Senhores Pais,

Como já foi comunicado, somos os novos sócios da Escola da Vila e gostaríamos de nos apresentar, pois
pretendemos, desde já, iniciar um diálogo que deverá ser a tônica de nossa relação.
Para que saibam quem somos, leiam aqui um pouco de nossa história.
Nosso avô, Afranio Affonso Ferreira, fundador da Bahema, sempre foi um firme defensor da ideia de que a
educação é o principal elemento transformador das pessoas e, nós, agora, queremos colocar esta crença em
prática, colaborando concretamente com projetos de educação que trazem respostas aos desafios do
mundo, cada vez mais complexo. Assim, depois de muito pesquisar escolas, estudar projetos, concluímos
que nossa visão estava alinhada ao construtivismo e voltada à formação de pessoas críticas e autônomas,
preparadas para agir de forma consciente e responsável na sociedade contemporânea. De modo que
manteremos os projetos pedagógicos das escolas como são, pois é justamente neles que acreditamos.
Queremos aprender com as escolas e com o que têm de mais singular, não vamos unificar ou realizar
qualquer mudança nas marcas. São três projetos de enorme sucesso, muito alinhados entre si. Pretendemos
servir como o intermediário entre as escolas - na troca de boas práticas pedagógicas e na realização de
projetos interescolares - sem interferências intraescolar.
As direções pedagógicas serão mantidas na medida em que as próprias sócias desejem permanecer e suas
sucessoras (ou sucessores) serão indicadas e formadas por elas no momento oportuno. Queremos garantir a
perenidade do projeto pedagógico, o que será atingido não só pela permanência da direção mas, também,
pela manutenção das equipes com a autonomia de sempre. A área pedagógica continuará norteando a área
administrativa da Escola e, nenhuma decisão que afete o projeto será tomada sem seu crivo. O retorno
financeiro não virá da redução de custos, mas sim garantindo e incrementando a qualidade pedagógica para
tornar a Escola da Vila cada vez mais uma referência em educação.
Gostaríamos também de comunicar que, juntamente com as sócias da Escola da Vila, estamos elaborando
uma proposta de participação efetiva dos pais e alunos por meio de um conselho consultivo. Mas, antes
disso, iremos conversar pessoalmente com todos que assim o desejarem, conforme a agenda divulgada.
Reafirmamos nossa disposição para o diálogo, pois temos certeza de que educação de crianças e jovens é
um processo colaborativo entre família e escola.
Atenciosamente,

Frederico Affonso Ferreira
Diretor Presidente da Bahema

Guilherme Affonso Ferreira Filho
Diretor Financeiro da Bahema

