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Uma parceria entre a Fundação Lemann e redes
públicas de educação de todo o Brasil. Promovemos e 
alinhamos esforços entre secretarias de educação e 
escolas, diminuindo distâncias, apoiando os
educadores em seu desenvolvimento profissional e 
aperfeiçoando as práticas de gestão e os processos
pedagógicos.
Uma sintonia essencial para proporcionar educação
de qualidade para todos os alunos.

FORMAR

QUEM SOMOS
/////

Colaboramos com professores, escolas, redes públicas
de ensino e profissionais da educação em iniciativas de 
grande impacto para garantir a aprendizagem de todos
os alunos. 
Também apoiamos líderes comprometidos com os
desafios sociais do Brasil, ajudando a construir um país
mais justo
e avançado.

FUNDAÇÃO LEMANN
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E essa parceria já
acontece em 17 redes
públicas, apoiando
mais de 1500 
profissionais da 
educação entre 
equipes das 
secretarias, gestores
escolares e 
professores, além de 
contribuir com a 
aprendizagem de mais
de 600 mil alunos!

ONDE ESTAMOS
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FAZER JUNTOS

Construção
coletiva e em
sintonia entre 
toda rede

NÃO HÁ FÓRMULA 
PRONTA

Pensaremos em
conjunto como
trabalhar os desafios e 
oportunidades da rede

FOCO NA 
APRENDIZAGEM

Todas as ações — da 
secretaria à sala de 
aula — devem focar na
melhoria da 
aprendizagem

EDUCAÇÃO É PARA 
TODOS

Cada aluno e aluna
precisa ter a 
oportunidade de uma
educação de 
qualidade

ALUNOS

PROFESSOR
ES

DIRETORE
S

COORD. 
PEDAG.

EQUIPE 
TÉCNICA DA 
SECRETARI

A DE 
EDUCAÇÃO

LIDERANÇA 
DA SEC. 

EDUCAÇÃO 

NÓS ACREDITAMOS
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Com até três anos de duração, o programa é customizado e 
atende aos desafios da rede. Para isso, trabalhamos duas
frentes principais

COMO FUNCIONA

Profissionais com grande experiência em
gestão de redes públicas de ensino trabalham
lado a lado com a secretaria de educação. 
Juntos, apoiam a revisão e desenvolvimento
de políticas e processos pedagógicos (tais
como: currículo, avaliações padronizadas, 
formação de professores e acompanhamento
pedagógico). Também ajudam no 
planejamento e organização da secretaria de 
educação para que as escolas recebam um 
suporte mais efetivo e em sintonia com as suas
necessidades.

Políticas Educacionais

Profissionais com grande experiência em
gestão escolar e formação trabalham no 
desenvolvimento de professores, gestores
escolares (diretores e coordenadores
pedagógicos) e equipes técnicas da 
secretaria de educação (departamentos de 
acompanhamento pedagógico e 
formação). As formações fortalecem e 
aprimoram as práticas dos educadores a 
fim de promover melhores aulas e mais
qualidade na aprendizagem de todos os
alunos.

Formação Continuada em Serviço
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Equipe que ajudará a desenvolver e implementar um 
plano estratégico na sua rede, além de oferecer
formações para a equipe técnica da secretaria visando
melhorias na gestão pedagógica.

CONSULTORES PEDAGÓGICOS

NOSSA EQUIPE
/////

A Elos é especialista
em gestão escolar e 
formação de 
professores, atendendo
milhares de 
profissionais da 
educação ao redor do 
país. 

Há 20 anos a 
instituição pesquisa e 
desenvolve métodos
pedagógicos
inovadores para 
melhorar a qualidade
do ensino da 
matemática. 

Nossa equipe
acompanha todas as 
etapas do programa, 
realizando sua
coordenação e 
gestão.

Claudia Costin e Cleuza Repulho estão há mais de 30 
anos na educação. No programa, elas oferecem mentoria
e suporte adicional para temas pedagógicos ou
gerenciais e administrativos.

ESPECIALISTAS
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FREQUÊNCIA

2 dias por mês

2 horas por semana

 Secretário(a) da 
educação

 Líder Pedagógico
 Equipe da 

Secretaria

 Líder pedagógico
 Equipe da Secretaria

 Discussão e 
construção de ações

 Compartilhamento
de boas práticas

 Apoio para 
implementação

 Continuação do 
desenvolvimento de 
ações discutidas no 
encontro presencial

 Acompanhamento e 
replanejamento de 
atividades

Encontro 
presencial

À distância 
(Skype | 
Hangouts)

PARTICIPANTE
S

TEMAS

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

POLÍTICAS EDUCACIONAIS

OBJETIVO
Apoiar a gestão pedagógica 
da secretaria

EIXOS DE TRABALHO:
 Planejamento estratégico & 

estruturação organizacional

 Currículo & materiais didáticos

 Avaliação

 Acompanhamento Pedagógico

 Política de formação

 educação de qualidade 

para todos os alunos.
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FREQUÊNCIA

1 dia por semestre

(possibilidade de 
encontro extra -
recuperação)

Semanal

 Líderes 
pedagógicos 
da secretaria

 Cursistas

 Cursistas

 Introdução e 
discussão de temas 
formativos

 Engajamento e 
troca 
de experiências

 Continuação do 
desenvolvimento
de temas formativos
com videoaulas e 
atividades práticas

 Discussão em murais
& fóruns

Encontro 
presencial

À distância 
(Plataforma 
EAD)

PARTICIPANTE
S

TEMAS

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

//////////// FORMAÇÃO - GESTÃO

OBJETIVO
Formação de equipes da 
secretaria e gestores escolares 
para atuarem junto aos 
professores, promovendo 
melhorias na aprendizagem

EIXOS DE TRABALHO:
 Gestão estratégica

 Gestão de resultados

 Formação de professores

 Plano de ação, entre outros
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FREQUÊNCIA

7 encontros de um dia
Cursitas de EF 2 têm 
meio dia a mais por 
encontro

Semanal

 Líderes 
pedagógicos 
da secretaria

 Cursistas

 Cursistas

 Introdução e 
discussão de 
conteúdos e temas
de didática

 Engajamento e troca
de experiências

 Continuação do 
desenvolvimento
de temas formativos
com videoaulas e 
atividades práticas

 Discussão em murais
& fóruns

Encontro 
presencial

À distância 
(Plataforma 
EAD)

PARTICIPANTE
S

TEMAS

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

/////////// FORMAÇÃO - DIDÁTICA ESPECÍFICA

OBJETIVO
Formação de formadores da 
rede em conteúdos e didática da 
matemática para atuarem junto 
aos professores, promovendo 
melhorias específicas em sua 
prática e didática

EIXOS DE TRABALHO:
Resolução de problemas

Conceito de número

Frações, porcentagem e 

decimais

Probabilidade e estatística, 

entre outros
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Acompanhamento

Pedágogico

Currículo &
Material didático

Avaliação
Política de 
Formação

• Formação de Gestores Escolares

• Formação de Equipe Técnica da Secretaria (Acomp. Pedagógico)

• Formação de Equipe de Formadores da Secretaria (Did. Específica)

Diagnóstico & Planej. 
Estratégico

Ações de curto prazo

1º SEMESTRE          2º SEMESTRE         3º SEMESTRE         4º SEMESTRE          5º SEMESTRE         
6º SEMESTRE
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fundacaolemann.org.br

OBRIGADO


