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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 

METODOLOGIAS ATIVAS NA  

PRÁTICA  
 

CORPO DOCENTE 

Prof. Dr. Alexandre Rezende 

Prof. Esp. Bruno Batista 

Profa. Esp. Fernanda Oliviero 

Profa. Esp. Janmes Wilker 

Prof. Me. Max Franco 

 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

60 h/a divididas em: 

40 h/a ao vivo e online (10 aulas) 

20 h/a de atividades prévias e posteriores às aulas 

 

DATAS DAS AULAS: 

02 de Agosto (segunda); 

04 de Agosto (terça); 

09 de Agosto (segunda); 

11 de Agosto (terça); 

16 de Agosto (segunda); 

18 de Agosto (terça); 

23 de Agosto (segunda); 

25 de Agosto (terça); 

30 de Agosto (segunda) e; 

01 de Setembro (terça). 

 

INVESTIMENTO: 

À vista R$ 480  

2 parcelas de R$ 240,00 ou, 

3 parcelas de R$ 160,00. 

 

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 

METODOLOGIAS ATIVAS NA  

PRÁTICA 

 
 

OBJETIVOS: 

Ao final deste curso, os participantes entenderão o conceito de 

metodologias ativas como também serão capazes de aplicar este 

conhecimento ao seu cotidiano profissional, criando aulas e métodos que 

provoquem o envolvimento emocional necessário para atrair a atenção 

do seu aluno.  Uma visão pragmática e aplicada, para quem quer se 

diferenciar no mercado e na carreira de Professor. 

PÚBLICO ALVO: 

Professores, profissionais de Educação e estudantes de Educação e 

áreas afins.  

 

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  Introdução Ao Curso  
 

Max Franco 
02/08/21 

2 Ensino Híbrido E Sala De Aula Invertida Fernanda Oliviero 04/08/21 

3 Problem & Project Based Learning  Fernanda Oliviero  09/08/21 

4 Storytelling Na Educação 
 

Max Franco 
11/08/21 

 

5 Gamificação Na Educação Janmes Wilker  16/08/21 

6 Plataformas Educacionais  Janmes Wilker 18/08/21 

7 Estudos Do Meio E Viagens Pedagógicas Max Franco 23/08/21 

8 Neurociência E Metodologias Ativas Alexandre Rezende 25/08/21 

9 Planejamento E Avaliação Bruno Batista 30/08/21 

10 Conclusão Do Curso Max Franco  
01/08/21 

 

 



  

DESCRIÇÃO DAS AULAS DO CURSO 

 

AULA 1 - INTRODUÇÃO AO CURSO 

A aula tem como objetivo trazer os conceitos das metodologias ativas, 

suas aplicações, contextos e adequações. Apresentaremos como 

funciona cada uma das metodologias ativas que serão abordadas  

durante o curso e haverá aplicações de exercícios. 

 

Aula 2 - ENSINO HÍBRIDO E SALA DE AULA INVERTIDA.  

O objetivo da aula é compreender o conceito de Ensino Híbrido (Blended 

Education) e os modelos sustentados e disruptivos, a partir de exercícios 

práticos de duas abordagens: a “sala de aula invertida” e a “rotação por 

estações”, baseadas nos estudos de Jonathan Bergmann e Aaron Sams 

e com a busca por Recursos Educacionais Abertos (REA) e Objetos 

Digitais de Aprendizagem (ODA) em plataformas colaborativas. 

 

Aula 3 – PROBLEM & PROJECT BASED LEARNING 

Nesta aula, o objetivo é entender o que é o PBL e qual a diferença entre 

fazer projetos e aprender através de projetos. Da mesma forma, 

identificar as competências desenvolvidas e a relação com a BNCC. 

Aplicar o PBL: as etapas, o processo  e os benefícios, bem como 

compreender o processo de avaliação (avaliação formativa, rubricas e 

autoavaliação). 

 

Aula 4 – STORYTELLING NA EDUCAÇÃO 

O objetivo desta aula é trazer o conceito de storytelling, além de 

entender o papel do emprego das narrativas na história da humanidade, 

como é aplicado em diversos mercados e, em especial, na Educação. 

Serão realizadas dinâmicas, discussões, atividades e games para que 

todos consigam entender como a ferramenta pode e deve ser utilizada 

na Educação. 

 

Aula 5 – GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

O objetivo desta aula é trazer o conceito de Gamificação, além de 

entender como a metodologia pode ser aplicada à Educação. Realização 



  

de dinâmicas, discussões, atividades e games para que todos consigam 

entender como a ferramenta pode e deve ser utilizada na Educação. 

 

Aula 6 - PLATAFORMAS DE EDUCAÇÃO  

Nesta aula, os aprendizes irão conhecer diversas plataformas 

educacionais que funcionam como suportes didáticos para o processo 

atual de ensinagem. Serão realizadas dinâmicas, discussões, atividades 

e games para que todos consigam entender como as plataformas podem 

ser utilizadas na docência.. 

 

Aula 7 - ESTUDOS DO MEIO E VIAGENS PEDAGÓGICAS 

O objetivo desta aula é trazer o conceito de estudos do meio e viagens 

pedagógicas, além de entender como podem ser aplicadas na Educação. 

Serão realizadas dinâmicas, discussões, atividades e games para que 

todos consigam entender como a ferramenta pode e deve ser utilizada 

na Educação. 

 

Aula 8 - NEUROCIÊNCIA E METODOLOGIAS ATIVAS  

O objetivo da aula é explorar o papel da neurociência nas aplicações de 

metodologias ativas. Neurobiologia das emoções. Estudo das estruturas 

cerebrais relacionadas aos processos emocionais, trabalhando a 

educação socioemocional na escola e na vida. Realização de dinâmicas, 

discussões, atividades e games para que todos consigam entender como 

a ferramenta pode e deve ser utilizada na Educação. 

 

Aula 9 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

Caracterizar aspectos básicos do planejamento, justificando sua 

importância no planejamento educacional. Analisar os fundamentos do 

processo do planejamento educacional, justificando sua importância na 

política nacional de desenvolvimento. Analisar a trajetória da avaliação 

e a evolução de seu conceito. Caracterizar as funções, critérios e 

categorias da Avaliação Educacional. 

 

Aula 10 - CONCLUSÃO DO CURSO 

A aula tem como objetivo sedimentar os conceitos aprendidos sobre as 

metodologias ativas, suas aplicações, contextos e adequações. 

Realização de dinâmicas, atividades e compartilhamentos.  



  

 

PROFESSORES 
 

Prof. Dr. Alexandre Rezende 

Biólogo graduado pela Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas, mestre 

e doutor em Morfofisiologia do Sistema 

Nervoso pela Universidade Estadual de 

Campinas - UNICAMP.  De 2002 a 2009 

desenvolveu projeto de pesquisa na área de 

Neurobiologia enfatizando o estudo da neuroregeneração em doenças 

neurodegenerativas e neurotraumas pelo Departamento de Fisiologia e 

Biofísica da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. De 1998 a 

2018, atuou como professor de ciências e biologia no ensino 

fundamental, médio, pré-vestibular e técnico. Atualmente, é docente na 

área de Neurociência aplicada à Educação pela PUC-Campinas e pelo 

Instituto Brasileiro de Formação de Educadores (IBFE) e 

Neuromarketing pela INOVA Business School. É coordenador da 

Faculdade de Pedagogia da Unità Faculdade e coordena a Pós-Graduação 

em Metodologias Ativas em São Paulo e região pelo IBFE. Atua também 

como professor de Fisiologia, Biofísica, Histologia, Biologia Celular e 

Processo Ensino-Aprendizagem na Vida Universitária junto a Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas. Desde 2013 desenvolve na PUC-

Campinas, Prática de Formação visando o estudo do cérebro na 

aprendizagem e memória, intitulada Neurociência e Educação. Realiza 

anualmente palestras, conferências e oficinas sobre Neurociência e 

Educação em Escolas, Universidades e Congressos. É professor de 

Neurofisiologia no curso de Pós-Graduação em Neuropsicologia da 

Infância junto a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, desde 

2014. Além disso, é o professor responsável do curso de extensão 

Mente, Cérebro e Envelhecimento e Neurociência e Qualidade de Vida 

junto a Universidade da Terceira Idade da PUC-Campinas e do curso de 

extensão em Neurobiologia da Aprendizagem pela PUC-Campinas, desde 

2014. 

 



  

Professor Esp. Bruno Batista 

Educador há mais de 10 anos, Bruno 

Batista tem experiência na condução desde 

o chão da sala de aula até a sala da gestão. 

Atuando com sistemas e plataformas de 

educação, faz gestão de técnicos, cientistas 

da educação que fazem consultoria em 

todo Brasil. 

Bruno Batista é especialista em gestão escolar, com MBA em Liderança, 

Inovação e Gestão pela PUC RS. Experiência como professor de 

geografia e gestão escolar na rede privada, co-autor de material didático 

e, nos últimos anos, gerente executivo de consultoria pedagógica. 

 

Profa. Esp. 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. 

                                                              

 



  

Professor Esp. Janmes Wilker  

Graduado em Letras, é professor de Língua 

Inglesa há 26 anos. Possui especialização em 

Linguística Aplicada ao Ensino da Língua 

Inglesa, em Metodologias Ativas e é 

Mestrando em Tecnologias Emergentes na 

Educação . Gestor de escolas durante 12 

anos, sendo responsável pelos processos de implantação, seleção, 

treinamento e condução de equipes comerciais e pedagógicas. 

Palestrante, mentor e consultor nas áreas de Metodologias Ativas com 

foco em Gamificação, Ensino Híbrido, PBL, uso de TICs na Educação e 

Liderança. É também responsável pela implantação de diversos projetos 

em empresas,  governo e escolas, como o PRONFTUR para a Secretaria 

de Turismo do Estado e projetos bilíngues em escolas Regulares. 

Fundador da Estação Aprender e professor do IBFE. 

 

Professor Me. Max Franco 

Coordenador nacional do curso de pós-

graduação em Metodologias ativas. 

Formado em Letras, é professor de Língua 

Portuguesa, língua Italiana, Literatura, 

Redação e Storytelling, além de Guia de 

Turismo. É pós-graduado em Inovação em 

educação e mestre em Gestão de negócios. 

Max Franco trabalha com educação faz 30 anos, tendo experiência 

internacional e em escolas e faculdades de São Paulo e Fortaleza. É autor 

de 10 livros, entre eles “Storytelling e suas aplicações no mundo dos 

negócios”, lançado pela Editora Atlas em 2015 e “Método 3: o 

protagonismo na Educação”. É consultor de diversas empresas de 

consultorias em São Paulo e Rio de Janeiro, trabalhando sempre com o 

tema Storytelling. Max Franco acumula experiências de ministrar 

treinamentos em empresas de marcas de renome nacional: Globosat, 

Estadão, Mauricio de Sousa Produções,Universidade corporativa Ernst 

Young (EYU), Inova Business School, Instituto brasileiro de formação de 

educadores, entre outras. Atualmente, é, também, coordenador do 



  

curso de Pós-graduação em Metodologias ativas do IBFE, além de 

palestrante indicado por consultorias de todo o Brasil. 

 

  



  

 

 

 

 


