NOSSOS LAÇOS E COMPROMISSOS

Prezadas famílias e amigos da Escola da Vila,
Durante quase um mês, estabelecemos um importante contato e diálogo com os pais da nossa
comunidade com o intuito de esclarecer dúvidas e ouvir atentamente as suas apreensões e
inseguranças em função da associação da Escola da Vila e Bahema. Foram onze encontros, com
famílias de todos os períodos e das três unidades da Escola da Vila (Butantã, Morumbi e Granja
Viana). Nesse período, esclarecemos muitos pontos. E alguns outros gostaríamos de dar uma
devolutiva agora, formalizando posições e compromissos.
Esse é mais um passo na direção de reforçarmos nosso diálogo e transparência e de reiterarmos
nosso comprometimento com um projeto educacional no qual o aluno é o centro, em todos os
sentidos, e onde sua singularidade é conhecida, considerada e respeitada. Nesse sentido, o
documento que segue neste link é um importante registro dos principais pontos que caracterizam o
projeto pedagógico da Escola da Vila e um parâmetro central do que deve ser seguido e respeitado
para que o nosso modelo seja perene.
Continuidade do Projeto Pedagógico
O documento intitulado “Crenças, parâmetros e indicadores: o que caracteriza o Projeto
Pedagógico de nossa escola” representa os aspectos fundamentais do projeto pedagógico da
Escola da Vila. São 12 pontos principais que definem nosso modelo e permitem aos pais a
compreensão do nosso projeto e seu acompanhamento, ainda que seja um documento preliminar e
que requeira a construção de um desenho mais completo e aprofundado por toda a equipe.
Esse documento também estabelece a sucessão da Direção Pedagógica, hoje ocupada por Sônia
Maria Barreira. Por se tratar de um projeto historicamente construído, aberto a transformações e
inovações, os gestores precisam ser reconhecidos pela comunidade escolar e validados pelos seus
colaboradores. Por essa razão, a sucessão dessas funções precisa ser planejada e a transição
realizada progressivamente, visando a apropriação por parte do profissional dos novos desafios.
Sobretudo, o processo seletivo precisa ocorrer dentro da própria equipe. Além disso, a sucessão se
dará sempre por indicação do atual ocupante do cargo de direção. Aos sócios da Bahema caberá
eventual veto, ao qual deverá haver uma nova indicação de nome pela atual direção geral, e assim
sucessivamente, até que seja definido o profissional.
Reiteramos que não há nem nunca houve intenção por parte de nenhum dos sócios e sócias da
Escola da Vila de mudar a linha pedagógica assumida até agora.
Perenização do projeto pedagógico
Novamente gostaríamos de reafirmar as motivações para as sócias buscarem a parceria de
investidores, pois sem essa iniciativa a Escola da Vila estaria fadada, no médio prazo, a sucumbir
perante um mercado cada vez mais agressivo e competitivo. Apesar da Escola apresentar boa
saúde financeira, ela não seria suficiente para resistir, por exemplo, por mais 37 anos, que é o que
temos hoje de história. São três gerações formadas ou em formação. E queremos que muitas outras
gerações convivam e aprendam conosco. A associação com a Bahema nos dá fôlego para
continuar oferecendo aquilo em que mais acreditamos, que é um modelo pedagógico construtivista,

com forte ligação com a formação de professores e centrado no aluno.

Transparência das informações do contrato
Também como forma de transparência de informações e atendendo às normas da Comissão de
Valores Imobiliários (CVM), a Bahema tornará público no fim do dia de hoje (27/3) uma Convocação
de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE), a ser realizada em 28 de abril de 2017.
Junto com a convocação ficarão disponíveis os principais pontos do contrato da associação da
empresa com a Escola da Vila.
Nesse documento, por exemplo, está descrito o propósito da empresa na aquisição da Escola da
Vila, destacando “o projeto pedagógico da Escola da Vila, mantida na sua integralidade sob a
coordenação e responsabilidade das sócias originais, que, reunidas com as demais escolas,
formarão uma sólida parceria com o objetivo maior de fortalecer e aprimorar projetos pedagógicos
que valorizam a autonomia, cooperação e pensamento crítico dos seus estudantes. Nessa parceria,
a Bahema procurará sistematizar trocas de experiências, projetos de intercâmbio, atividades
formativas e outras iniciativas que reafirmem o exercício de uma educação crítica”. O documento
também esclarece que o projeto da Bahema é “alicerçado em boas propostas pedagógicas, mas
sempre preservando os fatores de diferenciação que permitiram o sucesso e a longevidade de cada
instituição”.
Participação da Comunidade da Vila
Como forma de ampliar a participação dos pais e reforçar nosso compromisso com o diálogo e a
transparência, está em curso a criação de um Comitê Consultivo de Pais. Da mesma maneira, está
em formação um Comitê de Professores e Funcionários, que está em estágio mais avançado e tem
duas reuniões agendadas no mês de abril.
Novamente sentimos muito pela apreensão e insegurança gerada nas famílias. E esperamos, a
partir de agora, restabelecer nossos laços de confiança mútua, tão importantes para que nossas
crianças e adolescentes continuem trilhando um caminho educacional consistente e coerente.
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