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a educação           
nos move 

  Fundação SM {
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Fundação SM 

• Foco: construir um mundo melhor para todos 
 

• A paixão pelos projetos que abram horizontes e ajudem 
a enfrentar os grandes desafios que enfrentamos na  
nossa sociedade, gerando valores que ajudem a crescer 
de forma integral, crianças e jovens. 

 

• Assumimos o desafio de contribuir para melhorar a  
Educação e a Cultura nos diferentes países em que 
estamos presentes. 

{	



O que nos aproxima: nossos valores 

Fé 
Verdade 
Qualidade 
Proximidade com a família e 
comunidade 
	

Comprometimento com o bem 
comum 
Abertura à mudança, flexibilidade 
Empatia 
Sustentabilidade 

{	



Inclusão de todos e reconhecimento 
do outro  {	



Quem queremos formar? 

• Responder a essa pergunta define o currículo e o 
projeto pedagógico da escola. 

 
• Cada ação, atitude, escolha pedagógica, devem ser 
coerentes com “quem queremos formar”. 

 
• Os princípios da educação integral trazem boas 
pistas para os caminhos que devemos trilhar. 

	

{	



Em qual escola? 

• Uma escola que garanta o aprender, o saber, o 
entender. 

 

• Onde as crianças entendam o mundo e se 
entendam no mundo. 

 

• Que tenha um diálogo forte e consistente com a 
comunidade que a acolhe 

 

• Conhecer o lugar, o território, saber que ali tem 
histórias, culturas, ritos e comemorações que explicam 
quem somos e porque somos assim 

{	



As 10 competências gerais da BNCC, nos 
dizem que precisamos: 

Outros espaços,  

tempos flexíveis,  

agentes diferentes, 

 envolvidos em  metodologias  

ativas e significativas 

 

 
 
 
{	



• Ampliar conceito de sala de aula 
• Refletir sobre as concepções de ensinar e 
aprender 

• Articulação de currículos e saberes para o 
exercício da cidadania, a ação solidária e o 
mundo do trabalho. 

     A BNCC é uma oportunidade para mudanças 
importantes nas práticas escolares {	



Cercania 

• A escola que se entende parte da comunidade e 
nunca “à parte dela” será um território de trocas, 
saberes e festejos, que coordenados e orientados 
pelos profissionais da educação, darão à todas as 
crianças e jovens, estudantes brasileiros, a 
oportunidade e possibilidade de um percurso escolar 
de sucesso, sem interrupções e  exclusões.  

{	



Resolver problemas 

“Se propõe gerar um tipo de relação que faça possível a 
convivência enriquecedora, sem deixar de ser conflituosa, de 
pessoas que são diversas, que têm diferentes estilos 
cognitivos e afetivos, diferentes antecedentes familiares e 
educativos, interesses diversos. O mais valioso que a escola 
pode fazer é portanto introduzir nessa convivência conflituosa 
o momento da reflexão, o momento de tomar consciência das 
dificuldades que supõem viver em comunidade pessoas 
diferentes e de buscar formas de resolver os problemas que 
essa convivência provoca.” 
 
Félix Garcia Moriyón na introdução do livro El bello riesgo de 
educar/Gert J. J. Biesta - SM Educación 

{	



 
Educação voltada ao  acolhimento, reconhecimento e 
desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e 
diversidades.  
 
A escola, como espaço de aprendizagem e de democracia 
inclusiva, se fortalece quando pratica a não discriminação, 
não preconceito e respeito às diferenças e diversidades.  
 
	
		

  Educação Integral: a escola que faz sentido {	



  fundacaosmbrasil.org {	



  Redes sociais FSM {	



  Redes sociais FSM -  Instagram {	



Pilar Lacerda 
pilar.lacerda@fundacion-sm.com 

Tel. +55 11 2111.7530	
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