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Bahema nasce em Salvador como

empresa de comércio de máquinas

agrícolas e logo torna-se

representante Caterpillar

Após fusão do Unibanco (Principal

investimento da Bahema à época)

com o Itaú, a companhia distribuiu

98% de seus ativos aos acionistas

Com excesso de caixa,

começam investimentos em

companhias de capital aberto

Com os fundos restantes, a

empresa passa a investir no

setor de educação.

Nasce a Bahema Educação

 

Realização dos primeiros

investimentos, adquirindo

participações em 4 escolas

Criação do “guarda-chuva” de

escolas construtivistas:

Aquisição de 4 novas escolas, com

mais de 2.500 alunos.

Inicio de um novo “guarda-chuva”

Montessoriano no Rio de Janeiro

-Expansão pelo país

-Novas escolas e novos guarda-chuvas

-Fusão com gestores ou green field de

escolas para classes C, D e E

1953

1980 -1990

1995 -2000

2008

O investimento em outras

companhias se torna a

atividade principal

2017 -2018

QUEM SOMOS?



O QUE NOS MOVE?

Acreditamos que cada
instituição de ensino é
única, possui seu DNA
e que seu valor para
sociedade e para seus
acionistas está
diretamente ligado à
qualidade do projeto

pedagógico

Entendemos
também que a
educação básica de
qualidade é um
trabalho artesanal,
fundamentado nas
relações humanas
construídas ao longo
de (muitos) anos  

 

Nosso objetivo é
perenizar e
potencializar boas

escolas sem perder
aquilo que as
tornam especiais
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Organizamos a gestão

operacional, financeira e

administrativa, para que a

equipe pedagógica foque

naquilo que faz melhor:

Educar

ORGANIZAR

Ajudamos as escolas a

melhor entender as

demandas de pais e alunos.

Estimular a aprendizagem e

transformação constantes.

 

INSTIGAR
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Apoiamos as escolas no seu

processo de

desenvolvimento e

crescimento através da

troca de boas práticas entre

elas.

 

TROCAR
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COMO FAZEMOS ISSO?



EM  OPERAÇÃO

PRÓXIMA  FASE

1- ORGANIZAR

A T.E.I.A. (Time Escolar de Integração Administrativa) foi

criada para dar suporte às operações do dia-a-dia das

escolas.

 

É responsável por integrar sistemas, controles e

processos, garantir informações confiáveis e rápidas,

permitindo assim a medição do que funciona ou não

funciona, do que está indo bem ou pode ser

melhorado.

 

Para que professores,  fundadores e gestores
pedagógicos se concentrem naquilo que fazem melhor:  
EDUCAR



Mapeamento

de  Mercado

ENTENDER

2- INSTIGAR

Instigamos o constante desenvolvimento e crescimento

Inteligência

de  Dados

Pesquisa  de

Engajamento

Avaliação  de

Impacto

Análise  de

Viabilidade

Planejamento

de  Crescimento EXECUTAR



3- TROCAR

1º guarda-chuva de escolas
viabilizado pela Bahema, o
Critique promove a troca de
boas práticas e fomenta a

produção do conhecimento
através da prática escolar.
Com a difusão de ideias e
propostas que façam das
escolas organismos vivos,

em transformação
constante, contribui para o
debate sobre a Educação!

COMITÊ DE
ORIENTAÇÃO
PEDAGÓGICA

Composto por
representantes das 

 escolas e vinculado ao
Conselho de

Administração da
Bahema, promove a
manutenção e o

fortalecimento dos
projetos pedagógicos e

possibilita intercâmbio de
experiências educacionais.

Fundado em 1980 junto
com a Escola da Vila, é
referência nacional na

formação continuada de
professores. Com

permanente articulação da
teoria com a prática em sala

de aula, promove a
formação das equipes de
educadores e gestores das

escolas do grupo.

A estrutura em grupo promove o intercâmbio de boas práticas e permite que cada uma das escolas melhore
seus projetos pedagógicos

 



QUEM JÁ FAZ PARTE DESSE GRUPO?

9 ESCOLAS E MAIS DE 9.000 ALUNOS

1º GUARDA-CHUVA DE ESCOLAS E FOCADO NO CONSTRUTIVISMO

 

Não só podem como devem surgir com o tempo, permitindo uma

maior amplitude de pedagogias e públicos

 

NOVAS INICIATIVAS & GUARDA-CHUVAS



Por que a Bahema? Porque nos garantiam coisas
que precisávamos. Como empresa, eles têm
tradição de ficar dentro do negócio 25, 30 anos;
como pessoas, traziam a convicção de
depender exclusivamente da nossa atuação e
da nossa linhagem interna; como propósito,
tinham a clareza de que era esse tipo de
projeto que queriam.

SONIA BARREIRA – FUNDADORA E DIRETORA DA ESCOLA DA VILA,
HOJE REPRESENTANTE DO CRITIQUE


