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busca 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 transformações 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 formação 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 disseminando 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, mantendo 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

UMA
MISSÃO DO
TAMANHO
DO BRASIL

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
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.

criamos

Expandimos

realizamos

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 Projeto Khan
Academy nas Escolas,
apoiando 10 mil
alunos de escolas
públicas do país
no aprendizado
de matemática.

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.

AVANÇOS IMPORTANTES EM 2013
ampliamos

lançamos

fechamos

o alcance do Portal
QEdu, que se consolidou
entre gestores e
jornalistas como
a maior fonte de dados
educacionais do país.

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

novas parcerias
com Columbia,
Oxford e Stanford,
ampliando ainda
mais as oportunidades
de bolsas de estudos
para brasileiros
no programa
Lemann Fellowship.

realizamos
o 1º Hackathon de
Dados da Educação
Básica, em parceria
com o Inep.

inovação
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.

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.

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.

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.

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

talentos
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.

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.

gestão

políticas educacionais
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.

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.

para
DESAFIOS
URGENTES,
AÇÕES
INOVADORAS
E EM ESCALA

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

4,5

milhões de
VÍDEOAULAS
ASSISTIDAS
NO CANAL DA
KHAN ACADEMY

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.

PROJETOS
QUE IMPACTAM
A VIDA DE
MILHÕES DE
PESSOAS
EM TODO O
BRASIL

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.

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.

Daniela da Silva
consultora em educação da Unesco,
Manaus-AM

Maria Chaiany Fernandes Albuquerque
11 anos, aluna de escola
municipal,Sobral-CE

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

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.

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.

Maria Elizabete Oliveira
diretora da Escola Estadual Antonia
Kassawara Katutok, Gabriel Monteiro-SP

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

“

NINGUÉM
CHEGA LÁ
SOZINHO

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

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

APOIO

Cursos Técnicas
Didáticas e Gestão
para a Aprendizagem

Instituto Múltiplo

Elos Educacional

Centro Lemann de Stanford

Khan Academy nas Escolas

Edital de Pesquisas
Aplicadas

Itaú BBA

Fundação Telefônica
Instituto Natura
Instituto Península
Ismart

QEdu

Lemann Fellowship

Meritt Informação
Educacional

Seminário Transformar

Inspirare/Porvir

Seminário Líderes
em Gestão Escolar

Undime-SP

Universidades

Columbia
Harvard
Illinois (Urbana-Champaign)
Oxford
Stanford
Ucla
Yale
Brazilian American
Chamber of Commerce

YouTube Edu

Google Brasil

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.

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:
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.

e monitoramento e influência
em políticas públicas.

Centro Ruth Cardoso

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.

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

Instituto LOB
do Tênis Feminino

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.

PAIXÃO,
EXCELÊNCIA
E FOCO EM
RESULTADOS:
O TIME QUE FAZ
A FUNDAÇÃO
LEMANN

CONSELHO
Jorge Paulo Lemann
Presidente

denis mizne
Diretor-executivo

Ana Catarina Pinheiro
Coordenadora de comunicação

Mariana Christovam
Coordenadora de projetos

Lara Alcadipani
Assistente de comunicação

Paulo Lemann
Peter Graber
Prof. Dr. Peter Nobel
Susanna Lemann

CAMILA PEREIRA
Gerente

Anna Laura Schmidt
Coordenadora de projetos

Renata Oliveira
Coordenadora adm.-financeira

Lucas Rocha
Assistente de projetos

Elizabeth MacNicol
Gerente

Daniela Caldeirinha
Coordenadora de projetos

Ana Carolina Piacentini
Assistente PMO

Marina Russo
Assistente de projetos

prof. Dr. Christoph Peter
Assistente do Conselho

Flavia goulart
Gerente

Ernesto Faria
Coordenador de projetos

Camila Lacerda
Assistente de projetos

Michelle Oliveira
Assistente-executiva

Mila Molina
Gerente

Fabiana Prianti
Coordenadora de projetos

Caliane Rocha
Auxiliar administrativa

Juliana Cavalcante
Coordenadora de projetos

José Gilberto Boari
Assistente de projetos

Amanda Matta
Louisee da Cruz
Estagiárias

MAIS UM
PASSO PARA
MUDAR A
REALIDADE
DA EDUCAÇÃO
NO BRASIL

R. dos Pinheiros, 870
25º andar | Pinheiros
05422-001 | São Paulo-SP

DESIGN ESTÚDIO LABIRINTO
ILUSTRAÇÃO OSILVA

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

