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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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lideRanças 
e impacto social

educação 
pública de qualidade

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.

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.

parceiros
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600
em redes públicas de ensino 
parceiras do programa Formar, 
trabalhando com foco na 
melhoria da aprendizagem.

mais de 

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

lançamento  
do primeiro programa  
para desenvolver lideranças 
públicas do brasil, em  
parceria com a rAPs.

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.

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.

4 
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.

mIL aLUNos
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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 

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 

A ExpEc-
tativa é 

quE A BNcc 
chEguE  

àS SAlAS 
DE AulA  
Em 2019

Agora, estados 
e municípios 

trabalham 
em regime de 

colaboração 
para alinhar seus 

currículos.

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)

BASE 
NAcioNAl 

comum 
curri- 
culAr

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
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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 

recomendado para uso pedagógico.

apenas 4% das escolas públicas 
do brasil têm acesso à internet 
com conexão de qualidade.
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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 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 

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

EDucAção 
coNEctADA

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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17

1.500

Redes 
púbLIcas 

de educação

pRofIssIoNaIs 
da educação

mais de

mIL aLUNos

parcerias para apoiar redes públicas de educação em quatro estados e 

13 municípios de  todas as regiões do brasil . são mais de 600 mil 

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 

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 auxi-

liar 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.”

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 

progrAmA 
formAr 600
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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 ofe-

recem foi a viagem ao sXsW edU, em que educadores tiveram a 

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 professo-
res. 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 pú-
blica de qualidade.

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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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.



15

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.

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.

No programa lemann fellowship,os participantes recebem bolsas de 

pós-graduação em algumas das melhores universidades no exterior. 

em 2017, a parceria envolveu Harvard, stanford, columbia, mit, oxford, 

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. 

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

rEDES DE  
liDErANçAS

maior 
encontro 
de líderes

BaraCk 
oBAmA
Em outubro, um  
grupo de Lemann 
Fellows teve um  
encontro muito espe- 
cial com  Barack Oba-
ma.  Foi a primeira vi-
sita do ex-presidente 
norte-americano ao 
Brasil e ele aproveitou 
para conhecer jovens  
que estão fazendo  
a diferença no país.

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



16

progrAmA 
DE líDErES 

púBlicoS

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 

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, 

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

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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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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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. 

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. 

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.
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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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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). 

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).   

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: 

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.

Universidades organizações 
associadas
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EquipE

denis mizne 
Diretor-executivo 

camila pereira 
Diretora de Políticas Educacionais

coNSElho

Jorge paulo lemann 
Presidente

susanna lemann 
paulo lemann 

florian bartunek 
prof. dr. peter nobel 

peter Graber

dr. christoph peter  
Secretário do Conselho

 

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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contato@fundacaolemann.org.br
facebook.com/fundacaolemann 
youtube.com/fundacaolemann

instagram.com/fundacaolemann
twitter.com/fundacaolemann

fundacaolemann.oRG.bR


