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Da escala
do milhar
para a escala
do milhão

Ainda que os dados mostrem que existe muita demanda por inovação na
educação, temos consciência de que a tecnologia é apenas um meio. É na
relação entre professor e aluno que a aprendizagem realmente acontece.
Por isso, seguimos investindo na formação de docentes, preparando-os
para a melhor gestão de suas salas de aula, inclusive com o apoio da
tecnologia. Na relação com os educadores, entretanto, é preciso ir além
– saber escutá-los, incluí-los na formulação das políticas educacionais e
contar com seu engajamento.
Por maior que seja o impacto de nossas ações, sabemos que elas serão
pequenas diante das políticas públicas educacionais. Em 2014, intensi-

Após alguns anos aprimorando nossa estratégia, investigando evidên-

ficamos nossos esforços não apenas para oferecer evidências à formu-

cias, testando nossos programas, fortalecendo lideranças e construin-

lação de políticas de qualidade, como também para facilitar consensos

do parcerias essenciais para o cumprimento de nossa missão, em 2014

para que essas iniciativas saiam do papel e alcancem a realidade das

expandimos radicalmente o alcance de nossas ações. Foram 4 milhões

escolas. O início da construção da Base Nacional Comum da Educação é

de brasileiros impactados por iniciativas da Fundação Lemann. Ser capaz

um avanço extraordinário nesse sentido.

de propor soluções em grande escala é o único caminho possível para
garantir que toda criança brasileira tenha uma educação de excelência.

Sabemos que por trás de toda grande transformação há pessoas. Por
isso, seguimos investindo não só em formar talentos de alto potencial,

A aposta que fizemos em acelerar a adoção de tecnologias no cotidiano edu-

comprometidos em enfrentar os principais problemas sociais brasileiros,

cacional começou a dar frutos. Com a Khan Academy, foram 2.7 milhões

mas também em criar redes e conexões para que sejam capazes de se

de brasileiros superando suas dificuldades em matemática. As dezenas de

apoiar mutuamente e ir cada vez mais longe.

milhares de aulas curadas pela Fundação Lemann no YouTube Edu foram
acessadas 4.9 milhões de vezes, ao mesmo tempo em que 600 mil pessoas
começaram a aprender a programar, além das que puderam se preparar
para o Enem utilizando plataformas de alta qualidade.

Além de fortalecermos lideranças que possam atuar em todo o Brasil,
hoje temos um time cada vez mais forte, e algumas das conquistas alcançadas em 2014 podem ser acompanhadas neste relatório. São elas que
nos dão fôlego para seguir em frente com nossa missão.

DENIS MIZNE
Diretor-Executivo da Fundação Lemann

estratégias

Em 2014, investimos esforços em frentes
complementares de trabalho. Aprendemos
com quem já tem muito a ensinar,
seja em escolas no interior do Brasil,
seja com os melhores sistemas
educacionais do mundo; investimos no
diálogo com quem faz a educação no dia
a dia; fortalecemos lideranças capazes
de acelerar as transformações sociais no
Brasil; disponibilizamos soluções para
melhorar o aprendizado; implementamos
iniciativas sólidas em escala e medimos
o alcance e o impacto de nossas ações.

Tudo isso de forma articulada
e buscando contribuir para que,
até 2018, o Brasil tenha:

MISSÃO

Soluções
inovadoras de
alta qualidade no
cotidiano da educação
de 30 milhões
de pessoas

Educação de qualidade para todas as crianças brasileiras

65 líderes
promovendo
e acelerando
transformações
sociais de alto
impacto

Mais 200 mil
professores
capazes de garantir
o aprendizado
de todos os seus
alunos
Líderes focados no desenvolvimento social do Brasil

Um padrão
claro e de altas
expectativas do
que é esperado
que todos os
alunos aprendam
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resultados

os
aprendemos
Buscamos conhecer

experiências bem-sucedidas no
Brasil e no mundo. Realizamos

e apoiamos estudos e pesquisas
sobre diferentes aspectos da

educação. Esses esforços, que
têm ganhado cada vez mais
espaço em nosso cotidiano,

buscam levantar evidências

concretas para o planejamento
de nossa atuação colaborar
com o desenho de políticas
públicas alinhadas com
as necessidades da

educação brasileira.

aprendemos

O que pensam os professores?
Ouvimos professores de todo o Brasil, trazendo para
o centro do debate educacional a opinião de quem vive
a educação diariamente. Realizada pelo Ibope, esta
pesquisa é apenas o primeiro canal direto de muitos
que estamos estabelecendo com os educadores.

Transformar
A segunda edição do
seminário realizado em
parceria com o Inspirare
e o Instituto Península
– já reconhecido como
uma referência na agenda
da educação – apresentou
experiências concretas
de inovações educacionais,
nacionais e internacionais,
da sala de aula às
políticas públicas.

Excelência com Equidade
Aprofundamos a análise sobre as boas práticas
de escolas brasileiras que atendem alunos de baixo
nível socioeconômico e que conseguem resultados
excepcionais de aprendizado. A pesquisa foi realizada
em parceria com o Itaú BBA.

Visitas internacionais
Realizamos uma série de visitas a alguns dos melhores
sistemas educacionais do mundo para aprender boas
práticas e novas tendências. Levamos empreendedores,
formadores de professores, pesquisadores, líderes da
sociedade civil e do governo para conhecer escolas,
empresas, redes e instituições com trabalhos de
excelência em educação.

“A Fundação Lemann tem a preocupação de promover pesquisas aplicadas que
tenham rigor metodológico e possam contribuir para a qualidade da educação.
O fomento à pesquisa não se restringe ao auxílio financeiro. O diálogo, o trabalho
colaborativo e as parcerias são valorizados. Vale destacar também o constante
incentivo à divulgação e à autonomia dada aos pesquisadores na condução dos
projetos. Essa parceria com as universidades contribui ainda para que nossos estudos
possam ser propagados e discutidos com profissionais da educação, como gestores,
professores, representantes de instituições e jornalistas, entre outros.”
Telma Vinha
professora da Faculdade de Educação da Unicamp

Escola em Pedra Branca (CE)
selecionada entre os 215
casos do estudo Excelência
com Equidade.

AMPLIAMOS
O DIÁLOGO
Ajudamos a construir novos
consensos. Reunimos diversos
atores em torno da mesma
mesa para conseguir desatar
alguns dos maiores nós que
impedem o avanço da educação.
Aproximamos conhecimento
técnico, experiências nacionais
e internacionais, governo e
representantes da sociedade
civil para colaborar com políticas
públicas que garantam educação
de qualidade para todos
os brasileiros.

ampliamos o diálogo

Base Nacional Comum da Educação
Participamos ativamente da construção de um grupo
plural que se mobilizou pela criação de uma Base Nacional
Comum da Educação para o Brasil. Produzimos estudos
que contribuíram com o esforço do governo brasileiro
de construir uma base comum para os currículos
de todas as escolas do país. O tema entrou definitivamente
na agenda pública nacional.

Parcerias
Intensificamos a interlocução e as parcerias com Undime, Inep,
Capes, MEC, Secretarias Estaduais e Municipais. Aprofundamos
o diálogo com os Conselhos Nacional e Estaduais de Educação,
as Comissões de Educação da Câmara dos Deputados
e do Senado. Firmamos um acordo de cooperação técnica
com o Ministério da Educação para apoiar a entrada da
inovação em escolas de todo o país e disseminar conteúdo
gratuito e de qualidade para professores e alunos.

Lemann Dialogue
Organizado pelo Centro Lemann em Stanford, o encontro
com pesquisadores de nossas universidades parceiras
– como Harvard, Illinois e Columbia – teve como tema
central a educação. Contou com a presença de acadêmicos
internacionais de ponta, como Martin Carnoy, Linda Darling
Hammond, Werner Baer, Chris Dede, Jo Boaler, Henry
Levin, em diálogo com alguns dos principais formuladores
de políticas educacionais do Brasil.

“O Inep tem como uma de suas principais missões
produzir indicadores de qualidade da educação
básica, concretizada pelo aprendizado dos estudantes
dos conhecimentos e habilidades estabelecidos nos
currículos e por uma trajetória escolar regular.
A Fundação Lemann foi parceira do Inep em seu esforço
de tornar esses indicadores de aprendizado mais úteis
para os sistemas de ensino. Dados foram divulgados
mais rapidamente e com relevância pedagógica mais
claramente estabelecida. Uma parceria bem-sucedida
a favor da educação pública de qualidade para todos.”
Francisco Soares
presidente do Inep

“Temos a Fundação Lemann como um de nossos
principais parceiros, em especial no que diz respeito
às ações voltadas para a incorporação das novas
tecnologias a serviço da aprendizagem. A sociedade civil
precisa fazer parte desse processo e, devido à sua forma
de atuação, a Fundação Lemann representa um grande
exemplo de como esse apoio contribui, de fato,
para que possamos melhorar, cada vez mais,
a qualidade da educação pública paulista.”
Herman Voorwald
Secretário Estadual de Educação de São Paulo

FORTALECEMOS
LIDERANÇAS
Apoiamos pessoas talentosas
para que desenvolvam suas
habilidades e ampliem seu
impacto social no Brasil. Além
de oferecer bolsas de estudo,
concedemos apoio à carreira,
mediamos a construção de redes
profissionais colaborativas
e identificamos oportunidades
para que potencializem
suas ações.

FORTALECEMOS LIDERANÇAS

Lemann Fellows de Alto Impacto
Ultrapassamos a marca de 200 talentos no programa Lemann
Fellowship. Destacamos dez deles que já estão liderando ações de
alto impacto para solucionar alguns dos principais problemas sociais
do Brasil em setores como saúde, administração pública e educação.

Gestão Para a Aprendizagem
Investimos na formação de líderes escolares comprometidos
com a promoção de uma cultura escolar de altas expectativas
e a gestão eficiente e democrática, garantindo que todos
os alunos aprendam. Em parceria com a Elos Educacional,
contribuímos para a formação de diretores e coordenadores
pedagógicos para que sejam líderes transformadores,
capazes de fazer a diferença no aprendizado de seus alunos,
garantindo a excelência e a equidade em suas salas de aula.

Start-Ed
Nosso programa de apoio a empreendedores em edtech ajudou
dez empresas brasileiras a melhorarem significativamente seus
produtos e seus modelos de negócio. O programa incluiu uma
imersão no Vale do Silício para as startups mais promissoras,
aprofundamento do conhecimento sobre educação pública
e a possibilidade de integrar nossa rede de empreendedores.

“Ser um Lemann Fellow significa participar de um grupo de profissionais
talentosos e realmente motivados a ajudar a mudar o Brasil. Com dedicação,
entregam-se a trabalhar no setor público, junto com o setor privado,
com a sociedade. Assim é possível mudar o Brasil.”
Leandro Costa
economista especialista em educação no Banco Mundial

Talentos
da Educação
Buscamos jovens
profissionais de todo o
Brasil que já se destacavam
por seu compromisso com
a educação e formamos
uma rede para troca e
aprendizado mútuo. Da
sala de aula, passando por
importantes cargos públicos
e por startups, cada um deles
já atua diretamente em prol
da melhoria do ensino e
do aprendizado no Brasil
e, agora, pode ir ainda mais
longe como grupo.

construímos
soluções
Criamos e aprimoramos
programas de formação
para gestores e professores.
Buscamos o que há de mais
inovador sendo usado em
escolas do mundo, traduzimos,
adaptamos e implementamos
em salas de aula de todo o Brasil.
Pesquisamos e desenvolvemos
novos produtos para contribuir
para a educação de qualidade que
todo e cada brasileiro merece ter,
com ferramentas inovadoras e
acessíveis a alunos
e educadores.

construímos soluções

Gestão de Sala de Aula
Em parceria com a Elos Educacional, aprimoramos o curso
de formação em técnicas didáticas, que contou com a participação
de mais de mil professores apenas na modalidade semipresencial.
Na versão online, resultado da parceria com a Kroton, foram mais
de 3 mil. Realizamos ainda uma Certificação para Formadores,
na qual os profissionais foram capacitados a formar outros
educadores para expandir nossa atuação por todo o país.

Ensino Híbrido
Desenvolvemos, em parceria com os institutos Península
e Clayton Christensen, o curso para professores aprenderem
a usar tecnologia na personalização de suas aulas. Para começar,
16 professores de escolas públicas e particulares de vários
estados utilizaram e adaptaram experiências inovadoras.
A experiência foi avaliada com pareceres positivos de alguns
dos maiores especialistas brasileiros e da Capes, resultando
em um curso de formação a distância para milhares
de professores já no início de 2015.

Programaê!
Lançamos, em parceria com a Fundação Telefônica Vivo,
um movimento em prol do ensino de programação que,
já no primeiro ano, estimulou mais de 600 mil usuários
a darem os primeiros passos no mundo dos códigos.
Disponibilizamos para brasileiros, em português e de graça,
algumas das melhores plataformas de ensino de programação
do mundo, como Scratch, Code.org e Codecademy.

Gatópolis
Desenvolvemos este
aplicativo para apoiar o
processo de alfabetização.
Resultado de dois anos
intensos de trabalho em
parceria com a IDEO,
o produto passou por
inúmeras etapas, com o
apoio pedagógico do Colégio
Santa Cruz: imersão com
crianças, professores
e pais; entrevistas em
profundidade; estudo das
soluções já disponíveis;
mapeamento pedagógico;
criação da narrativa;
desenvolvimento do software;
testes de usabilidade;
consulta e validação com
especialistas; piloto em
escolas e desenvolvimento
de personagens. Tudo para
garantir um produto de
qualidade e divertido, sem
abrir mão do que é essencial:
crianças aprendendo.

Projeto piloto do Gatópolis

“Nós temos um grande carinho e orgulho de ter participado desse projeto.
As pessoas que trabalharam nele nos ajudaram muito a compreender o nosso próprio
projeto e também nos sentimos muito bem em compartilhar aquilo que sabemos
e que fazemos com tecnologias mais tradicionais. Estamos disponibilizando nossa
técnica de registro do desenvolvimento da criança para ser usada na tecnologia.”
Cristine Conforti
diretora pedagógica do Colégio Santa Cruz (SP), sobre o Gatópolis

Professores em imersão
para a criação do curso
de Ensino Híbrido

implementamos
em escala
Mais de 4 milhões de brasileiros
usaram, em 2014, programas
desenvolvidos ou apoiados pela
Fundação Lemann para aprimorar
seus conhecimentos. Começamos
a lidar em escala com problemas
críticos como a aprendizagem
de matemática, a formação
de professores para gerir a sala
de aula, o acompanhamento
e a gestão de escolas
e de redes de ensino.

implementamos em escala

QEdu
Com 1.4 milhão de visitas, de 4.169 municípios brasileiros,
a plataforma que reúne os principais dados e indicadores
educacionais teve mais de 40 mil cadastrados. Sua importância
como um instrumento relevante para o trabalho em escolas e
secretarias foi relatada por mais de mil profissionais da educação.

Khan Academy

Hora do Código
O maior movimento mundial de incentivo à programação teve
o Programaê! como anfitrião no Brasil. Foram quase 300 mil
participantes brasileiros exercitando a linguagem de código,
entre setembro e dezembro de 2014.

YouTube Edu
Com suas mais de 24 mil aulas, o YouTube Edu foi acessado
4.9 milhões de vezes e levou gratuitamente a alunos de todo
o Brasil conteúdos do Ensino Fundamental e Médio
com a qualidade certificada por um time de especialistas.

Conviva
Mais de 80% dos municípios brasileiros já se cadastraram
no Conviva, uma iniciativa da Undime e do Instituto Natura
que conta com o apoio da Fundação Lemann. Na plataforma
online, os gestores têm acesso a um conjunto de informações,
ferramentas e processos de apoio para otimização da gestão
da educação do município.

“Deixo aqui registrado o grande salto que a cidade de Mucambo (CE) está conseguindo
realizar, em parceria com a Fundação Lemann. Sou extremamente agradecida por tudo
que essa equipe tem buscado cooperar com o ensino e a aprendizagem das crianças
e adolescentes daqui, pela disponibilidade do pessoal da Lemann em nos atender
prontamente e pelo interesse que demostram por este cantinho do Ceará. O ensino da
matemática neste município tem agora outra cara. Muito obrigada, Família Lemann.”
Maria de Fátima Parente
secretária de Educação de Mucambo (CE)

O maior site de matemática do
mundo foi lançado em português
e teve 2.713.117 usuários em
mais de mil cidades brasileiras.
Além desses milhões Brasil
afora, em parceria com o
Instituto Natura, a Fundação
Telefônica Vivo, o Ismart e o
Instituto Península, mais de 50
mil alunos de escolas públicas
em 44 redes municipais usaram
a Khan Academy regularmente
em sala de aula. Esses
alunos dominaram 2.618.721
habilidades matemáticas.
Agência Africa, Organizações
Globo e dezenas de formadores
de opinião ajudaram a
popularizar a plataforma,
mostrando que tecnologia de
qualidade pode ser uma aliada
importante para a educação.

AVALIAMOS
NOSSO IMPACTO
Avaliadores externos testaram
nossas ferramentas e cursos de
formação, submetemos nossos
produtos à análise de especialistas
e do público final, ouvimos a
opinião de usuários, parceiros
e entidades interessadas em
usar nossas ferramentas. Tudo
para aprimorar nossas soluções
educacionais com foco em garantir
o aprendizado efetivo. Alguns
prêmios conquistados já nos ajudam
a perceber o reconhecimento público
do impacto positivo desses esforços.

avaliamos nosso impacto

Khan Academy
Aprendemos a implementar em larga escala um projeto com uso
de tecnologia para o aprendizado. Para isso, revisitamos nossos
processos, criamos núcleos regionais de trabalho e intervenção em
redes, avaliamos maneiras mais eficazes de acompanhar a rotina dos
professores com a plataforma, encontramos novas formas de mapear
boas práticas e sistematizamos as histórias inspiradoras de uso para
motivar outros educadores. Além disso, estamos realizando avaliações
formais que medem o aprendizado específico em matemática e em
habilidades como autonomia do aluno, autoestima e motivação.
Também estamos fazendo estudos exploratórios para captar as
impressões e percepções de professores, pais e alunos, além de
analisar os indicadores de uso da própria plataforma, que nos dão
indícios importantes sobre o engajamento e a evolução no aprendizado.

“A parceria com
a Fundação Lemann
foi a oportunidade
de ver o espírito público
feito com métrica,

Gestão para a Aprendizagem
e Gestão de Sala de Aula
O Gestão para a Aprendizagem foi eleito pela Unesco como um dos
sete melhores projetos de formação de gestores escolares da América
Latina. Além disso, estamos acompanhando a evolução de professores
e gestores que passaram por nossos programas de formação desde
2012. Realizamos questionários, observação de sala de aula e grupo
focal com seus alunos para compreender os resultados gerados por
essas formações, um e dois anos após a intervenção.

QEdu
De cara nova em 2014 e ainda mais completa e fácil de consultar,
a plataforma de dados educacionais realizada em parceria com
a Meritt recebeu diversos reconhecimentos públicos. Foi vencedora
na categoria Governo Aberto do Prêmio Mario Covas e na categoria
especial Educação do Prêmio ARede, além de finalista na categoria
Design do Prêmio Brasil Criativo e do Prêmio Conip de Excelência.
Além disso, teve excelente recepção no evento Cidadania 2.0, que reuniu
em Portugal especialistas de todo o mundo em debate sobre o impacto
positivo das ferramentas sociais para a participação dos cidadãos.

prazo e meta. O bem
lá é bem feito.”
Nizan Guanaes
sócio-fundador
do Grupo ABC

CAMINHAMOS JUNTOS PARA
IR CADA VEZ MAIS LONGE
Fechamos novas parcerias, fortalecendo nossa capacidade
de propor soluções e de dar escala a iniciativas. Estreitamos relação
com parceiros de longa data, que continuam a apostar na sinergia
de nossas estratégias e formas de trabalhar. A todos eles,
nosso agradecimento especial e o desejo de que tenhamos
muitos desafios mais a compartilhar pela frente.
Agência Africa

Kroton Educacional

Brava

Massachusetts Institute
of Technology (MIT)

Brazilian American
Chamber of Commerce

Meritt Educacional

Capes

Ministério da Educação

Centro de Debate
de Políticas Públicas

Omidyar Network

Clayton Christensen Institute
Code.org

Organizações Globo
Parceiros da Educação

Codecademy

Rede de Ação Política pela
Sustentabilidade

Colégio Dante Alighieri

Stanford University

Colégio Santa Cruz

Summit Public Schools

Columbia University

Todos Pela Educação

Coursera

Undime

Elos Educacional

Undime SP

Fundação Maria Cecília
Souto Vidigal

University of California (Los Angeles)

Fundação Roberto Marinho

University of Illinois (UrbanaChampaign)

Fundação Telefônica

University of Oxford

Google Brasil

Yale University

Harvard University
Inep

Instituto Natura
Instituto Paulo Montenegro
Instituto Península/Singularidades
Instituto São Fernando
Ismart
Itaú BBA
Khan Academy

Conheça as instituições e organizações que receberam nosso apoio em 2014:
Centro Ruth Cardoso Apoiamos a organização,
que tem como objetivo disseminar conhecimento
nas áreas ligadas às políticas sociais e às
ciências humanas.

PARCEIROS INSTITUCIONAIS:
Gusmão e Labrunie Propriedade
Intelectual, Máquina da Notícia,
Panunzzio e Trezza Advogados,
Pereira Neto | Macedo
Advogados, Price Waterhouse
and Coopers, Riot, Rodolfo
Ribeiro e Giovanna Gazzoni,
Ulhôa Canto Rezende e Guerra

Parceiros da Educação Apoiamos a organização,
que busca contribuir para a formação integral
de alunos de redes públicas de ensino.

CLP – Centro de Liderança Pública Oferecemos
bolsas parciais no programa Master em Liderança
e Gestão Pública e o Projeto Visão Brasil 2030.

Instituto ProA Contribuímos para o programa
ProProfissão, que oferece oportunidades de
formação profissionalizante, estágio e primeiro
emprego a jovens de baixa renda.

Daquiprafora Contribuímos com bolsas de estudo
em universidades norte-americanas para alunos
do Ensino Médio de escolas públicas.

Instituto Sou da Paz Ajudamos no fortalecimento
institucional da organização, que atua no setor
de segurança pública.

Fundação Estudar Somos parceiros institucionais
da organização, que identifica jovens talentos
brasileiros com vocação para a transformação social
e os apoia com uma formação no exterior.

St. Gallen – Insper Patrocinamos dois programas
de intercâmbio entre a universidade suíça
e a instituição de ensino brasileira, um para
docentes, outro para alunos.

GIFE Patrocinamos o 8º Congresso GIFE 2014
– Por um Investimento Social Transformador.

St. Gallen – Cátedra Lemann A nova Cátedra
Lemann em Ciências Jurídicas busca estimular
a produção acadêmica e o debate sobre o Brasil
na universidade.

Escola Graduada de São Paulo
Concedemos bolsas de estudo integrais
para alunos de baixa renda.
Insper – Engenharia Com o objetivo de formar
engenheiros com perfil inovador e empreendedor,
o Insper conta com o apoio da Fundação Lemann
para lançar os cursos de engenharia da
computação, mecânica e mecatrônica.
Instituto LOB Tênis Feminino Apoiamos a iniciativa,
que prepara jovens atletas para se tornarem
grandes profissionais do esporte.
Instituto Tênis Oferecemos apoio institucional
à iniciativa que prepara jovens atletas.

Inspirare/Porvir
Instituto Arapyaú

APOIAMOS GRANDES INICIATIVAS

Magia de Ler Contribuímos para a construção
do portal Jornal do Joca, que contempla conteúdos
exclusivos para crianças.
LED – Laboratório de Experimentações Didáticas
Apoiamos o projeto piloto para a criação de um novo
modelo de formação docente, com foco em inovação.

Todos Pela Educação Somos parceiros da iniciativa,
que atua na mobilização da sociedade, de organizações
e do governo pelo acesso à Educação Básica.
Veduca Contribuímos para o desenvolvimento de dois
MOOCs de universidades brasileiras de excelência.
Instituto Chapada Apoiamos o Projeto de
Matemática da organização, que atua na Chapada
Diamantina, sul da Bahia.
Instituto Gerando Falcões Patrocinamos a iniciativa,
que trabalha em comunidades da cidade de
São Paulo desenvolvendo jovens talentos por
meio da arte.
Undime Concedemos apoio para a realização
do 6º Fórum Nacional Extraordinário.
Brasil Século XXI
Financiamos o projeto, que buscou influenciar
a agenda política nacional apresentando propostas
prioritárias para a promoção das transformações
necessárias à educação brasileira.

fortalecemos
nosso time

Design Estúdio Labirinto

Uma equipe de profissionais cada vez mais engajados
e comprometidos com a educação brasileira.

Denis Mizne

Camila Pereira

Elizabeth MacNicol

Flavia Goulart

Ana Carolina Piacentini

Camila Lacerda

José Gilberto Boari

Lara Alcadipani

Mila Molina

Ana Catarina Pinheiro

Anna Laura Schmidt

Daniela Caldeirinha

Lucas Rocha

Marina Russo

Messias Abreu

Michelle Oliveira

Ernesto Faria

Fabiana Prianti

Felipe Proto

Juliana Cavalcante

Verena J. Dolabella

Caliane Rocha

Amanda Matta

Louisee da Cruz

CONSELHO

Jorge Paulo Lemann
Presidente
Paulo Lemann
Peter Graber
Prof. Dr. Peter Nobel
Susanna Lemann
Prof. Dr. Christoph Peter
Assistente do Conselho

Mariana Christovam

Renata Oliveira

Julia Tami Ishikawa

Leonardo Correa

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

