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EM PRIMEIRO LUGAR, O FUTURO DA EDUCAÇÃO 

 

O IBFE - Instituto Brasileiro de Formação de Educadores nasceu em 2013 

com a missão de oferecer cursos que contribuam com a formação continuada 

de professores e gestores educacionais em todo o país, com um DNA pioneiro 

e exclusivo e que se resume no tripé: Futuro, Tendências e Inovação na 

Educação. 

O IBFE foi pioneiro na oferta de cursos inovadores na área de Educação e 

reúne um time de professores de alto nível, apaixonados por Educação e, 

principalmente, por Inovação na Educação. O nosso propósito é o de ajudar 

a transformar o nosso país através da Educação, formando o Educador do 

futuro, com perfil ousado, inovador e atento ao futuro e às tendências. 

Alguns dos nossos diferenciais: 

• O Primeiro Instituto de Educação do Brasil 100% dedicado a Futuro, 

Tendências e Inovação; 

• Amplo ecossistema de inovação na educação: escola, consultoria, 

editora, eventos e missões; 

• Disciplinas exclusivas em todas as suas pós-graduações: Futuro e 

Tendências na Educação e Planejamento de Carreira. 

 

A PALAVRA DE UM DOS FUNDADORES 

 

“O futuro Educador será aquele que souber olhar para o futuro, identificar 

tendências e inovar na sua área de especialidade. Esta década será 

transformadora para o nosso setor e não há outro caminho para o nosso 

país se não for através da Educação”  

 

Prof. Marcelo Veras – Um dos fundadores do IBFE e coautor dos seguintes 

livros em Educação: 

                       

 



  
Um dos seus fundadores, Prof. Marcelo Veras, acumula 

mais de 30 anos de experiência em empresas de 

diversos setores, nacionalidades e portes, sendo os 

últimos 20 anos em Educação. De todo esse tempo, 

80% foram dedicados a startups. Desde 2006, 

possui um estudo formal sobre planejamento de 

carreira e desenvolvimento de competências, estudo que 

já foi capa da Você S/A em março de 2016 e gerou dois livros — Gestão de 

Carreira e Competências (2014) e Tempo de Compartilhar (2018). É também 

coautor de três livros em Educação - Métodos de Ensino para Nativos Digitais 

(2011), Inovação em sala de aula (2018) e Educação 4.0 (2019) - além do 

livro de estratégia, SBB – Strategic Building Blocks (1a edição em 2017 e 2a 

edição em 2019). Começou sua carreira como professor particular aos 16 

anos e é um apaixonado por Educação. 

 

 

 

  



  

  CURSO 

ESCOLA DE PAIS 
 

CORPO DOCENTE 

Prof. Esp. Fernanda Oliviero 

Prof. Esp. Sandro Fernandes 

 

 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

24 h/a divididas em: 

16 h/a ao vivo e online (4 aulas) 

8 h/a de atividades prévias e posteriores às aulas 

 

DATAS DAS AULAS: 

14 de maio (sexta); 

21 de maio (sexta); 

28 de maio (sexta) e; 

04 de junho (sexta).  

Das 19h às 22h30  

 

INVESTIMENTO: 

À vista R$ 192,00  

2 parcelas de R$ 96,00 ou, 

3 parcelas de R$ 64,00. 

 

DESCONTOS ESPECIAIS PARA GRUPOS E ESCOLAS PARCEIRAS: 

 Grupos de 04 pessoas efetivando a matrícula juntos, desconto de 10%.   

 Professores e familiares de escolas/empresas parceiras, desconto de 15% (consultar 

site/Instagram do IBFE e solicitar cupom de desconto).  

 Desconto de 10% para ex-alunos. 

Obs: Os descontos acima não são cumulativos. 

 

 

 

 

 

 

  



  

CURSO 

ESCOLA DE PAIS 

 
 

OBJETIVOS: 

 Promover maior aproximação família-escola, na 

perspectiva de uma educação integral do ser humano; 

 Melhorar a conscientização do nosso público alvo de sua 

responsabilidade na formação dos filhos, no seu próprio 

desenvolvimento e nos inter-relacionamentos; 

 Reflexão, troca de experiências e conhecimentos 

relacionados às relações sociofamiliares; 

 Boas práticas e princípios psicopedagógicos de apoio aos 

filhos; 

 Promover maior aproximação entre 

família/escola/comunidade; 

 Melhorar o entendimento na educação das crianças e 

adolescentes, de acordo com as fases de crescimento; 

 Melhorar a comunicação, o diálogo e a convivência; 

 Encontrar caminhos para equilibrar sua atuação como pais 

(função materna e paterna). 

 

PÚBLICO ALVO: 

Agentes de educação, mães, pais e familiares.  

 

ESTRATÉGIAS E MÉTODOS:  

Não há mais espaço na Educação para aulas meramente expositivas. 

O presente e o futuro da Educação exigem o uso das chamadas 

metodologias ativas, onde o aluno é colocado na posição de 

protagonista do seu aprendizado e não mais um mero expectador de 

aulas chatas e monótonas. O IBFE desenvolveu um novo “jeito de 

dar aulas”, chamado de Método 3. Nele, as aulas são divididas em 3 

etapas: Fundamentação teórica, Aplicação prática e 

Discussão/conclusão. Desta forma, as aulas são planejadas de forma 

a proporcionar uma experiência completa de aprendizado. A intenção 



  

é que o aluno saia de cada aula preparado para aplicar aqueles 

conceitos no dia seguinte. Trata-se de uma visão prática e aplicada, 

que busca valorizar cada minuto que o aluno invista na sua formação. 

 

 
 

 

 

AGENDA DE AULAS 

AULA TÓPICOS ABORDADOS PROFESSOR DATA 

1 
A educação do nascimento à puberdade. 
Adolescência: o segundo nascimento. 
Função materna e paterna. 

Fernanda Oliviero 14/05/2021 

2 

Cidadania e cultura da paz: os princípios da 

educação positiva. 
Relações sociofamiliares: convivência e 
assertividade. 

Sandro Fernandes 21/05/2021 

3 

A sexualidade no ciclo de vida da família. 
A influência do celular, internet e redes 
sociais sobre a educação dos filhos. 
Educação preventiva – comportamentos de 

risco. 

Fernanda Oliviero 28/05/2021 

5 

Relação família e escola: confiança e 
responsabilidade. 
Projeto de vida: autoconhecimento, 
planejamento e metas. 

Sandro Fernandes 04/06/2021 

 

  



  

 

PROFESSORES 
 

FERNANDA OLIVIERO 

Pedagoga (URFGS), Especialista em 

Metodologias Ativas (Instituto 

Singularidades), em Educação Inclusiva 

(UNESP) e em Psicopedagogia Clínica e 

Institucional (FEEVALE). Atua há 20 anos na 

clínica psicopedagógica e em escolas 

públicas e particulares com Coordenação Pedagógica e Orientação 

Educacional. Professora dos cursos de pós graduação em 

Psicopedagogia e Educação Socioemocional do IBFE e Coordenadora do 

Curso de pós graduação em Metodologias Ativas do IBFE nos pólos de 

São Paulo, Guarulhos e Santo André, dedica-se à pesquisa na área da 

educação e formação de professores, a partir de temas como Ensino 

Híbrido e Sala de Aula Invertida, Cultura Maker e PBL (Project Based 

Learning), tendo como propósito transformar a escola e desenvolver 

possibilidades de trocas em rede, aprendizado contínuo, formação e 

engajamento. 

 

 SANDRO FERNANDES 

Educador, Licenciado em Filosofia e 

Sociologia (PUC/SP) e Bacharel em Teologia 

(DOM BOSCO). Pós Graduação em 

Neurociência Aplicada à educação pelo IBFE. 

Pós Graduação em PNL pela SBCE. 

Especialista em Filosofia Aplicada. 

Especialista em Psicologia Positiva Aplicada 

e Educação Socioemocional no Instituto Brasileiro de Formação para 

Educadores (IBFE). Especialização em Ciência do Bem-Estar (Yale 

University / Connecticut). Coordenador da Pós Graduação em Psicologia 

Positiva na Sociedade Brasileira de Comunicação Emocional (SBCE). 

Especialista em Comunicação não-verbal (Teatralidade e Comunicação) 

no Passadori Educação e Comunicação.  Ator, Diretor e Palhaço formado 

em Artes Cênicas pelo Teatro Escola Macunaíma.  



  

 

 

 

 


