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Abusca pela excelência com equidade, que sempre pautou as ações da 

Fundação Lemann, passa por construir um sistema educacional muito 

diferente do atual e por formar pessoas que possam liderar transforma-

ções sociais em grande escala no país.

O Brasil não terá a qualidade da educação de que precisa – e que nossos 

alunos merecem – apenas com melhoras incrementais. Em 2013, demos 

passos importantes em direção a uma educação inovadora. Nas salas de 

aula, ampliamos a variedade de plataformas disponíveis aos alunos e o 

alcance de nossa intervenção. Implementamos novos modelos de forma-

ção de professores e gestores – inovadores na forma e no conteúdo – que 

permitiram aliar teoria e prática, escala e apoio intensivo individualizado. 

Ajudamos a buscar evidências e a levá-las aos tomadores de decisão, 

formando pesquisadores, financiando a pesquisa aplicada e disseminan-

do a informação. Atuamos para aproximar pessoas e abrir espaços para 

que novos consensos fossem criados em áreas críticas para o avanço do 

país. Fortalecemos nossas parcerias e as redes que apoiamos, manten-

do a convicção de que ninguém chega realmente longe sozinho. 

É possível construir um sistema educacional que seja efetivo para todos e 

acelerar as transformações sociais no Brasil. Esperamos, com as ações 

descritas a seguir, ter chegado um pouco mais perto desses objetivos.

DENIS MIZNE 
DIreTOr-eXeCUTIVO



Garantir a excelência  
e a equidade na educação 
brasileira. Formar uma rede  
de líderes comprometidos  
com a transFormação  
social. em 2013, avançamos  
na direção desses dois  
objetivos que nos movem.

Fizemos parcerias de peso 
que potencializaram nossos 
esForços e recursos.

desenvolvemos projetos  
que impactaram a vida  
de milhões de pessoas 
em todo o Brasil. tudo isso  
com o trabalho intenso de  
um time motivado e focado  
em resultados. 

os desaFios são Grandes.  
nossa vontade de promover 
mudanças tamBém. 

UMA  
MISSÃO DO 
TAMANHO 

DO BRASIL 



UMA 
ESTRATEgIA 
cLARA pARA 

MUDAR

os projetos e metas  
da Fundação lemann  
são desenhados para  
atinGir quatro objetivos:

_acelerar a adoção de  
inovações educacionais  
de alto impacto no brasil;

_Garantir que redes públicas  
de ensino, escolas e salas  
de aula sejam capazes de 
promover o aprendizado  
efetivo de todos os alunos;

_estimular políticas  
educacionais Baseadas  
em evidências;

_acelerar transformações 
sociais no país, por meio  
de uma rede de líderes  
altamente qualiFicados.



AVANÇOS IMpORTANTES EM 2013

o projeto Khan 
academy nas escolas, 
apoiando 10 mil 
alunos de escolas 
públicas do país  
no aprendizado  
de matemática.

Expandimos

o alcance do portal 
qedu, que se consolidou 
entre Gestores e 
jornalistas como  
a maior fonte de dados 
educacionais do país.

ampliamos

o Gestão para  
a aprendizaGem, 
um novo programa 
de formação 
para diretores e 
coordenadores 
pedagógicos 
comprometidos  
em Garantir que  
todos os seus 
alunos aprendam.

lançamos

o start-ed, um novo 
programa de apoio  
a startups para Fomentar 
o mercado de inovação  
e potencializar o impacto 
das novas tecnoloGias  
na educação.

o seminário internacional 
transFormar, que em sua 
primeira edição já Foi 
reconhecido como um  
dos principais espaços  
de debate sobre inovação 
em educação no brasil.

criamos rEalizamos

o 1º HackatHon de 
dados da educação 
básica, em parceria 
com o inep.

rEalizamos

novas parcerias  
com columbia,  
oxFord e stanFord, 
ampliando ainda  
mais as oportunidades  
de bolsas de estudos 
para brasileiros  
no proGrama  
lemann Fellowship.

fEchamos

https://pt.khanacademy.org
https://pt.khanacademy.org
http://www.qedu.org.br
http://www.qedu.org.br
http://transformareducacao.org.br
http://transformareducacao.org.br
http://hackathondadoseducacionais.org.br
http://hackathondadoseducacionais.org.br
http://hackathondadoseducacionais.org.br


Khan acadEmY  
o programa para ajudar  
a personalizar o ensino  
e o aprendizado de 
matemática levou uma 
plataforma de exercícios  
a mais de 10 mil alunos  
de escolas públicas e teve  
4,5 milhões de vídeoaulas 
vistas em português. 

sTarT-Ed 
o novo programa de estímulo 
a startups educacionais 
apoiou dez projetos 
inovadores, com potencial 
de impactar o aprendizado 
de milhões de alunos 
brasileiros.

sEminÁrio  
Transformar 
a primeira edição  
do encontro reuniu  
800 pessoas e apresentou  
oito experiências inovadoras 
que já estão transformando  
a aprendizagem no mundo.

YoUTUBE EdU 
lançado em novembro, 
o canal já possui 60 mil 
inscritos e reúne milhares 
de vídeoaulas do youtube, 
que passam por um rigoroso 
processo de curadoria.

hBx 
apoiada pela Fundação 
lemann, a escola de 
negócios de harvard (hbs) 
está desenvolvendo sua 
primeira iniciativa de ensino 
a distância, trazendo ainda 
mais inovação e um novo 
modelo de negócio para  
a educação online.

coUrsEra Brasil 
a tradução de sete cursos 
completos para o  
português aumentou  
em 136% o número  
de brasileiros  
matriculados  
na maior  
plataforma  
de moocs  
do mundo.

porTal QEdU 
o portal com dados  
sobre a educação  
brasileira contabilizou 
1 milhão de visitas e foi 
uma das três iniciativas 
escolhidas para  
o banco de propostas  
inovadoras, do inep.

parcEria inEp 
o acordo de cooperação 
técnica apoiou a difusão de 
informações educacionais 
produzidas pelo inep, 
tornando-as ainda mais 
úteis para gestores  
e sociedade. 

EdiTal dE  
pEsQUisas 
quatro pesquisas que 
ajudam a responder  
“como garantir um bom 
professor todos os dias em 
todas as salas de aula?” 
foram aprovadas para  
dividir um financiamento  
de 1 milhão de reais. 

cEnTro lEmann  
dE sTanford 
em seu segundo ano,  
o centro fechou parceria 
com o ipea, desenvolveu 
novas pesquisas sobre 
políticas educacionais 
no brasil e formou cinco 
brasileiros em programas 
de pós-graduação.

lEmann fElloWship 
o programa de talentos para 

brasileiros extremamente 
comprometidos com 

transformações sociais 
expandiu as oportunidades 

em universidades  
como oxford e columbia e 
apoiou 45 novos bolsistas  

em programas de  
pós-graduação.

ciÊncia sEm fronTEiras 
com bolsas complementares 

para os estudantes e 
incentivo à construção de 

colaborações acadêmicas, 
o apoio ao programa do 
governo federal ajudou  

a ampliar em 80%  
o número de bolsistas em 

universidades de excelência.

EsTUdar fora +  
JoVEns inspiradorEs 

o apoio a iniciativas  
da Fundação estudar 

incentiva jovens talentos  
a estudar fora e a promover 

impacto social no brasil. 
no ano de estreia, o portal 

estudar Fora recebeu  
398 mil visitantes únicos  

e o prêmio jovens 
inspiradores, cerca  

de 17 mil participantes  
de todo o brasil.  

talentosinoVação

políTicas EdUcacionais

TÉcnicas didÁTicas 
o curso focado em técnicas 

didáticas e gestão de sala  
de aula formou 218 

professores e 114 gestores.

GEsTão para a 
aprEndizaGEm 

voltado para gestores 
comprometidos em garantir 

o aprendizado de seus 
alunos, o programa formou 

diretores e coordenadores 
pedagógicos de 91 escolas.

conViVa 
desenvolvida por 11 

instituições, a plataforma  
que traz ferramentas de apoio 

à gestão de redes de ensino 
já chegou a 4 mil dirigentes 

de educação de todo o brasil.

TalEnTos da EdUcação 
dez cidades participaram  

do programa que  
busca contribuir para  

a formação de lideranças  
e o desenvolvimento  

de projetos de alto  
impacto nas secretarias 

municipais de educação.

sEminÁrio lídErEs  
Em GEsTão Escolar 

na quinta edição do encontro, 
322 dirigentes municipais  
de são paulo reuniram-se 

por três dias para discussões 
focadas na melhoria da 
qualidade da educação.

gestão

https://pt.khanacademy.org
http://transformareducacao.org.br/
http://transformareducacao.org.br/
http://www.qedu.org.br


pARA  
DESAFIOS  

URgENTES,  
AÇÕES  

INOVADORAS  
E EM EScALA



4,5
MILHÕES DE 

VÍDEOAULAS 
ASSISTIDAS  

NO cANAL DA  
KHAN AcADEMY 

1 milHão de visitas  
ao portal qedu

872 Gestores, diretores  
e proFessores participando  
dos proGramas de Formação

60.000 inscritos no canal  
youtube edu

23.000 visualizações dos vídeos  
do curso técnicas didáticas

1.170 participantes nos  
seminários sobre  
inovação educacional

10.000 alunos de escolas  
públicas no projeto  
Khan academy nas escolas 

136 bolsas de estudos para 
brasileiros na pós-Graduação  
em universidades de ponta  
no exterior

16.187 alunos brasileiros 
matriculados em cursos  
do coursera traduzidos  
para o portuGuês 





pROJETOS  
QUE IMpAcTAM 

A VIDA DE  
MILHÕES DE 

pESSOAS  
EM TODO O 

BRASIL

promoVEr mUdanças  
posiTiVas no dia a dia  
de alunos, proFessores, 
Gestores e líderes é o Foco  
de tudo o que Fazemos. 

conhecer as histórias  
dE QUEm ViVE Essa 
Transformação  
é uma inspiração.

em 2013, nossas ações 
impactaram a realidade  
de BrasilEiros dE Todos  
os EsTados do país.



Nossos alunos relatavam que alguns professores não 
mantinham a atenção deles. Tentávamos de tudo, mas 
sem resultado. Então encontramos o Aula Nota 10 e os 
vídeos das Técnicas Didáticas. Aplicamos as técnicas e 
tudo começou a melhorar. Passamos a filmar as aulas  
e os professores puderam enxergar suas fragilidades,  
o que permitiu enormes saltos de qualidade.

MARIA ELIZABETE OLIVEIRA 
diretora da escola estadual antonia  
Kassawara KatutoK, Gabriel monteiro-sp

O Start-Ed foi excepcional pela riqueza de 
possibilidades. Conversamos com pessoas do setor 
público, escolas privadas, empresas da área de 
educação e fundos de investimento. Também tivemos 
aulas sobre como montar um bom projeto com foco 
na melhoria da educação. O resultado é que todo 
mundo sai engrandecido e podendo fazer mais.

LUIS HENRIQUE JUNQUEIRA 
proFessor de línGua portuGuesa e autor  
do projeto 1º livro, campinas-sp

Em 2013, diagnosticamos uma grande defasagem  
na formação de professores da educação infantil.  

Por meio do Talentos da Educação, pudemos 
saber mais sobre o desenvolvimento das crianças, 

descobrir como elas aprendem. Agora estamos 
iniciando uma formação para toda a rede de ensino 
com um novo olhar, que vai muito além do cuidado.

SOLANgE FRANcO ALBERTI 
assessora-executiva da secretaria  

municipal de educação, colombo-pr

Com o QEdu, conseguimos mapear as principais 
vulnerabilidades e o que era comum em toda a 
Amazônia. São dados oficiais que muitos conheciam 
isoladamente, mas com os gráficos e recortes foi 
possível visualizar a questão regional e iniciar uma 
análise que vai resultar em políticas conjuntas.

DANIELA DA SILVA 
consultora em educação da unesco, 
manaus-am

A bolsa do programa Lemann Fellowship me ajudou 
de duas formas. A primeira foi o suporte financeiro, 
que é difícil para quem quer estudar nos EUA e 
trabalhar para o setor público no Brasil. A segunda 
foi o networking: no momento em que você se torna 
um Lemann Fellow, ganha acesso a uma rede de 
pessoas interessadas em impactar a educação e em 
construir projetos relevantes.

JOSé FREDERIcO NETTO 
lemann Fellow e mestrando em políticas 
públicas na harvard Kennedy school  
oF Government, Goiânia-Go

Nós aprendemos coisas além do que a professora 
ensina por causa da Khan Academy. As aulas 
são muito criativas, têm assuntos que a gente 
nunca tinha visto e fica curioso, assiste, faz os 
exercícios, conversa com os colegas e aprende. 
Gostei tanto que acessei da minha casa. Todo 

mundo que tem computador fez isso.

MARIA cHAIANY FERNANDES ALBUQUERQUE  
11 anos, aluna de escola  

municipal,sobral-ce



“

”

É louvável que a Fundação Lemann esteja apoiando o novo Mestrado Executivo em 
Administração Pública no Brasil, desenvolvido pela School of International and Public 

Affairs e liderado por professores de Columbia. O foco do programa, de formar  
a próxima geração de formuladores de políticas públicas do Brasil e fortalecer  

a sociedade civil, é alinhado com os valores partilhados pela Fundação Lemann e 
Columbia e explica por que a nossa parceria é tão promissora. O fato de ser um modelo 
híbrido pioneiro, que combina a educação online e em sala de aula, ajuda a expandir as 

oportunidades educacionais e aumenta o entusiasmo em torno desse projeto.

LEE BOLLINgER  
PresIDeNTe De COLUmbIA, UNIVersIDADe qUe em 2013 fIrmOU PArCerIA  

COm A fUNDAçãO LemANN PArA UmA sérIe De INICIATIVAs De LONgO PrAzO fOCADAs  
NA fOrmAçãO De LíDeres COmPrOmeTIDOs COm O ImPACTO sOCIAL NO brAsIL   

Nossa parceria com a Fundação Lemann é uma colaboração pioneira para 
compartilhar a Khan Academy com o mundo. A Fundação está fazendo um trabalho 

extraordinário de tradução do conteúdo da Khan Academy para o português,  
além de apoiar dezenas de milhares de estudantes e professores no seu uso.  

Com seus esforços contínuos, a Fundação nos encoraja a pensarmos mais longe e a 
sermos mais ousados, sendo parceiros fortes para alcançarmos nossa missão de prover 

uma educação gratuita e de alto nível para qualquer pessoa, em qualquer lugar.

SALMAN KHAN 
CrIADOr DA KhAN ACADemy, INsTITUIçãO DA qUAL  

A fUNDAçãO LemANN TOrNOU-se APOIADOrA gLObAL em 2013 

Em 2013, Google e Fundação Lemann uniram-se para dar vida à plataforma 
YouTube Edu, um espaço de excelência para vídeos educacionais em português  

na internet, por meio da qual estudantes, professores e escolas de qualquer lugar  
do país podem usufruir de mais de 12 mil vídeoaulas. Em 2014, essa parceria  

será fortalecida. A plataforma continuará a crescer, levando a um número cada vez 
maior de alunos brasileiros um dos principais benefícios do acesso à internet:  

a informação de boa qualidade e novas oportunidades de acesso ao conhecimento.

FáBIO cOELHO 
PresIDeNTe DO gOOgLe brAsIL

NINgUéM  
cHEgA Lá  
SOZINHO



aGradecemos as  
instituições que, com  
seu tempo, compromisso  
e dedicação, nos ajudaram  
a criar, planejar e realizar  
muitas das ações e projetos 
desenvolvidos em 2013.

pARcEIROS  
EM pROJETOS

corrEalização
cursos técnicas  
didáticas e Gestão  
para a aprendizaGem  
elos educacional

edital de pesquisas  
aplicadas 
itaú BBa

qedu 
meritt informação  
educacional

seminário transFormar  
inspirare/porvir

seminário líderes  
em Gestão escolar  
undime-sp

youtube edu 
Google Brasil

apoio  
centro lemann de stanFord 
instituto Múltiplo

Khan academy nas escolas 
fundação telefônica 
instituto natura 
instituto península 
ismart

lemann Fellowship 
universidades  
columbia  
harvard 
illinois (urbana-champaign) 
oxford 
stanford 
ucla  
Yale

Brazilian american  
chamber of commerce

pesquisas 
fundação roberto marinho 
fundação telefônica

seminário líderes  
em Gestão escolar  
abril educação 
mindlab  
mstech 
saraiva 

talentos da educação 
centro de liderança pública

parceiros institucionais: Falconi consultoria de resultados,  
Gusmão e labrunie propriedade intelectual, insper, máquina da notícia, 
pereira neto | macedo advogados, price waterhouse and coopers,  
rodolfo ribeiro e Giovanna Gazzoni, riot, ulhôa canto rezende e Guerra. 



proa prepara jovens  
de baixa renda para a entrada 
no mercado de trabalho.  
em 2013, 150 jovens passaram 
pelo programa proprofissão,  
de qualificação e orientação 
para o desenvolvimento 
pessoal e profissional.

daQUiprafora oferece 
assessoria gratuita para  
alunos de ensino médio 
oriundos de escolas públicas 
para que consigam bolsa  
de estudos em universidades 
norte-americanas. no último 
ano, foram 17 selecionados  
para as bolsas apoiadas  
pela Fundação lemann. 

clp o centro de liderança 
pública é uma organização 
sem fins lucrativos que busca 
formar líderes públicos 
empenhados em promover 
transformações por meio 
da eficácia da gestão e da 
melhoria da qualidade das 
políticas públicas. 

Escola GradUada  
dE são paUlo o programa 
em parceria com a escola 
Graduada concede bolsas  
de estudo integrais para 
filhos de funcionários da 
escola selecionados com  
base em seu potencial 
acadêmico. atualmente, 
o programa financia oito 
estudantes de ensino 
fundamental e médio.  

escola de engenHaria  
do insper o insper se  
prepara para lançar em  
2015 os cursos de engenharia 
mecânica, mecatrônica  
e da computação. com  
o objetivo de formar 

engenheiros com perfil 
inovador e empreendedor,  
a iniciativa conta com o apoio 
da Fundação lemann.

cEnTro rUTh cardoso  
apoio institucional à 
organização, que tem 
como objetivo disseminar 
conhecimento nas áreas 
ligadas às políticas sociais  
e às ciências humanas, 
produzindo e difundindo  
novas ideias.

sT. GallEn – inspEr 
patrocínio a dois programas 
de intercâmbio entre a 
universidade suíça e a 
instituição de ensino brasileira: 
o de docentes e o de alunos. 
no caso dos estudantes,  
o intercâmbio dura um 
semestre e são oferecidas 
bolsas parciais.  

sT. GallEn –  
cÁTEdra lEmann  a nova 
cátedra lemann em ciências 
jurídicas busca estimular  
a produção acadêmica  
e o debate sobre o brasil  
na universidade, especialmente 
em tópicos cruciais como as 
relações legais e econômicas 
entre o país e a europa  
e políticas públicas em  
direito e economia.

insTiTUTo soU da paz  
apoio para o fortalecimento 
institucional da organização, 
que tem como objetivos: 
desenvolvimento de projetos 
sociais para a melhoria 
da segurança pública; 
desenvolvimento de pesquisas; 
promoção de ações que 
influenciem o debate no  
campo da segurança pública  

e monitoramento e influência 
em políticas públicas.

insTiTUTo loB  
do TÊnis fEminino  
treina e incentiva jovens atletas 
para que alcancem nível  
de competitividade mundial  
e se classifiquem entre as 
100 melhores tenistas do 
ranking wta. as atletas moram 
no instituto e contam com 
acompanhamento médico, 
avaliação física e nutricional, 
além de consultoria de 
marketing. a Fundação 
lemann apoia essa iniciativa.

insTiTUTo TÊnis oferece 
treinamento a jovens tenistas 
e técnicos, com o propósito 
de desenvolver a prática do 
tênis no país. o instituto apoia 
tenistas juvenis e profissionais 
de alta perfomance que, sem 
esse suporte, não teriam 
condições financeiras de 
participar de importantes 
campeonatos. a Fundação 
lemann colabora com  
esse programa. 

parcEiros da EdUcação 
apoio a duas das escolas 
beneficiadas pelas ações 
da organização, a fim de 
potencializar os investimentos 
públicos, tornando-as mais 
capazes e produtivas para 
melhorar o aproveitamento 
escolar dos alunos. 

cEnTro dE TEcnoloGia  
E sociEdadE apoio  
institucional à organização,  
que tem por missão investigar 
as implicações jurídicas, sociais 
e culturais advindas do avanço 
das tecnologias da informação 
e da comunicação. 

a Fundação lemann acredita  
na importância de uma  
sociEdadE ciVil plUral  
E moBilizada para ajudar  
a transFormar o brasil. 

INIcIATIVAS QUE 
TRANSFORMAM: 

QUANTO MAIS, 
MELHOR

insTiTUiçõEs E orGanizaçõEs apoiadas Em 2013:



pAIXÃO,  
EXcELÊNcIA  

E FOcO EM  
RESULTADOS:  

O TIME QUE FAZ 
A FUNDAÇÃO  

LEMANN



conselho

JorGE paUlo lEmann 
presidente

paUlo lEmann
pETEr GraBEr
prof. dr. pETEr noBEl
sUsanna lEmann

prof. dr. chrisToph pETEr 
assistente do conselho  

dEnis miznE
diretor-executivo

camila pErEira
Gerente

ElizaBETh macnicol
Gerente

flaVia GoUlarT
Gerente

mila molina
Gerente

ana caTarina pinhEiro
coordenadora de comunicação

anna laUra schmidT
coordenadora de projetos

daniEla caldEirinha
coordenadora de projetos

ErnEsTo faria
coordenador de projetos

faBiana prianTi
coordenadora de projetos

JUliana caValcanTE
coordenadora de projetos 

mariana chrisToVam
coordenadora de projetos

rEnaTa oliVEira
coordenadora adm.-financeira

ana carolina piacEnTini
assistente pmo

camila lacErda
assistente de projetos

calianE rocha
auxiliar administrativa

JosÉ GilBErTo Boari
assistente de projetos

lara alcadipani
assistente de comunicação

lUcas rocha
assistente de projetos

marina rUsso
assistente de projetos

michEllE oliVEira
assistente-executiva

amanda maTTa 
loUisEE da crUz  
estagiárias



r. dos pinheiros, 870 
25º andar | pinheiros 
05422-001 | são paulo-sp 

desiGn estÚdio laBirinto 
ilustração osilva

MAIS UM  
pASSO pARA 
MUDAR A  
REALIDADE 
DA EDUcAÇÃO 
NO BRASIL

http://fundacaolemann.org.br/


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

www.fundacaolemann.org.br
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