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OBJETIVOS:      

Oferecer aos participantes uma visão abrangente das 

demandas, das filosofias, dos métodos e das ferramentas que a 

Educação moderna irá exigir dos educadores e das escolas. Este 

curso se dispõe a propor soluções criativas e preparar os 

participantes para uma nova atitude pedagógica, 

proporcionando práticas inovadoras e adaptadas às 

necessidades do mundo atual, as quais devem ser adotadas nos 

espaços da escola para favorecer o desenvolvimento do 

aprendiz-protagonista. 

 

PÚBLICO-ALVO:  

Direcionado aos graduados nas diversas áreas ligadas à 

Educação que pretendam se aprofundar nos assuntos ligados às 

metodologias ativas, ao futuro da educação e às tendências que 

irão nortear os caminhos para uma educação de qualidade e 

eficaz. 
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ESTRATÉGIAS E MÉTODOS:  

Aulas presenciais e em vídeo, tendo como principal diferencial a 

conexão contínua entre a teoria e a prática, por meio dos 

seguintes métodos: 

- Preparação para as aulas; 

- Estudos de caso; 

- Aulas expositivas; 

- Discussões e debates em sala de aula; 

- Aplicações de metodologias ativas (Storytelling, PBL, Sala de 

aula invertida, aulas em campo etc). 
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PEDAGOGIA DE PROJETOS 

Nesta disciplina, vamos entender e explorar como podemos trabalhar com projetos dentro da escola. 

Integração dos projetos com as matérias clássicas do currículo escolar. 

 

MÉTODOS DE ENSINO PARA NATIVOS DIGITAIS 

Entendendo os Nativos Digitais. Males e necessidades do século XXI. Motivação e Afetividade em sala 

de aula. Estratégias de Motivação. Métodos de Desenvolvimento de Conceitos. Métodos de Aplicação 

de Conceitos. Potencialização de resultados em quatro fases. 

 

FUTURO E TENDÊNCIAS NA EDUCAÇÃO 

Visão geral sobre os conceitos de Futuro e de Tendências. Conhecimento das 

ferramentas prospectivas e timelines de futuro. Entender a educação como criadora do futuro 

(conhecer o passado para entender o presente e criar o futuro). Transformar os conhecimentos das 

ferramentas e conceitos de futuro e tendências em currículo comum. 

 

CULTURA E CRIATIVIDADE NA ESCOLA  

Cultura - Análise da cultura regional; consumo e crítica de produtos culturais; apreciação de 

diferentes tipos de artes e entretenimento e movimentos artísticos; importância de conhecer a cultura 

(minha e do outro) como base para o respeito e a troca de visões; mundo pop contemporâneo como 

motivação de discussões e preparação de aulas. Criatividade - Contextualização do tema; ambiente, 

educação e atmosfera para o despertar do ser criativo; o ser criativo diante do ambiente competitivo 

que o espera; técnicas e atitudes do professor para motivar a imaginação; o processo de geração e 

seleção de ideias; a onipresença da criatividade nas diferentes disciplinas. Aplicação prática. 

 

STORYTELLING E APRENDIZAGEM 

Conceito de storytelling. Autores que fundamentam a metodologia (Joseph Campbell, Christopher 

Vogler, Carl Jung etc). Como se faz uma história que conecte emocionalmente. Construção de  
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histórias coletivas. Cases de storytelling na educação. Aplicações de storytelling na sala de aula. 

Trabalhando com predição. Professor como mestre, aluno como herói. 

 

ESTUDO DO MEIO E VIAGEM PEDAGÓGICA 

Como explorar as expedições pedagógicas na construção dos saberes. Pesquisa, preparação, registro 

e feedback do estudo em campo.  

 

MENTE SÃ, CORPO SÃO 

Observação de aspectos sociais e emocionais dos alunos e como trabalhá-los. Iniciativa, confiança, 

empatia, reconhecimento e controle de emoções, autoestima. Reconhecimento de habilidades e 

competências pessoais. Trabalhar com as múltiplas inteligências. O conceito de cinestesia e de 

energia, o movimento como parte da educação e do conhecimento, coordenação motora, limites e 

controle do corpo. Os cinco sentidos. Mudanças físicas. 

 

NOVAS TECNOLOGIAS EM EDUCAÇÃO 

Paradigmas científicos e sua influência na concepção de tecnologia aplicada à educação. O uso de 

recursos tecnológicos na educação como estratégias de intervenção e mediação nos processos de 

ensino e de aprendizagem. Potencialidades e limites do uso das TICs. O uso de diferentes espaços on-

line na educação como possibilitadores da comunicação, interação e construção coletiva do 

conhecimento. A importância da tecnologia e da programação na vida social e econômica, inclusive 

como diferencial curricular. Movimento Maker. Ensino híbrido. O uso da internet como recurso 

educacional, instrumento de comunicação, realização de projetos, transmissão de conteúdos e auxílio 

à pesquisa e ao desenvolvimento profissional dos professores. 

 

GAMIFICAÇÃO 

Conceito de gamificação. Conhecimento dos métodos aplicados no mundo da educação. Construção 

coletiva de jogos. Jogos de tabuleiro em sala de aula. Teatralização (jogos de improviso), mediação 

de fóruns e debates. Conceito de conquistas, premiação e níveis. Objetivos primários e secundários.  
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RPG, cartas, design de games. O prazer e a importância do brincar. Games ≠ de tecnologia; games + 

tecnologia. 

 

PBL E MÉTODO DA PERGUNTAÇÃO 

Conceitos de PBL e Perguntação. Método socrático e maiêutica. Aplicações de PBL na sala de aula. 

Professor-tutor. Utilização de perguntação no ensino-aprendizagem. Despertar e incentivar a 

curiosidade. 

 

ELABORAÇÃO DE SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Conceito de situação-problema. Estudo de exemplos de situação-problema. Construção coletiva e 

individual de questões. Níveis de complexidade. Transdisciplinaridade. 

 

TEMAS ATUAIS EM EDUCAÇÃO 

Neste módulo, os educadores irão se aprofundar em debates atuais em educação, tais como: 

Bullying, Inclusão, o uso das redes sociais, indisciplina, conflitos, etc. Será o momento oportuno para 

trazer à baila as questões que, atualmente, mais trazem angústias e inseguranças ao professor.   

 

PLANEJAMENTO DE ENSINO 

Concepções de planejamento de ensino. O planejamento participativo na escola. O processo de 

planejamento e desenvolvimento de ensino. Planejamento estratégico. Tipos de plano: componentes 

básicos. Ações interdisciplinares. 

 

AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

Pressupostos teóricos e metodológicos da avaliação. Tipos, métodos e instrumentos de avaliação. 

Avaliação escolar e institucional no contexto do sistema educacional brasileiro. Avaliação no contexto 

da metodologia ativa. 
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PLANEJAMENTO DE CARREIRA  

Visão geral sobre gestão de carreira e desenvolvimento de competências. Grupo de competências 

Técnicas, Comportamentais e de Gestão. As competências que mais impactam a carreira. Como 

montar um planejamento de carreira (roteiro). Conectar com as habilidades e competências exigidas 

pelo século XXI. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O trabalho consiste em uma apresentação (escrita e oral) da aplicação de uma metodologia ativa em 

sala de aula fundamentada pelas disciplinas estudadas. 
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