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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 para Educadores. 

 

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. 

 

A PALAVRA DA COORDENADORA 

 

“Só a Educação tem a chave para abrir a porta da ignorância e desigualdade que assola este 

país, ela tira as travas do conservadorismo, deixando que o homem veja o pontinho de luz 

do conhecimento, e trilhe seu caminho andando em sua direção. Somente com a abertura 

dessa porta, a criança de hoje será o adulto cidadão de amanhã.” 

 

Solange Depera Gelles é Pedagoga, terapeuta e pesquisadora 

é a criadora da metodologia Pedagogia das Cores, Especialista 

em Educação Infantil, Neurociência e Aprendizagem. Trabalha 

desde 2011 com cursos de capacitação para professores sobre 

a metodologia Pedagogia das Cores. Autora dos livros: Manual 

da Pedagogia das Cores; Pedagogia das Cores: atividades 

coloridas; Ianzito e a Turma dos Pinguinhos; Brincando de 

Cromoterapia; Cadê nossas cores?; A Montanha de Gelo 

Eterno e Brincando de Reiki. Uma profissional sempre em 

busca de novos conhecimentos para desenvolver inovações na educação, elaborando 

conteúdos que associam às práticas pedagógicas a outras ciências. 

  



  
 

 

TURMA DIGITAL – powered by Canvas LMS 

 

Nesta edição digital, 100% ao vivo e 

online, as aulas acontecerão na 

plataforma Canvas LMS (Learning Management System). Trata-se do melhor 

ambiente virtual de aprendizagem do mundo. Intuitivo, fácil de usar e 

adotado pelas melhores instituições de ensino, tais como Harvard, Stanford 

e Yale, MIT, entre outras.  A plataforma Canvas é 100% na nuvem e pode 

ser acessada por meio de computadores (desktops ou laptops), tablets ou 

celulares. Nela você terá conteúdos prévios às aulas, participará de 

discussões, aulas ao vivo e online, entre outras atividades.  

 

  



  

  CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM 

PEDAGOGIA DAS CORES E AS 

ESTRATÉGIAS NA EDUCAÇÃO 
 

COORDENAÇÃO 

Profa. Esp. Solange Depera Gelles 
 

DATA DE INÍCIO: 

03/08/2021- uma vez por semana, às terças-feiras das 19h às 22h30. 

>>>  Confirmação da turma no dia 29/07/2021 por whatsApp e e-mail.  

 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

420 horas / 13 meses  

 

VAGAS DISPONÍVEIS 

45 vagas 

 

INVESTIMENTO: 

À vista R$ 4.880,00 ou, 

16 parcelas de R$ 354,00 ou, 

20 parcelas de R$ 302,00. 

 

Taxa de matrícula: R$ 80,00  

Em todas as opções de pagamento (16x ou 20x e também no pagamento à vista) será cobrado 

a taxa de matrícula no valor de R$ 80,00. A taxa será cobrada na primeira parcela e não poderá 

ser parcelada. 

 

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. 

 

DESCONTO ESPECIAL PARA MATRÍCULAS ANTECIPADAS:  

Até 30/05/2021 {usar cupom - MAIO30} 

Matrículas finalizadas e pagas pelo site (via cartão de crédito) até o dia 30/05/2021 - desconto 

de 30% no valor total do curso. 

Até 30/06/2021 {usar cupom - JUNHO25} 

Matrículas finalizadas e pagas pelo site (via cartão de crédito) até o dia 30/06/2021 - desconto 

de 25% no valor total do curso. 

Até 30/07/2021 {usar cupom - JULHO20} 



  

Matrículas finalizadas e pagas pelo site (via cartão de crédito) até o dia 30/07/2021 - desconto 

de 20% no valor total do curso. 

 

Regras: 

- Pagamento contínuo a partir da matrícula 

- Válido somente para planos parcelados 

- Em caso de não abertura de turma, devolução integral do valor feita em até 10 dias úteis. 

  



  

CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM 

PEDAGOGIA DAS CORES E AS 
ESTRATÉGIAS NA EDUCAÇÃO 

 

OBJETIVOS: 

Oferecer aos participantes a possibilidade de conhecer uma nova 

visão sobre a educação, propondo o conhecimento de outras ciências 

associadas às práticas pedagógicas. São ferramentas inovadoras que 

fazem a diferença na formação do professor, que irá trabalhar corpo 

e mente do aluno, promovendo estímulos facilitadores do 

aprendizado e equilíbrio comportamental do educando. O curso 

oferece teorias e a práticas. Esse curso tem como objetivo levar aos 

professores todo o conhecimento sobre a metodologia Pedagogia das 

Cores e outras ciências como Reiki, Mindfulness, Meditação Ativa, 

Aromaterapia e Mandalas, todas associadas às práticas pedagógicas. 

 

PÚBLICO-ALVO:        

Direcionado aos graduados nas diversas áreas ligadas à Creches, 

Educação Infantil, Fundamental I e II, educadores em geral. 

Profissionais que acreditam que é tempo de reinventar-se, atualizar-

se, criar e recriar didáticas e apreciar novas metodologias criadas por 

profissionais da educação que assim como eles, buscam a melhoria 

na educação. 

 

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

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

 

 
 

 
 

 

 

FUTURO E TENDÊNCIAS NA EDUCAÇÃO 

Visão geral sobre os conceitos de futuro, tendências e seus 

impactos na Educação. Estudo das ferramentas prospectiva e 

timelines (Linha do tempo) de futuro.  Como a Educação está e 

continuará sendo transformada pelas novas tecnologias e perfil 

das novas gerações. Metodologias e recursos motivacionais 

adequados à nova realidade geracional. Como serão as profissões 

e Educação no futuro. 
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PÓS-GRADUAÇÃO EM 

PEDAGOGIA DAS CORES E AS 
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PLANEJAMENTO DE CARREIRA 

Evolução histórica sobre carreira. Bases da profissionalização do 

educador. Definição de Planejamento de Carreira. 

Desenvolvimento profissional de carreira através da avaliação de 

habilidades, capacidades e competências. Avaliação 360 graus de 

competências. Mapa de Competências. Competências que mais 

impactam a carreira do educador do futuro. Intervenções para o 

desenvolvimento de carreira. Autoeficácia de carreira como 

preditor do desempenho. Roteiro e metodologia para a confecção 

do planejamento de carreira. A nova composição do educador do 

futuro. 

 

PEDAGOGIA DAS CORES 

Em uma visão inovadora, a cromoterapia é associada as práticas 

pedagógicas, trazendo o conhecimento da utilização dos estímulos 

das cores no ambiente escolar, proporcionando ao educando 

facilidade no aprendizado e equilíbrio comportamental. 

Apresentamos a teoria da metodologia Pedagogia das Cores, 

embasada em teóricos da educação (Piaget, Vygotsky, Watson)  e 

no conhecimento milenar da ciência cromoterapia. O uso de uma 

nova ferramenta na educação detalhado através da neurociência 

com a busca e a comprovação dos estímulos das cores no cérebro 

e os efeitos positivos nos pontos de conexão corpo e mente, os 

chacras. Construção de saberes sobre as cores no ambiente 

escolar e atividades escolares. Como trabalhar transtornos e a 

inclusão através de estratégias, explorando as propriedades e 

benefícios das cores. Ilustrando a importância das atividades 

coloridas as aulas práticas com elaboração de atividades  



  

CURSO 
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estimuladoras e eficazes no objetivo de aprendizado e equilíbrio 

mental, de acordo com o BNCC. Esse módulo é divido em duas 

partes a teórica e a prática. 

 

ESTRATÉGIAS NA EDUCAÇÃO 

Seguindo o caminho trilhado pela Pedagogia das Cores, o módulo 

Estratégias na Educação busca novas alternativas para uma 

educação de qualidade focando no bem-estar do educando e na 

facilitação do aprendizado. Nessa visão que traz ciências como 

Mindfulness, Meditação Ativa, Reiki, Aromaterapia e Mandalas 

associadas às práticas pedagógicas, o professor enquanto 

aprende, se beneficia de tudo que essas ciências oferecem, assim, 

poderá passar todo esse conhecimento e filosofia de bem-estar 

para seus alunos de maneira sutil seguindo os paradigmas e 

conteúdos do currículo escolar. O “conheça-te a ti mesmo” é o 

núcleo desse módulo. O módulo é dividido em duas partes, teoria 

e prática com elaboração de atividades. Esse módulo traz 

importantes ferramentas embasadas em Carl Jung, Evan 

Thompson e a cultura oriental. 

 

 

 

Este é o curso e este é o IBFE. O nosso comprometimento com o seu 

sucesso profissional está em cada detalhe deste curso. Venha fazer parte e 

se transformar como pessoa e como profissional. 

 



  

IBFE – Futuro, Tendências e Inovação na Educação 

 

  



  

 

 

 

 


