
Novos Ares: conheça 
as novidades da 

Educação 



Regra geral... 
Como está a escola 

hoje? 



Déficit de 
 interesse... 



Excessos... 



Cardápio das Novas Metodologias 

 

 Tecnologia Digital 

 Trabalho Coletivo 

 Ensino além das aulas 

 Aprendizagem Colaborativa 

 Ensino Híbrido  
 

ALUNO NO CENTRO DO 

PROCESSO 

PROFESSOR  ATIVO 



"Inovar é perseguir o 
objetivo de melhorar 
as experiências de 
aprendizagem, os 
resultados 
acadêmicos e os 
projetos de vida dos 
estudantes por meio 
de soluções novas." 



Criatividade sem 
resultado é 
modismo, e 
resultado sem 
criatividade não 
dura muito 
tempo.  



Ter o aluno no centro 
do processo e o 
professor mais ativo do 
que nunca.  
 
Veja seis promissoras 
novidades que estão 
sendo utilizadas. 





 
Metodologia 

 
O que é 

 
Vantagens 

 
Grau de 

inovação 

 
Pontos de 
atenção 

Sala de aula 
invertida 

Aluno estuda 
em casa e leva 

as dúvidas 
para a aula 

Otimização do 
tempo, 

personalização 

Alto 
 

Altera a 
dinâmica da 

aula 

Requer mais 
trabalho 





 
Metodologia 

 
O que é 

 
Vantagens 

 
Grau de 

inovação 

 
Pontos de 
atenção 

Cultura 
Maker 

“Mão na 
massa” 

Criatividade, 
autonomia, 
trabalho em 

grupo 

Alto 
 

Integra 
disciplinas 

 
Traz o novo 

Exige 
laboratório ou 

adaptações 





 
Metodologia 

 
O que é 

 
Vantagens 

 
Grau de 

inovação 

 
Pontos de 
atenção 

Aprendizagem 
Móvel 

Usar 
dispositivos 

móveis 

Possibilidade de 
adequação às 
necessidades 

Baixo 
 

Não muda o 
ensino 

tradicional 

Garantir que o 
aluno aprenda 





 
Metodologia 

 
O que é 

 
Vantagens 

 
Grau de 

inovação 

 
Pontos de 
atenção 

Aprendizagem 
baseada em 
Problemas 

Discutir 
conteúdos 

partindo de 
um problema 

Pesquisa de 
dados, 

levantamento de 
hipóteses 

Alto  
 

Foca em 
habilidades 

de 
raciocínio 

Problema 
precisa ter 
significado 

para o aluno 





 
Metodologia 

 
O que é 

 
Vantagens 

 
Grau de 

inovação 

 
Pontos de 
atenção 

Designer 
Thinking 

Jeito de 
organizar 

pensamento e 
construção 

coletiva 

Participação 
coletiva, 

organização, 
flexibilidade 

 
Médio 

 
O que muda 
é somente a 

forma 

É uma 
ferramenta, 

não uma 
metodologia 





 
Metodologia 

 
O que é 

 
Vantagens 

 
Grau de 

inovação 

 
Pontos de 
atenção 

Gamificação Estrutura dos 
Games para 

aprendizagem 

Diversão, 
estímulo e 

engajamento 

 
Alto 

 

Transforma 
a lógica do 

ensino e 
avaliação  

 
Mais complexa 



Novos ares, novas tendências... 



Uso da Tecnologia 



Criatividade 



Colaboração 



Se todas as crianças de oito anos aprenderem meditação, nós 

eliminaremos a violência do mundo dentro de uma geração.   

Dalai Lama 

Meditação 



EDUCAÇÃO 

          Empreendedorismo                



Empreendedorismo social de impacto 

Economia solidária 

Modelo de negócio apoiado na autogestão 
e protagonismo. 



  Escola Inclusiva   



É papel do professor ser ponto de 
convergência para os alunos!  



Qual é o elemento 
da Educação que 

tem que se 
renovar dia a dia? 



VOCÊ, Professor! 
 

VOCÊ, Professora! 





Tríade do Tempo 

70% 10% 20% 

Qualidade  Estresse  Frustração  

 CIRCUNSTÂNCIA IMPORTÂNCIA   URGÊNCIA 



Roda da vida 





 
 

Seja lá o que você possa fazer,  
ou sonhar que pode fazer, comece. 

A ousadia tem gênio, força e magia em 
si mesma.  

 
(Goethe) 

 



Minha gratidão. 
Prazer em estar aqui com vocês! 


