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Período 1

Liderança

Gestão de sala

Período 2

Pautas da escola

Tecnologia e inovação

AGENDA DO DIA 12 DE FEVEREIRO:



Período 1

Liderança

Gestão de sala

Período 2

Pautas da escola

Tecnologia e inovação



AGENDA LIDERANÇA:

1. Boas-vindas e objetivo;                                                                                                 5 min 

2. Introdução do tema Liderança;                                                                                   27 min

3. Análise de situações-problema em sala de aula;                                                     13 min

4. Encaminhamentos: estimulando e liderando os alunos para o aprendizado;     1 hora

5. Fechamento                                                                                                                   15min
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OBJETIVO

Refletir sobre a liderança do professor no processo educativo.

Discutir o desenvolvimento de estratégias de organização do trabalho

pedagógico que privilegie a aprendizagem dos estudantes.
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Para iniciar nossa oficina, vamos conhecer 

algumas definições de líder?



O líder

O espírito de liderança permite ao profissional criar e manter um 
grupo coeso, inspirado e motivado. 

“Liderança é ação, e não posição.” Donald McGannon

“Liderar é ir adiante, mostrar o caminho e inspirar outras pessoas para
que o sigam.”

John Stott



- VOCÊ SE CONSIDERA UM PROFESSOR LÍDER?

REFLEXÃO

- EM QUE SITUAÇÕES VOCÊ PERCEBE QUE ESTÁ EXERCENDO LIDERANÇA EM 
SALA DE AULA? 



MOBILIZAÇÃO

Quais as características fundamentais do professor líder para 

auxiliar o desenvolvimento do estudante no processo de 

ensino-aprendizagem?  



O(A) PROFESSOR(A) É

Responsável pela aprendizagem de todos os estudantes. 

Engajado(a) no processo de gestão democrática.

Mobilizador(a) de todos os estudantes envolvidos no 
processo de aprendizagem. 

Articulador(a) do Projeto Político-Pedagógico, da Proposta 
Pedagógica Curricular e autor do Plano de Trabalho 

Docente.
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POR ISSO É IMPRESCINDÍVEL QUE:

O trabalho do(a) Professor(a) 

tenha foco no processo de 

ensino-aprendizagem. 
Acompanhe a 

aprendizagem dos 

estudantes.

Realize um trabalho conjunto com as equipes 

pedagógica e de direção da escola.

Observe a frequência de 

cada estudante.
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...e para que tudo isso aconteça, é necessário que a Secretaria de Educação e Gestão Escolar oferte 

apoio formativo, material, orientação. 



CARACTERÍSTICAS DO(A) LÍDER

DEMOCRÁTICO E IMPARCIAL

ARTICULADOR

CRIATIVO E DINÂMICOCOMUNICATIVO

RECEPTIVO

INSPIRADOR
PROFESSOR

(A)
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Qual seria a sua atitude como professor(a) líder 

diante da situação-problema a seguir?

COMPARTILHEM SUAS IDEIAS EM DUPLAS

REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA:



ATIVIDADE: SITUAÇÃO-PROBLEMA

Imagine que você está devolvendo as provas para os estudantes. Você os chama e

nesse momento eles reagem da seguinte maneira:

a) Taynara: Nossa professor! E eu nem estudei pra prova.

b)Samuel: Vixi professor! Eu sou um gênio. Fala aê.

c) Ana Carolina: Ah, professor, eu já sabia, eu sou burra mesmo!

d)Anderson: Professor!!! Mas eu estudei um dia inteiro antes da prova e mesmo

assim fui mal!

Qual sua reação imediata?
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Atividade – Mobilização e reflexão 

• Você considera importante analisar e debater com os estudantes sobre o
desempenho deles nas avaliações? Por quê?

• Enquanto liderança em sala de aula, como você mobiliza os estudantes
para o aprendizado?



Você já ouviu falar em Mindset ou 

mentalidade de crescimento? 

https://www.youtube.com/watch?v=_xPqPvLyFfQ&feature=youtu.be

Clique no link para assistir ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=_xPqPvLyFfQ&feature=youtu.be


Diferenças das características de cada mentalidade

Das cinco características 
das mentalidades 
apresentadas no 

infográfico, quais você já 
observou em seus 

estudantes?

Gráfico de Nigel Holmes – Mentalidade do crescimento



Vejamos algumas situações:

Anexo 1



Mindset Fixo Mindset  de Crescimento

“Parabéns você é 
Incrível!”

“Você é brilhante!!!”

“Você é muito 

inteligente, 
parabéns!”

“Consegui ver seu esforço
para tirar essa nota.
Parabéns por isso!”

“Você realmente estudou e
sua melhora demonstra
isso. Deu realmente certo!”

Diferenças entre o mindset fixo e mindset de crescimento 

na prática



Agora que já estudamos um pouco sobre as características do 
professor líder e das duas mentalidades, vamos refletir:

Analisando as falas dos estudantes da situação-problema 
apresentada anteriormente, como poderia ser nossa 
devolutiva  utilizando a mentalidade do crescimento?  

REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA:



SUGESTÕES DE RESPOSTAS PARA A FALA DOS ESTUDANTES
(SITUAÇÃO-PROBLEMA)

Fala dos estudantes Sugestões de incentivo 

Taynara: Nossa

professor! E eu

nem estudei pra
prova.

Samuel: Vixi

professor! Eu 

sou um gênio, 
fala aê?

Vejo que você se dedica
cotidianamente em seus

estudos, mas o que acha de

pensarmos em novos
desafios?

Na verdade vi que você realmente

se esforçou. O que acha de

compartilhar com os colegas quais

foram as estratégias de estudo?



Anderson: Professor!!! 

Mas eu estudei um dia 

inteiro antes da prova e 
mesmo assim fui mal!

Ninguém é burra, apenas 

não encontramos qual a 

melhor estratégia para 

você aprender. 

Sei que é difícil, mas o esforço de um 

dia não é suficiente. Para ir bem, é 

necessário estudar mais vezes e 

constantemente. O que acha de  

revermos as atividades para 

verificarmos suas dúvidas?

Fala dos estudantes Sugestões de incentivo 

Ana Carolina: Ah 

professor, eu já sabia, 
eu sou burra mesmo!

SUGESTÕES DE RESPOSTAS PARA A FALA DOS ESTUDANTES
(SITUAÇÃO-PROBLEMA)



Vale destacar que...

A Teoria da Aprendizagem é bastante complexa.
É importante que observemos e verifiquemos outras 
perspectivas de estudo em relação ao 
desenvolvimento e aprendizagem.  
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Colocando em prática

Além dos feedback citados anteriormente, quais outros

exemplos de mentalidade de crescimento podem ser

incorporados em nossas aulas?

Compartilhe uma prática com seus colegas.
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AGENDA GESTÃO DE SALA DE AULA:

1. Objetivos                                                                                                                    5 min

2. Reflexão sobre a sala de aula                                                                                                20 min

3. Elementos para uma boa gestão de sala de aula                                                                                15 min  

4. Importância da cultura da parceria escola/aula                                                                               10 min  

5. Estratégias para apoiar a qualidade da aula                                                                                  30 min

6. Reflexão sobre uma situação possível de sala de aula – vídeo                                                                    35 min 

7. Fechamento                                                                                                                   5 min   
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OBJETIVO DA OFICINA:

Apresentar a importância da GESTÃO DE SALA DE

AULA, promovendo um processo de REFLEXÃO

sobre a PRÁTICA PEDAGÓGICA e a qualidade do

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM.



AGENDA GESTÃO DE SALA DE AULA:

1. Objetivos                                                                                                                    5 min

2. Reflexão sobre a sala de aula                                                                                                20 min

3. Elementos para uma boa gestão de sala de aula                                                                                15 min  

4. Importância da cultura da parceria escola/aula                                                                               10 min  

5. Estratégias para apoiar a qualidade da aula                                                                                  30 min

6. Reflexão sobre uma situação possível de sala de aula – vídeo                                                                    35 min 

7. Fechamento                                                                                                                   5 min   



PLANEJAMENTO:

INTENCIONALIDADE PEDAGÓGICA 

SEGURANÇA AO PROFESSOR

O TRABALHO EM SALA DE AULA É ESSENCIAL PARA APRENDIZAGEM 

É preciso considerar que a aula é dinâmica e que imprevistos podem 
ocorrer, nesse sentido é importante conhecer a turma para antecipar 

situações.



O que é Gestão de Sala 
de Aula?



GESTÃO DE SALA DE AULA, O PROFESSOR
SEGURO DE SUA PRÁTICA

GESTÃO DE SALA DE 

AULA

Sistematização 
do Trabalho do 

Professor

Organização da 
Sala de AulaPlanejamento

Apropriação do 
ConhecimentoMetodologia

Relacionamento 
Interpessoal



Como está a nossa gestão de sala de aula?

REFLEXÃO SOBRE A SALA DE AULA:

A metodologia utilizada possibilita alcançar o objetivo da aula?

O objetivo é estabelecido antes do início da aula?



EM DUPLAS COMPARTILHEM SUAS IDEIAS:  

1 Quais elementos são fundamentais para uma 
boa aula?

2 O que é preciso realizar para que uma boa
aula aconteça?
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NO PLANEJAMENTO: 

ELEMENTOS PARA UMA BOA GESTÃO DE SALA DE AULA 

Objetivos

Conteúdos

Estratégias e recursos

Organização da sala de aula

Avaliação (critérios e instrumentos)

Replanejamento



OUTROS ELEMENTOS: 

Regras e orientações claras

Ouvir a todos

Participação de todos os alunos

Atenção específica aos alunos

Persistência em atividades inovadoras

ELEMENTOS PARA UMA BOA GESTÃO DE SALA DE AULA 



OUTROS ELEMENTOS: 

Encaminhamentos 

Mobilização para o conteúdo

Retomada de conteúdos

ELEMENTOS PARA UMA BOA GESTÃO DE SALA DE AULA 
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… mas o professor não está 
sozinho na sala de aula.



Formação

Reflexão Prática Profissional Mudança da Prática

IMPORTÂNCIA DA CULTURA DA PARCERIA* DA 
ESCOLA/AULA

* Entre diretores e professores
* Entre pedagogos e professores
* Entre professores
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PROFESSOR, VAMOS CONHECER ALGUMAS ESTRATÉGIAS QUE
PODEM APOIAR A QUALIDADE DA SUA AULA ?

OBJETIVOS

viável? (pode ser alcançado em uma aula)

Refletir se objetivo estabelecido para aula é        definidor? (determina as estratégias e                           
atividades da aula)

prioritário? (importante para o                  
aprendizado)

mensurável? (possível de alcançar em uma    
aula)



REGRAS E ORIENTAÇÕES CLARAS

ESTABELECIDOS  ENTRE PROFESSORES E ALUNOS

PRÁTICA SOCIAL E DE CIDADANIA

PROFESSOR, VAMOS CONHECER ALGUMAS ESTRATÉGIAS QUE
PODEM APOIAR A QUALIDADE DA SUA AULA ?



COMBINADOS E REGRAS

Fixar em local visível na sala de aula, entregar aos alunos ou até mesmo solicitar que eles 
assinem.

Não basta construir regras, elas precisam ser retomadas periodicamente, para que os 
alunos aprendam a avaliar o que foi combinado e o que está ou não acontecendo.

As regras que estão sendo cumpridas merecem ser elogiadas. Já as que não estão, o 
professor poderá instigar os alunos a refletirem o porquê não estão sendo cumpridas.

É UMA PRÁTICA SOCIAL E DE CIDADANIA

É adequado que a construção seja realizada coletivamente entre professor e alunos,
preferencialmente na primeira semana de aula, para que todos discutam e se sintam
responsáveis.



EM DUPLAS COMPARTILHEM SUAS IDEIAS:  

Que ações você desenvolveria? Compartilhe. 

Você observa que o desempenho dos alunos vem caindo e, talvez

por conta desse queda, os alunos estão começando a faltar à
escola.

ATIVIDADE
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REFLETINDO SOBRE UMA SITUAÇÃO POSSÍVEL EM 
NOSSA ESCOLA

Clique no link para assistir ao vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=-Y7GRHALXUo

https://www.youtube.com/watch?v=-Y7GRHALXUo


VÍDEO: DOCUMENTÁRIO 

“PRO DIA NASCER FELIZ

REFLETINDO SOBRE UMA SITUAÇÃO POSSÍVEL EM NOSSA 
ESCOLA

1. Como se dá a relação professora-alunos nessa cena?

2. Ao refletir sobre a metodologia empregada pela professora e o
desenvolvimento dos conteúdos, quais as suas considerações
sobre essa aula?

3. Como você organizaria uma aula da sua disciplina no contexto
da sala de aula demonstrada no vídeo?
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EXERCÍCIO DE DRAMATIZAÇÃO

Encenar a possibilidade de organizar uma aula da sua 

disciplina no contexto da sala de aula demonstrada no 
documentário: Pro Dia Nascer Feliz.

GRUPOS DE 5 PESSOAS DEVERÃO SER FORMADOS POR PARTICIPANTES MAIS PRÓXIMOS



Personagens: professor e alunos.

Tempo para o exercício de criação da cena: 5 minutos

EXERCÍCIO DE DRAMATIZAÇÃO
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6. Reflexão sobre uma situação possível de sala de aula – vídeo                                                                    35 min 

7. Fechamento                                                                                                                   5 min   



• A gestão de sala de aula contribui na qualidade da aprendizagem dos
alunos.

• É necessário estabelecer uma relação de parceria no interior da escola.

• O planejamento, a observação e o feedback caracterizam-se como
processos de formação e reflexão sobre a prática profissional e que
podem resultar na qualidade da aprendizagem.
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CONCLUINDO



AGENDA DO DIA 12 DE FEVEREIRO:

Período 1

Liderança

Gestão de sala

Período 2

Pautas da escola

Tecnologia e inovação



OBJETIVO

Definir pauta, escolhendo quais assuntos 
devem ser trabalhados, para o melhor 

desenvolvimento do ano letivo



A seguir, apresentamos algumas perguntas 
para guia-los nesse momento ...

Sabemos que existem diferentes contextos e que estamos sempre na busca
de aprimoramento. Por isso, este momento foi reservado para deliberações
consideradas importantes para a sua escola.

Neste período, temos como prioridade as pautas da sua escola. Por outro 
lado, também desenvolvemos uma oficina com o tema Tecnologia e Inovação 
que é opcional e só deve ser realizada se fizer sentido para este momento. 



Conselho de classe... 

Qual o papel do conselho de classe para a melhoria da aprendizagem dos estudantes? 

Como poderia ser organizado um conselho de classe para que esse objetivo fosse 
alcançado?

Como estamos conduzindo esse momento?

O que precisamos rever para que o conselho de classe seja mais produtivo?



Projetos.... 

Quais projetos de 2018 nos orgulhamos e quais não fazem sentido nesse momento? 

A escola desenvolverá novos projetos ou pretende aperfeiçoar os que já tem?

Qual é a intencionalidade pedagógica de cada projeto e como ele colabora na melhoria 
da aprendizagem dos estudantes?

Há a necessidade desenvolver projetos de reforço e/ou aluno monitor no contraturno?



Eventos para a comunidade escolar... 

Como organizamos os eventos para a comunidade no ano passado? 

Achamos necessário fazer algumas mudanças? 

Quais seriam os melhores dias e horários?

Qual é a intencionalidade pedagógica de cada evento  e como ele colabora na melhoria 
da aprendizagem dos estudantes?



Calendário escolar...

Quando pensamos no calendário de 2018, há melhorias que podemos incorporar no 
calendário 2019? 

O calendário 2019 foi publicizado para todos?

Haverá um período para nivelamento de aprendizagem?

Seria interessante nos organizarmos para que os alunos não tenham muitas provas no 
mesmo dia?
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AGENDA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA:

1. Objetivo                                                                                                                     5 min

2. Pensamento Computacional e Computação Física                                                        20 min

3. Apresentação de ferramentas disponíveis no @escola - Google for Education 20 min

4. Elaboração de Planejamento anual - Inovação e Tecnologia em sua escola           50 min



AGENDA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA:

1. Objetivo                                                                                                                     5 min

2. Pensamento Computacional e Computação Física                                                        20 min

3. Apresentação de ferramentas disponíveis no @escola - Google for Education 20 min

4. Elaboração de Planejamento anual - Inovação e Tecnologia em sua escola           50 min



OBJETIVOS

Refletir sobre as ações que a escola pretende desenvolver para 
promover o pensamento científico, crítico e criativo, de forma a 
exercitar a curiosidade intelectual dos estudantes.

Apresentar ferramentas disponíveis no Google for Education 
(@escola) que possam ser incorporadas à prática pedagógica dos 
profissionais da instituição.

Fomentar a inserção, no planejamento anual de cada 
estabelecimento da Rede Pública Estadual de Ensino, de ações que 
promovam a criatividade, a inventividade, o empreendedorismo 
social e o pensamento científico e artístico dos estudantes.



AGENDA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA:

1. Objetivo                                                                                                                     5 min

2. Pensamento Computacional e Computação Física                                                        20 min

3. Apresentação de ferramentas disponíveis no @escola - Google for Education 20 min

4. Elaboração de Planejamento anual - Inovação e Tecnologia em sua escola           50 min



Desafio dos dez anos













Vídeo

https://youtu.be/8nQfpKj2bx0

http://www.youtube.com/watch?v=8nQfpKj2bx0
http://www.youtube.com/watch?v=8nQfpKj2bx0
https://youtu.be/8nQfpKj2bx0




Destaque para duas competências gerais que orientam a Base Nacional 
Comum

Pensamento científico, crítico e criativo.
Exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criticidade e criatividade.
Para:
Investigar causas elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 
soluções.

Cultura Digital
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética.
Para:
Comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria.



PARA REFLEXÃO

1. Estamos preparando nossos estudantes para as novas configurações que o desenvolvimento

tecnológico acelerado deve promover em nossa sociedade?

2. De que maneira podemos prever ações que promovam o pensamento científico, crítico e

criativo em que a curiosidade intelectual seja exercitada?

3. A investigação científica (investigar causas elaborar e testar hipóteses, formular e resolver

problemas e criar soluções) como princípio pedagógico tem sido desenvolvida nas práticas

educacionais de nossa escola?

4. Promovemos atividades que possibilitam aos estudantes se comunicar, acessar e produzir 
informações e conhecimentos, bem como resolverem problemas e exercer protagonismo e 
autoria?



Pensamento Computacional é uma abordagem usada para

solução de problemas utilizando conceitos básicos da

Computação. Essa prática pode ser usada nas mais diversas

áreas do conhecimento, pois as atividades desenvolvidas

nesta perspectiva têm como finalidade contribuir na

construção do pensamento lógico, na habilidade de

reconhecimento de padrões e, ainda, colaborar no

desenvolvimento do raciocínio por meio de algoritmos,

decomposição e abstração de um problema.



O Scratch permite a construção interativa de histórias, animações, jogos, 
simuladores e o que mais a imaginação permitir com a utilização de blocos que, ao 
serem encaixados, permitem programar os objetos. 
Possui comunidade online que compartilha suas produções e está disponível em 
https://scratch.mit.edu

https://scratch.mit.edu


CODE.ORG - Site com cursos e atividades 
interativas para desenvolver e 
compreender a lógica de programação.

https://code.org


Criação de projetos interativos 

utilizando microcontroladores, 

sensores e atuadores.



ARDUINO

O que é: hardware e software para as áreas
de automação e robótica. Nela pode-se
adicionar diversos tipos de componentes
eletrônicos direcionados e programados
para uma determinada atividade.

Possibilita aos professores despertar nos
alunos o interesse por programação, além
de trabalhar de forma interdisciplinar
conteúdos de matemática, ciências, física e
tecnologia. Proporciona situações que
requerem dos estudantes criatividade e
desenvolvimento de competências e
habilidades.



ARDUINO - MATERIAIS DE APOIO

Arduino Tutoriais – Aplicativo disponível na Google Play 
(Android) com tutoriais de montagens no Arduino. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Cod
erBro.tutorials.arduinotutorials&hl=en_US

Plataforma Arduino é voltada para educação e inovação: 
http://www.usp.br/agen/?p=205396

Programação para Arduino: primeiros passos: 
https://www.circuitar.com.br/tutoriais/programacao-
para-arduino-primeiros-passos

Arduino na Escola: http://arduinoescola.blogspot.com.br

Desafio da Casa Econômica: 
https://pt.calameo.com/read/00013105434c7060e9ee5

Como ensinar programação e as vantagens de inserir a 
atividade no currículo: 
http://www.revistaeducacao.com.br/como-ensinar-
programacao-e-as-vantagens-de-inserir-a-atividade-no-
curriculo

Simulador de projetos em Arduino: https://circuito.io

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CoderBro.tutorials.arduinotutorials&hl=en_US
http://www.usp.br/agen/?p=205396
https://wwhttps/www.circuitar.com.br/tutoriais/programacao-para-arduino-primeiros-passos
http://arduinoescola.blogspot.com.br
https://pt.calameo.com/read/00013105434c7060e9ee5
http://www.revistaeducacao.com.br/como-ensinar-programacao-e-as-vantagens-de-inserir-a-atividade-no-curriculo
https://circuito.io/


MICROBIT

O que é: microcontrolador programável, similar ao Arduino, porém que já possui 
integrado vários sensores e painel de LED. Possui bluetooth, giroscópio, sensor de 
luminosidade, som, bússola, entre outros sensores. 

Funciona integrado ao Scratch 3.0.

Maiores informações em https://microbit.org

https://microbit.org


RASPBERRY PI
Raspberry Pi é um computador do tamanho 
de um cartão de crédito que se conecta a 
um monitor de computador ou TV e usa 
teclado e mouse padrão.

Possui wi-fi, bluetooth e pinos que permitem 
conectar sensores e atuadores, 
possibilitando conexões com o mundo físico.

Pode ser utilizado para criar terminais de 
acesso, media center e até mesmo 
fliperamas. 



MAKEY MAKEY
Make + Key = MaKey MaKey, ou

seja, Fazer + Tecla.

O Makey Makey é um kit

simplificado para que objetos

cotidianos virem touchpads,

composto por placa de circuito,

garras jacaré e um cabo USB.

Faz com que os mais inusitados

objetos condutivos fechem circuitos,

realizando as ações programadas.



CIRCUITO DE PAPEL

Circuitos em Papel são atividades com fitas
condutivas ou papel alumínio, baterias e LEDs,
possibilitando criar circuitos eletrônicos, cartões
interativos de papel, pinturas ou colagens
iluminados por LEDs.

Guia para criar circuito de papel
https://goo.gl/uZ6ERy

Veja como criar circuitos de papel: 
http://porvir.org/especiais/maonamassa/veja-
como-criar-circuitos-em-papel

The Great Big Guide to Paper Circuits: 
https://learn.sparkfun.com/tutorials/the-great-
big-guide-to-paper-circuits

https://goo.gl/uZ6ERy
http://porvir.org/especiais/maonamassa/veja-como-criar-circuitos-em-papel
https://learn.sparkfun.com/tutorials/the-great-big-guide-to-paper-circuits


AGENDA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA:

1. Objetivo                                                                                                                     5 min

2. Pensamento Computacional e Computação Física                                                        20 min

3. Apresentação de ferramentas disponíveis no @escola - Google for Education 20 min

4. Elaboração de Planejamento anual - Inovação e Tecnologia em sua escola           50 min



OBJETIVO

Apresentar ferramentas disponíveis no Google
for Education (@escola) que possam ser
incorporadas na prática pedagógica dos
profissionais da Rede Estadual de Educação.



Recurso e-mail – conta educacional para enviar e receber mensagens,
com armazenamento ilimitado.



Google Drive – possível salvar, criar, modificar e compartilhar arquivos 
com diferentes pessoas. 



Provas, trabalhos, eventos podem ser criados, compartilhados e organizados com 
o Google Agenda. 



Documentos Google – criar, editar, colaborar e compartilhar
documentos.



Apresentações Google – Elaboração, edição e compartilhamento de 
apresentações on-line.



Planilhas Google – Elaboração, edição e compartilhamento de planilhas on-line.



Google Sala de Aula - Plataforma que organiza os alunos em turmas 
virtuais, nas quais é possível solicitar atividades, corrigir e fornecer 
feedback aos alunos.



- economia de tempo

- organização dos arquivos em pastas identificadas

- independência da instalação e espaço de armazenamento



https://artsandculture.google.com
https://artsandculture.google.com


https://artsandculture.google.com/project/museu-nacional-brasil

https://artsandculture.google.com/project/museu-nacional-brasil
https://artsandculture.google.com/project/museu-nacional-brasil
https://artsandculture.google.com/project/museu-nacional-brasil


Tour Creator –

Ferramenta que

permite a qualquer

pessoa criar suas

próprias

expedições em

realidade virtual.

https://poly.google.com/u/0/view/dy2t7Ro-bkx
https://poly.google.com/u/0/view/dy2t7Ro-bkx


https://www.youtube.com/channel/UCs_n045yHUiC-CR2s8AjIwg/edu
https://www.youtube.com/channel/UCs_n045yHUiC-CR2s8AjIwg/edu


AGENDA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA:

1. Objetivo                                                                                                                     5 min

2. Pensamento Computacional e Computação Física                                                        20 min

3. Apresentação de ferramentas disponíveis no @escola - Google for Education 20 min

4. Elaboração de Planejamento anual - Inovação e Tecnologia em sua escola           50 min



OBJETIVO

Fomentar a inserção, no planejamento anual de
cada estabelecimento da Rede Pública Estadual de
Ensino, de ações que promovam a criatividade, a
inventividade, o empreendedorismo social e o
pensamento científico e artístico dos estudantes.



Ação Quando será realizada Objetivo(s) da ação Responsáveis

PLANEJAMENTO INOVAÇÃO E TECNOLOGIA



PLANEJAMENTO INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Possibilidades de subsídio para o planejamento de inovação e tecnologia:

Scratch Day - O Scratch Day é uma rede global de eventos nos quais as pessoas se reúnem para
celebrar o software Scratch, uma plataforma de programação gratuita com linguagem gráfica lúdica
desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). A escola pode programar um dia do
ano para compartilhar com estudantes e professores possibilidades no uso do software Scratch e
discutir a importância do desenvolvimento do Pensamento Computacional.
Saiba mais, acessando site criado pela Seed com materiais de apoio para criação de um Scratch Day
https://sites.google.com/escola.pr.gov.br/scratchdayseedpr/scratch-day

Code IoT - Cursos de programação, eletrônica básica, robótica e desenvolvimento de aplicativos
Android. Saiba mais em http://www.codeiot.org.br

Internet das Coisas - A Escola de Extensão da Unicamp oferta cursos de aperfeiçoamento "Internet das
Coisas: Tecnologias e Projeto". Com aulas teóricas e práticas, ministradas por professores doutores, tais
cursos possibilitam os estudantes compreender, projetar e implementar sistemas para IoT.
Saiba mais em https://www.embarcados.com.br/unicamp-oferece-curso-de-aperfeicoamento-em-
internet-das-coisas

https://sites.google.com/escola.pr.gov.br/scratchdayseedpr/scratch-day
http://www.codeiot.org.br/
https://www.embarcados.com.br/unicamp-oferece-curso-de-aperfeicoamento-em-internet-das-coisas


PLANEJAMENTO INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Febrace - Feira com importante papel social que incentiva a criatividade e a reflexão em estudantes da 
educação básica, através do desenvolvimento de projetos com fundamento científico, nas diferentes 
áreas das ciências e engenharia.
Saiba mais em https://febrace.org.br/ e http://apice.febrace.org.br/

Ciência para Todos - O objetivo deste programa é estimular o interesse pela ciência nos jovens de 
localidades remotas do sertão do semiárido. Envolve etapas de capacitação de professores e alunos 
sobre o método científico, por meio da tecnologia social de educação “Metodologia Científica ao 
Alcance de Todos”- MCAT; oficinas de elaboração de projetos; acompanhamento das atividades de 
execução dos projetos; feira de ciências nas escolas; feira de ciências nas diretorias regionais; 
organização da Feira de Ciências do Semiárido Potiguar e, por fim, a participação dos melhores 
trabalhos em Feiras de Ciências nacionais e internacionais.
Saiba mais em https://www.cienciaparatodos.com.br

Aprendendo Aprendizagem Criativa - Comunidade de educadores e designers explorando a 
aprendizagem criativa via projetos.
Saiba mais em https://learn.media.mit.edu/lcl

https://febrace.org.br/
http://apice.febrace.org.br/
https://www.cienciaparatodos.com.br/
https://learn.media.mit.edu/lcl


OBRIGADO PELA ATENÇÃO 

E DEDICAÇÃO



Leitura complementar:

Dweck, Carol S. Mindset: a nova psicologia do sucesso.
Tradução: S. Duarte, 1a ed., São Paulo: Objetiva, 2017.

Vídeo complementar:

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_bel
ieving_that_you_can_improve

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve


Referências:
https://www.youcubed.org/pt-br/resource/mentalidade-de-crescimento/

https://www.napratica.org.br/mentalidade-de-crescimento-entenda-o-conceito/

https://www.correio24horas.com.br/fileadmin/user_upload/correio24horas/Arquivos/especia

is/agendabahia/docs/agenda-bahia-tempos-de-mudanca-cybele-amado.pdf

https://kamoncrossfit.com/conheca-a-mentalidade-do-crescimento-e-saiba-por-que-ela-tem-

tudo-a-ver-com-o-crossfit/

https://www.goconqr.com/pt-BR/examtime/blog/growth-mindset-mentalidade-de-

crescimento/

https://desafiosdaeducacao.com.br/por-uma-mentalidade-focada-em-crescimento-e-crucial-

para-aprendizagem/

https://exame.abril.com.br/revista-exame/carol-duek-defende-em-livro-a-importancia-de-

valorizar-o-esforco/

https://12min.com/br/authors/carol-s-dweck


