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O UNO Internacional é um projeto de transformação 

educacional que faz parte da Santillana, grupo espanhol 

presente em 22 países. Criado a partir da sólida experiência 

do Sistema UNO de Ensino, que atua no Brasil há 15 anos, 

tem como meta levar às escolas a vanguarda da pedagogia, 

fornecendo conteúdos de altíssima qualidade, aliados a tecnologia, 

avaliação institucional, formação docente e programa de bilinguismo.       

Além do Brasil, o projeto está presente no México, na Colômbia e na Argentina.

Nosso objetivo é a mudança do paradigma educacional, quebrando o modelo clássico de 

sala de aula e levando um ambiente interativo e digital ao aluno do século XXI, de forma 

que a tecnologia seja tão natural quanto as mochilas e os livros.

PARCEIROS

Nossos parceiros são empresas e instituições líderes em seus respectivos segmentos: 

educação, tecnologia, conteúdos, bilinguismo, avaliação e formação. São parte fundamental 

do modelo do UNO Internacional.

NOSSO MODELO

Nosso modelo tem como centro dois programas, quatro processos e uma rede.

PROGRAMA SE

O Programa SE é o programa curricular do UNO Internacional. Sua proposta pedagógica 

considera os princípios estabelecidos pelos documentos oficiais brasileiros e visa formar 

cidadãos plenos, que desenvolvam valores humanos e se apropriem de conhecimentos e 

competências indispensáveis para sua inserção na sociedade contemporânea. Além dos 

conteúdos conceituais, o programa também propõe atividades que contemplam as 

diversas linguagens e mobilizam o raciocínio e as atitudes investigativas.

DIGITALIZAÇÃO

Com processos permanentes e transversais próprios, o UNOi gerencia a digitalização 

da escola para a criação de um ambiente digital e colaborativo, buscando a implantação 

e a apropriação de uma cultura essencialmente digital.

REDE UNOI

Estar em rede, interagir em rede, 

aprender em rede.

UNO INTERNACIONAL E UNESCO

Em 19 de fevereiro de 2012, formalizou-se um acordo de colaboração entre a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e o UNO Internacional, 

com o objetivo de avançar em favor de uma educação de qualidade na América Latina.

Os Programas e os Processos do UNO Internacional se fundamentam nos seguintes eixos e 

postulados:

- Os cinco pilares para a educação do século XXI da Unesco (Ser, Conhecer, Fazer, Conviver 

e Transformar).

- Com essa aliança, a Unesco fará um monitoramento permanente e enriquecerá os 

processos do UNO Internacional, com apoio e assessoria técnica, o que confere um 

importante aval a todas as iniciativas e ações do UNO.

AVALIAÇÃO

O processo de avaliação realiza um diagnóstico da situação atual da escola em relação aos 

objetivos que gostaria de atingir em eficiência educacional e administrativa. No início de 

cada ciclo escolar, nossos parceiros – Lexium, Avalia, Cambridge Esol e ETS – desenvolvem 

na escola um estudo detalhado permitindo definir o ponto de partida e o plano de ação.

PROGRAMA BE

O Programa BE é o programa de educação bilíngue do UNO Internacional. Sua proposta 

pedagógica é baseada na metodologia CLIL de aprendizagem, que considera a linguagem 

uma ferramenta cuja principal função é a comunicação e que, portanto, deve ser ensinada 

a partir de contextos ou conteúdos significativos.

FORMAÇÃO

O modelo de formação do UNOi foi criado pensando no desenvolvimento de competências 

de gestores, professores e pais por meio de ações intraescolares, interescolares e digitais, 

a partir das necessidades de cada escola.
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