São Paulo, janeiro/2018
Caros pais, mães, alunos/as,
Em abril de 2016, a matriz da Associação SIPEB iniciou várias atividades preparando a
implantação do Projeto de Inovação Pedagógica nas quatro escolas de educação básica das
Irmãs de São José / Associação SIPEB.
Preocupados com que fosse algo cuidadosamente planejado, contratamos a consultoria
especializada do Prof. Lúcio Fonseca, referência internacional em gestão estratégica e
inovação para empresas e escolas, fundador da FF Digital, Tecnologia, Treinamento e
Desenvolvimento. Estudamos profundamente o assunto, pesquisamos sobre as melhores
experiências no Brasil e no mundo e, assim, desenhamos claramente o caminho a percorrer.
No primeiro semestre de 2017, executamos um Projeto Piloto, em uma turma do Fundamental
II, com o objetivo de avaliar, na prática e com todo o rigor, a proposta. O sucesso foi imenso
e pode ser atestado pelo fato de que praticamente todas as turmas e séries se engajaram,
mesmo “antes da hora”, passando a realizar também inúmeras atividades inovadoras,
abrangendo todas as matérias. Foi maravilhoso ver o brilho nos olhos dos/as estudantes
construindo seu próprio saber, desenvolvendo os mais instigantes projetos e, literalmente,
“metendo a mão na massa”. E, como esperávamos, os resultados escolares melhoraram e os
índices de rematrícula e novas matrículas também.
Por que decidimos trilhar este caminho, mesmo sendo nossas escolas já reconhecidas por sua
qualidade? Porque compreendemos que, num mundo da tecnologia digital e da inteligência
artificial, em que empresas e profissões tradicionais vão rapidamente sendo extintas e as
profissões em que nossos alunos de hoje vão trabalhar nem sequer foram inventadas, é vital
que a escola lhes propicie a oportunidade de desenvolver competências para o futuro.
Competências que lhes permitam contribuir, ter sucesso e serem felizes, qualquer que seja o
cenário à frente. Compreendemos que cada aluno aprende de um modo e com um ritmo
diferente, inclusive daqueles com que nós aprendemos. Daí a importância de sermos Escolas
que oferecem um ambiente de autonomia e criatividade, aliadas as ferramentas digitais, que
favoreçam o aprender fazendo.
Este ano já não mais será um projeto e sim um PROGRAMA DE INOVAÇÃO
PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA. Os pilares que alinharão todas as matérias são:
• Autonomia que gera aprendizagem significativa e ativa;
• Cidadania, solidariedade, criatividade e competência na solução de problemas reais;
• Autoconfiança na capacidade de aprender a aprender, desenvolvendo habilidades e
competências necessárias para hoje e para o futuro.
Estamos prontas/os para conversarmos pedagogicamente com este novo mundo. Avante,
rumo aos novos desafios do século 21! Deus nos abençoe e nos dê a sabedoria que está junto
dele.
Sejam bem-vindos/as ao Programa de Inovação Pedagógica/Administrativa.
Maria Inês Coelho Rosa
Diretora Presidente da ASSOCIAÇÃO SIPEB

