
 

CONVITE PARA CONVERSA 

Caras famílias, 

Em continuidade ao comunicado enviado ontem, a respeito da venda da Santi para 

a SOMOS Educação, gostaríamos de esclarecer algumas dúvidas que chegaram ao 

nosso conhecimento. 

Adicionalmente, em retorno aos emails e ligações que recebemos, disponibilizamos 

às famílias um espaço de conversa com Adriana e Fernando Cury, diretora geral e 

diretor administrativo, respectivamente, em reuniões presenciais em pequenos 

grupos que acontecerão a partir de amanhã, 21 de junho de 2018. 

Confirme aqui sua presença. 

  

1. Por que os sócios da Santi tomaram essa decisão? 

Nas nossas reflexões no conselho sobre o futuro, nos deparamos com desafios que 

talvez a escola como é hoje não tivesse condições de superar. Desafios 

relacionados a constante atualização, a novas concorrências e a ampliação do 

escopo da educação. Exploramos diversas alternativas e concluímos que o melhor 

para a perenidade do projeto da Santi era nos associarmos a um grupo de 

educação que entendesse, respeitasse e admirasse nosso projeto pedagógico, que 

tivesse capacidade de investir na atualização e disseminação das nossas práticas e 

que garantisse como parte da sua estratégia e identidade a autonomia pedagógica 

da escola. Neste contexto, a venda visa garantir a perenidade da escola e a 

possibilidade de continuarmos cumprindo a nossa missão. 

  

2. Haverá alguma mudança pedagógica ou na gestão? 

A Santi manterá seu projeto pedagógico e terá autonomia para continuar tomando 

as decisões relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos e 

propondo melhorias e mudanças em todos os âmbitos da escola, de acordo com as 

necessidades existentes. 

Manteremos a nossa política de valorização da equipe, com possibilidade de 

ampliação dos investimentos em formação de professores. 

A definição de material didático continua sendo uma escolha da direção e 

coordenação pedagógica junto com a equipe de professores, e portanto 

permanecerá alinhada à metodologia e concepção de ensino e aprendizagem atual 

da Santi. 

O número máximo de alunos por turma será mantido, assim como a quantidade de 

profissionais. 

http://www.webathena.com.br/santi/newsletter/geralink.asp?id=8803&idDestX=1250338&linkX=17473


Adriana e Fernando Cury permanecem como diretores e responsáveis pela 

manutenção da missão, visão, valores, estilo de gestão e relacionamento com as 

famílias, alunos e equipe. 

  

3. Por que a Somos foi escolhida? 

Encontramos na Somos alguns elementos que nos fazem confiar não apenas na 

perenidade mas numa ampliação do projeto da Santi: 

 A SOMOS entende e admira o projeto pedagógico da Santi. 

 A SOMOS compartilha princípios similares aos que praticamos na Santi 

relacionados à valorização da formação da equipe e à busca por uma 

gestão aberta e coerente com sua proposta pedagógica. 

 A SOMOS possui uma capacidade de investimento que possibilitará à Santi 

ampliar e evoluir seu projeto pedagógico, incluindo projetos de formação, 

melhorias nos espaços e no atendimento às famílias. 

 Participação dos professores e equipe pedagógica em programas exclusivos 

de formação da SOMOS Educação com profissionais de referência que a 

escola, isoladamente, não teria condições de oferecer. 

 Com a rede da SOMOS, a Santi se abre também para aprender e trocar 

práticas pedagógicas e de gestão com outras escolas do grupo. 

  

4. Por que a SOMOS escolheu a Santi? 

Há mais de 2 anos a Santi é tratada como uma referência pedagógica para a rede 

SOMOS. Muitos dos programas de formação e construção de soluções pedagógicas 

das escolas da SOMOS tem inspiração no trabalho que é feito na Santi. Neste 

sentido, a Santi ocupará um lugar especial na rede atual de escolas da SOMOS, de 

disseminação de boas práticas, criação de novos projetos de formação e atualização 

pedagógica e poderá nortear outras escolas e evoluir cada vez mais para um lugar 

de vanguarda e protagonismo. 
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VP de Escolas Próprias e Idiomas da SOMOS Educação 

 

Bruno Gebara Stephano 

Diretor de Novas Escolas da SOMOS Educação 
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