistêmica, que vai da secretaria às 
escolas, entendendo a necessidade real em cada 
nível da rede”, conta guilherme antunes, gerente 
de projetos da fundação lemann.

Como funciona
o programa tem duração de dois a três 

anos e atuação integrada em quatro níveis: 
na secretaria, ele contempla lideranças pe-
dagógicas, equipes técnicas, formadores da 
secretaria, além de gestores escolares. ofe-
recemos desde apoio personalizado para 
identificar desafios e desenhar ações com 
as secretarias de educação até formações 
em gestão pedagógica e didática específica 
de português e matemática para coordena-
dores e diretores das escolas e formadores 
das próprias redes.

“Um dos principais desafios é alinhar e planejar 
todas as ações para realmente ter um foco nos 
resultados de aprendizagem”, destaca silvana 
tamassia, sócia-fundadora da elos educacio-
nal, parceira da Fundação Lemann responsável 
pelas formações para gestores escolares. 

"Com o programa, cada uma de nossas es-
colas pode ressignificar o seu projeto político 
pedagógico e construir o plano de educação fo-
cado na melhoria de ensino", ressalta gabrie-
la de queiroz, diretora do departamento de 
Educação da Seduc de Sergipe, que está no 
programa da fundação lemann desde agos-
to de 2016.

entre as redes estaduais que participam 
do programa, Alagoas já evidencia impactos 
positivos. “O programa está mudando a nossa 
cultura  escolar”, conclui marilene de lima, uma 
das gestoras escolares participantes. //

Como seu programa focado  

em gestão para a aprendizagem,  

a fundação lemann ajudou redes 

públicas de ensino do brasil  

a integrar as práticas das 

secretarias aos resultados em 

sala de aula, com foco total na 

qualidade da aprendizagem.

da seCretarIa  
à sAlA dE AUlA

Após desenvolver o piloto em nove redes de ensino, a Fundação Lemann 
expandiu o programa para, em 2017, poder impactar cerca de 250 mil alunos

GESTÃO PARA A 
APRENDIZAGEM

> de ponta à ponta: da secretaria à sala de aula, educadores trabalhando em sintonia para garantir a aprendizagem.

No fim de 2016, o programa já estava presente em 
348 escolas, contribuindo para um trabalho mais 
focado na educação de 120 mil alunos

348 escolas

700 gestores escolares

170 técnicos de secretaria

120 mil alunos
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INOVAÇÃO

cas e expandir o acesso à informação, a fun-
dação lemann aposta em programas como 
o Inovação nas escolas e o escolas Plugadas. 
o primeiro forma professores e ajuda a imple-
mentar plataformas educacionais para me-
lhorar o aprendizado dos alunos, enquanto o 
segundo conectou 90 educadores da rede 
pública a seis desenvolvedores de tecnologias.

"Começamos a pensar como a escola pode-
ria se reinventar, usando a inovação para resga-
tar a criatividade e curiosidade do aluno e pro-
pondo uma aprendizagem contextualizada", diz 
o professor manuel neto, da emef Professor 
lorenço manoel sparapan, que participou do 
programa em são Paulo.

e a conexão?
“Para garantir que professores e alunos apro-

veitem todas as oportunidades de aprendiza-
gem que a tecnologia oferece, precisamos pen-
sar nas diversas frentes como um ecossistema”, 
ressalta david boyd, gerente de projetos da 
fundação lemann. no último ano e meio, sua 
equipe vem estudando soluções em escala e 
a elaboração de uma política nacional que ga-
ranta acesso à internet de alta velocidade nas 
escolas de todo o brasil.

após uma série de pesquisas, a fundação 
lemann — junto com CIeb, Its-rio e Insti-
tuto Inspirare — colocou o assunto na pau-
ta dos tomadores de decisão, participando 
ativamente de debates e articulando com 
diferentes níveis do governo e da sociedade. 
um exemplo é o encontro que reuniu richard 
Culatta, responsável pelo programa de co-
nectividade do governo de barack obama 
(eua) e atores relevantes da sociedade civil, 
do governo federal, de estados e municípios. 
Juntos, discutiram princípios para uma políti-
ca eficaz de inovação tecnológica nas esco-
las. “Foi um gatilho importante para começar o 
debate sobre como conectar todas as escolas 
públicas do Brasil”, diz boyd. 

em 2017, a fundação lemann espera 
produzir e disseminar tecnologias educacio-
nais de alta qualidade, apoiar a inovação em 
redes públicas de ensino e contribuir para a 
construção e implementação de uma políti-
ca nacional de conectividade nas escolas. //

um sistema eduCaCional aberto à 
inovação e focado na aprendizagem abran-
ge um ecossistema que envolve desde o de-
senvolvimento de plataformas digitais que 
auxiliam o ensino até uma política efetiva 
de conectividade nas escolas. Com essa vi-
são, a fundação lemann apoiou tecnologias 
educacionais que foram utilizadas mensal-
mente por mais de um milhão de alunos em 
todo o brasil em 2016. também articulou 
diferentes atores em torno de uma política 
pública nacional de implementação de inter-
net banda larga nas redes de ensino público 
com fins pedagógicos.

A partir da identificação das reais neces-
sidades de professores e alunos em sala de 
aula, temos construído um portfólio diversifi-
cado de plataformas digitais. Há ferramentas 
como o Youtube edu — maior canal de edu-
cação do Youtube que reúne 50 mil videoau-
las e contabiliza mais de 10 milhões de visu-
alizações. outro destaque do ano de 2016 
foi o programa hora do enem, parceria entre 
o ministério da educação e o geekie games, 
que, com apoio da fundação lemann, ajudou 
cerca de dois milhões de alunos a se prepara-
rem para o exame gratuitamente. 

Para Sávio Pinheiro, de 19 anos, a plataforma 
facilita a compreensão das matérias por conta 
dos exercícios. “Poder revisar e acompanhar os 
resultados ajuda a decidir no que devemos focar 
nos estudos", conta o aluno da escola estadual 
Padre João badalotti, em manaus, que passou 
em 7º lugar no curso de direito da universidade 
federal do amazonas. a plataforma também 
ajudou Patrick de souza a conquistar uma vaga 
na faculdade de educação tecnológica do es-
tado do rio de Janeiro. "São essas iniciativas que 
fazem diferença na vida dos estudantes", diz o 
aluno de 18 anos do Colégio estadual brasil, em 
mesquita, no interior do rio de Janeiro.

inovação no ecossistema
“Ao reconhecer que a tecnologia é parte de um 

sistema complexo, repensamos desde a infraes-
trutura necessária até seu uso prático em sala de 
aula”, explica lucas rocha, coordenador de 
projetos da fundação lemann. desde então, 
a equipe estreitou o diálogo com professores, 
gestores e alunos: “Aprendemos muito, identi-
ficamos oportunidades e trabalhamos para en-
contrar as melhores soluções”, completa.

entre as iniciativas para aprimorar a forma-
ção de professores, compartilhar boas práti-

da formação de professores 

à internet nas escolas 

públicas, a fundação lemann 

trabalha para conectar  

a aprendizagem aos desafios 

e demandas do século 21.

“Ao reconhecer que a tecnologia 
é parte de um sistema complexo, 

repensamos desde a infraestrutura 
até seu uso em sala de aula.”

teCnologIa 
PArA QUê?

> Plataformas como o Youtube edu apoiam  
a aprendizagem dos alunos de forma  

personalizada e conectada ao século 21.
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Sonhamos grande e sabemos que não vamos chegar lá sozinhos.  
Por isso, em 2016, coinvestimos com 11 parceiros que enriqueceram nossas 
iniciativas com sua atuação. também oferecemos apoio estratégico, técnico 
e financeiro a mais de 35 organizações de grande impacto. Agradecemos  
a todos que acreditaram e somaram esforços conosco. abaixo, destacamos 
e celebramos algumas das histórias que construímos juntos.

somAr Esforços Para aVanÇar 

coinvEstidorEs

1 O ALCANCE E A 
POPULArIDADE  

DO GOOGLE

São incontáveis os 
professores que expandiram 
os limites da sala de aula, 
entraram no universo da 
tecnologia e também 
passaram a ensinar pelo 
Youtube. Junto com o 
google, garantimos que 
os melhores conteúdos 
educacionais fossem curados 
e agrupados em um só lugar: 
o Youtube edu. em 2016, 
os canais participantes 
passaram a receber um selo 
para que a identificação 
desses conteúdos se 
tornasse ainda mais fácil para 
os mais de 1,1 milhão de 

alunos que utilizaram este  
hub para aprender de uma  
forma inovadora.

2 O COMPrOMIssO 
DO ITAú BBA E DO 

INsTITUTO CrEDIT sUIssE 
HeDGinG-Griffo 
Parceiros de longa data, o Itaú 
bba e o Instituto Credit suisse 
Hedging-Griffo nos ajudaram 
a tornar o estudo Excelência 
com Equidade possível. 
em 2016, continuaram a 
disseminar conosco as 
boas práticas em educação 
identificadas neste estudo 
com escolas e secretarias de 
educação de todo o brasil. 

3  O EMPrEENDEDOrIsMO 
DA TELEFôNICA VIVO

a programação faz parte 

das nossas vidas e todos 
deveriam ter acesso a esta 
linguagem. o Programaê!, 
nossa iniciativa em parceria 
com a fundação telefônica 
Vivo, promove o aprendizado 
de programação de forma 
democrática e gratuita. Em 
2016, o projeto ganhou 
uma cara ainda mais jovem 
e tecnológica, com foco no 
empreendedorismo e em 
parceria com personalidades, 
como a Mc Soffia.

4 O FOCO NA INOVAçãO 
DO INsTITUTO 

PENíNsULA, DO INsTITUTO 
sONhO GrANDE E DO 
INsTITUTO NATUrA

Juntos, trouxemos a 
Khan academy para o 
brasil em 2013. em 2016, 
realizamos uma avaliação 

para verificar o impacto 
que a plataforma tem no 
ensino de matemática e nos 
resultados de aprendizagem 
dos alunos nessa disciplina. 
as descobertas foram 
animadoras e, a partir 
delas, queremos continuar 
a qualificar ainda mais seu 
uso para que atenda às 
necessidades reais de quem 
está na sala de aula. 

PArcEiros APoiAdos

5 A exPeriênciA eM 
GEsTãO EsCOLAr  

DA UNDIME E DO 
INsTITUTO NATUrA

o Conviva educação, 
iniciativa da undime que 
apoiamos com diversas 
organizações, ajuda 
secretarias municipais de 
educação, com ferramentas 
práticas e informações, a 
melhorar seus processos 
e a fazer uma boa gestão 
de suas escolas e de seus 
recursos. o Instituto natura 
tem papel fundamental, 
garantindo a qualidade e 
a disseminação destes 
conteúdos e a sinergia 
entre todos as instituições 
envolvidas. 

6 O ENGAJAMENTO 
DO CENTrO DE 

LIDErANçA PúBLICA,  
DO INsTITUTO ArAPyAú, DA 
rEDE DE AçãO POLíTICA 

PELA sUsTENTABILIDADE 
(rAPs) e Do VETOr BrAsIL

quatro instituições que 
compartilham conosco o 
sonho de um brasil mais 
plural, justo e desenvolvido, 
e que também acreditam 
que formar pessoas 
talentosas em áreas-chave, 
como gestão pública, e 
conectá-las ajuda a acelerar 
mudanças no país. Juntos, o 
nosso impacto é ainda maior. 

7 A rELEVÂNCIA  
DA JEDUCA

o debate público sobre a 
educação no país precisa ser 
qualificado e deve chegar a 
toda a sociedade. apoiamos 
a Jeduca (associação de 
Jornalistas de educação) para 
que estes profissionais, tão 
importantes na disseminação 
de informações e boas 
práticas, estejam cada 
vez mais preparados para 
enriquecer este debate com 
dados e evidências. em 2016, 
seus membros produziram 
mais de 780 reportagens 
sobre temas ligados à 
educação em diferentes 
veículos de comunicação. 

8 As OPOrTUNIDADEs 
CrIADAs PELO 

INsTITUTO PrOA

no brasil, as oportunidades 
ainda não são as mesmas 
para todos os alunos. 
apoiar jovens de baixo 

nível socioeconômico para 
que ingressem no ensino 
superior e no mercado de 
trabalho pode transformar 
suas vidas e as de suas 
famílias, e é isso que o 
Instituto Proa faz. em 2016, 
54% de seus ex-alunos 
estavam cursando o  
ensino superior e 78% dos 
ex-alunos de 2013, 2014  
e 2015 foram empregados  
e puderam incrementar 
 a renda de suas famílias  
em 40%.

9 A sIMPLICIDADE COM 
FOCO NO rEsULTADO 

DA MGOV BrAsIL

em alguns casos, uma 
solução mais simples pode 
atender melhor a certas 
necessidades. É o caso 
do eduqmais, tecnologia 
que utiliza sms para o 
engajamento de pais e 
responsáveis na vida escolar 
dos alunos. a mgov optou 
pela tradicional mensagem 
de texto porque, apesar de 
muitos brasileiros possuírem 
um smartphone, a conexão 
constante à internet móvel 
não é uma realidade para 
todos, inviabilizando a 
efetividade de aplicativos. 
em 2016, um estudo com 
286 escolas da secretaria 
de educação do estado de 
São Paulo verificou que o 
eduqmais gerou impacto 
direto nos resultados de 
aprendizagem dos alunos.

9 motivos que nos fazem  
Jogar Junto Com nossos PArcEiros
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no último ano, nossa equipe teve a oportunidade de ampliar seu 

conhecimento  em parceria com escolas públicas e secretarias de educação 

nas cinco regiões do brasil. acreditamos que o trabalho em sintonia entre 

todos os profissionais da educação é capaz de fazer a diferença e, para nós, 

cada uma dessas experiências foi única, trazendo ainda mais profundidade 

para o nosso trabalho e aprendizados que nos guiam e inspiram.

PaIxÃo e ComPrometImento  
Para mUdAr o BrAsil

11 1716EsTADOs, DAs  
5 rEGIõEs DO PAís

sECrETArIAs 
DE EDUçãO

EsCOLAs  
PúBLICAs
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2.2 VERSÕES 
PREFERENCIAIS

As versões preferenciais da logomarca 
devem ser usadas sempre que possível.

Utilizá-las de modo consistente e coerente é 
essencial para o fortalecimento da marca.

VERSÃO 
PREFERENCIAL 
VERTICAL 
POSITIVA

VERSÃO 
PREFERENCIAL 
HORIZONTAL 
POSITIVA

VERSÃO 
PREFERENCIAL 
VERTICAL 
NEGATIVA

VERSÃO 
PREFERENCIAL 
HORIZONTAL 
NEGATIVA

LOGOMARCA MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL PÁGINA12 13

dirEtoriA
denis mizne 

Diretor-executivo 

Camila Pereira
flavia goulart

EQUiPE

consElHo
Jorge Paulo lemann 

Presidente

Paulo lemann
Peter graber

Prof. dr. Peter nobel
susanna lemann 

ana luíza farage
anna laura schmidt
Caliane rocha
Camila lacerda
Carlos henrique uehara
Caroline arede
Claudio azzi
Cristieni Castilhos
daniela Caldeirinha
david boyd
elke Klaassen
erik takara
Érika nascimento
ernesto martins faria
felipe michel braga
felipe Proto
fernanda ribeiro
fernando Paiva
gabriela néspoli

gabryel ferrari
guilherme antunes
guilherme barros
helena Velloso
henrique Pimentel
Isadora Caiuby
Jessica oliveira
Jéssika darambaris
Julia Callegari 
Julia tami 
lara alcadipani
laura machado
leonardo Correia
letícia sakata
lígia stocche
luca Jardim
lucas Cardoso
lucas nurches
lucas rocha

luciana elmais
luís felipe moura
mariana fontoura
marina Calife
marina ribeiro
michelle oliveira
mila molina
neimy escobar
Patricia Prante
Pedro Cimionatto
Priscila silvério
rafael Pontuschka
renata oliveira
roberta loboda 
samuel holanda
stefanie ferracciu
tathiana reis
tiago maluta
Victoria giroto 
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contato@fundacaolemann.org.br
facebook.com/fundacaolemann 
youtube.com/fundacaolemann

instagram.com/fundacaolemann
twitter.com/fundacaolemann

fUndAcAolEmAnn.org.Br


	mais gente boa
	base p20
	sala de aula p24
	tecnologia p26
	equipe p30
	vetor brasil p16
	_introducao
	_como fazemos
	_resultados e acoes
	_cases
	_parceiros
	CAPA

	Button 2: 
	Button 40: 
	Button 41: 
	Button 42: 
	Button 43: 
	Button 61: 
	Button 63: 
	Button 66: 
	Button 64: 
	Button 65: 
	Button 62: 
	Button 1044: 
	Button 1045: 
	Button 1046: 
	Button 1047: 
	Button 44: 
	Button 45: 
	Button 1048: 
	Button 1049: 
	Button 1050: 
	Button 1051: 
	Button 1052: 
	Button 46: 
	Button 47: 
	Button 1053: 
	Button 1054: 
	Button 1055: 
	Button 1056: 
	Button 1057: 
	Button 48: 
	Button 49: 
	Button 67: 
	Button 68: 
	Button 69: 
	Button 70: 
	Button 1058: 
	Button 1059: 
	Button 1060: 
	Button 1061: 
	Button 1062: 
	Button 51: 
	Button 60: 
	Button 71: 
	Button 72: 
	Button 73: 
	Button 74: 
	Button 1063: 
	Button 1064: 
	Button 1065: 
	Button 1066: 
	Button 1067: 
	Button 58: 
	Button 59: 
	Button 75: 
	Button 76: 
	Button 77: 
	Button 78: 
	Button 85: 
	Button 86: 
	Button 87: 
	Button 88: 
	Button 89: 
	Button 90: 
	Button 91: 
	Button 92: 
	Button 93: 
	Button 79: 
	Button 80: 
	Button 82: 
	Button 81: 
	Button 83: 
	Button 84: 
	Button 1068: 
	Button 1069: 
	Button 1070: 
	Button 1071: 
	Button 1072: 
	Button 110: 
	Button 54: 
	Button 55: 
	Button 94: 
	Button 1073: 
	Button 1074: 
	Button 1075: 
	Button 1076: 
	Button 1077: 
	Button 10120: 
	Button 22: 
	Button 23: 
	Button 95: 
	Button 97: 
	Button 96: 
	Button 111: 
	Button 112: 
	Button 1078: 
	Button 1079: 
	Button 1080: 
	Button 1081: 
	Button 1082: 
	Button 24: 
	Button 25: 
	Button 98: 
	Button 1083: 
	Button 1084: 
	Button 1085: 
	Button 1086: 
	Button 1087: 
	Button 26: 
	Button 27: 
	Button 99: 
	Button 100: 
	Button 104: 
	Button 105: 
	Button 106: 
	Button 108: 
	Button 101: 
	Button 102: 
	Button 1088: 
	Button 1089: 
	Button 1090: 
	Button 1091: 
	Button 1092: 
	Button 103: 
	Button 1043: 
	Button 28: 
	Button 29: 
	Button 1093: 
	Button 1094: 
	Button 1095: 
	Button 1096: 
	Button 1097: 
	Button 30: 
	Button 31: 
	Button 109: 
	Button 1010: 
	Button 1011: 
	Button 1012: 
	Button 1098: 
	Button 1099: 
	Button 10100: 
	Button 10101: 
	Button 10102: 
	Button 32: 
	Button 33: 
	Button 1013: 
	Button 1014: 
	Button 1015: 
	Button 1016: 
	Button 1018: 
	Button 1019: 
	Button 1020: 
	Button 1021: 
	Button 1022: 
	Button 1023: 
	Button 1024: 
	Button 1025: 
	Button 1026: 
	Button 1027: 
	Button 1028: 
	Button 1029: 
	Button 1030: 
	Button 1031: 
	Button 1032: 
	Button 1017: 
	Button 10103: 
	Button 10104: 
	Button 10105: 
	Button 10106: 
	Button 10107: 
	Button 34: 
	Button 35: 
	Button 1033: 
	Button 10108: 
	Button 10109: 
	Button 10110: 
	Button 10111: 
	Button 10112: 
	Button 36: 
	Button 37: 
	Button 1034: 
	Button 10113: 
	Button 10114: 
	Button 10115: 
	Button 10116: 
	Button 10117: 
	Button 39: 
	Button 1035: 
	Button 10118: 
	Button 10119: 
	Button 1036: 
	Button 1037: 
	Button 1039: 
	Button 1041: 
	Button 1042: 
	Button 1040: 
	Button 1038: 
	Button 107: 


