


Escolhemos inventar o  
futuro por meio da    
Inovação Educativa 

Acreditamos na educação 
disruptiva, personalizada    

e em linha com os      
avanços tecnológicos 

 Movidos por um sentimento          
voluntário, colaborativo                     

e apaixonado 

INOVAÇÃO 
EDUCATIVA_ 

Esse é o nosso 
jeito de fazer, 
nossa missão e 
razão de existir 

https://www.youtube.com/watch?v=29fqe3NERbM&list=PLj9FR3mQzEhD3pTWZ5qH5xhUbsOFfpUDu&index=1


A inovação deve ser construída dentro da escola, 
de maneira colaborativa, buscando atender às 
demandas locais com os recursos disponíveis 

Quando isto não acontece Premissas 

INOVAÇÃO 
Fatores de Sucesso_ 

Não há relevância e sustentabilidade 

Comunidade escolar precisa estar aberta à 
inovação (Gestor Escolar, Professores e 
Conselho Escolar / APM) 

Insegurança, resistência, acusações e medo 

O papel do líder inspirador é fundamental 
(Gestor Escolar) 

Grupo disperso e frágil 

Apoio da Secretaria de Educação Isolamento e rigidez  



2018 

INOVAÇÃO EDUCATIVA 

Escolas 
Conectadas  

Programaê! 
Programa de 
Voluntariado 

 Escola Digital Pense Grande Game do Bem  

Inova Escola 

Globo Educação 360 
Folha de São Paulo 

Políticas Públicas 
 Acervo 

 Aula digital 

Crianças  Jovens  Colaboradores  Educadores 

Eventos 

Ações 
Transversais  

A PROPOSTA DA FUNDAÇÃO TELEFÔNICA VIVO PARA AJUDAR 
A REDUZIR O GAP DIGITAL NOS ENTORNOS VULNERÁVEIS _ 

Beneficiados 

1.3 MM 



Governança:   
• Formalização de Parcerias 

Governamentais 
• Planejamento e 

implementação de projetos 
com cada rede 

• Controle do que está sendo 
feito pelas redes públicas  
no bojo da parceria 

Adesão 
Governamental 

Projetos de abrangência estadual e municipal 
• Escolas Conectadas – Formação de Educadores Online 
• Inova Escola – Formação de Educadores Presencial 
• Programaê – Plataforma | Formação de Educadores Online e Presencial 
• Escola Digital – Plataforma | Formação de Educadores Online 
• Pense Grande – Mobilização de Jovens 
• Aula Digital – Software | Equipamentos | Formação de Educadores e Alunos 
• Acervo e Eventos – Publicações |  Debates Especializados 
• Conviva – Plataforma | Formação de Gestores | Regime de Colaboração 

Projetos FT_ de Alcance 

ARTICULAÇÃO COM  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2017_ 

Portfólio FT_ 

Planejamento 
Estratégico 3 
pilares e 12  
programas 

Congregações 
Educacionais 
Advocacy:  
Engajar o poder público  
e a sociedade brasileira pela 
efetivação de uma Educação 
Básica de qualidade. 
• Todos pela Educação 
• UNDIME 
• CONSED 



INOVA ESCOLA_ 

• Profissionais da educação em formação contínua nas modalidades 
presencial e online; 

• Promoção da inovação na rede escolar, visando incidir nos resultados de 
aprendizagem no médio e longo prazo; 

• Aprimoramento da prática pedagógica promovendo a troca entre outros 
profissionais da própria unidade e da rede educacional; 

• Contribuição com a formação da cultura digital e de inovação. 

• Aprimoramento da prática pedagógica com foco em inovação e no desenvolvimento 
das competências e habilidades do séc. XXI; 

• Ampliação do repertório de ações inovadoras para o contexto educacional; 
• Participação em debates online com especialistas da área de Educação para discutir 

temas relacionados às temáticas desenvolvidas no processo formativo 
• Desenvolvimento profissional contínuo e gratuito por meio da formação presencial 

bem como por meio de ambientes virtuais de aprendizagem. 
 

** certificação por instituição de ensino superior em análise 

Incidir em um movimento de 
inovação educativa levando 
para o território conceitos, 
ferramentas e estratégias 
que estimulam a reflexão e 
subsidiam a construção de 
novos processos. 

OBJETIVO 

Educadores das Redes 
Públicas de Educação.  

PÚBLICO ALVO 

Formação continuada 
nas modalidades 
presencial e online. 

CONTEÚDO 

• Infraestrutura 
para realização das 
formações presenciais 

• Mobilização dos 
educadores; 

CONTRAPARTIDA 
DA SECRETARIA 

BENEFÍCIOS 

EDUCADORES SECRETARIA 



 
 

Cada estudante é único  
e merece a chance de 
traçar o próprio caminho 
de aprendizagem 

PERSONALIZAÇÃO 

A tecnologia já é parte 
integrante da realidade dos 
alunos. Nosso papel é trazê-
la como aliada e ferramenta 
para a aprendizagem 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

O estudante deve ter 
espaço e apoio para 
dedicar-se aos seus 
interesses e objectivos  
de vida 

PROJETO DE VIDA 

A sala de aula não preciza 
estar organizada ao redor 
do professor, mas ser 
repensada de forma a 
facilitar a aprendizagem 

ESPAÇOS DIFERENCIADOS 

O professor é uma  
das inúmeras fontes  
de conhecimento dos 
alunos. O seu papel  
deve ser repensado 

PAPEL DO PROFESSOR 

Os profissionais da escola 
não são os únicos 
responsáveis pela 
aprendizagem dos jovens 

GESTÃO INOVADORA 

MÓDULOS 
Os conteúdos  são desenvolvidos a partir da estrutura de oficinas 

presenciais que permitem aos participantes a compreensão dos 

temas sugeridos. 

INTRODUTÓRIO 

Como pensar inovação 
dentro do cenário 
escolar, mobilizando 
todos os envolvidos em 
ações de transformação. 



ESCOLAS CONECTADAS_ 

• Divulgar os cursos, 
• Mobilizar e cadastrar 

os Professores 

Promover a inserção dos 
educadores na cultura 
digital e estimular a 
adoção de competências 
do século XXI em sala de 
aula. 

OBJETIVO 

Educadores das Redes Públicas de 
Educação.  

Cursos Online 

BENEFICIOS 
• Oferece atividades práticas que 

podem ser desenvolvidas em sala de aula; 

• Promover as 
competências do 
século XXI como 
colaboração, 
pensamento crítico 
e comunicação. 

• Contempla contexto 
de educadores 
urbanos e rurais. 

• Desenvolve 
novas relações 
entre alunos e 
professores 
(professor 
mediador e 
aluno autor). 

• Dissemina temáticas 
de inovação e uso de 
tecnologias em sala 
de aula. 

CONTRAPARTIDA 
DA SECRETARIA 

CONTEÚDO 

PÚBLICO ALVO 



Escola na nuvem: ferramentas gratuitas de produção online 

Fotografia na Aprendizagem – Novos olhares para construir o conhecimento 

Mudanças de tempos e espaços para inovação pedagógica 

Jogos e brincadeiras: para além da seriação 

Avaliação: para quê e como avaliar 

Produção colaborativa do conhecimento: redes para multiplicar e aprender 

Alfabetizando na diversidade 

Grandezas e medidas: explorar para compreender 

Escola para todos: Inclusão de Pessoas com Deficiência 

Escolas para todos: promovendo uma educação antirracista 

Inova escola: Recursos tecnológicos 

Inova Escola: Gestão inovadora 

Inova escola: Personalização 

Inova escola: Papel do professor 

Inova escola: Projeto de vida 

Inova escola: Espaços diferenciados 

PROPOSTA FORMATIVA ONLINE | TURMAS FECHADAS_ 

15h 

40h 

20h 

Certificados pela UERGS (em formalização) Certificado pelo Singularidades 

395H 
Formação 
mediada 

DURAÇÃO FORMAÇÃO COM MEDIAÇÃO 



ESCOLA DIGITAL 
CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS DIGITAIS 

• É uma plataforma de busca gratuita agregadora 
de mais de 20 mil conteúdos educacionais. 

• Curadoria especializada em educação 

BENEFÍCIOS 

PAIS 
Apoio para os estudos 
dos seus filhos 

ALUNO 
Apoio para os estudos realizados 
com autonomia, respeitando  
o tempo, as dificuldades e as  
formas de aprender de cada um 

PROFESSOR 
Apoia na preparação de suas aulas  

Parceiros: 

Utilizada por 23 Secretarias de 
Educação (Estaduais e Municipais) 
com possibilidade de personalização 

SECRETARIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=U56apjVYR9w











