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Acreditamos

em um Brasil melhor.
Um Brasil mais justo e avançado. Trabalhamos para
que todas as pessoas possam alcançar seu máximo
potencial. Para que crianças e jovens de Norte a Sul
do país tenham acesso a oportunidades. Colaboramos
com líderes e organizações comprometidas com
transformações sociais, com a estruturação de
políticas públicas, com Secretarias de Educação e
salas de aula, potencializando talentos de pessoas
que compartilham do nosso sonho.

Nas páginas deste relatório você poderá ver exemplos de tudo isso.

Histórias e conquistas que marcaram 2017, o ano em que completamos
15 anos. Concluímos um ciclo em que estudamos, colocamos a mão na
massa, erramos, tentamos novamente e aprendemos. Conhecemos

pessoas e organizações que também acreditam na missão de transformar
o Brasil para melhor. E trabalhamos juntos para garantir os avanços

de que o país precisa, com educação pública de qualidade e pessoas
comprometidas em fazer a diferença.

	São só os primeiros 15 anos. Seguimos juntos, sonhando grande
e com os pés no chão. Por um Brasil feito por todos e para todos.
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Todos
os alunos
aprendendo
com educação
pUblica de
qualidade
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Gente boa e
bem preparada
fazendo
a diferença
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como fazemos Para construir um Brasil melhor,
mergulhamos nos principais desafios sociais.
Entendemos as demandas de quem está na ponta
e buscamos soluções efetivas e escaláveis.
Tudo isso com foco em excelência e equidade.
Conheça mais nosso trabalho e os resultados de 2017.

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.
parceiros

educação

lideranças

pública de qualidade

e impacto social

VISão

Um Brasil justo e avançado, onde todos têm
a oportunidade de ampliar seu potencial para
fazer escolhas e criar impacto positivo no mundo.
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A Base Nacional
Comum Curricular
foi homologada

E trabalhamos, como parte
do Movimento pela Base,
para que o país tivesse um
documento final de qualidade.

Mais de

500 pessoas

apoiadas por nossos
programas de desenvolvimento
de lideranças fazendo a
diferença no país.

600
MIL ALUNOS

em redes públicas de ensino
parceiras do programa Formar,
trabalhando com foco na
melhoria da aprendizagem.

Educação
Conectada

Ajudamos a colocar
o tema como prioridade,
concretizando-se em uma
política que vai levar internet
a todas as escolas públicas
do Brasil até 2024.
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centros
de pesquisas

e 3 programas com foco
no Brasil em algumas das
melhores universidades
do mundo, gerando
conhecimento e formando
talentos para o país.

Lançamento

do primeiro programa
para desenvolver lideranças
públicas do Brasil, em
parceria com a RAPS.
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Educação pública de qualidade
é possível e acontece com políticas que
garantem equidade, educadores que
acreditam em seus alunos e aprendizagem
conectada com o século 21
Um país justo e avançado é aquele que assegura o direito de aprender
de todos os alunos. É importante garantir que isso aconteça em

cada sala de aula do Brasil e, por isso, falar sobre educação no ano

de 2017 é falar da Base Nacional Comum Curricular. É a primeira

vez que o Brasil tem uma política pública que explicita os direitos de
aprendizagem de todos os alunos da Educação Infantil e do Ensino

Fundamental. Homologada em dezembro de 2017 pelo Ministério da
Educação, a BNCC representa avanços importantes para a equidade

e a qualidade da educação.

Desde 2015, participamos ativamente do Movimento pela Base,

grupo não governamental com mais de 60 pessoas e instituições
que promove debates, pesquisas e iniciativas por uma base de

qualidade. Em 2017, começamos a focar também nos desafios de

tornar a BNCC uma realidade na sala de aula. Apoiamos

A homologação da Base
é um marco e norteia uma
mudança na estrutura do
fazer educação em nossas
escolas. As competências
do documento propõem um
ensino com o aluno no centro
do aprendizado.”
Willmann Costa,
professor e gestor
do Colégio Estadual
Chico Anysio (RJ)
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estados e municípios na construção do primeiro Guia

de Implementação e reunimos Secretarias de Educação

de todo o país para que começassem a preparar seus
currículos locais em regime de colaboração. Com a

Universidade Columbia e em parceria com a Artemisia
realizamos o Desafio Start-Ed, desta vez focado

em apoiar soluções inovadoras que colaborem com a

implementação da BNCC. Além disso, apoiamos projetos

base
nacional
comum
curricular

A expectativa é
que a BNCC
chegue
às salas
de aula
em 2019

Agora, estados
e municípios
trabalham
em regime de
colaboração
para alinhar seus
currículos.

como os Planos de Aula, uma parceria com Google.org e Nova Escola
para a criação de recursos didáticos digitais feitos por professores e
para professores. Os materiais são alinhados à BNCC e gratuitos.

“Ainda que 74% dos professores digam que planejam todas as suas
aulas, fomos pesquisar mais a fundo e vimos que o planejamento
muitas vezes é pensado como uma lista de conteúdos. Mas um plano
de aula é muito mais que isso. Tem conteúdo, atividades, avaliação e
muito mais. O plano de aula precisa pensar muito bem no momento
do professor e do aluno. Os estudos mostram a importância do
planejamento na aprendizagem dos alunos.” Juliana Cavalcante,
Gerente da Nova Escola.

Para que alunos e professores de todas as regiões tenham acesso a
recursos didáticos de qualidade, alinhados à Base, a tecnologia
será sem dúvida uma grande aliada. Ter internet rápida nas

escolas, professores e gestores preparados para usá-las e uma

boa seleção de recursos educacionais digitais amplia o acesso ao
conhecimento, facilita que os alunos sejam protagonistas de seu

aprendizado e reduz desigualdades entre as redes pública e privada.
Atualmente, segundo a TIC Educação 2016, apenas 4% das escolas
públicas contam com mais de 21 Mbps de internet, que é o mínimo

Apenas 4% das escolas públicas
do Brasil têm acesso à internet
com conexão de qualidade.

recomendado para uso pedagógico.
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Desde 2012 estudamos, aprendemos e aplicamos conhecimento sobre
o uso de tecnologia e internet em sala de aula. Realizamos iniciativas
como o Inovação nas Escolas, que levou recursos didáticos digitais
para mais de 240 mil alunos em 1.028 escolas. Ao longo dos anos,

também trabalhamos em conjunto com parceiros como Porvir, Centro

de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) e Instituto de Tecnologia
e Sociedade do Rio (ITS Rio) . Todo esse trabalho e mobilização se

concretizaram em novembro de 2017, quando foi lançada

A pergunta não é ‘por que
priorizar a educação na política
de banda larga’, mas, sim, por
que não priorizar? É urgente e
determinante para a melhoria
da educação em todo o Brasil.”
Alessio Costa Lima,
presidente da Undime

a Política de Inovação Educação Conectada, que prevê

conexão em alta velocidade em todas as escolas públicas
até 2024. Além disso, inclui o lançamento do portal

integrado de recursos digitais do MEC e uma estrutura de
apoio a estados e municípios, em parceria com

o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed)

e a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

Para garantir a melhoria da qualidade da educação, o trabalho direto com

redes de ensino de todo o país, na ponta, é outra frente que tem sido uma
prioridade para a Fundação. Em 2017, com o programa Formar, firmamos

As políticas
educacionais
e as ações
pedagógicas
apoiadas pelo
programa
Formar chegam
até a sala
de aula para
colaborar com a
aprendizagem
dos alunos.
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educação
conectada

600

parcerias para apoiar redes públicas de educação em quatro estados e
programa
formar

13 municípios de todas as regiões do Brasil . São mais de 600 mil

Mais de

alunos impactados. Com até três anos de duração, o programa é cus-

tomizado para a realidade de cada rede, oferecendo apoio em políticas
educacionais, formações continuadas e ações pensadas em sintonia

MIL ALUNOS

entre as escolas e as Secretarias de Educação. Tudo para colaborar
com a aprendizagem dos alunos.

“No programa Formar trabalhamos o acompanhamento pedagógico para ir

até as escolas e entender o que realmente acontece. Agora podemos auxiliar ainda mais os professores e isso é muito significativo”, conta Maria Lucia
Soares, diretora de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação do

Rio Grande do Norte. A secretária de Educação de Novo Gama (GO),

Maria da Guia, reforça: “Os educadores da Secretaria e das escolas estão
se responsabilizando cada vez mais pela aprendizagem dos alunos.”
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REDES
PÚBLICAS
de educação

1.500

PROFISSIONAIS
da educação

E os educadores são os protagonistas para alcançar uma educação

de qualidade. Nenhuma iniciativa muda a educação sem a participação
e a valorização dos professores. São eles que fazem a aprendizagem
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acontecer, vivendo a realidade e os desafios de cada aluno. Além das

salas de aula, os educadores querem e precisam participar do debate e
da construção de políticas públicas.

Para isso, apoiamos redes como a Conectando Saberes e os Talentos

da Educação. São espaços para trocas, compartilhamento, formações e

realização de projetos. Um exemplo prático do que as redes oferecem foi a viagem ao SXSW Edu, em que educadores tiveram a

O YouTube EDU é uma
parceria com o Google para
oferecer novas formas de
aprender e ensinar. Com
videoaulas inovadoras, a
plataforma tem 3 bilhões
de visualizações e 27
milhões de inscritos. Em
2017, realizamos o primeiro
encontro com professores
edutubers do país inteiro.
Eles dividiram práticas
e ideias para o YouTube
EDU ajudar mais alunos e
professores.“Este ambiente
com pessoas que fazem tudo
o que podem com tão pouco é
totalmente inspirador.”
Julia Jaccoud, edutuber
do canal A Matemaníaca.
Outro momento de
inspiração e parceria foi o
Transformar, maior evento
de inovação na educação
do Brasil. Realizada por nós,
com o Instituto Península e
o Inspirare, a terceira edição
recebeu convidados do
mundo inteiro. Os painéis
temáticos abordaram
cultura maker, habilidades
socioemocionais, realidade
aumentada e temas
conectados à aprendizagem
no século 21.
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oportunidade de participar de discussões em uma das principais
conferências sobre educação do mundo.

“A Fundação Lemann foi um divisor de águas na minha vida
profissional. Antes pensava educação de forma isolada e solitária,
agora não me sinto mais só. Participar da Conectando Saberes me
ajuda a dar passos firmes para redesenhar minha prática todos os
dias.” Marlucia Brandão, educadora em Marataízes (ES)
Para o diálogo crescer ainda mais, apostamos na Nova Escola

e na comunidade Conselho de Classe, no Facebook. Também

reconhecemos e celebramos práticas exemplares apoiando o

Prêmio Educador Nota 10, da Fundação Victor Civita - que há

20 anos identifica professores e gestores escolares com proje-

tos transformadores. Muitas outras iniciativas acontecem com o

apoio de nossos parceiros . Ao longo de 2017, colabora-

mos com mais de 40 organizações em iniciativas para melhorar
a qualidade da educação.

Nos próximos anos, continuaremos buscando parcerias

com alunos, educadores, escolas e redes públicas de ensino
para garantir a aprendizagem, a equidade e a qualidade da

educação, buscando um Brasil melhor, mais justo e inclusivo.

conectando
saberes
A Conectando
Saberes é feita
por professores
e para professores. São mais de
170 educadores
e profissionais de
referência em 13
regiões. O que eles
têm em comum?
Compromisso
e projetos que
já acontecem
para melhorar a
aprendizagem dos
alunos. Juntos,
debatem e criam
novas ações por
uma educação pública de qualidade.

Encontro da Conectando Saberes
de 2017 reuniu mais de 100
educadores que compartilharam
ideias, projetos e sonhos.
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Centenas de jovens
lideranças e organizações
já se comprometeram com
o país e com a solução
de desafios sociais.
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Pessoas que sonham grande e se
comprometem com um Brasil melhor
contam com nossas formações, conexões e apoio
para garantir os avanços de que o país precisa
Existem vários caminhos que podem ser trilhados para construir um
Brasil melhor. Nós acreditamos que dar oportunidade para que as

pessoas possam alcançar seu máximo potencial é um deles. Por isso
colaboramos com projetos de vida de pessoas que compartilham do
nosso sonho, potencializando seus talentos. Para que pessoas mais

preparadas possam ajudar a solucionar os maiores desafios do Brasil.
Em todo o país, encontramos talentos comprometidos que acreditam,

querem e colocam a mão na massa para gerar mudanças positivas, com
diversidade, integridade, diferentes visões de mundo e ética. Nas três

redes de pessoas que apoiamos, já são mais de 500 integrantes que

têm oportunidades de desenvolvimento, conexões e apoio para seus
projetos chegarem cada vez mais longe.
redes de
lideranças

No programa Lemann Fellowship,os participantes recebem bolsas de

barack
obama

Em 2017, a parceria envolveu Harvard, Stanford, Columbia, MIT, Oxford,

Em outubro, um
grupo de Lemann
Fellows teve um
encontro muito especial com Barack Obama. Foi a primeira visita do ex-presidente
norte-americano ao
Brasil e ele aproveitou
para conhecer jovens
que estão fazendo
a diferença no país.

pós-graduação em algumas das melhores universidades no exterior.
UCLA, Illinois (UIUC) e Yale. O programa também oferece atividades
de desenvolvimento de liderança e carreira. Já a rede Talentos da

Educação tem quase 100 integrantes que trabalham todos os dias pela
qualidade do aprendizado. E, expandindo nossos horizontes, em 2017
formamos a primeira turma de Talentos da Saúde, com profissionais
de diferentes regiões e trajetórias pensando juntos na qualidade e no
desenvolvimento do setor.

Maior
encontro
de líderes

Por quatro
dias, reunimos
integrantes de
todas as nossas
redes. Cerca
de 300 Lemann
Fellows, Talentos
da Educação
e Talentos da
Saúde estiveram
juntos para falar
e aprender sobre
integridade,
diálogo
democrático
e a importância
do otimismo
diante dos
desafios do país.
“Trocar com
pessoas tão
capazes e
motivadas que
querem ser parte
da solução renova
as esperanças”,
comenta Deborah
Lourenço,
Lemann Fellow.
“O encontro
é uma injeção
de otimismo e
generosidade”,
destaca Aline
Santos, Talento
da Educação.
15

Tanto nos encontros e palestras
com atores relevantes de políticas
públicas quanto nas visitas a
organizações que servem à
população em saúde, segurança e
educação, o programa causa uma
transformação verdadeira na gente.
A troca de experiências
e o contraponto de ideias nos
faz nos sentirmos parte de um
movimento que veio para ficar
e que mudará o Brasil.”
Bruno Schettini,
participante do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento de Lideranças Públicas

Além de campos específicos como saúde e educação,
o desejo de formar gestores públicos para diferentes
áreas de transformação social motivou a criação

do Programa de Apoio ao Desenvolvimento de

Lideranças Públicas com a RAPS (Rede de Ação Política

pela Sustentabilidade). O objetivo é oferecer formação

e aperfeiçoamento para que pessoas que desejam atuar
no setor público estejam mais preparadas para

solucionar desafios sociais, contribuindo também para
o fortalecimento de novas lideranças políticas no país.

A partir do trabalho que realizamos com desenvolvimento e formação
de pessoas em nossos programas, identificamos a oportunidade de
trabalhar mais a fundo o tema da gestão de pessoas no setor

público . Em 2017, demos um passo relevante nesse sentido, com

o evento “Brazil Rising: uma nova gestão pública para um novo Brasil”,

realizado em parceria com a Universidade de Yale e a Blavatnik School

of Government da Universidade de Oxford. O encontro reuniu gesto-

res públicos, políticos, acadêmicos e representantes da sociedade civil

com diversas visões ideológicas e partidárias. Foi uma oportunidade de
debater a gestão de pessoas no setor público pensando em inovação,
integridade e transparência, entre outros temas.

Todos os esforços dão resultados
Nos últimos anos, estudamos e
aprendemos mais sobre gestão de pessoas
no setor público, entendendo a relevância
de ter as pessoas mais aptas em cargos
decisivos. Na Brazil Rising falamos com
representantes da gestão pública sobre
esse tema, abordando questões como
inovação, formação e transparência em
cargos de liderança da alta administração.
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concretos, como o trabalho do Lemann
Fellow Joan França, que é especialista

em sustentabilidade da Subsecretaria de
Relações Internacionais do Governo do

Estado do Rio de Janeiro. Ele coordena a

agenda internacional do desenvolvimento
sustentável e das mudanças climáticas,

Programa
de Líderes
Públicos

Lideranças de todas as nossas redes debateram e aprenderam juntas no maior
encontro de Lemann Fellows, Talentos da Educação e Talentos da Saúde.

além de ser gerente do projeto Regions Adapt, primeira iniciativa

global de adaptação às mudanças climáticas na esfera de governos
estaduais e regionais. Outra inspiração são as ações da Talento da
Saúde Isabella Vallejo, que ajudou a reestruturar a gestão de 39

hospitais universitários. Ela foi indicada para o Prêmio Veja-se na

categoria Políticas Públicas. A vencedora dessa categoria foi Joice

Toyota, Lemann Fellow que lidera o Vetor Brasil, organização parceira

da Fundação Lemann que trabalha junto a governos estaduais e

municipais para atrair, avaliar e desenvolver profissionais públicos.
Esses são só alguns exemplos de dezenas de mudanças significativas

geradas por pessoas e organizações que nós apoiamos. Sabemos que
existem muitos desafios, mas vamos juntos fortalecendo o poder de

multiplicação de nossas redes, de centenas para milhares, de milhares
para todos. Crescendo, aprendendo e trabalhando pelo sonho e pela
certeza de um Brasil melhor.

••
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2018

COMPROMISSO
COM UM
BRASIL
MELHOR
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O ciclo de 15 anos que completamos em

2017 trouxe conquistas e aprendizados que nos ajudaram
a construir nossa visão de futuro. Seguimos trabalhando para
que as pessoas possam alcançar seu máximo potencial e
sonhando com um Brasil mais justo e avançado. Olhando para
os próximos cinco anos, reforçamos em nossos objetivos
o compromisso de ser parte de um ecossistema que busca
uma educação pública de qualidade, para que todos os alunos
de fato aprendam. Mais do que isso, que sintam prazer em
aprender e que os professores sintam prazer em ensinar.

Acreditamos que talento e boas ideias podem surgir em qualquer lugar.

Por isso queremos ampliar cada vez mais o apoio que oferecemos a pessoas
que dedicam suas vidas a gerar mudanças positivas em diversas partes
do Brasil, por meio de nossas redes e programas. Desenvolver pessoas

comprometidas com um país melhor, dar oportunidades para que possam
ir mais longe e estejam mais preparadas para novos desafios é contribuir
com a realidade desses indivíduos e a do Brasil.

Aprendemos que, para solucionar os desafios do país, é necessário

o trabalho conjunto de várias pessoas e organizações. A Base Nacional

Comum Curricular foi construída assim. Ela representa, sem dúvida, um passo
importante para garantir equidade na educação, mas foi apenas o começo.
É preciso torná-la realidade em todas as salas de aula do país e ter escolas
e professores mais preparados para a educação do século 21.

Seguimos trabalhando junto com outras organizações e apoiando projetos
inovadores de pessoas comprometidas com a transformação do Brasil.
Vamos continuar nos inspirando em suas histórias e em seu desejo de

construir uma sociedade mais justa, inclusiva e cheia de oportunidades.
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Ninguém chega lá sozinho
Para fazer mais e cada vez melhor, buscamos
construir e trabalhar lado a lado com
organizações que compartilham do nosso
sonho e apoiar iniciativas com potencial de
gerar grandes mudanças positivas no Brasil.
Para garantir
a aprendizagem
dos alunos:

• Planos de aula alinhados
à BNCC, em parceria
com Google.org e
Nova Escola: até 2019,
todas as disciplinas
previstas na BNCC terão
materiais didáticos
gratuitos, elaborados
por professores para
professores.
• Tecnologias para
implementação da
BNCC com apoio da
Omidyar: investimento
vai viabilizar
desenvolvimento
e adaptação de
tecnologias que
contribuam para que
a BNCC chegue às
salas de aula.

• Formações com
Consed e Undime:
capilaridade, articulação
e conhecimento das
necessidades da ponta
foram fundamentais
para construir e
disseminar o Guia
de Implementação
da BNCC.
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Por uma educação
conectada com
o século 21:

• Mobilização para
criação de política de
inovação nas escolas
com o CIEB: com sua
expertise no tema
e articulação com
diversos atores, o CIEB
foi decisivo para colocar
o tema na pauta do
governo e contribuir
para a formulação da
política pública.
• Grandes eventos do
YouTube EDU em
parceria com o Google:
realizamos o primeiro
encontro anual com
a presença de 110
edutubers e o primeiro
Aulão Enem do YouTube
EDU com transmissão
ao vivo, chegando
a mais de 500 mil
visualizações.

Para garantir o
protagonismo dos
educadores:
• Reconhecimento para
educadores com o

Prêmio Educador Nota
10: parceria com a
Fundação Victor Civita dá
cada vez mais visibilidade,
não só para os dez
vencedores como para os
50 educadores finalistas.

Para desenvolver
lideranças
comprometidas
com um Brasil
melhor:

• Formação para líderes
públicos com a RAPS:
parceria conta com a
experiência da RAPS
em formação de
lideranças públicas para
desenvolver pessoas
comprometidas com um
Brasil melhor e alinhadas
com os princípios do
programa.
• Crescimento dos
programas do Vetor Brasil
como porta de entrada
de jovens na gestão
pública: 94 novos
trainees selecionados
e um total de 150
trainees nas redes em
todo o Brasil, garantindo
diversidade de perfis.

Parceiros

Amplifica, Artemisia Negócios Sociais, Associação de Jornalistas da Educação (Jeduca),

Associação Endowment Direito GV, Associação Parceiros da Educação, Brasil Cursinhos,
Canal Futura, Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais (CEIPE/FGV),

Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC), Centro

de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB), Centro de Liderança Pública (CLP), Centro

Ruth Cardoso, CERSI/Anvisa, Christensen Institute, Codeclub Brasil, Conselho Nacional de

Secretários de Educação (Consed), Conviva Educação, Daquiprafora, Elos Educacional, Ensina
Brasil, Escola Digital, Fábrica de Aplicativos, The Lindau Nobel Laureate Meetings, Fundação
Estudar, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (FMCSV),

Fundação Roberto Marinho, Fundação Telefônica Vivo (FTV), Fundação Victor Civita (FVC),

Geekie, Gerando Falcões, Grupo de Institutos Fundações e Empresas (GIFE), Google, Graded
São Paulo, HandTalk, Hospital Israelita Albert Einstein, Humanitas 360, Interdisciplinaridade

e Evidências no Debate Educacional (IEDE), Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA),

Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), Instituto Inspirare, Instituto Aliança, Instituto Canoa,
Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP), Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo,
Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS Rio), Instituto Escala, Instituto Igarapé,

Instituto Lob do Tênis Feminino, Instituto Natura, Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas

em Oftalmologia, Instituto Península, Instituto Proa, Instituto Rodrigo Mendes, Instituto Sou

da Paz, Instituto Tênis, Itaú BBA, Khan Academy, Laboratório de Educação, Letrus, Mathema

Formação e Pesquisa, MGOV, Movimento Mapa Educação, Mundo Maker, Nova Democracia,

Omidyar Network, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),

Projeto Colabora, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS), Rede Nacional

de Ensino e Pesquisa (RNP), SciBr Foundation, Sociedade Brasileira de Física, Sociedade
Brasileira de Matemática (SBM), Todos pela Educação, Tuneduc, União dos Dirigentes
Municipais de Educação – Undimes, University of St. Gallen, Vetor Brasil.

Agradecemos também aos parceiros que prestaram serviços pro bono durante 2017:

Pereira Neto Macedo Advogados, Mereo, PwC Brasil, New-i Mídia Interativa, Google
e Amazon Web Service.
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Universidades

Temos muito orgulho de nossa colaboração de longa data
com algumas das melhores universidades do mundo. Além
de parceiras na formação de mais de 380 talentos de nossas
redes, o apoio a essas instituições também viabiliza a realização
de pesquisas, seminários e iniciativas de grande impacto para
nossa missão no Brasil. Alguns destaques de 2017:
Instituto de
Tecnologia de
Massachusetts
(MIT) - Fortalecimento
da Rede Brasileira de
Aprendizagem Criativa
e realização do Scratch
Day no Brasil.
Teachers College,
Columbia - Debate
sobre a BNCC e formação
em educação para
talentos de nossas redes.
Universidade de
Illinois (UIUC) Realização do seminário
Lemann Dialogue 2017,
com debates sobre os
principais desafios sociais
brasileiros.
Columbia - Consultoria
para desenvolvimento
do programa Formar e
realização do Desafio
Start-Ed (saiba mais
nas páginas 6 e 9).
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Harvard - Seis
pesquisas selecionadas
pelo fundo que estimula
a colaboração entre
pesquisadores brasileiros
e de Harvard e foca
em temas prioritários
para mudanças sociais
no Brasil.
Oxford - Parceiros
na realização do evento
Brazil Rising, com foco
em gestão de pessoas
no setor público (saiba
mais na página 14).
Stanford Desenvolvimento e
implementação do PED
Brasil, programa de
formação de professores
de Matemática.
Yale - Parceiros na
realização do evento
Brazil Rising, com foco
em gestão de pessoas
no setor público (saiba
mais na página 14).

Organizações
associadas

Nova Escola
Lançamento de um novo
site com mais de 200 mil
cadastrados em quatro
meses, marcando um
processo de reinvenção,
com foco no uso de
tecnologia para fortalecer
o educador. Para refletir
essa mudança, foram
criadas novas seções no
site, englobando diferentes
conteúdos pensados
para educadores, como
cursos on-line e clube de
benefícios. Outro destaque
dessa nova fase é o projeto
de Planos de Aula (saiba
mais na página 7).
QEdu
Mais de 8,5 milhões de
visualizações no Portal
QEdu. Além disso, foi
lançado o QEdu Provas,
uma solução digital
e online que apoia a
realização de avaliações
pelas Secretarias de
Educação.

Conselho

Jorge Paulo Lemann
Presidente
Susanna Lemann
Paulo Lemann
Florian Bartunek
Prof. Dr. Peter Nobel
Peter Graber

Dr. Christoph Peter
Secretário do Conselho

EQUIPE

Denis Mizne
Diretor-executivo
Camila Pereira
Diretora de Políticas Educacionais
Anna Laura Schmidt
Daniela Caldeirinha
David Boyd
Elke Klaassen
Felipe Proto
Guilherme Antunes
Lara Alcadipani
Pedro Ivo Resende
Abidan Henrique Silva
Ana Luíza Farage
André Simmonds de Almeida
Beatriz Lima
Caio Ferrari
Caio Martins Poli
Caliane de Jesus
Camila Lacerda
Carlos Uehara
Catherine Chede
Claudio Azzi
Cristieni Castilhos
Cristina Castellan
Erik Takara
Érika Nascimento

Ernesto Martins Faria
Felipe Michel Braga
Fernanda Ribeiro
Fernando Paiva
Gabriela Néspoli de Camargo
Guilherme Barros
Helena Velloso
Henrique Pimentel
Isadora Andrade
Isadora Caiuby
Jessica Oliveira
Jéssika Darambaris
João Bordon
Júlia Callegari
Julia Tami Ishikawa
Leonardo Correia
Leticia Biaggioni
Letícia Sakata
Ligia Stocche
Lucas Cardoso
Lucas Rocha
Luciana Elmais
Luis Felipe Moura

Luisa Panico
Mariana Fontoura
Mariana Pereira
Marina Ribeiro
Michelle Oliveira
Natália Gomes
Neimy Karina Escobar
Paulo Roessle
Pedro Cimionatto
Peter Sonnenberg
Priscila Silvério
Renata Oliveira
Roberta Loboda
Samuel Holanda
Stefanie Ferracciu
Tainá Costa
Tamires Vilela
Tathiana Reis
Tiago Maluta
Victoria Giroto
Vinicius Bueno
Weber Sutti
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instagram.com/fundacaolemann
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