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Sobre a Fundação 



Guiada pelo conceito Inovação Educativa,  

a Fundação desenvolve projetos em educação, 

empreendedorismo social e voluntariado. 

Criamos oportunidades para educadores, 

jovens e crianças, investindo principalmente 

na formação de professores para fluência 

digital, na inovação da prática pedagógica e na 

difusão da cultura do empreendedorismo social 

e do ensino de programação. 



Educação ProFuturo  
 

Formação continuada de professores e atuação 
direta em escolas (inclusão de tecnologia) 

Empreendedorismo 
 

Formação em empreendedorismo e programação 
para jovens em áreas de vulnerabilidade 

Voluntariado 
 

Nosso programa de voluntariado corporativo 

Nossos eixos de atuação 



A Fundação Telefônica Vivo está presente 

em 17 países  

Alemanha 

Reino Unido 

México 

Guatemala 

El Salvador 

Nicarágua 

Costa Rica 

Panamá 

Venezuela 

Colômbia 

Equador 

Peru 

Brasil 

Uruguai 

Argentina 

Chile 

Espanha 



Públicos beneficiados  
2018 

Professores/as com atuação 
colaborativa, digital, 
capazes de desenvolver 
práticas inovadoras que 
garantam a aprendizagem 
de todos os estudantes e 
alinhados com as demandas 
da sociedade 
contemporânea.  

63.042 

Educadores 

EDUCAÇÃO  

Crianças colaborativas, com 
competências digitais e de 
comunicação desenvolvidas, 
engajadas em um processo 
contínuo de aprendizagem 
que as prepare para a vida 
na sociedade 
contemporânea. 

1.531.995 

Crianças  

Jovens protagonistas, com 
competências 
empreendedoras e digitais 
desenvolvidas, de modo que 
possam ampliar suas 
oportunidades de 
aprendizagem, 
desenvolvimento pessoal e 
escolhas profissionais na 
sociedade contemporânea. 

161.711 

Jovens  

EMPREENDEDORISMO 

Resultado 
Esperado 

Beneficiados 

Beneficiados 

1,76MM 



Resultados que buscamos 
Professores que tenham uma atuação colaborativa, digital, 
capazes de desenvolver práticas inovadoras que garantam a 

aprendizagem de todos os estudantes e alinhados com as 
demandas da sociedade contemporânea. 

Gestores de escolas que tenham uma atuação 
colaborativa, digital, capazes de desenvolver 

processos de gestão inovadores, efetivos e 
alinhados com as demandas da sociedade 

contemporânea. 

Técnicos de Secretarias apropriados dos 
princípios e conceitos de empreendedorismo e 

inovação educativa. 

Parceiros estratégicos que atuem de forma 
colaborativa para otimizar o investimento e 
ampliar o alcance de iniciativas conjuntas. 



INOVAÇÃO EDUCATIVA_ 

Portfólio de Educação 
Programas e Projetos 

4 Programas   
18 Projetos 
8 públicos 
(alvo/meio) 





O que é o Escolas Conectadas 

Uma iniciativa da Fundação Telefônica Vivo que oferece cursos online de 

formação continuada, totalmente gratuitos, para professores da educação 

básica.  

O projeto promove a inserção dos educadores na cultura digital e 

estimula o desenvolvimento  de competências do século XXI nos  

  alunos, por meio da prática de  metodologias inovadoras  

  de ensino. Teve início em 2015. 



Cursos 

595 horas de formação com mediação da 
aprendizagem 

6 cursos Inova Escola de 20 horas 
 

120 horas total 
 

Certificados pelo Instituto 
Singularidades 

13 cursos de 15 horas  
 

195 horas total 
 

Certificados pela UERGS 

7 cursos de 40 horas 
 

280 horas total 
 

Certificados pela 
UERGS 



A partir do curso, espera-se que o professor: 

• compreenda a avaliação como processo 
formativo, uma oportunidade de 
aprendizagem e reflexão sobre a prática; 

• tenha subsídios para problematizar e 
transformar métodos avaliativos vigentes; 

• inspire-se no material de apoio, nas 
atividades e nas discussões realizadas para 
desenvolver avaliações que permitam 
diagnosticar dificuldades e auxiliar os alunos 
na construção de conhecimentos. 

Avaliação: para que e como avaliar 



Curso Avaliação: Para que e Como Avaliar – 2018 

 4.934 participantes inscritos 

 4.253 iniciaram o curso 

 1.950 aprovações – 45% dos 
inscritos 

 8 turmas ofertadas 

 Parcerias com 1 rede estadual e 4 
redes municipais 

 2 Turmas abertas para demanda 
espontânea 

 Parceria com a UNDIME: 
Educadores de 385 municípios, em 
todos os estados e Distrito Federal, 
fizeram este curso 

Participantes Execução 

Média do 
projeto: 

48% 



INOVAÇÃO é um conceito em construção.  
 

 “Processo ou produto novo ou 

aperfeiçoado (ou a combinação de ambos), 

que difere significativamente dos produtos 

ou processos anteriores que foram 

disponibilizados para  usuários potenciais 

(produto) ou viabilizados para uso 

(processo).” (OCDE/Eurostat, 2018)  

 

 
Citado em Measuring Innovation in Education 2019 – What has changed in 

the classroom?, p. 21 

 

Inovação de produtos - produtos 

ou serviços novos ou 

significativamente diferentes dos 

usados anteriormente, tais como 

livros ou recursos didáticos, 

programas, novas metodologias 

ou experiências educacionais 

(como EAD).  

 

Exemplos de inovação de 

processos - quando mudam 

significativamente os processos 

organizacionais de produção de 

bens e serviços educativos, por 

exemplo, o trabalho coletivo, 

modos de aprendizagem da 

experiência educativa, 

parcerias, novas maneiras de se 

relacionar com o mundo externo, 

de se comunicar com pais ou 

alunos, etc 



Para nós, a inovação educativa não tem um propósito em si 

mesma - ela tem um sentido (um porquê) e uma função (um para 

quê).  

 

Deve responder a uma necessidade vivenciada pelos educadores 

e/ou pela comunidade escolar, como a melhoria dos resultados 

escolares, o engajamento dos alunos, a equidade, a eficiência de 

recursos, o bem estar do professor ou qualquer outra ação que a 

escola defina como prioritária. 

 

A inovação pode ocorrer em diferentes dimensões: tempo, 

espaço, conteúdos, práticas ou relações. 

 

Em nossos projetos, a inovação educativa caracteriza-se como 

um processo contextualizado, coletivo e colaborativo, que 

promove a criação de novas respostas para os desafios de 

qualidade e equidade da educação.   

 

 

 



Em todas as ações dos nossos projetos, procuramos dar suporte aos 

educadores de modo que inovação caminhe junto com monitoramento e 

avaliação, seja na área de gestão ou na prática de sala de aula.  

 

Inovar nas práticas avaliativas de sala de aula ainda é um desafio, tanto 

mais quando se referem a habilidades e competências propostas na BNCC. 

 

Trouxemos depoimentos dos fóruns de um dos cursos EAD oferecidos na 

plataforma Escola Conectadas: “Avaliação – para que e como avaliar?”  

 

 

Assim, veremos como a reflexão sobre a prática avaliativa escolar pode 

trazer inovação e, potencialmente, melhorias significativas nos processos e 

resultados no ensino-aprendizagem. 
 



Trechos da pesquisa da OCDE sobre 

Inovação Educativa ilustram os 

depoimentos de professores 

participantes do curso EAD  

Avaliação: para que e como avaliar 

 

 
* OCDE  - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico, atualmente conta com 35 países-membros, é um fórum 
internacional que promove políticas públicas entre os países com 
elevados IDHs. Auxilia no desenvolvimento e expansão econômica das 
nações integrantes, proporcionando ações que possibilitem a 
estabilidade financeira e fortaleçam a economia global. 

 



O que dizem os professores  

quando experimentam mudanças na prática 

EC Jose%CC%81 .mp4
https://www.youtube.com/watch?v=-3b7niDpnbE


• Material do curso Avaliação: para que e como avaliar? 



“Os testes em sala de aula são uma prática 

difundida para avaliar como os alunos estão 

se saindo, se entenderam o conteúdo e o 

conhecimento processual que deveriam 

adquirir. Eles são mais úteis quando usados de 

maneira formativa para monitorar o progresso 

dos alunos e ajudá-los a adquirir o 

conhecimento que perderam. Eles podem ser 

contraproducentes quando usados apenas 

para fins seletivos e de pontuação, para 

colocar os alunos em diferentes trilhas de 

estudo, em vez de apoiá-los. Esta é, 

portanto, uma prática pedagógica 

ambivalente.” (p.129) 

“Olá. Sou pedagoga do Estado do Paraná e penso que é 

preciso discutir a aprendizagem dos alunos para 

aperfeiçoar o processo avaliativo e a educação [...] 

Pensar no aluno, em como vive, em como 

aprende,  sobre com quem aprende, e de que jeito 

aprende, entre tantas outras questões, como ponto de 

partida para aprender a avaliar melhor [...] somente 

através de estudos constantes é que vamos 

aperfeiçoando nossos instrumentos avaliativos ao real 

conhecimento do aluno, numa busca de crescimento do 

conhecimento e não como forma punitiva.” (Sueli, 
17/7/18) 



“A avaliação formativa é uma prática 

pedagógica chave, estruturada em torno de 

feedback, monitoramento contínuo do 

trabalho dos alunos e novas atribuições 

apropriadas para fazê-los superar suas 

dificuldades ou passar para o próximo nível. 

Sempre corrigir as tarefas e dar feedback aos 

alunos é um imperativo profissional e moral 

para os professores, e seria de se esperar que 

a prática estivesse próxima do universal 

dentro de todos os sistemas.” (p.128) 
 

“trabalho há 27 anos na Educação e venho me 
sentindo cada vez mais preocupada em buscar [...] 

novas formas de “tocar” meus alunos para que possam 
compreender como o conhecimento pode ser 

transformador de realidades. [...] a maioria das 
famílias não têm tempo para acompanhar a vida 

escolar de seus filhos [...] Gostei muito de entrar neste 
curso justamente por poder rever conceitos de 

avaliação e perceber que o uso da autoavaliação é uma 
excelente estratégia para poder atingi-los de uma 

forma mais transformadora.” (Simone, 3/8/19) 
 

“Ao ler a unidade 1, algo parecido com um caminhão 
derrubou os muros de meus conceitos [...] Hoje me 

deparo com a realidade de que o que faço em sala de 
aula passa longe de ser uma avaliação. Preciso mudar, 

melhorar a cada dia com esse ensinamento e uma 
pergunta fica em minha mente. Como de fato avaliar 

na disciplina de matemática?” (Rafael, 8/9/18)  



“A inovação conduz e resulta do desenvolvimento 

profissional do professor. Experimentar novas práticas 

faz com que os professores parem e reflitam sobre seu 

ensino. Independentemente de as suas tentativas se 

traduzirem em sucesso ou não, esta é uma ocasião 

para tentar melhorar o modo como ensina. A inovação 

também vem da consciência de que algumas 

mudanças nas práticas pedagógicas podem ser 

benéficas, seja porque elas adquiriram algum 

conhecimento novo em uma capacitação formal, 

discutindo ou observando colegas, ou de qualquer 

outra forma.” (p.254) 





Produções dos participantes para a atividade proposta no curso: propor aos alunos uma 

uma autoavaliação 



Professora de Caxias do Sul/RS 

“Talvez porque a “inovação” seja (normalmente) conotada positivamente, as 

pessoas costumam afirmar que a inovação leva a uma maior satisfação do aluno. 

Sem outros estímulos, novas práticas pedagógicas devem tornar a ida à escola mais 

animadora e satisfatória. De fato, uma maior satisfação do aluno é um achado 

comum de estudos de impacto com foco em intervenções pedagógicas. A mudança 

em si pode ser um elemento importante de satisfação e a inovação pode ser útil 

por essa única razão: tornar as pessoas mais felizes.” (p. 250) 



“Nos anos iniciais do ensino fundamental*, encontramos uma associação positiva entre 

inovação educacional e satisfação do aluno, enquanto nos anos finais e ensino médio* não 

há associação. Medimos a satisfação do aluno como a proporção de alunos que relatam 

que gostam de estar na escola, pelo menos um pouco. A associação na educação primária 

apoia a ideia de que a mudança na combinação de práticas educacionais possivelmente 

foi na direção certa, de melhorar o gosto do aluno pela escola, ou possivelmente 

impulsionou essa satisfação, dado que, em média, maiores níveis de inovação foram 

acompanhados por maiores aumentos da participação de estudantes satisfeitos.” (p.250) 

Professora de Vera Cruz/RS 



Obrigada_ 



fundacaotelefonica.org.br  /FT_Brasil 

FT_Brasil /fundacaotelefonica 

Acompanhe a Fundação 

http://fundacaotelefonica.org.br/
https://twitter.com/FT_Brasil
https://www.instagram.com/ft_brasil/
https://www.facebook.com/fundacaotelefonica

