Base2Edu reúne agentes e projetos comprometidos
com a Transformação da Educação
Rede conta com a participação de professores, educadores, gestores
escolares e especialistas de diferentes áreas, que se conectam para apoiar e
promover uma educação transformadora
A Base2Edu é uma rede que integra diferentes agentes e iniciativas engajadas
em um objetivo comum: promover a transformação da educação. Participam da
rede professores, educadores, gestores escolares, empresas, ONGs,
representantes do governo e outros agentes comprometidos com este propósito.
A Base2Edu foi criada em 2019, a partir da iniciativa dos professores Wellington
Cruz e Alexandre Merofa, ambos diretores universitários.
A motivação para criar a Base2Edu surgiu a partir da constatação dos
fundadores de que a defasagem com a qual muitos alunos chegam ao Ensino
Superior só poderia ser reduzida mediante uma transformação no modelo
educacional do Ensino Básico, que compreende os níveis Fundamental e Médio.
A partir da constatação dos fundadores, a Base2Edu começou a identificar e
reunir educadores e agentes que participam de projetos capazes de transformar
a Educação no País, atuando como promotora de boas práticas de gestão
educacional e de ensino-aprendizagem que valorizam metodologias inovadoras
e a aprendizagem baseada em projetos alinhados à BNCC.
A rede Base2edu é integrante das Escolas Associadas da UNESCO (Órgão das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) e também organiza o
Prêmio Professor Transformador, em parceria com a BETT Educar, que visa
reconhecer e valorizar os educadores brasileiros que fazem da escola um
espaço mais criativo e transformador.
Atuação
A Base2Edu atua no aumento da visibilidade e alcance de projetos e iniciativas
educacionais transformadoras, bem como no investimento e apoio a empresas
e projetos educacionais nascentes de impacto social. A rede atua ainda no
aprimoramento da gestão administrativa e acadêmica em escolas.
As ações da Base2edu estão estruturadas em quatro frentes:
1) Captação e desenvolvimento de soluções educacionais inovadoras;
2) Apoio e serviços para educadores transformadores;
3) Desenvolvimento de soluções educacionais transformadoras;

4) Ações que fortalecem a conexões do ecossistema de Educação.
As ações da rede também são pautadas por suas Missão e Visão, que são as
seguintes:
✓ Missão: Conectar e fortalecer os transformadores da Educação do Brasil;
✓ Visão:

Ser uma ampla rede
transformadores escolas criativas.
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Empresas e Projetos
Entre os projetos que já contam com apoio da Base2Edu, estão:
✓ ÁUREA618 – Centro de Formação de Educadores que oferece

experiências significativas de aprendizado para professores,
coordenadores e gestores educacionais, por meio de cursos, programas
de formação, comunidades de aprendizagem e prática, entre outras
iniciativas.
✓ Mind.kids – iniciativa que promove a prática do mindfulness (meditação

com atenção plena) junto a professores e alunos, a fim de contribuir para
a melhoria do ambiente escolar, redução dos níveis de estresse, aumento
da concentração, entre outros benefícios associados à prática meditativa.
✓ Piraporiando – empresa de arte-educação com foco na promoção da

diversidade, por meio da produção de livros infantis e trilhas pedagógicas
que abordam temas como: combate ao racismo e aos diferentes tipos de
preconceito, como evitar o bullying, ciberbulliyng, inclusão, entre outros.
✓ PRO4EDU - núcleo de suporte estratégico à gestão administrativa e

pedagógica de escolas e universidades que reúne serviços e produtos que
melhoraram a eficiência e a eficácia administrativa e educacional.
Quem faz a Base2Edu
A Base2Edu é formada por um “time” de educadores, estudantes, gestores,
especialistas e outros entusiastas da Educação, nas mais diversas áreas de
formação e atuação. A rede conta ainda com “embaixadores”, que fortalecem as
ações do Grupo e engajam educadores espalhados pelo Brasil, além de inspirar
e protagonizar a transformação educacional em suas regiões.
O time de embaixadores da rede Base2Edu cobre diversos Estados e conta com
educadores premiados, como o Jayse Ferreira, de Pernambuco, que está entre
os 50 melhores professores do mundo; e a Profa. Lilia Melo, do Pará, melhor
professora do ensino médio do Brasil em 2018.

Para conhecer os perfis de todos os integrantes da Base2Edu, acesse:
www.base2edu.com/quemsomos
Contate a Base2Edu
✓ Endereço: Av. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 433 – 1o andar – Pinheiros

– São Paulo (SP). CEP: 05415-030
✓ Site: www.base2edu.com
✓ E-mail: contato@base2edu.com
✓ Telefones: +55 (11) 4210-1031/ +55 (11) 3061-3238
✓ WhatsApp: +55 (11) 4210-1031
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