
Os conhecimentos construídos durante a visita das redes de ensino ao MIT 
já renderam frutos. Depois da experiência, os líderes voltaram cheio de 
ideias para propor ações de impacto em suas redes, entre elas, formações, 

reorganização de equipes e muito diálogo e escuta.
Curitiba, por exemplo, criou a Escola de Gestores, uma variação da oficina 
“Minha Escola dos Sonhos” realizada com os participantes da visita.

A iniciativa surgiu quando a secretária municipal de Educação, Maria Silvia A iniciativa surgiu quando a secretária municipal de Educação, Maria Silvia 
Bacila, reuniu sua equipe gestora para compartilhar os aprendizados
e experiências da viagem. Os líderes dos núcleos das dez regionais, 
diretores e coordenadores dos departamentos puderam expor 
pensamentos, apresentar ideias e discutir os desafios do programa

na educação municipal curitibana.
Uma Uma inspiração para todos nós porque o espaço se tornou uma 

oportunidade em que gestores e educadores reforçaram mais uma vez o 
compromisso e engajamento com a transformação da educação.  
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Recentemente foi lançado o edital para 
compor a 2° turma de redes de ensino 
públicas no programa Escolas Criativas, 
uma iniciativa da RBAC realizada em 
parceria com a Fundação Lemann e a 
Fundação LEGO. Dez redes já foram 
contempladas na primeira etapa. Agora 
estamos ansiosos para conhecer quais 
serão os novos pares selecionados que 
vão colaborar com o nosso objetivo de 
fomentar práticas e soluções inovadoras 
que ajudem a tornar a educação pública 
brasileira mais relevante, colaborativa, 
inclusiva, prazerosa e divertida. 

Não deixe de acompanhar!Não deixe de acompanhar!

Vem aí as novas
Redes Criativas

Depois da suspensão das viagens por conta da 
pandemia, em abril voltamos ao Grupo Lifelong 
Kindergarten (Jardim de Infância pra Vida Toda) no MIT 
Media Lab (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), 
em Boston, nos Estados Unidos. A visita contou com a 
participação de prefeitos, secretários e representantes 
das dez redes selecionadas pelo programa Escolas 
Criativas. Foram convidados representantes da 
Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul e 
das Secretarias Municipais de Educação de Branquinha 
(AL), Caruaru (PE), Curitiba (PR), Jaguariúna (SP), Recife 
(PE), Ribeirão das Neves (MG), São Bernardo do Campo 
(SP), São Luís (MA) e Vinhedo (SP).
Foi uma oportunidade muito rica de troca de 
experiências vindas de realidades diferentes com 
Foi uma oportunidade muito rica de troca de 
experiências vindas de realidades diferentes com 
objetivos comuns, discussão de políticas públicas e, é 
claro, de colocar a mão na massa. O encontro foi além 
dos debates, e os convidados participaram de oficinas 
práticas para reforçar a importância de políticas 
públicas que favoreçam a adoção de práticas mais 
criativas, mão na massa e relevantes para todos. As 
discussões tiveram a contribuição precisa e importante 
do professor Mitchel Resnick, diretor do grupo Lifelong 
Kindergarten do MIT Media Lab, além de convidados da 
Fundação LEGO, Fundação Lemann, e Scratch 
Foundation que participaram das atividades e reflexões. 
O grupo ainda visitou a escola Acera, em Massachusetts, O grupo ainda visitou a escola Acera, em Massachusetts, 
que oferece uma educação inovadora baseada em 
liderança, ciências e criatividade. 
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