NOVA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DA ESCOLA DA VILA

Senhores Pais,
No mundo atual, com as profundas transformações provocadas pelas novas tecnologias e com as
importantes mudanças no cenário social, político e econômico, acreditamos que mais do que nunca,
as escolas precisam se articular em redes profissionais que permitam um debate frequente e
consistente sobre a educação necessária para as novas gerações.
Neste momento, observa-se também forte movimento de consolidação de escolas que, em parceria
com empresas, buscam melhorar a saúde financeira das instituições e viabilizar sua perenidade.
A Escola da Vila, que há alguns anos planeja sua sucessão e a continuidade de seu projeto
educacional, encontrou em 2016 o sócio ideal para estruturar a criação de um grupo de escolas, em
um movimento que fortalece ainda mais sua proposta de ensino, ajuda a escola a enfrentar os
desafios financeiros e fazer frente aos grandes grupos educacionais.
Assim, é com grande satisfação que comunicamos a todos vocês que três grandes escolas
brasileiras – a Escola da Vila, de São Paulo, a Escola Parque, do Rio de Janeiro, e a Escola
Balão Vermelho, de Belo Horizonte –, com nítidas afinidades filosóficas e pautadas em teorias de
educação contemporâneas, se reúnem numa sólida parceria com o objetivo maior de fortalecer
nossos projetos pedagógicos precursores da valorização da autonomia, cooperação e pensamento
crítico dos nossos estudantes.
Nesta parceria, viabilizada e estruturada em uma sociedade com a Bahema, as três escolas,
reconhecidas e prestigiadas em suas cidades e no Brasil, vão sistematizar trocas de
experiências, projetos de intercâmbio, atividades formativas e outras iniciativas que reafirmam o
exercício de uma educação crítica e relevante, além de compartilhar métodos de gestão
administrativa.
A Bahema é uma empresa brasileira com histórico de 60 anos de participação em diferentes setores
da economia e que desde 2016 escolheu investir na educação básica.
Compartilhamos com a comunidade escolar essa notícia que tanto nos entusiasma, assegurando
que nossa identidade, nossa equipe e nosso funcionamento permanecem e a eles se acrescentam
as experiências dessas instituições, com o fortalecimento de nossos ideais educativos e ampliação
de nossa capacidade de promover inovações e atualizar frequentemente nossas práticas.
A partir deste ano, estudantes, pais e professores poderão observar as vantagens desta parceria.
Um Comitê formado por educadores das três escolas já estuda, discute e viabiliza as primeiras
trocas de experiências entre os colégios.
É com orgulho que somamos nossos saberes e convicções para continuar a educar pessoas
comprometidas com o conhecimento, com uma sociedade mais justa e com os desafios da

contemporaneidade. Nasce assim, um grupo educacional de qualidade ímpar, formado por escolas
independentes e unido pelo compromisso com a formação integral de seus alunos e alunas.
Este comunicado não pôde ser antecipado aos senhores em função da natureza da operação, que
só permite a informação após a divulgação do fato relevante na Bolsa de Valores, o que aconteceu
ontem após as 18 horas. Oportunamente, divulgaremos agenda de encontros com a direção nas
três unidades para apresentarmos a nova organização societária e esclarecermos eventuais
dúvidas de nossa comunidade.
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