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Educação além dos muros – Entrevista (II)

Por André de Oliveira quinta-feira junho 27, 2013

Segunda parte da entrevista com Mary Grace, Diretora Pedagógica do Instituto Paramitas,

especializado em Educação e Tecnologia.

Desde a primeira edição do Prêmio Educadores Inovadores, oito anos atrás, o

Instituto Paramitas está junto da Microsoft. Mary Grace, editora pedagógica do instituto, conheceu de perto

todos os projetos que passaram pelo Prêmio, tantos os que venceram quanto os que ficaram pelo caminho.

Na entrevista abaixo, ela fala sobre a maior receptividade que cursos à distância estão ganhando e também

comenta as mudanças que sentiu nos trabalhos enviados para o Prêmio Educadores Inovadores desde sua

primeira edição. As inscrições para esse ano já estão abertas e devem ser feitas pela PIL Network.

Uma das áreas de atuação do Instituto Paramitas são os cursos à distância. Hoje as pessoas estão

mais receptivas para esse formato?

Cada vez mais. Eu mesma fiz uma pós-graduação à distância sobre Educação à distância e o nível de
exigência foi bastante alto. Hoje, uma das principais razões para essa adesão é o rompimento de barreiras de

tempo e espaço. Porém, é importante considerar formatos combinados de educação, contemplando também

encontros presenciais. Muitas vezes são nesses encontros que os professores ficam mais motivados, até

mesmo para continuarem as atividades online.

Você já foi banca do Prêmio Educadores Inovadores. Tem notado uma mudança nos projetos
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submetidos com o passar dos anos?
Foram muitos projetos interessantes em todas as edições do Prêmio. O que percebo é que os professores,
ao longo dos anos, estão buscando recursos que integram diferentes mídias e até mesmo jogos. Os

professores mais inovadores têm uma preocupação na disseminação do conhecimento e aprendizagem para

além dos muros da escola, resultando em maior engajamento da comunidade local e resolução de problemas.

MAIS

Inscreva-se e saiba mais sobre o Prêmio Educadores Inovadores 2013

Saiba mais sobre o Instituto Paramitas
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