Encontro Internacional
de Educação da Fundação
Telefônica | Vivo
Como deve ser a Educação do século XXI?

Atividades realizadas durante a liderança do Brasil.
Período: 4 de Fevereiro a 7 de Abril de 2013.
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Encontro
Internacional
de Educação
da Fundação
Telefônica | Vivo
sobre os desafios
da educação no
século XXI
Durante 18 meses, a educação na era digital vem
sendo debatida no VII Encontro Internacional
de Educação da Fundação Telefônica | Vivo
em rede e em nove eventos presenciais em
diferentes cidades ibero-americanas.
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Já são mais de 40 mil pessoas inscritas no
Encontro Internacional de Educação, da
Fundação Telefônica | Vivo, interessadas em
debater o presente e o futuro da educação no
século XXI.
Em sua 7ª edição, o Encontro conta com a
produção executiva do Instituto Paramitas, e
tem duração maior que nos anos anteriores,
confira os números:

18

MESES

DE MAIO DE 2012 A
OUTUBRO DE 2013.

9 CIDADES

Buenos Aires, Santiago,
Medellín, Lima, Cidade do
México, Rio de Janeiro,
Quito, Caracas e Madri
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Professores, famílias, gestores, estudantes,
especialistas e outros profissionais do mundo educativo
estão participando de debates e oficinas em rede, em
espanhol e português, na página do Encontro.
Partindo da pergunta-chave: “Como deve ser a educação
no século XXI?”, nove temas estão sendo abordados, em
períodos de dois meses:

Temas já
trabalhados

1. Relações entre sociedade, educação e trabalho
2. Tecnologia e qualidade educativa
3. A educação integral na era digital: as emoções, os

sentidos e os valores na educação
4. O que e como ensinar e aprender na sociedade digital
5. O papel do professor

Tema
abordado

6. Como liderar a mudança nos centros educativos

Próximos
temas

7. A família: sócio-estratégico para a educação
8. A educação permanente: a educação formal,

mais

Para saber

informal e não formal
9. Visão e tendências educativas de futuro.

institutoparamitas.org.br/noticias/encontro-intern-2-2
encuentro.educared.org/page/presentacion
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Brasil liderou o Tema 6
do Encontro Internacional
de Educação

O Encontro deu início, no dia 4 de fevereiro, ao
Tema 6 “Como liderar a mudança nos centros
educativos”. O tema contou com quatro eixos:
liderança, gestão, comunicação e avaliação.
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A equipe brasileira, que coordenou esses dois meses de
eventos, trouxe especialistas renomados na área da Liderança, Gestão, Comunicação e Avaliação Educacional, além
de escolas brasileiras que vêm inovando no seu modelo de
gestão, para falarem sobre o trabalho que estão realizando
e os resultados que ele tem proporcionado.
Confira a organização dos eixos:
Debater

Debates entre convidados e fóruns de discussão para
que os participantes possam discutir o tema.

Compartilhar

Fóruns de discussão com convidados, que
compartilham experiências práticas e inovadoras.

Experimentar

Oficinas ao vivo e fórum de discussão sobre as
competências do Séc. XXI propostas pela Unesco.

Comunidade Educativa

Família, gestores, alunos e especialistas discutem o
papel de cada um no processo de mudança.
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Eixo Liderar
O primeiro eixo, Liderar, teve duração entre 4 e 17 de
fevereiro. O objetivo dessas duas semanas foi discutir e
apresentar propostas de sucesso sobre o papel do gestor e
a liderança de centros educativos do século XXI.
Veja, a seguir, um resumo das atividades realizadas
durante essas duas semanas.
Temas deste eixo:
•

Liderando a Mudança: Por que os esforços
de mudança falham em Educação?

•
•

Liderar os centros educativos do século XXI
Tecnologia na sala de aula com Arduino

•
•

Liderança nos centros educativos
Liderança na sala de aula

•
•

Modelos de centros líderes na mudança educativa
Como liderar uma escola do Séc. XXI?
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Liderar
Liderando a Mudança: Por que
os esforços de mudança falham
em Educação?

Debate ao Vivo: 4/2
Fórum de Discussão: de 4/2 a 17/2

Participantes Brasil: 31 | Participantes de outros países: 30

Ir para a página da Atividade
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Julián López Yáñez
Sevilha, Espanha.

Professor da Universidade de Sevilla, do
departamento de didática e organização educativa.

No debate ao vivo, Julián López trouxe os
seguintes pensamentos:
A necessidade de se pensar nos líderes e poderes
de liderança de maneira ampla. A liderança pode
ser múltipla e informal. Os líderes nem sempre
são os que estão à frente da organização.
As organizações estão ficando cada vez menos
hierarquizadas e mais multiconectadas, não só
pelas tecnologias, mas porque as atividades
requerem dinamismo. Atualmente, não funciona
uma liderança centralizadora.
É necessário construir uma comunidade de
aprendizes: alunos, docentes, família, inspetores,
todos temos que aprender em um centro educativo.

“Atualmente,
não funciona
uma liderança
centralizadora”
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Há vários tipos de características de liderança e poder:

Capacidade de criar

Possuir informação
privilegiada

Conhecer muito a
comunidade

Ter boas relações
com os estudantes

Ter recursos

Capacidade de
influenciar

Ao capacitar o líder, devemos preferir os procedimentos baseados nas oportunidades para os diretores e líderes com prática supervisionada, ou seja, os mais
experientes exercem a função de mentores para os mais jovens.
A transformação:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Está em todas as partes.
É feita em partes.
É realizada de maneira escalonada (não é
possível mudar da noite para o dia, pois iria
contra a própria “ecologia”, natureza).
Não precisa de muitos recursos e planos (o
trabalho de um professor que se conecta
e interage com outro já pode causar
transformação).
É controlável por uma parte, mas por outra não.
Tem uma parte técnica que é importante,
mas não é fundamental.
Deve exercer nos líderes a disposição de
mudar os planos durante o processo.
É complexa e não obedece totalmente uma
sequência.
Tem avanços e retrocessos.
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No fórum, os participantes se aprofundaram nas questões levantadas no
debate. As conclusões que os participantes chegaram ao final do fórum foram:
•
•
•

•
•

A liderança ideal deve ser participativa.
Ao liderar uma comunidade educativa, deve-se
fazer com que toda ela esteja de acordo e visar o
bem-estar geral.
O líder deve impulsionar a todos, “tirar o melhor
de cada um”.
Tanto a administração quanto a pedagogia são
importantes e devem fazer o intercâmbio de ideias.
A troca de experiências é fundamental.
Liderar é uma grande responsabilidade.

Destaques
Marli Fiorentin
As ações na escola precisam ser integradas
entre todos. Setor administrativo, pedagógico,
tecnológico. Os alunos também precisam
participar das decisões e se responsabilizar pela
construção de seus próprios conhecimentos,
os professores precisam se propor a mediar a
aprendizagem, a direção e coordenação precisam
valorizar e incentivar os que inovam para que
outros também se animem.
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Elizabeth Schau dos Santos
Realmente liderar significa, acima de tudo,
trabalhar, prestar serviços, contribuir para o
crescimento humano, nos mais diversos aspectos.

Magma Aspásia da Silva Fontinele
Alguns profissionais docentes ainda vivem na era
da educação bancária, meramente transmissores
e a quebra desse paradigma é um barreira na
sua prática e na sua crença. Para mudar isso,
precisamos melhorar os currículos da formação
inicial, com mais humanização, as políticas
públicas, a valorização do profissional docente e
viver os valores humanos na sua totalidade.

Oscar Rafael Carhuacusma Lacma
Liderar una escuela es compartir las
responsabilidades y asumir los retos que ello
implica, la fuerza del líder debe sentirse en todo
los espacios físicos de ella y manifestarse en el
clima institucional.
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Materiais de apoio
Julián López Yáñez
Monica Gaher Thurler escreveu sobre o conhecimento organizativo que há em
muitas escolas, sua pesquisa fala sobre os saberes de inovação.
Hargreaves e Fink (2006) falam sobre os princípios da sustentabilidade:
profundidade, longitude, largura, justiça - inovação sem dano moral, diversidade
- coesão via diversidade; recursos - manutenção e melhoria; conservação - o
presente unindo o passado e o futuro.
Monografia da revista do professorado que coordenou. Em particular, há 2
artigos de uma pesquisa que realizou um grupo de seus colegas e os resultados
são similares. Ambos os artigos começa com “Innovación educativa en
España...”
Artigos escritos por Julián López e que fazem parte das suas indicações
(em espanhol)
Grupo de Investigação Análises de Organizações Educativas
Rede de Investigação sobre liderança e melhora educativa

Elisabeth Schau dos Santos
Pesquisa que desenvolveu em Portugal sobre “barreiras à realização de
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mudanças na escola”, segundo opinião de professores do Secundário.
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Liderar
Liderando a Mudança: Por que
os esforços de mudança falham
em Educação?

Debate ao vivo: 12/2
Fórum de Discussão: de 11/2 a 24/2

Participantes Brasil: 33 | Participantes de outros países: 29

Ir para a página da Atividade
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Silvia Tkotz
Brasil

Professora da Universidade Estácio de Sá,
Rio de Janeiro.

Antonio Bolívar
Espanha

Professor da Universidade de Didática e Escola
da Universidade de Granada. Participou como
membro gerente ou equipe em mais de 20
projetos de pesquisa.

“Líderes precisam cuidar
do ambiente e das pessoas”.
Silvia Tkotz nos trouxe a importância da
liderança trazer conhecimentos atualizados.
Apesar de parecer evidente , isso, muitas vezes,
não se aplica, pois ainda há muitas escolas
acomodadas ou presas ao passado. Ela reforçou
também que o gestor não é a figura mais
importante da liderança, e sim o aluno.
18

“É preciso
liderar para a
aprendizagem,
esse é o
objetivo
maior”.

Os conceitos vindos da Administração de Empresas
contribuem para a discussão do que precisamos
saber a respeito de líderes e gestores. Eles devem:
•
•
•
•
•

Estar atentos.
Dar e receber feedback.
Conhecer os liderados.
Conhecer e destacar o que há de melhor e a
melhorar em cada um.
Adquirir confiança.

Por fim, ela reforçou que os líderes precisam
cuidar do ambiente e das pessoas.
Antonio Bolivar reforçou que a liderança na
educação deve tomar muito cuidado com a parte
pedagógica.
É preciso liderar para a aprendizagem, esse é o
objetivo maior. Vale dinamizar a escola e deixála menos burocrática. Estamos em instituições
educativas que objetivam o aprendizado dos alunos
e que estes recebam boa educação.
Os líderes devem ser prevenidos. Não é o que
devemos fazer, é mais produtivo reorganizar o
contexto de modo que sejamos forçados a fazer
o que queremos.
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No fórum, os principais tópicos foram os seguintes:
•
•

•

•

•

A liderança ideal deve ser participativa.
O líder tem um papel fundamental nas
situações onde são mais exigidos e,
principalmente, nos insucessos.
A mudança na educação será facilitada
quando houver desburocratização nos
próprios Ministérios da Educação dos países.
Liderar nos centros educativos depende
muito do contexto. Não há uma fórmula
exata e pronta.
Os extremos nunca são bons, a busca pelo
equilíbrio deve ser contínua.

Destaques
Ana María Gonzales Alegre
¿Qué debemos tener en cuenta acerca del cambio
y la innovación de los procesos y las instituciones
educativas? Creo que debemos tener en
cuenta que si no cambiamos o innovamos, nos
quedamos atrapados en un sistema que envejece.
Los tiempos cambian, los alumnos cambian, por
lo tanto la escuela debe estar siempre un paso
adelante en la innovación.
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Marli Batista dos Reis
Se queremos que se desenvolva autonomia,
é preciso uma liderança que permita o
desenvolvimento desta, se desejamos inovação,
tem que haver espaço para transformar não
apenas objetos, mas as relações, as regras e
construir novos valores.
Guillermo Martin Correa Martinez
Citou K. Robinson para que todos possam refletir:
“Si no estás preparado para fallar, nunca harás
nada original”.

Materiais de apoio
Material recomendado por Antonio Bolívar:		
Bolívar, A. (2010). Liderazgo para el aprendizaje. Organización y
gestión educativa, 18 (1) (enero-febrero), 15-20.
Bolívar, A. (2010). El liderazgo educativo y su papel en la mejora.
Una revisión actual de sus posibilidades y limitaciones.
Psicoperspectivas, 9 (2), pp. 9-33.
Bolívar, A. (2011). Aprender a liderar líderes: Competencias para un
liderazgo directivo que promueva el liderazgo docente. Educar, núm. 47
(2), p. 253-275
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Material recomendado por Silvia Tkotz:
Leituras recomendadas para ampliar o conhecimento:
Artigo Humberto Maturana e o espaço relacional da construção do
conhecimento
Livro Pedagogia do Oprimido
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Liderar
Liderar os centros educativos
do século XXI

Fórum de discussão: de 4/2 a 17/2

Participantes Brasil: 1 | Participantes de outros países: 12

Ir para a página da Atividade
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Lina de Almeida
Brasil

Professora da rede estadual de ensino de São
Paulo, professora tutora em cursos a distância
pela OEA, Fundação Padre Anchieta e EFAP.

“Como
entender
quais são as
necessidades
do público
nos centros
educativos?“

Pensando na metodologia de projetos e em
aproximar os participantes das ações para
educar sobre a Liderança, Lina de Almeida
Gattai inicia o fórum com os seguintes
questionamentos: “ Como entender quais
são as necessidades do público nos centros
educativos? Como podemos auxiliar o aluno no
desenvolvimento do pensamento ativo? O que é
o pensamento ativo? O trabalho com simulacros
pode ser eficaz? A relação ConhecimentoHabilidade-Atitude pode fortalecer o processo de
liderança nos centros educativos?
Respondendo a primeira pergunta da Lina,
os participantes do fórum disseram que, para
entender quais são as necessidades do público
nos centros educativos, precisamos primeiro
saber quem integra esse público (pais, alunos,
professores, diretores, administração, auxiliares).
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“Como podemos
auxiliar o
aluno no
desenvolvimento
do pensamento
ativo? “

Precisa ser feito, então, um diagnóstico e um
levantamento de elementos que orientem
um ponto de partida. Na maioria das vezes, os
integrantes da comunidade educativa possuem
as mesmas necessidades, porém, de acordo com
suas características, priorizam necessidades
diferentes. A escola deve liderar ações que
permitam que a comunidade educativa se
organize, tome decisões e consiga satisfazer as
necessidades de seu publico.
Dando sequência ao fórum, os participantes
levantaram algumas possíveis características do
pensamento ativo:
•
•
•
•

“O que é o
pensamento
ativo? O trabalho
com simulacros
pode ser eficaz?”

•
•
•

Permite estudar e compreender o estudo.
Sinônimo de pensamento critico e
autônomo.
Avalia riscos, toma decisões e assume
consequências.
Capacidade de manipular, manejar,
compreender, analisar e interpretar a
realidade.
Leva a ação.
Põe em jogo ideias, hipóteses, crenças e
conhecimentos.
Entender o que se vê e o que se escuta.
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“É importante
orientar
atividades para
que os próprios
alunos elaborem
o conhecimento,
colocando
em prÁtica
suas atitudes
cientÍficas”.

Para desenvolver esse pensamento ativo
nos alunos, é necessário que o professor
proponha situações reais, significativas, em
que os alunos possam expressar suas idéias,
pensamentos e expectativas. É importante
orientar atividades para que os próprios alunos
elaborem o conhecimento, colocando em pratica
suas atitudes científicas. Primeiro, devemos
estabelecer estratégias, com as quais o aluno
tenha de refletir, questionar e construir sua
própria aprendizagem.
Nesse sentido, o trabalho por simulacros é eficaz,
mas deve se atentar para algumas questões:
•
•

•

•

•

Ter claros os objetivos a serem
desenvolvidos.
Possibilitar aos alunos a compreensão da
dinâmica de todos os processos que se
fundamentam para o desenvolvimento do
conhecimento.
Despertar o desejo de aprender mais e
compartilhar, oferecendo oportunidades
de partilhar suas experiências, talentos e
realizações.
Gerar um diálogo de saberes que permitam
aos estudantes constatar, analisar,
compreender e interpretar sua realidade
como membros ativos.
Propiciar condições adequadas para o
desenvolvimento do projeto e fazer com
que os alunos entendam sua participação
dentro do grupo de trabalho.
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A última questão proposta pela Lina também
rendeu bastante discussão. Uma das participantes
exemplificou que é preciso saber o que as pessoas
das comunidades interna e externa estão fazendo
e que essas estratégias podem desenvolver
algumas habilidades básicas para exercer a
liderança educacional de uma equipe.

Destaques
Cecília de Almeida Gattai André
Ser líder no âmbito escolar é ter a capacidade
de definir metas e motivar todo o grupo para
alcançá-las, crescer continuamente dentro
de uma atmosfera colaborativa e solidária,
atendendo às demandas da comunidade. É
preciso conciliar a burocracia do dia a dia da
escola com os avanços pedagógicos e ter como
princípio uma gestão democrática e participativa.

Jorge Eliécer Sierra Ramos
Es importante que los Centros Educativos del
siglo XXI sean vistos como unas comunidades de
aprendizaje que se articulan con el contexto que los
rodean. Por ello, es fundamental integrar muchos
elementos de la realidad al trabajo que se desarrolla
para aprovechar al máximo las características tanto
de los individuos como del medio.
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Lina de Almeida Gattai
Diante das reflexões, podemos pensar no
papel do líder como articulador das diferentes
ações educativas e da constante atualização,
proporcionando aos professores e funcionários
novos métodos e estratégias de trabalho e, com
isso, atingir o aluno e suas necessidades, as
famosas “Habilidades do Século XXI”!
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Liderar
Tecnologia na sala de
aula com Arduino

Debate ao vivo: 13/2
Fórum de Discussão: de 11/2 a 24/2

Participantes Brasil: 2 | Participantes de outros países: 1

Ir para a página da Atividade
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A ferramenta Arduino, apresentada nesse fórum,
é uma plataforma livre. Ela foi desenvolvida para a
ampliação da ideia da “Internet das coisas”. Esse
conceito vem crescendo bastante nos últimos
tempos e se refere às máquinas e coisas que
estão conectadas e podem comunicar-se entre si.
Há contribuições muito interessantes em áreas
como a rastreabilidade, monitoramento e captura
de variáveis ambientais para processos energéticos.
Quando utilizada em sala de aula, essa plataforma
permite que os alunos:
•
•
•

Aprendam a resolver problemas técnicos.
Desenvolvam pensamento lógico
matemático.
Vivenciem experiências que motivem a
autoaprendizagem.

Para os participantes do fórum, é uma ideia
fantástica trabalhar com esse tipo de plataforma
com os alunos e uma boa iniciativa para a
mudança educacional.
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Destaques
Ricardo Silva Oliveir
O arduino é uma ferramenta que possibilita ao
alunado uma interação com as TIC, levando em
consideração que essa ferramenta colabora com
a ZDP de quem o manuseia. É uma ferramenta
de intervenção da ação pedagógica que poderá
ser usada na escola. Investimento deste tipo é
proveitoso para a educação de pessoas pois as
qualifica para um novo campo de trabalho. A
utilização desta ferramenta é uma preparação
para a vida. Parabéns aos criadores. Abraços.

Damaris Oliveira Souto
Parabenizo a todos que trabalharam arduamente
no projeto e acima de tudo, perceberam a utilidade
desta ferramenta, e no entanto foram extremamente
generosos em colocar um programa acessível a
todos. Tudo aquilo que torne a aprendizagem seja
ela de adultos ou crianças mais interessante e
motivadora, tem o aval de todos os educadores e
merece o sucesso!!!
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Eladio Cisneros Reyes
Que bueno esta noticia para nosotros los
profesores. El desarrollo de hardware para aplicarlo
se nel desarrollo de actividades educativas es una
gran ventaja que tenemos los docentes de hoy.
Lo unico que debemos hacer es prepararnos para
poder manejar estas herramientas tecnologicas,
hay que dejar de lado la tecnofobia para entrar de
lleno en el campo de las TIC y ponerlas al uso y en
beneficio de nuestros estudiantes. Arduino es una
plataforma que, estamos seguros nos brindara
muchos beneficios

Materiais de apoio
Materiais indicados na atividade:
Castilla Education Project o Arduino para professores
Arduino y “El Internet de las Cosas”
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Liderar
Liderança nos centros educativos

Debate ao vivo: 7/2

Participantes Brasil: 7 | Participantes de outros países: 9

Ir para a página da Atividade
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María Jesús Mata
Espanha

Docente especializada em formação e
desenvolvimento de pessoas, tendo ocupado cargos
de direção e chefia em diversas multinacionais.

Ana Lúcia Leite
Brasil

Arte-educadora pela EAB-Rio, Especialista em
Educação Infantil pela PUC-Rio e Designer em
Sustentabilidade pela Findhorn Foundation Educação Gaia-Rio/TerraUna.

María Jesús começou a atividade explicando
sobre o termo Liderança, que é antigo e atual ao
mesmo tempo, pois é necessário nas diversas
organizações, na vida pessoal e profissional.
Definição de Liderança por:
Real Academia Espanhola: “Líder é uma pessoa
que um grupo segue e reconhece como chefe ou
orientador.”
D. Goleman: “Liderança é inspirar e guiar os
indivíduos ou os grupos.”
34

“Não vale apenas
convencer
os demais e
perceber suas
potencialidades
e defeitos, e
sim fazê-lo de
maneira ética,
visando o bemcomum.”

W. Bennis: “Provavelmente a liderança seja o
tema sobre o qual mais estamos escrevendo e,
no entanto, um dos temas sobre o qual temos
menos conhecimento.”

Liderança é uma competência sócio-emocional.
Muitas vezes, os recrutamentos e seleções
avaliam especialmente a parte técnica dos líderes
e gestores. Porém, quando já no cargo, é mais
importante a inteligência emocional, flexibilidade,
relações interpessoais, empatia, facilidade
em ouvir o outro. Não vale apenas convencer
os demais e perceber suas potencialidades e
defeitos, e sim fazê-lo de maneira ética, visando o
bem-comum.
Mostramos o que queremos através de nossas
atitudes e linguagem corporal, não somente pelo
que dizemos. Um exemplo é o diretor ou gestor
que deixa a porta da sala aberta quando não
está em reunião, mostrando a disponibilidade de
conversar e receber os demais.
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Destaques
Jorge Eliécer Sierra Ramos
El liderazgo exige personas idóneas que sepan
reconocer sus errores y los demás para que
puedan ejercer con autoridad y promover cambios
a partir de la gestión equitativa de acciones
encaminadas hacia el mejoramiento de las
condiciones laborales o personales.
Erwin Jaime Novelo Durán
El liderazgo en las escuelas es importante para lograr
los objetivos educativos y se requiere cuando se
pretenden realizar cambios para mejorar el proceso
educativo. No siempre es fácil, por las costumbres
o estilos de enseñar de cada docente y por la
comodidad de los directivos y administrativos en
su espacio de trabajo. Por eso es necesario que
el director o rector del centro educativo ejerza
su liderazgo, buscando siempre la participación
voluntaria y comprometida de todos los integrantes.
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Materiais de apoio
Materiais indicados na atividade:
Liderazgo en el centro de trabajo
“Cuatro palancas de política para mejorar el liderazgo escolar”, que es un
extracto de “Improving school Leadership: policy and practice” OECD.
“El liderazgo en la función directiva escolar”, de Gloria Guadalupe Torres
Costa (2004).
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Liderar
Liderança na sala de aula

Debate ao vivo: 14/2

Participantes Brasil: 12 | Participantes de outros países: 14

Ir para a página da Atividade
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María Jesús Mata
Espanha

Docente especializada em formação e
desenvolvimento de pessoas, tendo ocupado cargos
de direção e chefia em diversas multinacionais.

Ana Lúcia Leite
Brasil

Arte-educadora pela EAB-Rio, Especialista em
Educação Infantil pela PUC-Rio e Designer em
Sustentabilidade pela Findhorn Foundation Educação Gaia-Rio/TerraUna.

Discussões principais:
1. Impacto do estilo docente na aprendizagem.
2. Modelos de liderança.
3. O caminho à liderança.
O conceito utilizado é o docente/líder que
guia e inspira os alunos para que atinjam seus
objetivos. O aluno deve querer ir além, aprender,
transformar-se.
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O estilo aplicado como docente impacta na
aprendizagem e influencia o comportamento
dos alunos. Há diversas histórias inspiradoras
e pessoas que têm marcos em sua vida a partir
de experiências que tiveram com bons ou maus
professores, sob seu ponto de vista.
Entre os modelos de liderança abordados, estão:
O autoritário: a curto prazo, pode ser bom, pois
os alunos fazem as tarefas, mas a longo prazo,
nem tanto.
O democrático: está preocupado com as
pessoas e não apenas com os afazeres. Verifica
o que acontece com os alunos, procura seguir
os objetivos das aulas, mas enfatizando o que
os alunos gostam de fazer e promovendo a
participação de todos.
O concessivo/liberal, estilo laissez-fair: costuma
dar muita liberdade para que os alunos tomem as
decisões, mas nem sempre participa das ações e
nem realiza controles.

40

A Liderança situacional de Hersey e Blanchard é o modelo que marcou muito
êxito em pesquisa. Não são condutas, mas situações. Há uma adaptação do
estilo conforme a situação: meu comportamento mudará, mas quem marca o
contexto é o aluno.
A medição é feita conforme o grau de maturidade do aluno e nos são apresentadas
4 combinações com
Habilidade
(saber fazer)

Motivação
(querer fazer)

Além da apresentação das combinações entre habilidade e motivação, também nos
são apresentadas as ações e atitudes que devemos tomar em cada um dos casos.
Alguns pontos que foram abordados depois:
Liderança não é inato, aprende-se. A função do docente é facilitar
conhecimentos e o ambiente de aprendizado.
Atividades principais do professor: programar atividades e conhecimentos e
avaliar.
Boas atitudes do profissional de Educação: animo meus alunos a darem suas
opiniões ainda que sejam contrárias à minha.
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Trabalhando a capacidade de liderança, o que é
necessário desenvolver:
•

Gestão da informação – fazer pesquisa, ir à
internet e biblioteca – e do stress.

•
•
•

Autoconhecimento.
Otimismo.
Gestão do tempo.

Destaques
Equipo UAM
Entiendo que el liderazgo situacional de Hersey y
Blanchard permite identificar el grado de madurez
del alumno, sobre este resultado debemos adaptar el
estilo enseñanza a cada alumno en particular...

Materiais de apoio
Materiais indicados na atividade:

El docente como líder que ayuda a los alumnos y alumnas a cumplir sus
objetivos”. Revista Digital de Innovación y Experiencias Educativas. 2008.
“El profesorado como líder grupal” Revista Digital de Innovación y
Experiencias Educativas. Junio 2009.
“Rol y características del liderazgo del docente em la educación superior
a distancia en Colombia.” Aura María Torres Reyes. Tesis Doctoral.
Universidad de Zaragoza, 2012.
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Liderar
Modelos de centros líderes na
mudança educativa

Fórum de discussão: de 11/2 a 24/2

Participantes Brasil: 4 | Participantes de outros países: 10

Ir para a página da Atividade
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Ana Elisa Siqueira
Brasil

Pedagoga, formada pela PUC de São Paulo. Com
mais de 26 anos de trabalho em escolas municipais,
Diretora da EMEF Des. Amorim Lima.

‘Como construir
um projeto
pedagógico da
realidade?”

O fórum teve o objetivo de compartilhar e discutir
a experiência de sucesso que ocorre na escola
Amorim Lima, uma escola democrática que nos
mostra novas formas de liderança e melhoria
da qualidade educativa, envolvendo todos os
participantes da comunidade educativa.
A discussão aconteceu em torno de alguns
questionamentos iniciais, destacando:
Como criar uma escola na qual as pessoas se sintam
parte dela? Como construir um projeto pedagógico
da realidade? Como entrar nos sonhos das pessoas
que fazem parte de um projeto da escola?
Por esses questionamentos já é possível perceber
que a experiência da escola em questão é
bastante inovadora e valoriza cada individuo que
faz parte dela.
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A mediadora do fórum foi a Ana Elisa P. F. de
Siqueira, diretora há cerca de 17 anos da Amorim
Lima e quem iniciou as mudanças dessa escola.
Começando pela mudança das cores dos
muros e a retirada de algumas grades, essa
líder conseguiu, com um projeto coletivo,
construir uma escola em que todos: pais, alunos,
comunidade e funcionários se identificam e se
sentem essenciais.
Durante todo o processo, é possível perceber, no
relato de Ana Elisa, a habilidade dessa líder em
“convencer”, “seduzir”, e criar um projeto coletivo.
Ao abrir e reabrir os espaços de comunicação
da escola, como o conselho, demonstrou que
um bom líder precisa dar abertura para que as
pessoas possam falar e ouvir. A construção dessa
escola deu certo pois, de acordo com Ana Elisa, foi
“uma experiência de construção que estávamos
sonhando juntos: uma escola onde existisse
alegria, aprendizado e muita cultura”.
A liderança nesse processo todo esteve presente
numa perspectiva coletiva, na qual ninguém
fica isento de nenhum papel. Os líderes de
mudança e de resistência se intercalavam e
mostravam que compreender a importância dos
conflitos, incoerências e tradições era o que fazia a
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comunidade escolar crescer. Ela ressalta também que
é importante abrir grupos na escola onde os papeis
rodem e todas as pessoas, de quando em quando,
fiquem no lugar da liderança num projeto coletivo.
Ficou claro na discussão que, para fazer com
que as pessoas se sintam parte da escola, o
líder precisa criar espaços participativos, onde
a comunidade possa tomar decisões coletivas,
elaborar o projeto politico pedagógico da escola,
e que assim, aos poucos, num processo árduo e
demorado, as pessoas passem a ter vontade de
fazer parte da escola.

“É importante
abrir grupos na
escola onde os
papeis rodem e
todas as pessoas,
de quando em
quando, fiquem
no lugar da
liderança
num projeto
coletivo”.
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Destaques
Mary Grace P. Andrioli
Um primeiro ponto importante em um projeto
coletivo é que os alunos e a comunidade sintam-se
parte desse coletivo. Sintam-se acolhidos e a vontade
para participar ativamente, até por sentirem-se úteis.
Nesse caso, a descentralização é fundamental...
Queria que nos contasse mais sobre como funciona o
coletivo na escola, como as decisões são tomadas e
os desafios nesse processo.

Elisabeth Santanna
Penso que para criar uma escola na qual as pessoas
se sintam parte dela é necessário, além do projeto
pedagógico, o envolvimento ativo da comunidade,
para, desta forma, valorizarem seu maior patrimônio,
a escola, atuando como parceiros dos professores na
árdua, mas gratificante tarefa da Educação.
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Equipo UAM
Como todos habéis comentado integrar la escuela a
la comunidad es un proceso lento, arduo y delicado,
aun que la escuela intrínsecamente es parte de la
comunidad, no siempre está integrada a esta. En
algunos países como Venezuela se intenta realizar
este acercamiento mediante una figura de la
comunidad (consejos comunales) para que forme
parte de escuela. Quitando todo trasfondo político
de esta iniciativa, quedándonos con la esencia de
incorporar los vecinos a la escuela, no solo los padres
y madres de los niños que asisten se logran grandes
resultados.
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Materiais de apoio
Materiais indicados na atividade:
Site da escola e Página do facebook
Assembléia de pais
Café da manhã de boas vindas - (ver video também)
Comissão de alimentação
Carta de princípios
Relato das estudantes da Escola Municipal Amorim Lima, Butantã, São
Paulo, feito no 3º Encontro Nacional do grupo Românticos Conspiradores
Matéria do Programa Ação da TV Globo
Episódio 6 da série “Ser ou Não Ser” sobre o tema Educação.
Batizado de capoeira 2011 Amorim Lima
Projeto Literacia - Escola Amorim Lima
Estudo de Caso do Projeto DIVERSA
Reportagem - Emef Amorim Lima
Projeto Amorim Lima - Globo Repórter
Manual de sobrevivência elaborado pelos pais
El MovimientoTeórico-Práctico De Mejora De La Escuela
49

Liderar
Como liderar uma
escola do Séc. XXI?

Fórum: de 11/2 a 24/2

Participantes Brasil: 5 | Participantes de outros países: 21

Ir para a página da Atividade
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Elizabeth Schau
Brasil

Mestre em Ciências da Educação e Supervisão
Pedagógica com ênfase em Liderança Escolar pela
Universidade Técnica de Lisboa. Especializada em
Gestão Empresarial, Gestão de Recursos Humanos e
Docência Superior pela Fundação Getúlio Vargas e em
Planejamento, Gestão e Implementação de Cursos à
Distância pela Universidade Federal Fluminense.

Propondo uma reflexão sobre: “O que significa liderar
uma instituição educativa?” Elizabeth Schau inicia o
fórum propondo a reflexão sobre “competência da
liderança”, compartilhando com o grupo uma breve
explicação do conceito de competência.

“O conceito de
competência passou
a ser utilizado
para definir o
conjunto de
recursos humanos,
intelectuais ou não,
que um individuo
demonstra utilizar
ao realizar uma
determinada tarefa ”.

A maioria dos participantes do fórum
concordaram com a ideia de que a competência
da liderança é um dom inato ao indivíduo, porém
deve ser desenvolvida continuamente. E por isso
é necessário que os professores contribuam para
a formação de futuros líderes, capazes de dar
respostas às necessidades sociais.
Outra preocupação que apareceu durante a
discussão foi sobre a falta de lideranças críticas
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“A competência da liderança é um dom inato
ao indivíduo, porém deve ser desenvolvida
continuamente”.
e reflexivas dos estudantes nas aulas sobre os
problemas sociais e culturais do país.
Nessa primeira etapa da discussão, algumas
qualidades necessárias a um líder foram
levantadas pelos participantes, como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabalhar de forma democrática.
Diagnosticar e radiografar as demandas.
Animar os demais em torno de um objetivo
em comum.
Seduzir para que as pessoas trabalhem com ele.
Identificar as qualidades e competências de
sua equipe e orientar o trabalho em grupo.
Delegar atividades apropriadas.
Debater e trabalhar em conjunto com a equipe.
Propor indicadores de gestão.
Comunicar e escutar.
Ser exemplo, criativo, inteligente, respeitoso,
flexível e disciplinado.
Gerar empatia.
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Foram expostos os efeitos causados pelo líder
quando este age de acordo com o que fala. De
acordo com ela “As Crenças de Eficácia são um
mecanismo de autorregulaçao humana [...] que
ocorre através de processos como:
Experiências de Domínio (o que eu já fiz bem feito me
dá esperanças de ser bem-sucedido novamente);
Modelagem (exemplo –vendo as pessoas vencerem surge a crença como observador de que elas
também têm a capacidade de dominar atividades
compatíveis e o mesmo acontece para os exemplos negativos);
Persuasão Social e Estados Físico e Emocional
(as reações de stress e tensão são interpretadas
como sinais de vulnerabilidade).”
Por fim, Elizabeth expõe um esquema que construiu
a partir das pesquisas para a dissertação de mestrado e para um artigo chamado “Liderança: Barreiras
Culturais e Psicológicas” e finaliza a mediação trazendo conceitos sobre Liderança Transformacional,
que ela acredita ser a Teoria da Liderança que mais
se assemelha à liderança escolar.
O líder transformacional desenvolve e utiliza recursos da liderança carismática: fornece visão,
sentido e missão, instiga orgulho, ganha respeito
e confiança, comunica altas expectativas e reconhece esforços, insere os liderados no processo
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de criação e no processo decisório, aumentando,
assim, o nível de envolvimento e colaboração
entre as pessoas.
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Destaques
Martha Del Carmen García Valdés
Los jóvenes observan que en su comunidad es difícil
encontrar un trabajo y que es más factible no estudiar
y dedicarse a un negocio propio...esto se ve reflejado
en el gran número de deserciones que hay en el nivel
de bachillerato y de licenciatura..

Ana Silvia Rodrigues
Um líder, hoje, é alguém que consegue diagnosticar,
radiografar as demandas necessárias para a sua
comunidade escolar e agir de uma maneira flexível
e democrática. Por este motivo. volto à questão do
debate que propõe desenvolver competências que
ajude a alcançar este objetivo.

Daiane Aparecida Ribeiro
Esse tema é ousado. De fato precisamos agir para
haver a mudança dentro da educação e esse caminho
é através da liderança e união com membros da
comunidade educacional.
O líder tem autoridade e liberdade em sua função, e
almeja ser autoeficaz, ou seja, tem um domínio em
sua personalidade e habilidade.
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Materiais de apoio
Materiais indicados na atividade:

Quaresma, M. C. (1997). Competição e Cooperação entre as Pessoas no
Trabalho e sua Influência na Produtividade Empresarial. Dissertação de
Mestrado. FGV. Rio de Janeiro. Brasil. Disponível em
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/3565. Acesso em 11
2 2013
Bzuneck (2000). A Crença de Auto-Eficácia dos Professores. Disponível em
http://mx.leg.ufpr.br/lib/exe/fetch.php/projetos:educacao:bzuneck1.pdf.
Acesso em 11-02-2013)
Penner, D. S. (2002). Revisão Literária sobre Liderança. Revista
NICE Journal. Ano 4, n. 1. Centro Brasileiro de Estudos da Liderança.
Universidade de Santo Amaro. Brasil. Disponível em http://www.unisa.br/
cbel/artigos04/09_david_penner.pdf
Petráglia, I. C. (2000). Complexidade e Auto-Ética. Eccos Revista Científica.
Junho/2000, n.1, v.2, p. 9-17. São Paulo: Universidade Nove de Julho.
Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71520103
Tuning América Latina
TED da escritora Isabel Allende
TED Julia Bacha

Liderazgo para Sostener Processos de Innovación em laEscuela. (colocar
em itálico). Julián López. Vol. 14, nº 1 (2010). Disponível em: http://www.

ugr.es/~recfpro/rev141ART4.pdf

CONDE, L. M. R. (2004). Liderança e identidade potente: uma perspectiva
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para gerência compartilhada. Tese de Doutoramento, Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil. Disponível em: http://
www.anpad.org.br/enanpad/2006/dwn/enanpad2006-eorb-0135.pdf
Nóvoa, A. (2004a). As Novas Disposições do Professor. Jornal Diário
do Grande ABC. (2004, 9 de Julho - 1ª parte). Disponível em http://
repositorio.ul.pt/handle/10451/685 . Acesso em 14/2/ 2013
El artículo Competenciay formación para unliderazgo efectivo
en Chile presenta una experiencia desarrollado por Gonzalo
Muñoz y JavieraMarzán
Quaresma, M. C. (1997). Competição e Cooperação entre as Pessoas no
Trabalho e sua Influência na Produtividade Empresarial. Dissertação
de Mestrado. FGV. Rio de Janeiro. Brasil. Disponível em http://
bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/3565 Acesso em
11/2/2013
GONTIJO, Eduardo Dias. Os termos ‘Ética’ e ‘Moral’. Mental, Barbacena,
v. 4, n. 7, nov. 2006. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.
php?pid=S1679-44272006000200008&script=sci_arttext. Acesso em
23/2/2013.
Site do Professor Bandura

Material recomendado por Elisabeth Schau:
Toffler, Alvin (1980). A terceira onda. Ed.Record. Rio de Janeiro. Disponível
em: http://api.ning.com/files/okGNM-sEylzMQT8t*T8*KRc6GCx-GouC

WyHZBBIbD*8XnzAxSbH1WRASwNpErCvUKqmtVGMiX0k0aF4vCEd*NuB6E4O17ZI/
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Eixo
Gerenciar
O eixo Gerenciar teve duração entre os dias 18 de
fevereiro e 3 de março. As atividades dessa quinzena se
basearam no papel do gestor dos centros educativos e
em como envolver todos os participantes do processo de
ensino-aprendizagem em sua gestão.
Temas deste eixo:
•

Gestão da mudança rumo a uma
organização inteligente

•
•

Gestão Escolar: um líder para aprender
Melhoria do sistema de qualidade da educação

•
•

Motivação na sala de aula
A gestão da mudança nos docentes

•
•

Modelos de centros líderes na mudança educativa
Transformando o espaço educativo
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Gerenciar
Gestão da mudança rumo a
uma organização inteligente

Debate ao Vivo: 19/2
Fórum de Discussão: de 19/2 a 3/3

Participantes Brasil: 10 | Participantes de outros países: 32

Ir para a página da Atividade
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Amalia Guell
Argentina

Professora, asessora pedagógica e diretora do
Colégio de la Escuela Secundaria Newlands de
Adrogué, Buenos Aires.

Patricia Espinosa
Equador

Especialista em educação e importância social, é
atualmente diretora do Colégio Gutenberg Schule,
do Equador.

Feder W. Paz García
Colômbia

Coordenador da Fundação Proinco Escuela Corazón
de María, sede Hogar de Cristo. Licenciado em
educação básica com ênfase em Ciências Humanas;
Especialista em Lúdica educativa e técnico laboral
por competências na primera infância.
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A ideia geral do debate foi a mudança rumo a uma organização
inteligente. Para isso, os debatedores e mediadores acham
necessários os seguintes fatores:
•
•
•
•
•
•

Formação contínua do professor.
Avaliar bem o contexto e aproveitar a experiência dos
alunos.
Tomar a iniciativa.
Diminuir as diferenças entre professores.
Promover o intercâmbio de ideias.
Utilizar as redes sociais e pesquisar.

No fórum, os participantes se aprofundaram nas questões
levantadas no debate. As conclusões que os participantes
chegaram ao final foram sobre a Liderança, que deve:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser uma comunidade educativa.
Dar o exemplo.
Verificar a demanda e interesse dos estudantes para
planejar as atividades da escola.
Incentivar o diálogo e apoiar as ideias inovadoras.
Ser tolerante, mas prestar atenção nas atitudes que não
estimulam o bem-estar comum.
Ser multitarefa.
Conhecer as necessidades da comunidade educativa.
Manter a autoridade de maneira controlada.
Fazer autoavaliação.
Incentivar mudanças, que são válidas quando caminham
para a melhoria da qualidade.
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Destaques
Talita Cavalcante de Morais
O gestor deve ser um exemplo para toda a
Comunidade Educativa. Deve sempre se manter
atualizado, com as inovações tecnológicas, de gestão
escolar e da área da Educação, para que assim ele
consiga “cobrar” essa mesma postura dos seus
professores e uma participação mais efetiva por parte
de toda a comunidade.

Nicolás Huertas Pizarro
El equipo directivo en los centros educativos tiene
la gran responsabilidad de impulsar y liderar la
innovación en ellos .El desafío es cada vez más
intenso y los directivos, encabezados por el Director
y al lado de sus sub directores y personal jerárquico
han de girar sus funciones y proyectar el trabajo
educativo, tomando como leit motiv , los intereses y
demandas de los estudiantes.

Marli Fiorentin
O diretor deve ser conhecedor das possibilidades das
novas tecnologias ou pelo menos, incentivar que
os professores possam conhecê-las e apoiar
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a sua integração na prática pedagógica. Deve
ser tolerante, mas por outro lado, não permitir
posturas que não sejam do interesse do coletivo
da escola.”
Constantino Gómez
Cualquier individuo puede ser líder, siempre y cuando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sus ideas y acciones movilicen a otros.
Consiga el apoyo de los demás sin dar órdenes.
No pida obediencia, sino el compromiso y la
implicación.
Dé ejemplo y sirva de modelo para que
otros le sigan.
Experimente y corra riesgos.
Fomente la colaboración y el trabajo de
en equipo.
Potencie la creatividad y la innovación.
Comunique adecuadamente los cambios a
sus colaboradores, así como las acciones e
implicaciones que conllevan.
Fomente la formación
Obtenga credibilidad a través de sus
actuaciones.
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Gerenciar
Gestão da mudança rumo a
uma organização inteligente

Debate ao Vivo: 26/2
Fórum de Discussão: de 25/2 a 10/3

Participantes Brasil: 28 | Participantes de outros países: 37

Ir para a página da Atividade
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Javier Murillo
Espanha

Professor titular da Faculdade de Formação de
Professores em Métodos de Pesquisa e
Avaliação em Educação, na Universidade Autônoma
de Madri (UAM). É diretor do doutorado em
educação e coordenador do grupo de pesquisa
“Mudança Educativa para a Justiça Social” da UAM.

Heloísa Mesquita
Brasil

Gestora de projetos estratégicos na Secretaria
Municipal de Educação do Rio de Janeiro.
Atualmente é responsável pelo projeto Ginásio
Experimental Carioca, desenvolvido na Escola
Municipal André Urani (Rio de Janeiro).
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Javier começa explicando a forma particular de organização da educação. Um
cirurgião ou um arquiteto bom é o mais experiente e o que mais ganha. Geralmente,
entre professores, as tarefas mais complicadas e os grupos mais difíceis ficam para
os menos experientes e os que ganham menos. Se quisermos melhorar a educação,
temos de abordar essas questões culturais.
Em seguida, ele nos traz os antecedentes, fases do otimismo pedagógico.
Nascimento: reação às reformas de caráter curricular impulsionadas desde o exterior
nas escolas da década de 1960.
Modelo seguido: Pesquisa -> desenvolvimento -> difusão ->adoção (IDDA).
Faziam estudos para ver qual metodologia era melhor
do que a outra. Rapidamente geravam materiais
didáticos para que os alunos usassem os resultados.
Depois, faziam cursos de formações de professores,
também muito rapidamente. E, em seguida,
aplicavam os resultados. A origem era a pesquisa.
Resultados: Apesar dos recursos investidos, as
inovações foram muito escassas e elas tinham um
padrão comum. Valores e metas do centro educativo
não importavam. Professores eram passivos.
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Na década de 70, o pensamento era: se queremos mudar a educação, temos de
mudar a escola.
Modelo:
Iniciação < - > Implantação < - > Continuação < - > Produtos.
Lições aprendidas: Importância da organização e
formação adequada a cada docente. Os professores
participam da tomada de decisão. O elemento-chave
é a direção.
Resultados: É fácil mudar a escola se dermos
recursos. Mas o que acontece quando não há
recursos, ou quando eles diminuem? A participação
dos estudantes e da família é importante e eles
precisam saber de todos os processos.
Década de 2000
A mudança deve ser sustentável ao tempo. Agora, o enfoque é de baixo para cima.
Outorgar a autonomia de acordo com a capacidade da escola de produzir a mudança
por si mesma. Tratar as escolas em função do estágio no qual está a mudança.
A pesquisa hoje:
•
•
•

Comunidades Profissionais de Aprendizagem - nova cultura e uma nova
organização dos centros escolares, cuja finalidade é a aprendizagem de todos e
de cada um dos estudantes, a partir da aprendizagem de toda a comunidade.
Valores e visão compartilhados - toda a comunidade tem responsabilidade
pelo êxito.
Colaboração, trabalho em equipe.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Abertura, redes e alianças.
Confiança mútua, respeito e apoio
(professores devem tirar dúvidas com os
colegas, trocar, pedir e prestar ajuda).
Desprivatizar as aulas e convertê-las em
espaços comuns para todos.
Fortalecer o sentido de pertencimento.
Evitar a autocomplacência.
Liderança distribuída.
Marco conceitual para analisar e enfrentar
a liderança escolar. Cada membro é coresponsável.
Direção está mais na gestão e os professores
utilizam suas habilidades, ficando também
mais motivados e sentindo-se mais
importantes.

Redes de aprendizagem:
Escolas devem trabalhar em rede, evitando o isolamento.
Para Heloísa, o maior problema da experiência era atender aos adolescentes de 11 a
15 anos. As escolas não tinham um currículo demarcado. Havia problemas quando
um aluno era transferido de uma escola a outra, pois o currículo era distinto. Havia
discriminação dentro da sala de aula, os alunos mais velhos sofriam e a situação de
desinteresse aumentava a cada dia.
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Currículo único para todas as escolas e estratégias:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboração e distribuição de cadernos
pedagógicos bimestrais e aulas da
Educopédia (plataforma com 32 aulas
digitais de cada disciplina, desenvolvidas por
professores da rede) de todas as disciplinas,
para professores e alunos da Alfabetização
ao 9º ano.
Avaliações padronizadas para todos,
bimestralmente, e participação nas
avaliações nacionais de Educação.
Homogeneidade etária: correção da
discrepância entre idade e sala.
Professores polivalentes, atuando por núcleo
de conhecimento.
Atividades diversificadas: optativas, projetos
de vida, protagonismo juvenil e estudo
dirigido.
Laboratório de ciências, informática,
biblioteca e quadra desportiva.
Biblioteca com acervo atrativo para a idade
dos alunos, com material de pesquisa e livros
clássicos.
Sistema de gratificação por mérito aplicado
em toda a Rede Municipal.
Gestão e Monitoramento de Resultados.
Motivação dos Professores com dedicação
exclusiva, polivalência, planejamento das
aulas em conjunto, pedagogia da presença,
espaço para atividades lúdicas.
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No fórum, foram complementados os seguintes tópicos:
•
•
•
•
•
•
•

Verificar quais são as necessidades da comunidade educativa e atendê-las
na medida do possível.
A reforma deve ser integral.
Trabalhar por competências.
Trabalho colaborativo.
Os alunos são nativos de tecnologia e o professor tem de usar as TIC.
Compromisso de todos é primordial.
Troca de experiências.

Destaques
Jairo Brasil Vieira
Não acredito que a privacidade da sala de aula
possa ser entendida como uma responsabilidade ou
exclusividade do professor. Já vi muitas escolas que
interferem na forma como o professor deve abordar
os conteúdos, inclusive naquele tipo de preocupação
e relação cliente/fornecedor.

Juan Barrueto Rodriguez
Hoy en día los profesionales de la educación estan
lidiando con los cambios constantes de las Tecnología
de la Información y comunicación, El recurso humano
con el que tiene que trabajar (los alumnos y alumnas)
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del presente siglo una generación que nació con las
TIC. manejan a la perfección. las clases tradicionales
son aburridas para ellos.

Jussara Caetano
Acredito que a autonomia do professor na sala
de aula só é possível com uma gestão que escute
e conheça as deficiências e capacidades de cada
professor e com um planejamento pedagógico
construído com ideias coletivas.

Materiais de apoio
Materiais indicados na atividade:
Site Educopédia
Matéria do site Porvir sobre o Projeto Gente
Reportagem Projeto Gente no Fantástico
Artigo: Nuevos Avances en Mejora de la Escuela
(La Millfields Community School, De Hackney).
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Gerenciar
Gestão escolar: um líder
para aprender

Fórum: de 18/2 a 3/3

Participantes Brasil: 14 | Participantes de outros países: 16

Ir para a página da Atividade
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Claudia Zuppini
Dalcorso
Brasil

Pedagoga, com pós-graduação em Ensino Primário
(FEUSP/ USP) e em Gestão Escolar (UFABC),
Mestre em Educação (PUC-SP).

A moderadora do fórum partiu da pergunta: Como se
gerencia a mudança educativa na época atual?
Foi debatido, então, a necessidade de haver um
engajamento e a real vontade de mudar. Talvez
alguns gestores tenham vontade de fazer a mudança,
mas ainda não sabem como enfrentá-la ou de que
ponto partir. O planejamento é essencial.
O gerenciamento ainda é muito complicado na
realidade das escolas públicas, especialmente
em certas localidades brasileiras onde faltam
coordenadores, especialistas, docentes fixos. O
governo precisa inovar para que as escolas também
inovem.
A vontade de mudar decorre desde a família. É
preciso envolver toda a comunidade educativa para a
mudança: docentes, pais, professores, vizinhança.
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“A vontade de
mudar decorre
desde a família.”

Na atualidade, ocorrem muitas mudanças, a cada
instante e globalmente. O aprendizado é feito
de diversas maneiras - na vida, na Internet, pelos
meios de comunicação - e os alunos estão cada vez
mais informados e dispostos a tratar de questões
diferenciadas. Faz-se necessário acompanhar essa
mudança e deixar de lado, muitas vezes, o tradicional
e desbravar novas frentes.
Há exemplos de diretoria compartilhada (3 pessoas
ao invés de 1 para gerenciar a unidade) que estão
funcionando muito bem, como o CDEAT Potiraguá na
Bahia. Dessa forma, é mais fácil atingir os objetivos.
Além disso, outros aspectos são importantes para
gerenciar as mudanças da atualidade:
•
•
•
•

Flexibilidade.
Encorajar todo o grupo, sempre.
Trabalho em equipe: apoiar e ser apoiado.
Dar o exemplo (ainda é uma maneira eficaz
de mostrar o que queremos e em que
acreditamos).
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Destaques
Alejandra Andrea Riveros Rojas
En realidad estoy de acuerdo con varias personas que
dicen que el cambio parte de la actitud; de la actitud
de los docentes, directivos, entidades ligadas a la
educación en todos los países...en fin. Creo que si el
mundo va cambiando, es lógico que la educación,
aunque se niega muchas veces a los cambios, debe
hacerlo de a poco... evaluando, observando.

Sinádia Sulivan O. Pinheiro
O processo de gestão não é feito apenas por uma só
pessoa e sim pela equipe com a qual se trabalha, com
responsabilidade e compromissos dos envolvidos,
considerando o local e a realidade onde está inserida
a escola e a sua clientela/ público-alvo, pois somente
dessa forma o resultado será positivo para todos.

Materiais de apoio
Materiais indicados na atividade:

Gestión Del Cambio - Todo lo que necesita saber para gestionar
el cambio en su organización
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Material recomendado por Claudia Zuppini:

DALCORSO, Claudia Zuppini. O Planejamento estratégico: um instrumento para o
gestor de escola pública. Jundiaí, Paco Editorial: 2012.
BRASLAVSKY, C. Dez fatores para uma educação de qualidade para todos no século
XXI. Semana Monográfica da Educação. Madri: Ed Moderna, 2004.
CANÁRIO, R. Gestão da escola: Como elaborar o plano de formação? Coleção
Cadernos de organização e gestão curricular.
Estudos & pesquisas Educacionais. Gestão Escolar nas escolas públicas de Ensino
Básico das principais capitais brasileiras: o perfil do protagonista. Nº 1, maio 2010.
São Paulo Fundação Victor Civita.
GATTI, B. (Org.) Construindo caminhos para o sucesso escolar. Brasília: UNESCOInep/MEC-Consed-Unidme, 2008.
GIANOTTI, S.S.C. Avaliação Estratégica: um modelo de avaliação integrada à gestão
estratégica de instituições de ensino superior. Porto Alegre: Artmed, 2004.
IMBERNÓM, F. (Org.). A Educação no século XXI. Porto Alegre: Artmed, 2000
LÜCK H. Dimensão da Gestão Escolar e suas competências. Curitiba: Editora
Positivo, 2009.
________. Gestão Educacional: Uma questão paradigmática. Petrópolis: Vozes, 2010.
Série: Cadernos de Gestão. 5ª Ed.
MOREIRA, J.M.L. Objetivos estratégicos e gestão de projetos em escolas públicas.
In: PENTEADO, C.L.C; SILVA, S.J. da (Orgs.). Diálogos de saberes para a ação cidadã.
Santo André, SP: Ed. Escritório de Mídia - Pref. Municipal de Santo André, 2007, v. 1,
p. 9-30.
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Gerenciar
Melhoria do sistema de
qualidade da educação

Fórum: de 25/2 a 10/3

Participantes Brasil: 4| Participantes de outros países: 11

Ir para a página da Atividade
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Nicolás Riveros M.
Colômbia

Mestre em Ciências Políticas pela Universidad de los
Andes da Colômbia, com especialização nas áreas de
teoria e filosofía política e estudos complementares
em filosofia na mesma universidade. Atualmente,
lidera a equipe de Coordenação Nacional de
Qualidade da Federação Fé e Alegria da Colômbia.

O fórum partiu de três questões principais:
Que experiências de melhora da qualidade da
educação na Ibero-américa você conhece e qual lhe
pareceu mais significativa e porquê?
Quais as condições que você acha que devemos gerar
em nossas escolas para que a melhora da qualidade
tenha como ponto de partida a reflexão pedagógica?
Quais são as principais fortalezas e quais são os
maiores desafios que você encontra no seu contexto
para gerar processos de melhora da qualidade
educativa?

Trabalhar para o
resultado proposto

Incidir sobre a
pedagogia

Deixar claro que
um dos principais
objetivos do papel da
escola é promover a
aprendizagem
do aluno.
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Um outro ponto importante para a melhoria é a
otimização do tempo para discussões significativas
e aproveitar espaços de reuniões com seus pares,
colegas , estudantes, famílias e líderes comunitários
locais.
Sobre a avaliação, ela deve ser entendida como
um processo de diálogo e compreensão, sendo
significativa para a melhoria da qualidade da
educação.
O contexto e a realidade do trabalho educacional
também não podem ser deixados de lado. A intenção
de transformar os processos pedagógicos deve
vir numa aproximação com a realidade do meio
ambiente, para o que acontece no território, com
políticas sociais, culturais e ambientais dinâmicas
que afetam o que acontece na escola. A criança ou
o jovem deve se sentir valorizado, amado e cuidado.
Isso afeta não somente os seus processos de
aprendizagem, mas também a própria constituição
da identidade. Os interesses e hábitos dos alunos
devem ser usados em dinâmicas e estratégias de
sala de aula, para tirarmos o máximo de proveito. “O
que acontece além dos muros certamente apresenta
desafios, mas também grandes oportunidades para
aqueles que se atrevem a repensar sua prática e
inovar.” (Nicolás Riveros Medelius)
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A Gestão:
•
Não pode ser de qualquer tipo, mas deve
ser de uma linha com o que queremos
alcançar em nossas escolas.
•
Não é importante apenas alcançar os
resultados esperados, mas também
levarmos em conta a forma como o
fazemos.
•
A educação pública, em particular, deve-se
inteiramente à educação como um direito
de todos, isso deve garantir que suas ações
não violem nenhuma das dimensões que o
compõem.
O Monitoramento:
•
É uma prática ainda a ser desenvolvida
em nossas escolas, apesar de já termos
avançado em alguns pontos.
•
Está intimamente relacionado com o tipo
de gestão da escola.
Para a melhoria no sistema de qualidade de
educação, é preciso planejamento: definir
claramente quais são os problemas, os sonhos
(pedagogicamente significativos) que queremos
alcançar e que nos permitam avançar em conjunto
para esse destino.
Para uma educação de qualidade, é necessário:
•
Repensar a forma em que as ações são realizadas
dentro de nossas instituições de ensino.
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“O que acontece além dos muros certamente apresenta
desafios, mas também grandes oportunidades para aqueles
que se atrevem a repensar sua prática e inovar.”
(NicolÁs Riveros Medelius)
•
•

•

Formação, investigação e inovação.
Gerar transformações que nos permitam
estar em ordem para promover e
desenvolver as competências e habilidades
exigidas por nossos tempos.
Formação para a cidadania e da democracia.

O mediador ainda comentou que é importante
promover e anunciar a necessidade de um olhar
detalhado em nossos sistemas de ensino, a forma
como eles se organizam e as leis nacionais que
orientam e estruturam o trabalho nas escolas.
Outro ponto de sucesso levantado é o que diz
respeito à motivação dos professores. Segundo
Nicolás, com um grupo de professores convencidos
e motivados, você pode alcançar objetivos
importantes.
Sobre a relação entre testes padronizados e
certificações com a qualidade na educação:
•
•

O conceito de qualidade é tão amplo e
polissêmico, que um indicador não é o
suficiente para cobri-lo exaustivamente.
Esses indicadores têm um charme (e,
certamente, um impacto) tão grande que
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•
•
•

•

Destaques

podem levar a práticas indesejáveis, o que
alguns poderiam chamar de “incentivos
perversos” das consequências associadas a eles.
Certificação não tem valor por si só. Mais do
que isso, ela deve implicar transformações e
mudanças.
Muitas perguntas surgem sobre o quão
relevante pode ser associada as ações com
a vida da escola.
Na América Latina e Caribe, vêm sendo
desenvolvido e promovido, ao longo dos
últimos vinte anos ou mais, diferentes
concepções sobre o que é qualidade na
educação.
O fazer pedagógico não pode ser deixado
em segundo plano.

Raquel Lima
Eu acredito que os processos de mudança, sejam eles
grandes ou pequenos, sempre acontecem a partir de
uma reflexão que aponta a necessidade de melhorias.
Quando lecionei, durante algum tempo participei
de reuniões pedagógicas que pouco modificavam
a situação-problema, isso porque perdia-se muito
tempo discutindo e levantando culpados e pouco se
pensava nas estratégias de como aquele problema
poderia ser resolvido. Por isso, acredito que o foco na
mudança é o principal meio de modificar a realidade e
trazer realmente mudanças significativas.
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Eladio Cisneros Reyes
Mucho se dice que los profesores nos debemos
a los alumnos, es decir hay profesores porque
hay a quienes enseñar, entonces creo que
una de las fortalezas con que contamos para
hacer una mejora de la calidad educativa, son
los estudiantes, seguida de la capacidad de los
docentes y de los padres de familia.
Educared Chile
Por medio del diálogo colaborativo, se deberán llevar
a cabo la promoción de ideas innovadoras. Cada
profesor tiene las capacidades de crear nuevas vías
y metodologías educativas en concordancia con su
experiencia laboral, por lo tanto, su opinión y labor en
el aula es más que importante a la hora de fomentar
nuevos lineamientos y reflexiones pedagógicas.

Materiais de apoio
Material recomendado por Nicolás Riveros:
Evaluacion y Mejora de la calidad educativa
Federação Fé e Alegria
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Gerenciar
Motivação na Sala de Aula

Debate: 21/2

Participantes Brasil: 15 | Participantes de outros países: 11

Ir para a página da Atividade
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María Jesús Mata
Espanha

Docente especializada em formação e
desenvolvimento de pessoas, tendo ocupado cargos
de direção e chefia em diversas multinacionais.

Ana Lúcia Leite
Brasil

Arte-educadora pela EAB-Rio, Especialista em
Educação Infantil pela PUC-Rio e Designer em
Sustentabilidade pela Findhorn Foundation Educação Gaia-Rio/TerraUna.

María Jesús começou explorando sobre o
que é a motivação. Ela está relacionada à
inteligência emocional. A origem tem a ver com
comportamento, impulso que inicia, guia e se
mantém até alcançar uma meta. Um processo
que nos leva à ação, mantém os níveis de
atividade e os regula.
Motivações estão na parte inconsciente, junto
com as crenças, valores, hábitos, normas,
experiências. Pode ser que haja pessoas que
tenham o mesmo comportamento, mas a
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motivação interior se refere às necessidades diferentes, motivações distintas.
A mesma motivação também pode levar a comportamentos distintos.
São três os elementos principais que intervêm nesse processo:
•
•
•

Esforço: mais alto ou mais baixo,
considerando as distintas motivações e a
intensidade para conseguir o objetivo.
Persistência: quanto tempo mantenho a
vontade para continuar trabalhando pelo
objetivo.
Direção: combina os dois anteriores, qual a
persistência e o esforço, mas direcionado.

Há três origens de motivação:
•

Motivação intrínseca - aquela que nos
move pensando sobre as consequências que
queremos produzir na nossa ação.

•

Motivação extrínseca - quando nos
movemos pelas consequências que
podemos ter com referência ao entorno,
com a atuação que levamos a cabo. É tudo
aquilo que vem de fora e que também me faz
funcionar.

•

Motivação transcendente - Tem a ver com
as consequências que minha ação produz
em outras pessoas.

O processo de motivação é diferente para cada pessoa.
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Destaques
Xochiquetzalli Mendoza
El liderazgo de los directivos escolares es clave para
apoyar una buena planificación didáctica.

Materiais de apoio
Materiais indicados na atividade:

Vídeo: El mejor vídeo de motivación
Cómo motivar al Profesorado - Ministério de Educación y Ciencia
El proyecto Spectrum: aplicación y actividades de aprendizaje de
ciências em El primer ciclo de Educación primaria
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Gerenciar
A gestão da mudança
nos docentes

Debate: 28/2

Participantes Brasil: 7 | Participantes de outros países: 10

Ir para a página da Atividade
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María Jesús Mata
Espanha

Docente especializada em formação e
desenvolvimento de pessoas, tendo ocupado cargos
de direção e chefia em diversas multinacionais.

Ana Lúcia Leite
Brasil

Arte-educadora pela EAB-Rio, Especialista em
Educação Infantil pela PUC-Rio e Designer em
Sustentabilidade pela Findhorn Foundation Educação Gaia-Rio/TerraUna.

Falando sobre a mudança, María Jesús nos
diz que ela está atrelada à inovação. Quando
usamos a palavra mudar, já surgem resistências,
mas, ao mesmo tempo, ela tem uma carga
positiva: engloba todos os princípios, práticas e
técnicas que favorecem um coletivo de pessoas
a modificar sua forma de trabalhar, com o fim de
alcançar resultados concretos.
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Protagonistas da mudança:

Estratégia
Tem claro o objetivo,
a visão que queremos
alcançar (longo, médio
ou curto prazo).

Agente
O implementador,
aquele que gerencia
o processo e faz com
que se converta em
realidade.

Receptor
A pessoa afetada pela
mudança. Raramente
afeta só uma pessoa.
São sistemas abertos
e permeáveis.

Mudança pró-ativa
Feita quando a
situação está
favorável. É a mais
indicada para que o
processo seja melhor
controlado.

Mudança
institucionalizada
Micromudanças
que sucedem uma à
outra. Evita os riscos
e as resistências das
mudanças pró-ativa
e reativa.

Tipos de mudança:

Mudança reativa
Imposta pelas
circunstâncias e não há
grande planejamento.
Pode ser problemática
por ser emergencial.

Entre os principais fatores de resistências à mudança, foram identificados:
•

Sair da zona de conforto (gestão de pessoas):
significa que estamos cômodos, que haverá
uma quebra na rotina e que necessitará de
adaptação. É preciso ter uma identificação
entre o que fazemos e o que somos.
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•

•

Dissonância Cognitiva: incômodo, mal-estar
que sentimos ao ter ideias contraditórias. O
cérebro tenta fazer com que não tenhamos
esse conflito mental. Nível psicológico:
desconsideramos a informação, não dando
importância ou boicotando as informações.
Custo emocional, competências
profissionais, fatores institucionais.

Para o planejamento da mudança, é necessário:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foto, diagnóstico de como está a situação atual.
Pensar nos objetivos que quero atingir.
Comparar as diferenças do que existe e onde
queremos chegar.
Verificar os recursos reais que serão usados.
Desaprender para começar a aprender
(deixamos de fazer o que já era fácil para
aprender algo que vá além).
Eliminar ou diminuir a resistência, pois o
início pode ser difícil ou trabalhoso e não cair
na primeira tentativa.
Comunicar, avisar, prever, para tirar e ver
quais são os êxitos que serão conseguidos.
Avisar para tirar as incertezas.
Premiar, elogiar as melhorias que já
aparecerem.
Avaliar e dar seguimento.
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Mecanismos facilitadores:

1. Choque - dar informação, explicar o que vai

acontecer e como ajustar.
2. Sair da defensiva - escutar, ter empatia,
reconhecer sentimentos e preocupações, lembrar a
nova realidade e expectativas de rendimento.

Destaques
Isabel Orozco
Las inteligencias multiples requieren que el docente
elabore un diagnostico personalizado de los gustos,
aptitudes, destrezas que cada uno de los niños
presenta para que pueda abordar cada tema desde
diversas perspectivas

Materiais de apoio
Materiais indicados na atividade:

Vídeo: Melhora da compreensão da resistência à mudança
Leituras recomendadas:
Universidad de Navarra. Resistencia al cambio docente.
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Marambio, J.A y Valdés, A. (2008) .Gestión del cambio.
Paredes Labra, J. Cultura escolar y resistencias al cambio.
Para saber mais sobre Gestão da mudança:
Aguilar López, J. (2003). La gestión del cambio. Ariel Empresa. Barcelona.
Athos y otros (2001). Gestión del cambio. Gestión 2000. Barcelona.
Cohen, D. (2007). Las claves del cambio: guía de campo.

Herramientas y técnicas para liderar el cambio en su organización. Deusto

Ediciones, Barcelona.

Chuye, M. Participación de los actores de la institución educativa en la
gestión del cambio. El caso de una escuela pública de Lima.
Goñi, J.J. (2007). El cambio son personas. Díaz de Santos. Madrid
Morenero Font, Carlos. (2010) “¡Saquen el libro de texto!”
Resistencia, obstáculos y alternativas en la formación docente para el
cambio educativo.
Johnson, S. (2000). Quién se ha llevado mi queso. Empresa Activa.
Barcelona.
Marcelo, C. y Vailllant, D. (2009). Desarrollo profesional docente. Madrid:
Narcea, Capitulo 6 “Creencias y cambios“.
Miguel, M; Pascual, J, San Fabián,, JL, Santiago, P. (--). Innovación educativa
y desarrollo profesional docente.
Rojas Marcos, L. (2004). Nuestra incierta vida normal. Santillana Ediciones.
Senge, P. (2000). La danza del cambio. Gestión 2000. Barcelona.
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Tesis Doctoral de José Valero Rodríguez, titulada “Las inteligencias
múltiples. Evaluación y análisis comparativo entre educación infantil y
educación primaria”.
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Gerenciar
Modelos de centros líderes na
mudança educativa

Fórum: de 18/2 a 1/3

Participantes Brasil: 11 | Participantes de outros países: 8

Ir para a página da Atividade
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Braz Nogueira
Brasil

Exerce atualmente a direção da escola Campos
Salles, localizada em Heliópolis, região da periferia
de São Paulo. É conhecido como o “diretor dos
excluídos” pela simpatia que demonstrou ao liderar
escolas situadas em bairros pobres.

Alejandra García
Redín
Argentina

Professora de Matemática (CONSUDEC) e
Tecnologia (Conet), mestre em Tecnologia Aplicada
à Educação pela Universidade Nacional de La
Plata (Argentina). Professora e coordenadora
do TIC Newlands College. É especializada no
desenvolvimento de experiências educacionais na
forma de um projeto de aprendizagem.
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“É necessário
unir todos os
envolvidos.”

O educador e diretor da Escola Campos Salles,
Braz Nogueira,compartilhou sua experiência
como gestor de uma escola que transformou o
seu método de ensino.
À frente da escola desde 1995, o diretor mostrou
que o principal fator responsável pela mudança no
processo educativo foi a integração da comunidade,
pais, alunos e professores dentro do ambiente escolar.
Durante o fórum, as contribuições foram em
torno dos desafios enfrentados pela escola e
como as novas ideias foram tomando forma e
conquistando a todos. O diretor pontuou nas suas
colocações que um dos fatores mais importantes
foi o compartilhamento das ideias, a criação de
uma escola aberta, a emancipação dos alunos,
a mudança no ambiente da escola para que ela
pudesse suprir as necessidades dos alunos.
Para ter uma escola inovadora e democrática,
Braz Nogueira mostrou que é necessário unir
todos os envolvidos e montar um planejamento, e
que não adianta somente a mudança do método
pedagógico, mas também transformar o espaço
da escola, como foi feito na Campos Salles.
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Destaques
Braz Rodrigues Nogueira
Na Campos Salles, estamos fazendo a passagem das
concepções que vêem a criança como um ser menor,
uma miniatura de adulto, uma tábula rasa; para as
concepções que vêem a criança como ser integral, ser
competente, ser capaz de tomar decisões, ser capaz
de se organizar para aprender e viver.
Orlando Jeronimo
Para se fomentar um ambiente democrático na
escola, em minha opinião, deve-se, primeiramente,
desconstruir dois mitos que sempre fizeram parte
da educação “tradicional”: o professor sabe tudo
e o aluno não sabe nada. A aprendizagem é um
processo contínuo e inesgotável, que depende de
várias coisas e que apresenta diferentes faces em
diferentes momentos, como tudo na vida. Quando
um professor consegue sair da postura de “todo
poderoso” e “doutor sabe tudo”, ele com certeza se
aproxima muito mais de seus alunos; quando esse
mesmo professor para de falar e aprende a ouvir de
fato, ele dá visibilidade ao aluno.
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Carlos Manuel Bazán Choroco
Generar el cambio en una institución con recursos
limitados debe partir por el concepto que tenga el
docente sobre sí mismo y su compromiso con la
educación. A partir de ello, compenetrarse con la
comunidad educativa para atender a sus reales
necesidades. Cuando la comunidad se de cuenta
que la escuela responde a sus expectativas
aprovechará al máximo cualquier oportunidad
que le permita desarrollarse y cambiar en
beneficio propio.

Materiais de apoio
Materiais indicados na atividade:

Matéria gravada pela Rede Bandeirantes
Blog da Escola Campos Salles
Vídeo: Exemplo: escola em Heliópolis conta com participação ativa e
democrática

Materiais recomendados por Braz Nogueira:
Jornal Futura
O diretor dos excluídos
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Materiais recomendados por Alejandra García:
“El infinito mundo del infinito”, primer premio en Olimpíadas Nacionales

con contenidos educativos en Internet (2002)

“De la tierra al arte” (2004) caso de estudio junto con “El Infinito mundo del

infinito” de Proyecto sobre Etnomatemática: La Matemática, las TICs y las
Ciencias Sociales como espacio de descubrimiento e integración de saberes
compartidos. RPI (USA) y NAyA (Argentina)

“Donar es amar” (2009 a 2011), Experiencia solidaria a favor de la

Fundación Argentina de Transplante Hepático (2009 a 2011). 3er premio en
el Certamen Internacional Educared 2010, Categoría: Experiencia Educativa
y 1er puesto en Premio educ.ar . Intel, categoría Innovación (2010)
“Y tú, ¿quién eres?”, finalista ganador en el Premio Internacional Educared

(2011)

”Gigantes de cristal” (2012) una mirada interdisciplinaria sobre los hielos

continentales patagónicos con producciones valiosas de arte y realidad
aumentada.

“Como científicos” (2012) juego de geolocalización a modo de búsqueda

del tesoro, utilizando la aplicación “Eduloc” para desarrollar parte de un
proyecto sobre investigación científica.
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Gerenciar
Transformando o espaço
educativo

Fórum: de 25/2 a 10/3

Participantes Brasil: 6 | Participantes de outros países: 10

Ir para a página da Atividade
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Célia Piva
Brasil

Diretora Pedagógica do Instituto Lumiar e
Coordenadora pedagógica em Geodinâmica.

Esse Fórum Comunidade Educativa do eixo
Gestionar teve a participação da diretora da
Escola Lumiar, Célia Piva, que apresentou o
método pedagógico desenvolvido na escola,
conhecido no Brasil como “Mosaico Digital”, e
a definição do que é uma escola democrática.
O método pedagógico da escola que a torna
diferenciada também foi apresentado pela
diretora, sendo eles os seguintes: currículo
mosaico, personalização da aprendizagem,
tutores e mestres e avaliação integrada. A
princípio, foram levantadas questões sobre como
era possível atender às exigências do governo
e da sociedade em uma escola que não segue
os métodos tradicionais, como é o aprendizado
do aluno na nova forma de ensino e como é
a atuação do gestor no desenvolvimento do

“Auxiliar não significa determinar tudo como o
que ocorre nos currículos fechados e com os
professores sujeito ao engessamento”.
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currículo escolar e junto da equipe de professores.
Em uma de suas respostas sobre o papel do
professor e os seus desafios, Célia destacou que
o aluno tem a capacidade de ser participativo
na escolha do plano de estudo e que o professor
deve ser alguém que o oriente nesse processo
de ensino. “Auxiliar não significa determinar tudo
como o que ocorre nos currículos fechados e
com os professores sujeito ao engessamento”,
destacou ela.

Destaques
Carol Franco
Acredito que nem nós educadores temos plena
consciência de tudo o que é importante! O que
construí durante a minha experiência na Lumiar
me fez acreditar que, sim, os educandos têm
condições de decidir e fazer escolhas, como disse
a Célia, mas o papel do educador nesse processo é
extremamente importante e delicado.
Carlos Manuel Bazán Choroco
Entiendo por escuela democrática aquella en
donde existen intereses compartidos, hay libertad
de interacción, participación social y relaciones
sociales equitativas, compromiso de toda la
comunidad educativa con un trabajo serio hacia
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el logro de la visión institucional, transparencia
en la información de los diferentes estamentos,
precisión de los objetivos y metas a lograr, trabajo
colaborativo, respeto a la dignidad y derecho
de toda la comunidad educativa a través de la
reflexión sobre las responsabilidades en la solución
de problemas institucionales. Es decir, la escuela
debe ser el reflejo de una sociedad democrática y
su bastión para construirla. Además, es diferente a
una escuela pública.

Ana Di Matteo
Para mi una escuela democrática es aquella
en la cual los directivos están al servicio de las
necesidades de sus alumnos, de la comunidad en
la cual se encuentra y del momento histórico en el
cual se vive. (Entiendo como servicio no solo atender
lo que ellos manifiestan como necesidad sino el
saber decantar aquellas que son necesarias para
beneficio del individuo, de su entorno y de ese
momento que se esta viviendo) Esto permitirá
que en ella se formen individuos realmente
preparados para la vida que les toca asumir.

104

Materiais de apoio

Metodologias e estratégias implementadas na Escola Lumiar:
Domínios – Educação – Escola Lumiar: onde aprender é uma
experiência estimulante
Vídeo TV UNESP / TV Cultura / USP
G1 Educação - Escola de São Paulo não separa alunos por séries e
troca disciplinas por projetos

Material recomendado por Célia Piva:
Escola Lumiar - Un novo cidadão
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Eixo
Comunicar

O eixo Comunicar teve duração entre os dias 4 e 17 de
março. Durante as atividades, procurou-se debater qual a
importância da comunicação para a gestão compartilhada
de uma escola e o bom andamento de suas atividades.
Temas deste eixo:
•

Chaves para uma comunicação eficaz em
processos de educação do século XXI

•
•
•
•

Comunicar com apoio da tecnologia
Implementação de um projeto TIC no centro educativo
La Casa de Cartón
Projeto Arduino: Tecnologia na sala de aula

•
•

Trabalho em Equipe: para educar é necessária toda a tribo
A comunicação interna na escola

•
•

Modelos de centros líderes na mudança educativa
Transformando o espaço educativo
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Comunicar
Chaves para uma comunicação
eficaz em processos de educação
do século XXI

Debate ao vivo: 5/3
Fórum de Discussão: de 4/3 a 17/3

Participantes Brasil: 43 | Participantes de outros países: 46

Ir para a página da Atividade
107

Carlos Lima
Brasil

Educomunicador e professor de Língua Inglesa
na Rede Municipal de Ensino, com licenciatura
em Letras pela UNICSUL. Atua na coordenação
do Programa Educomunicação - Nas Ondas do
Rádio, da Prefeitura de São Paulo, desde 2006.
É conselheiro municipal de Ciência Tecnologia e
Inovação da cidade de São Paulo e presidente do
Comitê Gestor da Lei Educom.

Jane Reolo
Brasil

Especialista em Tecnologias Interativas Aplicadas à
Educação pela PUC-São Paulo. Especialista
em Relações Interpessoais na Escola pela UNIFRAN.
Pedagoga. Bacharel em História. Diretora
de Escola. Coordenadora do Núcleo de Informática
Educativa da Rede Municipal de Educação
de São Paulo.
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Juan Borea
Peru

Professor, foi chefe de gabinete do Ministério da
Educação. Atualmente é diretor do Colégio Heitor
Cardenas, Membro do Fórum de Educação e membro
do Conselho Nacional de Educação. Recebeu a
graduação de Mestre do prêmio Palmas Magisterial.

Programa nas Ondas do Rádio:
Uma imprensa jovem na cidade de São Paulo/
SP, na qual participam 5000 alunos, desde a
Educação Infantil até o Ensino Médio, de 4 a 18
anos, e cerca de 100 professores. O projeto está
em desenvolvimento desde 2005 e propicia que
a comunidade conheça a si própria pelo olhar
das crianças e adolescentes. Os equipamentos
utilizados são os mesmos da imprensa comum e
o programa faz divulgação de grandes eventos na
cidade e um trabalho coletivo para discutir pauta,
elaborar e fechar as edições. A curiosidade é o que
impulsiona o jornalismo de jovens.
A base tecnológica do projeto é mantida pela
rede municipal, pois as TIC são parceiras da rede
de ensino. O objetivo maior é que crianças e
adolescentes possam comunicar-se.
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“O objetivo maior é que crianças e adolescentes
possam comunicar-se.”
O programa:
•

Promove o protagonismo e a autonomia jovem.

•

Desenvolve habilidades e mostra, de forma
autônoma, a comunicação.

•

Utiliza recursos móveis, muitas vezes,
rejeitados por alguns centros educativos,
como o celular.

•

É interessante, pois está a disposição para
todos e é de fácil utilização; o importante
é fazer uso crítico e reflexivo dessas
ferramentas.

Projeto Informática Educativa:
O projeto parte do princípio da “navegação
orientada”. Através da página no Facebook,
combinamos o evento, como este encontro.
São 13 Diretorias de Ensino, para que os 940
professores e convidados possam conhecer os
programas disponíveis na rede. O horário de
formação já é instituído nas escolas.
Toda prática do professor tem o seu valor e
também precisa ser desenvolvida e essas práticas
devem contribuir com a Educação em geral.
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Para isso, é convidado um mediador,
disponibilizado o link e o professor leva para o
Portfólio o registro das práticas para que não
se percam ao longo do tempo. O ambiente
colaborativo utilizado é o Think Quest. Alunos
e educadores constroem o portfólio para
colocar tudo o que vai sendo feito: rotinas,
estratégias, o que os alunos sentem, respostas
de questionamentos, entrevistas, propostas de
trabalho, materiaIs produzidos.
O mediador chama a atenção para alguns itens
na produção, que servem para a melhoria da
educação didática, apontam avanços existentes,
levantam questionamentos necessários à
reflexão.
O projeto utiliza a praticis, ou seja, refletir sobre a
própria prática.
Após a mediação, o professor tem sua prática
reconhecida, sente-se valorizado, aprimora,
estabelece contatos, faz grupos de estudos entre
professores.
Experiências de Juan Borea, Peru:
Juan abordou a comunicação para uma liderança
eficaz, sob a perspectiva de um diretor de colégio.
O diretor organiza as distintas tecnologias,
materiais, currículo, comunidade, alunos e
professores, e precisa saber se comunicar. Antes,
o professor comunicava e era inquestionável,
agora já não é mais assim.
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“Temos que estar atualizados e verificar os programas
televisivos, comunidades, blogs, vídeos que
influenciam nossos alunos para o bem ou para o mal.”
A nova realidade exige comunicação no momento, campos abertos,
flexibilidade, o professor e a direção também devem saber o que o estudante
olha, compartilha, busca. Temos que estar atualizados e verificar os programas
televisivos, comunidades, blogs, vídeos que influenciam nossos alunos para o
bem ou para o mal.
No fórum, foram levantados alguns pontos-chaves para o sucesso na comunicação:
•
•
•
•
•
•

Coerência nas atitudes dos adultos, para
que adolescentes e crianças cresçam e
entendam o que é melhor.
O respeito mútuo é primordial, pois somos
todos iguais.
Tempos institucionais para os professores
aprenderem mais sobre as TIC e trocarem
ideias com outros profissionais e alunos.
Diálogo com o aluno, reuniões com
professores e comunidade.
Motivação, cultura e liderança.
Definição, dentro do processo de
comunicação, dos papéis de cada integrante
do centro educativo e suas responsabilidades.

A ênfase deve ser no “saber fazer” dos alunos, mais do que apenas no “saber”.
Ou seja, ao invés de transmitir informações e conhecimento, temos que
desenvolver habilidades e competências neles.
Educadores devem ouvir todo o centro educativo e a escola deveria comunicarse com os pais e alunos por outros meios que não apenas o telefone e reuniões
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pedagógicas. Algumas escolas já o fazem por meio de blogs, redes sociais
e outras publicações: e-mail, fórum, chat, Skype, lousa digital, Youtube,
videoconferências.

Destaques
Jussara Caetano
A comunicação dentro do centro educativo é
essencial para que possa ser colocado em prática um
novo modelo educativo. Mas, é importante destacar
que, dentro de qualquer processo de mudança/
transformação na escola, a comunicação tem que
compreender o escutar e não somente o dizer.

Kelly Tiemi Faria Campos
Acredito que deve-se ampliar os canais participativos
na escola, não com o intuito apenas de obter
informações sobre a vida escolar do educando,
que obviamente, deve ocorrer, mas como um meio
de interagir diretamente com o ambiente escolar,
emitindo opiniões, pleiteando melhorias, cobrando
da administração pública uma educação de melhor
qualidade, com materiais necessários para um bom
desenvolvimento escolar.
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Materiais de apoio
Materiais de apoio indicados na atividade:
Projetos Imprensa Jovem e Nas Ondas do Rádio
Google: Imprensa Joven
Facebook: Ondas do Rádio Educomunicação
Twitter: @nasondasdoradio
Livro: Cem dias entre céu e o mar - Almir Klink
Projetos da prefeitura de São Paulo
Material recomendado por Jane Reolo, Carlos Lima:
Reflexões sobre o Uso da Tecnologia na Rede Municipal de Educação de
São Paulo
Site do Programa “Nas Ondas do Rádio”
Blog Oficial do Projeto Imprensa Jovem
•

Livro: Educomunicação: O Conceito, o profissional, a aplicação –
Contribuições para a reforma do Ensino Médio– Ismar de Oliveira Soares
– Editora Paulinas
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Comunicar
Chaves para uma comunicação
eficaz em processos de educação
do século XXI

Debate ao vivo: 13/3
Fórum de Discussão: de 11/3 a 24/3

Participantes Brasil: 53 | Participantes de outros países: 55

Ir para a página da Atividade
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David Albury
Inglaterra

Diretor da Junta da Unidade de Inovação.
É especialista em formação e implementação de
estratégias para a transformação e a inovação
nos serviços públicos. Seu trabalho atual inclui
coordenar o planejamento e desenvolvimento da
Educação Global Leaders Program (GELP) - que
envolveu sete jurisdições (New York, Ontario,
Chaoyang (Beijing), Finlândia, Nova Zelândia,
Austrália e Coréia do Sul) - e o apoio às inovações
radicais no serviço de saúde de Londres.

Eduardo Chaves
Brasil

Ph.D. na área de Filosofia pela Universidade de
Pittsburgh, Mestrado em História da Doutrina
Cristã pela Presbyterian Theological Seminary
de Pittsburgh. Professor aposentado na área de
Filosofia e Educação na Universidade Estadual de
Campinas, em São Paulo. Hoje é Consultor na
área de Educação, Coordenador da Cátedra UNESCO
em Educação e Desenvolvimento Humano no
Instituto Ayrton Senna e membro do Conselho
Consultivo do Instituto Paramitas.
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O especialista David Albury iniciou o debate comentando que as pessoas só mudarão se entenderem a necessidade de mudança. Os estudantes
estão totalmente rodeados de diferentes modos
de acesso à informação e de se comunicar e colaborar. Muitas vezes, as escolas não oferecem o
mesmo modelo a que estão acostumadas; aquém
de suas expectativas e experiências.
É preciso pensar que as formas informais de
aprendizagem, fora da escola, são importantes.
Há muitos recursos gratuitos para ajudar nossos
estudantes evoluírem.
Pessoas aprendem de maneiras diferentes, em
diversos horários e ritmos. Temos de construir um
ambiente propício ao aprendizado, tratar de problemas do mundo real, fazê-los experimentar e
colaborar.
Cursos online e informações tornam o conhecimento cada vez mais globalizado e conectado.
É importante que os alunos conheçam a própria
cultura e a de outros povos. Os países da América
Latina terão cada vez mais voz e importância.

“É preciso pensar que as formas
informais de aprendizagem, fora da
escola, são importantes.”
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É essencial que formemos bem nosso povo. No
futuro, as pessoas terão diversos tipos de trabalho
e muitos empregadores diferentes. Com isso, elas
precisarão aprender continuamente e ser flexíveis,
criativas, e capazes de mudar.

“Os países da América Latina terão cada
vez mais voz e importância. É essencial
que formemos bem nosso povo.
As habilidades que serão necessárias no futuro
(baseadas em diversos estudos feitos por Albury):
•

Capacidade de analisar as informações e
saber quais são relevantes.

•

Capacidade de trabalhar por conta própria,
de forma autônoma, sem supervisão.

•

Trabalhar em equipe e colaborando.

•

Liderança.

•

Criatividade.

•

Passar do teórico para a ação.

•

Entender a perspectiva dos demais e
trabalhar com o diferente.
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Destaques
Carmen Julia Lozán Cangalaya
Para una comunicación eficaz en los procesos
educativos del Siglo XXI entre los agentes de la
comunidad educativa, debe partir del liderazgo del
director como un comunicador del trabajo en equipo
con los agentes de la educación de su comunidad.
Debe darse la oportunidad a los docentes jóvenes,
primero de involucrarse de la misión y visión de
la Institución Educativa, para sentirse motivado
a participar , dar ideas innovadoras en bien de la
comunidad educativa y desarrollar su liderazgo con
toda seguridad y confianza.
Nereida A. Figueroa De Oliveira
Actualmente, en las instituciones educativas
se requieren gerentes con competencias que
les permitan abrir espacios de discusión, en los
cuales se formulen alternativas fundamentadas
en la calidad, desde una perspectiva, a tono con
las necesidades de la institución.
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Comunicar
Comunicar com o apoio da
tecnologia

Fórum de Discussão: de 4/3 a 17/3

Participantes Brasil: 3 | Participantes de outros países: 26

Ir para a página da Atividade
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Daniela Melaré
Brasil

Pedagoga, Especialista em Design Instrucional
e em Administração em Educação a Distância.
Mestre em Engenharia de Mídias para a Educação
Euromime - Erasmus Mundus - Portugal, Espanha
e França. Mestre em Educação pela UNESPBRASIL, Doutora em Educação também pela
UNESP -BRASIL, Pós-doutoura pela UNICAMP
e pela UNED, segundo Doutorado realizado e
premiado pela UNED de Madri. Colaboradora da
Open University no projeto CO-LEARN, editora da
Revista: Estilos de Aprendizagem e Docente da
Universidade Aberta de Lisboa, Portugal.

O fórum desenvolveu o tema do uso pedagógico
das tecnologias na formação de professores. Para
tanto, os participantes abordaram vários aspectos do entorno do tema, em especial o uso técnico da tecnologia e a transformação em uso pedagógico. Incluíram experiências e expectativas
sobre o tema em seus países, além de reflexões e
pontos de vista diferenciados.
O objetivo da atividade foi atingido no desenvolvimento da argumentação e reflexão sobre as três
perguntas de partida:
O que significam as novas formas de comunicação
para a educação?
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Qual o potencial das TIC para as estratégias pedagógicas na educação?
Quais as principais competências para o uso das
TIC de forma pedagógica?
Na experiência do debate, os participantes deveriam chegar às reflexões sobre as seguintes competências:
•
•
•
•
•

Compreender as TIC como um novo
processo de comunicação educativa.
Refletir sobre o potencial das TIC no âmbito
pedagógico.
Nomear as competências necessárias do
docente para o uso das TIC como proposta
pedagógica.
Analisar o uso pedagógico das TIC.
Propor estratégias para que as novas
competências para uso pedagógico das TIC
se desenvolvam de forma mais efetiva para
o docente.

Algumas questões ficaram para serem pensadas
posteriormente: as estratégias para que as novas
competências de uso pedagógico das TIC se desenvolvam de forma mais efetiva para o docente,
a dificuldade e os problemas de trabalho sobre
este tema nos contextos dos países dos participantes, e a falta de iniciativas que sejam mais
específicas e exemplares neste contexto.
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Destaques
Marli Fiorentin
O professor precisa ser um usuário das ferramentas
digitais, inserir-se nas redes sociais, buscar parcerias
de trabalho e trocar ideias com colegas de outros
lugares. Socializar experiências, ser pesquisador e
autodidata. Ser curioso e corajoso, de mente aberta.

Juliana Nunes
Acho que ajudá-lo a entender que ser um docente
capaz de usar essas tecnologias não é ter que
se formar técnico em alguma coisa. Ajudá-lo a
perceber que ele usa tecnologias em seu dia a dia
fora da escola: usa um cartão de crédito, caixa
eletrônico, celular, etc.

Eladio Cisneros Reyes
Se ha repetido en varias oportunidades que las
TIC por si solas no aportan significativamente al
buen desarrollo de los aprendizajes. Pero, si son
herramientas potenciales que pueden aportar
muchisimo en el aula o en El escenario donde se
desarrolle una clase.
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Materiais de apoio
Material recomendado por Daniela Melaré Vieira:
Veja o vídeo explicativo da atividade
Material complementar

124

Comunicar
Implementação de um projeto
TIC no centro educativo

Debate ao vivo: 6/3
Fórum de Discussão: de 4/3 a 17/3

Participantes Brasil: 5 | Participantes de outros países: 13

Ir para a página da Atividade
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Abraham Alonso
Espanha

Coordenador TIC Centro e Educativo Xavierre
(Espanha).

O especialista inicia a discussão realizando uma metáfora: Começar um projeto
é como chocar um ovo: você dá carinho, espera que tudo fique bem, mas não
dá para saber se vai sair. O processo de insegurança durante o projeto é normal.
Aparecerão muitos questionamentos, pensando se foi feito o que era certo. O
importante é não deixar-se abater para que não seja levado ao fracasso.
Como deveríamos ser?
Precisamos deixar de querer obter resultados tão
imediatos e trabalhar mais em grupo. Comunicar
é compartilhar. Nos projetos colaborativos,
devemos lembrar e mencionar de quem foram as
ideias e reconhecer os demais.
Como começar o projeto?
É bom descobrir pessoas que já fazem projetos
similares, podem e querem ajudar, seja de outro
centro educativo ou na própria escola. As pessoas
que gostam disso desejam fazer coisas novas,
colaborar, contribuir.
No fórum, o primeiro tópico abordado sobre o que
necessitamos para começar um projeto foi sobre
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confiança e controle. Devemos estruturar em
uma ordem, de dentro para fora. Cada projeto é
um mundo diferente.
Resistências ao projeto:
A direção: é um dos maiores medos de quem
começa um projeto.
Outro professor: é difícil mudar os companheiros
de trabalho.
Família e comunidade: na medida do possível,
contar com a colaboração deles, pois farão a
diferença no resultado de seu projeto.
Alunos: conversar com eles, apresentar, ver
se realmente gostaram do projeto, tentar que
construam o projeto junto contigo, até mesmo
desenhá-lo. Não esquecê-los!
Depois de acabado o projeto: não deixar
assim. Compartilhar, comunicar, auxiliar outros
professores, deixar a timidez e comunicar tanto o
que foi bom quanto o que foi ruim.
Fazer os projetos com energia!
Um diretor de marketing disse que colocavam em prática 15 ideias por ano para
poder ter 3 ideias que realmente dessem certo. É tentativa e erro. Toda viagem
começa com um passo e a decisão de dar o primeiro é nosso.
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É possível criar ferramentas muito simples para entender como colaborar e
ver quem são as pessoas dispostas a trabalhar em colaboração. Google, Wiki e
Twitter são fontes muito interessantes.

Destaques

Isabel Ramona Donadío
Considero que la innovación en los sistemas
educativos y la motivación son dos grandes
ejes para desarrollar una práctica educativa
que favorezca a la formación de ciudadanos
competentes para el mundo de hoy.
Jenny Santos Hernández
Soy maestra de educaciòn especial, trabajo
en un Centro de Atenciòn Mùltiple considero
que el usar, las tecnologias en mi centro de
trabajo serìa de gran ayuda para facilitar nuestra
labor educativa, ya que se emplean diversas
herramientas que nos permiten innovar y
enriquecer la practica educativa.

Materiais de apoio
Materiais de apoio indicados na atividade:

Blog Complejidad-Inclusión-Investigación
Propuestas de proyectos colaborativos - matemática aplicada
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Comunicar

La Casa de Cartón

Fórum de Discussão: de 11/3 a 24/3

Participantes Brasil: 3 | Participantes de outros países: 11

Ir para a página da Atividade
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Carlos Palacios
Peru

Realizou seus estudos superiores na instituição
Facultades de Estudios Generales Letras y de
Educación da PUCP (Peru). Trabalhou como
educador em instituições de ensino públicas e
privadas. Atualmente, é diretor do colégio La
Casa de Cartón e membro da entidade promotora
EDUCALTER - Centro de Educação Alternativa.

O Colégio La Casa de Cartón (A Casa de Papelão),
fundado em 1984, é uma proposta educativa
alternativa pelos seus objetivos, metodologia e
clima institucional que promove. Atende crianças
e jovens procedentes de diversos distritos de
Lima da Educação Infantil, Primária e Secundária,
em grupos pequenos, em uma grande sala,
dividida por níveis. A missão do Colégio é formar
pessoas solidárias, livres e criativas, que buscam
a verdade, comprometidas na construção de
uma sociedade mais justa e democrática, em um
mundo ecologicamente viável. Para isso, fomentase um contexto comunitário que promove as
relações afetivas, a convivência solidária e o
reconhecimento e desenvolvimento constante de
cada um dos seus integrantes.
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Tudo isso não seria possível sem a equipe de
educadores que se identificam com a proposta
“Espaços de Trabalho e Recursos Pedagógicos”.
Seu trabalho diário é treinar os estudantes
no desenvolvimento de atitudes, habilidades
intelectuais e aptidões coerentes com a proposta
axiológica do centro, ou seja, com seus valores
de solidariedade, busca da verdade, liberdade
e criatividade, considerando como eixos
transversais a cidadania e a ecologia.
O Fórum iniciou com as seguintes perguntas:
•
•

Quais são as ferramentas e meios que temos
disponíveis para implementar uma proposta
educativa alternativa?
Como podemos nos comunicar com os pais e
as famílias e fazer com que participem dessa
proposta?

A partir das questões, os pontos principais abordados foram:
•
•

•

Considerar o desenvolvimento psicológico do
indivíduo, particularmente o intelectual e a
sua interseção com a aprendizagem escolar.
Identificar e dar atenção para a diversidade
de interesses, necessidades e motivações
dos alunos em relação ao processo de
ensino-aprendizagem.
Reconhecer a existência de vários tipos e
formas de aprendizagem escolar, dando mais
atenção para os componentes intelectual,
emocional e social.
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•

•

Destaques

Promover a interação entre professor e
alunos e entre os próprios alunos, através
da gestão do grupo, usando estratégias de
aprendizagem cooperativa.
Redimensionar o trabalho como
gerente dentro de uma comunidade de
aprendizagem, estimulando o trabalho
de pares, a partir de um diálogo aberto
destinado a crítica construtiva, permitindo
aos professores assumir uma postura próativa e criativa, que analisa e transforma o
espaço e o processo educacional.

Marli Fiorentin
Quando se fala em valores, é impossível não
envolver a família e sociedade, pois a escola é uma
representação das mesmas. Não é possível que
se fale com diferentes linguagens dentro e fora da
escola, se queremos uma educação de fato eficaz.

Raquel Lima
Certamente, o envolvimento da família e da
comunidade são passos muito importantes na
construção de uma educação de qualidade. A melhor
forma de atrair as famílias é envolvê-las aos poucos, e
mostrár a elas a importância de sua participação para
o futuro do seu filho e da comunidade.
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Comunicar

Projeto Arduino:
Tecnologia na sala de aula

Debate ao vivo: 12/3
Fórum de Discussão: de 11/3 a 24/3

Participantes Brasil: 3 | Participantes de outros países: 11

Ir para a página da Atividade
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David Cuartielles
Espanha

Especialista e co-fundador do Arduino.

David está liderando o Projeto Arduino com os
professores de Castilla La Mancha nas aulas de
tecnologias (como transformar as disciplinas em
tecnologia que possa ser aprendida pelo aluno).
A tecnologia digital é encontrada em elevadores,
telefones, qualquer objeto. Temos a necessidade
de explicar aos alunos como criar novos objetos
conectados, e assim surgiu o Arduino.
A montagem de circuito e a placa com USB foram
as primeiras iniciativas em que o aluno montava
e levava para casa. O design e a possibilidade de
criar objetos que se conectem a ele são livres.
Ninguém precisa comprar uma licença para
construir com Arduino. Existe um ecossistema
de pessoas e empresas que criam recursos com
Arduino e o vendem de forma livre. Há projetos de
softwares que são publicados na Internet.
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O que fazem com Arduino?
•
•
•
•
•
•
•

Criação de sistemas de informação, captura
de dados do entorno e seu mapeamento
para estudo.
Diversão.
Criação de robôs.
Instalações artísticas.
Música.
Redes de sensores sem fio.
Invenção de objetos, melhoria da
vida, transmissão dos conhecimentos
necessários a outras partes do mundo.

A ideia do Arduino é usar a tecnologia de ponta na educação, pois, geralmente,
a tecnologia leva tanto tempo para chegar até a escola que, quando chega, já
está obsoleta.
Todo uso de tecnologia em sala de aula pode ser importante, mas o mais
relevante é a mudança feita no professorado e a constante busca por novos
conhecimentos.

Destaques

Ricardo Silva Oliveira
O Arduino é uma ferramenta que possibilita ao
alunado uma interação com as TIC, levando em
consideração que essa ferramenta colabora com
a ZDP de quem o manuseia. É uma ferramenta de
intervenção da ação pedagógica que poderá ser
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usada na escola. Um investimento deste tipo
é proveitoso para a educação de pessoas pois
as qualifica para um novo campo de trabalho, a
utilização desta ferramenta é uma preparação
para a vida.

Walter Mauricio Barreto
Tal vez para incorporar la creatividad y el pensamiento
divergente deberíamos incorporar a la formación
de profesorado y a las aulas algo de los desarrolos
de Bono y Robinson (Sir Ken). Es interesante que
se habra el debate para el cambio, cuando se esta
aprendiendo ubicuamente, aunque asistiendo a
instituciones doseñadas para otra cultura.

Materiais de apoio
Materiais de apoio indicados na atividade:
RepRap
Blog Micro Lab Tecno Ciência
Vídeo: Nike Music Shoe
Primeiros Passos GoGo
Castilla Educational Project
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Comunicar
Trabalho em equipe: para educar
é necessária toda a tribo

Debate ao vivo: 7/3

Participantes Brasil: 6 | Participantes de outros países: 11

Ir para a página da Atividade
137

María Jesús Mata
Espanha

Docente especializada em formação e
desenvolvimento de pessoas, tendo ocupado cargos
de direção e chefia em diversas multinacionais.

Ana Lúcia Leite
Brasil

Arte-educadora pela EAB-Rio, Especialista em
Educação Infantil pela PUC-Rio e Designer em
Sustentabilidade pela Findhorn Foundation Educação Gaia-Rio/TerraUna.

Educar uma pessoa é uma tarefa complexa e
exige trabalho colaborativo. Temos de verificar os
papéis que desempenhamos quando estamos
com uma equipe de pessoas, papéis funcionais
e de equipe. O trabalho em equipe é uma
competência sócio-emocional.
Apenas ter um objetivo em comum não nos faz
uma equipe . Segundo Katzenbach, uma equipe é
um pequeno grupo de pessoas, com habilidades
complementares, com objetivos e propósitos
comuns e um compromisso comum com os
resultados. Para isso, é importante ressaltar os “5 Cs”
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•
•
•
•
•

Complementariedade – cada pessoa é
especialista em uma parte do projeto.
Coordenação – um líder que coordena.
Comunicação – é aberta entre os membros.
Confiança – cada um confia nos trabalhos
dos demais, o êxito da equipe está acima
dos interesses pessoais.
Compromisso – cada um dá o melhor de si
mesmo.

Fases do trabalho em equipe:
Modelo de 5 etapas de Tuckman: Formação,
Tormenta, Normalização, Desempenho,
Dissolução.
No trabalho em equipe, seus integrantes
compartilham um objetivo em comum e estão
comprometidos em sua execução. Estão de
acordo com os procedimentos de trabalho e
mantêm boas relações entre si, resolvendo suas
diferenças e falando abertamente.
Isso proporciona resultados sinérgicos, com um
ambiente de trabalho propício à aprendizagem,
em que os alunos aprendem por competências.
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Destaques
Eladio Cisneros
El director debe ser un líder para promover el trabajo
en equipo en su centro. En el trabajo en equipo, todos
los integrantes son responsables del éxito o fracaso
en de los resultados obtenidos.

Materiais de apoio
Materiais de apoio indicados na atividade:

Trabalho em equipe. Para educar precisamos de toda a tribo
Vídeo: O vôo dos gansos
Vídeo: Trabalho em equipe
Espot, MR y Nubiola, J. (2011). El trabajo en equipo. La Vanguardia
Educativa nº4. pp. 32-33

Walss, Valdés, U. (--). El trabajo colaborativo como herramienta de los

docentes y para los docentes.

Burgueño, X y Barros, C (2008). Formación de equipos de trabajo
colaborativo.

Barreto, A. (2009). Dinámicas para grupos de trabajo. CCs.
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Bonals, J. (1996). El trabajo en equipo del profesorado. Grao Editorial.
Bono, E. (2008). Seis sombreros para pensar. Paidos Ibérica
Borrel, F. (2009). Cómo trabajar en equipo. Gestión 2000.
Casado, J.M (2006). Dirección asistida: cómo conducir equipos a la
excelencia. Editorial Lid Empresarial.
Gordon, J. (2013). Sopa: una receta para potenciar la cultura en las
organizaciones y el trabajo en equipo.
Herranz, J.L. (2012). Groupthinking: ¿y si la cohesión interna se convierte en
obstáculo para la toma de decisiones?

López Hernández, Ana (2007). 14 ideas clave: el trabajo de equipo del
profesorado. Grao Editorial.
Lara Ramos, A. (2011). Coordinación docente / trabajo en equipo.
Majruh, S. (2012). Trabajo en equipo. Esic Editorial.
MECD. (2009). Trabajo en equipo de los profesores.
Ramírez, E. (2007). Estrategias para dinamizar el trabajo en equipo del
profesorado. Cuadernos de Docencia. Revista Digital de Educación.

Ros, J. (2006). Análisis de roles de trabajo en equipo: un enfoque centrado
en comportamientos. Tesis doctoral.

Winter, R,S. (2000). “Manual de trabajo en equipo”. Díaz de Santos.
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A comunicação interna na escola

Debate ao vivo: 14/3
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María Jesús Mata
Espanha

Docente especializada em formação e
desenvolvimento de pessoas, tendo ocupado cargos
de direção e chefia em diversas multinacionais.

Ana Lúcia Leite
Brasil

Arte-educadora pela EAB-Rio, Especialista em
Educação Infantil pela PUC-Rio e Designer em
Sustentabilidade pela Findhorn Foundation Educação Gaia-Rio/TerraUna.

A comunicação interna depende muito da
capacidade educativa de todos os membros do
centro educacional. É muito afetado por tudo o que
acontece fora da escola ao nível social, econômico,
etc. As mensagens vão em todas as direções.
Em nível teórico, distinguimos dois âmbitos:
Comunicação orientada à tarefa – tudo o que
fazemos para que cada pessoa saiba o que tem
que fazer, como e quando, e de que maneira
se coordenará com o resto da organização.
Orientamos, coordenamos as tarefas e
estabelecemos os distintos procedimentos
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“A informação
é o oxigênio
da empresa”
(Edward de
Bono).

de trabalho. Transmitiremos as questões
relacionadas ao desempenho do seu trabalho.
Comunicação orientada às pessoas - Eu, como
líder, oriento-me de acordo com as pessoas e
com a tarefa. Preocupo-me que o trabalho saia e
em dar todo o apoio que necessitam para que as
pessoas façam as tarefas de maneira apropriada.
Algumas vantagens de se ter uma boa
comunicação interna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permite que cada um saiba o que tem que
fazer, quando, como e para quê.
Unifica comportamentos de trabalho.
Favorece as mudanças.
Possibilita a gestão do conhecimento.
Favorece o estabelecimento de um bom
ambiente de trabalho.
Motivação – grande parte é realizada por
meio da comunicação para os que estão
acima e na base.
Transmitimos a cultura do centro na maneira
como nos comportamos.
Cria maior identidade – sinto-me parte do
centro educativo e, logo, não é indiferente
trabalhar aqui ou em outro lugar.
Melhor Liderança - qualquer comunicação
que realizamos a qualquer pessoa da equipe
é comunicação de liderança. A maior parte
da liderança exerce-se falando.
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A comunicação interna não é simples, temos que
tomar cuidado com:
•
•
•
•
•

Excesso de informação.
Distorção da informação.
O “não falar” também comunica.
Metalinguística: O significado do não-verbal
que tem mais impacto na comunicação do
que o que dizemos verbalmente.
Existência das redes informais e boatos.

Como melhorar:
Deixar por escrito toda a informação que seja
necessária a consulta posterior.
Plano de comunicação interna:
Algumas perguntas podem ser feitas: O que
vamos comunicar? Quando? Onde? Através de
que meios? Para quê? Quais pessoas intervirão?
Quanto nos custará? Como divulgaremos?
Objetivos do plano de comunicação interna:
Criar, manter e melhorar uma estrutura de
comunicação que possibilite a realização da
missão do centro.
Facilitar a difusão de mensagens entre a direção do
centro, as pessoas que trabalham conosco e o pessoal.
Facilitar a liderança dos diretores e a criação de
um ambiente no qual os docentes e o restante do
pessoal possam se sentir motivados.
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Apoiar o trabalho colaborativo por meio do
trabalho em equipe.
Consolidar a cultura do centro.
A nossa comunicação como líderes tem muito impacto na motivação dos professores.
Esquema:
•
•
•
•

Detecção das necessidades.
Elaboração do plano.
Implantação (colocamos em prática).
Avaliação (se comparam os resultados com
os objetivos).

Se quisermos que o professor melhore,
precisamos saber o feedback da sua atuação.
E tudo o que tenha a ver com os empregados,
qualquer pessoa que trabalhe no centro.

Destaques
Ana Lúcia Leite
A má comunicação interna gera todo tipo de
‘’veneno’’ dentro da rede, do grupo, da equipe!
Todos os outros fatores demonstrados pela
pesquisa e outros tantos são alavancados e/ou
intensificados pela má comunicação interna!
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John Jairo Arana Suaza
Sensibilizar a Directivos, Docentes, entes,
alumnos y personal de la institución desde
su ser sensible, pensante y creador hacia la
interiorización de la comunicación.

Materiais de apoio
Materiais de apoio indicados na atividade:
Comunicação Interna no centro educativo

Cantón, I; García, A. (2012). La comunicación en los centros educativos:
un estudio de caso. Tendencias pedagógicas nº19.

Ferraro, A. Las estrategias de comunicación en el sector educativo: de
los 360º al 2.0.

Moreno, E. (2012). La comunicación interna: factor fundamental para
evitar el estrés en el profesorado.
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Modelos de centros líderes na
mudança educativa

Fórum: de 4/3 a 17/3

Participantes Brasil: 3 | Participantes de outros países: 11
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Juliana Corullón
Brasil

Terapeuta Ocupacional, Mestre em Pediatria,
especializada em desenvolvimento infantil e
educação ativa. Atualmente, exerce a função de
diretora da Escola Infantil Caminho do Meio.

A Escola Infantil Caminho do Meio foi
fundada em 2008, como um sonho
de Lama Padma Samten, com a proposta de
aumentar a claridade e a felicidade, através
dos valores universais da Cultura da Paz e da
Responsabilidade universal.
Segundo a especialista Juliana Corullón, dentro
dessa perspectiva de valores, considera-se
que todos são estudantes (pais, professores,
crianças e jovens) e por isso se utiliza o método
de “ensinar pelas costas”, como uma forma de
aprender através de exemplos, integrados e
interdependentes com os conteúdos de ensino.
No fórum, foram discutidos temas como:
•

Valores em falta na sociedade, que precisam
ser repassados às crianças e adolescentes,
que, a cada dia, se tornam consumistas,
egoístas e “adultos” cada vez mais cedo.
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•

A família é a unidade básica da sociedade,
por isso devemos melhorar os currículos
escolares, estimulando a aprendizagem
mútua (professores na escola – familiares
em casa).

•

Responsabilidades divididas em diferentes
áreas, mas cada uma coloca a culpa em
outrem pelo não-sucesso da educação.

•

A sociedade atual enfrenta constantes
mudanças e exigências e o aluno precisa
estar preparado para elas.

•

Com a internacionalização dos direitos e
deveres de cada cidadão, incentivar os alunos
para melhores práticas.

•

Somente com a formação de cidadãos
éticos e com valores, o processo de ensinoaprendizagem se efetiva.

A construção de uma cultura de paz é agente de mudanças individuais e sociais.
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Destaques
Carlos Manuel Bazán Choroco
La formación de la personalidad de un individuo
es compartida entre la familia, la escuela y la
sociedad.Sin embargo, la familia es la principal
responsable de esta formación.El alumno
asimilará los valores y actitudes de éste entorno y
los compartirá en el círculo social más próximo.

Iraci Vitória Moreira
Precisamos enfrentar a realidade e trabalhar a
paz não somente da porta da escola para dentro,
mas, sim da porta da escola para fora, para um
mundo de possibilidades onde ganham a escola,
a comunidade e o mundo.

Materiais de apoio
Materiais de apoio indicados na atividade:
Tierra de Niños - Projeto peruano que trabalha valores e relação com a natureza.
Material recomendado por Juliana Corullón:

Educação, Saúde e do nosso mundo interno - texto Lama Padma Samten,
fundador e diretor espiritual da Escola Infantil Caminho do Meio.
Versão reduzida / Versão completa
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Texto de uma das professoras da escola, Carolina Senna:
O propósito da educação no budismo

Vídeo institucional da escola, com imagens e palavras-chave que fazem referência a
visão e trabalho educativo da Escola Caminho do Meio
Vídeo de apresentação do fundador da Escola, Lama Padma Samten, que faz referência
às cinco sabedorias da pedagogia no contexto da educação
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Transformando o espaço educativo

Fórum de Discussão: de 11/3 a 24/3

Participantes Brasil: 3 | Participantes de outros países: 11
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José Pacheco
Brasil

Professor; mestre em Educação da Criança pela
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
pela Universidade do Porto; tornou-se uma
referência em Educação por ter estado à frente da
transformação da Escola da Ponte, em Portugal,
uma das primeiras no mundo a serem consideradas
efetivamente autônomas. O educador português
vive atualmente no Brasil, acompanhando vários
projetos e escolas pelo país.

Em maio de 1995, o Projeto Âncora zarpou
rumo ao desafio de transformar a realidade da
comunidade em que estava inserido. Para tanto,
apostou na construção de um futuro no qual
crianças, adolescentes e idosos serão, antes de
tudo, cidadãos conscientes e comprometidos
com um Brasil mais justo e promissor. Desde
então, a iniciativa oferece atividades que
desenvolvem potenciais, complementam os
estudos e melhoram a autoestima.
Hoje, quase 700 crianças e adolescentes
contam com cursos profissionalizantes e de
informática, circo-teatro-escola, oficina de artes,
aula de música, práticas esportivas, creche,
assistência médica, nutricional, odontológica e
acompanhamento psicológico, além da maior
biblioteca pública da região.
154

No fórum, foram abordados alguns aspectos principais sobre a transformação do espaço educativo:
A relação do centro educativo e comunidade,
que estão intimamente ligados
•

Todos os temas que são bem abordados
estão relacionados, direta ou indiretamente,
com a escola e a comunidade.

•

Vivemos na sociedade do conhecimento e,
portanto, é imprescindível que todos façam
parte da construção da mudança e das
melhorias nas comunidades educativas.
É preciso levar o centro educativo para a
comunidade e a comunidade para o centro
educativo.

O cuidado e a abordagem da utilização das TIC
no processo de ensino-aprendizagem
As TIC abrem um leque de possibilidades para a
comunicação remota, mas, se não forem bem
trabalhada, podem gerar o isolamento e a falta de
comunicação entre pares.
As TIC por si só não são a solução para tudo. O
ideal seria aliar as TIC com as TAC (Tecnologias de
Aprendizagem e Convivência), aprender juntos e
re-aprender a conviver.
Ao invés de equipar antigas propostas e digitalizar
o ensino tradicional, é preciso refletir sobre
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o papel que todos (pais, professores, alunos,
comunidade) precisam desenvolver no processo
de ensino-aprendizagem.
Pontos de dificuldades e possíveis soluções da
gestão compartilhada
•

As escolas ainda praticam a reprodução de
conteúdo, deixando pouco espaço para reflexão.

•

A gestão da escola ainda é centralizada no
sistema, o que não permite a instituição
ser autônoma e inibe o trabalho com a
especificidade da comunidade em que está
inserida.

•

A dificuldade de diálogo e a existência
(ou não) de um espírito de comunidade e
trabalho em equipe nas escolas.

•

Uma das chaves para o sucesso na educação
é construir a consciência de que todos
somos gestores.

156

Destaques
Juliana Nunes
De fato, não se trata de digitalizar o ensino tradicional,
tampouco “equipar” antigas propostas. Falta de
engajamento e verdadeira reflexão sobre o papel
que temos e podemos desenvolver - aprendizes,
educadores, família, comunidade... - no processo de
aprendizagem. Processo esse dentro do contexto de
outro paradigma, do novo paradigma.

Ana Lúcia Leite
Geralmente, a motivação parte de um indivíduo e,
para ir adiante, precisa ecoar em outros indivíduos
para que algo realmente seja ativado.

Materiais de apoio
Materiais de apoio indicados na atividade:
Projeto Moleque de Ideias – Niterói/ RJ
TEDxUnissinos José Pacheco
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Eixo
Avaliar
O último eixo do Tema 6 aconteceu entre os dias 18 e 31
de Março e teve como foco a avaliação, que deve abranger
não somente o aluno, mas todos os envolvidos no processo
educativo, incluindo as atividades desenvolvidas na escola.
Temas deste eixo:
•
•

Avaliando a mudança
Visão, aprendizagem e compromisso: chaves para
liderar a mudança na educação.

•
•
•

Avaliação educacional
Novas abordagens de avaliação na era da coaprendizagem
Como conseguir ser um centro educativo inovador

•

A gestão da qualidade do ensino em nossas salas de
aula e escolas

•
•

Modelos de centros líderes na mudança educativa
Avaliação Democrática
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Cesar Nunes
Brasil

Mestre em Física pela Universidade de São Paulo,
doutor em Física Teórica pela Universidade Técnica
de Múnich e pós-doutor pela Universidade de
São Paulo. Pesquisador associado ao Núcleo de
Pesquisas sobre Inovação Curricular da Faculdade
de Educação da Universidade de São Paulo. Diretor
da Oort Tecnologia e Assessor da Fundação de
Apoio à Faculdade de Educação da USP e também
colabora com grupos nas Universidades de Toronto
e de Harvard.

María Teresa Lugo
Argentina

Mestre em Novas Tecnologias aplicadas à Educação
pela Universidade Autônoma de Barcelona/
Universidade de Alicante/ Universidade Carlos III
da Espanha e Licenciada em Ciências da Educação
(UBA). Atualmente, faz parte do Conselho Assesor
de Conectar Igualdade (PCI) da Argentina,
representando ao IIPE UNESCO. É professora
regular da Universidade Nacional de Quilmes
(Argentina). E desde o ano 2000 é professora
visitante do Mestrado em Gestão Educativa na
Universidade ORT (Uruguai).
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O debate inicia com os conceitos de avaliação da
mudança e de mudança sustentável.
Temos uma abordagem sistêmica e trabalhamos
ao mesmo tempo com a formação e a introdução
de uma mudança curricular.
Foi abordada a relação de dependência entre
objetivos, condições, propostas e avaliação.
O contexto vem com todas as demais
necessidades de mudança, por isso é sistêmico.
Para atingir a participação no processo de
mudança, é necessário acreditar nela, sentirse recompensado por trabalhar pela mudança
(motivação intrínseca), conhecer os obstáculos e
sentir que está evoluindo.
Como exemplo, foi citado o caso da Secretaria de
Educação do Município de São Paulo:
•
•
•
•

Era uma rede grande e cada escola tinha
uma política.
Foram definidos parâmetros e objetivos gerais.
Boas práticas: construção coletiva do
conhecimento.
Melhoria de ideias.

Boa avaliação formativa: abrir “janelas” para os
pensamentos dos alunos (o que sabem, como
pensam e propor boas questões ou desafios). O
aluno tem de ter clareza de onde quer chegar.
O exemplo a seguir é do registro de ideias do
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aluno, feito por uma professora da rede municipal
com ThinkQuest:

Ambiente Colaborativo: fase de apreciação, dar
bons feedbacks entre os próprios alunos.
O caminho usado foi criar uma rubrica para avaliar
as atividades propostas pelos professores.
Como funciona?
Todos os professores conhecem o padrão e
começam a trabalhar. Cada um analisa as
atividades que fez, cria novas atividades,
observa seus companheiros, aprende com eles,
implementa, avalia mais uma vez e anuncia a todos
quantos pontos fez.
O professor realiza a sua atividade, tem feedback
dos tutores, apresenta, tem feedback dos
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companheiros e, com a ideia melhorada, propõe a
seus alunos e novamente submete-se aos tutores
e companheiros.
Finalizando o debate, o especialista contou
que eles geram sistemas que são analisados
constantemente, que é algo vivo, e que somente
usam a inteligência de incluir o sistema e a
tecnologia. Quanto mais pessoas, melhores
práticas aparecem e mais eles conseguem evoluir.
No fórum, foram explorados alguns aspectos
sobre a avaliação. Veja, a seguir, os principais pontos.
•

•

•
•

Medir a qualidade somente de forma
quantitativa não é o ideal, mas ainda é o
que vigora na maioria dos países latinoamericanos.
O governo mexicano tem mostrado intenção
de estabelecer uma política de qualidade
com a criação de secretarias encarregadas
de avaliar os processos significativos de
qualidade não somente dos educandos, mas
também dos professores. As secretarias
estão encaminhadas para alcançar uma
homogeneização dos currículos.
O plano de melhoria parte da avaliação de
diferentes aspectos no centro educativo e
está associado ao interesse por resultados.
Avaliar a qualidade da escola depende
também da avaliação do comprometimento
dos envolvidos na educação.
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Destaques
Educared Chile
¿Cómo evaluamos la implantación de la calidad
en el centro educativo? Debemos considerar la
influencia del modelo político, económico, social
y cultural prevaleciente en cada país debido a que
tales aspectos (y parafraseando a Roger Schank)
rigen el tipo de educación entregada a sus
respectivas sociedades. Claramente la sociedad
se ve inmersa por políticas educacionales creadas
en base a sus “necesidades” (casi siguiendo
un modelo de análisis Foucaultiano) en donde
la generalidad sobrepasa la individualidad y el
conjunto es la norma por sobre la persona.
María Lina Salvador Morales
Una receta de cocina de seguir con pasos, cuando
nosotros nos vemos involucrados en estos grandes
cambios, desafíos retos, que la misma sociedad, nos
exige, junto con todo lo que se genera, o conlleva, en
la misma, como agentes educativos, que somos los
primeros en tener esa gran responsabilidad y tarea de
hacer llegar la CALIDAD en el centro educativo.
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Marleny Rengifo
El docente debe llevar al aula una comunicación
verdadera, negociar los contenidos, pertinentes
y relacionados con las distintas áreas del saber,
es decir la evaluación como parte del aprendizaje
y no separada de éste. Un centro educativo,
promotor de la calidad, realza y considera de
enorme importancia cada uno de los contextos
que conllevan a una educación integral y que
intervienen en el aprendizaje.

Materiais de apoio
Materiais de apoio indicados na atividade:
Alejandro Morduchowicz: Los indicadores educativos y las dimensiones
que lo integran.
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Visão, aprendizagem e
compromisso: chaves para
liderar a mudança na educação
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Ferran Ruiz
Espanha

Licenciado em Ciências Físicas, com estudos de
pós-graduação em Formação de Formadores.
Atualmente, exerce a função de Presidente
do Conselho Escolar da Catalunha, Espanha. É
responsável pela avaliação e prospectiva das
TIC no sistema educativo do Conselho Superior
da Catalunha, Espanha. Membro do Grupo de
Trabalho 3.1 do IFIP (International Federation for
Information Processing) , da Sociedade Econômica
Barcelonesa de Amigos do País (SEBAP) e da
Associação de Técnicos de Informática (ATI).
Integrante da pesquisa “Second Information
Technology in Education Study 2006” (SITES
2006) da International Association for the
Evaluation of Educational Achievement (IEA).

O especialista inicia o debate informando que a
“Interação é a base de toda aprendizagem”. Em
seguida, ele propõe três eixos:
•

Eixo 1: Visão
A visão de futuro melhora através das
práticas. A visão pode até mudar com o
processo, pois o que não é comum é ela ser
definitiva. Deve-se ver além, para conseguir
fazer sempre o melhor.
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•

Eixo 2: Aprendizagem
As mudanças não podem ser realizadas
sem aprendizagem. A formação pode ser
permanente, mas deve ser aberta aos
conhecimentos informais do dia a dia.

•

Eixo 3: Compromisso
O compromisso está em proporcionar a
mudança com paixão e sem imposições.

Em seguida, Ferran cita Seymour Papert como uma
referência no uso de tecnologias na educação e
no construtivismo e prossegue problematizando a
educação. Segundo ele, o problema da educação
não é falta de dinheiro, de tecnologia, de padrões ou
de formação, mas sim a falta de visões atrevidas,
coerentes e inspiradas. Todas essas atitudes devem
ser feitas com o pé no chão para que possam ser
facilmente realizadas e concretizadas. As pessoas
precisam de exemplos reais que somente seriam
possíveis com o uso de TIC.
Sobre a avaliação, Ferran comenta que os alunos
estão acostumados a verem seus trabalhos, depois
de prontos e avaliados por um professor, serem

“Para mudar os resultados, é preciso mudar
o sistema que os produz. O foco deve ser
os indivíduos, para que os projetos sejam
realmente eficazes.”
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descartados. Ou seja, todo o trabalho que eles fizeram
pode ser jogado no lixo. Não existe reaproveitamento
de informações coletadas por outros professores
ou colegas. E este é o grande diferencial da internet,
dos recursos digitais, pois permitem a publicação
e o compartilhamento, que podem ser realizados
pelo próprio aluno ou pelo professor. Mas o que deve
ser construído é um processo em grande escala,
envolvendo todo o corpo docente, que pode planejar
estas ações, como um projeto deve ser continuado ao
longo dos anos. Isso pode afetar os adultos também,
pois permite o compartilhamento e, quem sabe, a
troca de experiências entre professores.
O aluno deve estar satisfeito e ver o
conhecimento sendo construído conforme
realiza suas atividades. A educação deve, além de
valorizar o passado, pensar no futuro, como uma
forma de efetivar o conhecimento com dados
levantados pelos próprios alunos.
Após essas considerações, o especialista traz o
Método GBN, no qual é preciso tentar importar
conhecimento externo para liderar a mudança no
processo educativo, ter mais elementos e estar
mais preparado.
Existem dezenas de especialistas que não
propõem mudanças na estrutura, pois elas já
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estão montadas quando eles chegam. E quando
a estrutura está mal montada, o que acaba
acontecendo é que os alunos recebem produtos
mal preparados (aulas, materiais, condições).
Ferran conclui o debate afirmando que o modelo de
escola participativa com uso intenso de tecnologias
amplia a colaboração, a troca e a expectativa ao
conhecimento, o que torna as experiências externas
um diferencial aos grupos.
No fórum, os principais tópicos abordados sobre o tema foram:
•
•
•
•

Como docentes, devemos considerar nossa responsabilidade social.
A visão da escola é algo muito importante, pois sabemos onde devemos chegar.
O ideal é ter foco nas pessoas, e não na burocracia.
Deve-se usar menos as medidas paliativas e insistir em planejamento futuro.

Destaques
Educared Chile
El compromiso con las personas que cita Ferran no se
ve siempre reflejado en el trabajo de los profesionales
debido en gran medida a que los propios estudiantes
no impulsan tal acto. Si un profesor observa que no
existe un ápice de compromiso por parte de ellos,
entonces deviene el desencanto de su parte y ello le
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lleva a pensar en la inutilidad de su labor provocando
quiebres en su área de trabajo y promoviendo una
“des-profesionalización” la cual y en definitiva se
traduce en indiferencia.
Ana Lúcia Leite
É possível encontrar brechas no sistema
e trazer para a cena o que está à margem.
Pequenas mudanças, o foco na aprendizagem,
trabalhos orais, como diz o professor Ferran.
Menos desperdício de tempo e vida em escritas
intermináveis, que vão todas para o lixo depois.
Pensemos em como aproveitar o conhecimento
produzido, ainda que em pequena escala!

Materiais de apoio
Materiais de apoio indicados na atividade:
Site sobre Ferran Ruiz
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Márcia Padilha
Brasil

Mestre em História Social pela Universidade
de São Paulo, tendo se dedicado ao estudo das
interações entre mídias, sociabilidade e centros
urbanos. Iniciou na área da educação com a
temática da juventude e seu pertencimento à
escola. Implementou projetos de fomento ao uso
pedagógico de tecnologias e mídias, formação
docente, portais educativos, cursos a distância
e materiais multimídia junto a ONGs, fundações
empresariais, secretarias de educação, no Brasil
e na América Latina, por meio da cooperação
internacional. Foi coordenadora-executiva do
programa Educarede no Brasil e do Instituto
para o Desenvolvimento e a Inovação Educativa
especializado em TIC da OEI – Organização dos
Estados Ibero-americanos para a Educação, a
Ciência e a Cultura.

Fernando Almeida
Brasil

Filósofo e Pedagogo, Mestre e Doutor em Filosofia
da Educação pela PUC-SP. Pós-doutorado CNRS/
CAPES, em Lyon, França, nas áreas de Informática
e Educação. É professor titular no Curso de Pósgraduação em Educação: Currículo, da PUC-SP.
Trabalha no programa de cooperação para formação
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de doutores e mestres na Universidade Pedagógica
de Moçambique, desde 1998, num convênio PUCSP/UP/Banco Mundial. Foi Secretário de Educação
da cidade de São Paulo (2001-2002). É Diretor da
Diretoria de Projetos Educacionais da Fundação
Padre Anchieta – TV Cultura.

O debate iniciou abordando a Inovação com TIC:
precisamos estar atentos qual é a finalidade
de cada item na Educação. O “fazer” deve ser
suportado pelo recurso tecnológico, mas não
pode perder de vista a qualidade na Educação.
Âmbitos de inovação possíveis na escola e da
qualidade educativa.
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Exemplos:
•
•
•

Sistema: redes de Internet.
Escola: Campos Salles (que participou de um
fórum do Tema 6, no Eixo Gerenciar) e outras
escolas que tiraram as paredes.
Docente: agrupamento dos alunos,
ambiente virtual, trabalho colaborativo.

A Inovação tem de incidir sobre a qualidade:
formar pessoas capazes de compreender, formar
e atuar no mundo. Ela não é linear. Nem sempre
o último ou mais novo é o melhor. É preciso
também entender a cultura e se a inovação tem
aplicação social, caso contrário, não funcionará.
Quando a tecnologia é usada de maneira séria na
escola, causa grandes e boas transformações.
Em seguida, foi abordada a avaliação colaborativa
interna: ela favorece a aplicação e consolidação
do processo de mudança.
A avaliação pode ser:
•
•
•
•

De checagem da coerência interna – as estratégias
adotadas estão adequadas ao objetivo?
De monitoramento - ver se o processo existe.
De resultados e impactos – que resultados
mudam a longo prazo?
De foto - a equipe trabalha junta.
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“O ‘fazer’ deve ser suportado
pelo recurso tecnológico,
mas não pode perder de vista
a qualidade na Educação.”

Dar condições para aprender:
•

•
•

Professor deve valorizar o processo errático:
“andar sem destino, ter curiosidade,
aventurar-se no caminho de conhecer coisas
novas”. Se a escola não dá oportunidade de
errar, bane a criação.
Indicar o cronograma: auxiliar o aluno no
planejamento, todo o processo que gera o
conhecimento.
Caderno de anotações: aluno é capaz de “reolhar”,
verificar o que falta e o que pode evoluir.

Avaliação:
•
•
•
•

Avaliar a partir do currículo.
Valorizar o que o aluno já sabe.
Publicar o que o aluno produziu nas paredes
da escola, em jornais e comércios da região.
Dosar produções coletivas e individuais.
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Destaques
Juliana
Ajudar o aluno a aprender a aprender envolve
o engajamento do professor em dar condições
para isso.

Santiago Cueto
Muy interesante, pero hay un plano social en
el que la evaluación se usa para seleccionar a
los ‘’mejores’’ con diferentes fines (por ejemplo
ingreso a la universidad). La evaluación en el
contexto de la escuela debe ser más formativa,
como sugieren los expositores, pero siempre está
marcada por esta función social de competencia.

Materiais de apoio
Livro: Avaliação para a Aprendizagem – Série Educação em Ação.
Unesco/Orealc Santiago (2008). Educação de qualidade para todos: um assunto
de direitos humanos. Brasília, Unesco.
Guillermo Orozco, Inovação. Podemos ser mais criativos ao adotar a inovação
tecnológica em educação? Uma proposta em comunicação.
Padilha, M., Coutinho, M., Prazeres, M. (2012). Inovação tecnoeducativa: um olhar
para projetos brasileiros, São Paulo, Fundação telefônica/OEI
Padilha, Marcia., Aguirre, Solange. A integração das TIC na escola: indicadores
qualitativos e metodologia de pesquisa.
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Tânia Azevedo
Brasil

Possui graduação em Física pela Universidade de
São Paulo (1979), Mestrado em Tecnologia Nuclear
pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
da USP (1982) e Doutorado em Física pela
Universidade de São Paulo (1989). Desde fevereiro
de 1982, é professora da Universidade do Estado de
São Paulo Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Campus
de Guaratinguetá. Atualmente, responde pela
Superintendência Acadêmica da Fundação para a
Seletividade da UNESP - VUNESP. Pertence ao quadro
de Avaliadores Institucionais de Ensino Superior
do SINAES/INEP/MEC e do Conselho Estadual de
Educação-SP. Coordenadora de Análise Pedagógica
dos Resultados do SARESP de 2010, 2011 e 2012.

Partindo de três perguntas principais, a
especialista inicia a discussão:
•
•

•

Por que é necessário avaliar? O quê
realmente devemos avaliar?
Dependendo do objeto de avaliação
(rendimento escolar, desempenho de
pessoas, cursos, instituições, sistemas etc.),
existem especialistas que cubram todas
essas áreas de conhecimento?
Existem condições técnicas para realizar
essa avaliação?
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“Cada instituição pode desenvolver o seu
modelo de avaliação, mas não impede que ela seja
baseada em valores universais.”
A partir daí, os participantes começaram a levantar alguns aspectos da avaliação, entre eles:
O que a avaliação deve compreender
A princípio, realizar uma avaliação diagnóstica
para verificar os conhecimentos, interesses e
atitudes do avaliado.
Avaliar o bom andamento e funcionamento da
instituição de ensino para corrigir deficiências e
ver o que está funcionando.
Definir claramente os objetivos a serem atingidos.
Como a avaliação pode ser útil
Feedback para o sistema.
Para entender a extensão dos progressos e
identificar realizações de professores e alunos.
A avaliação criterial formativa, desde sua
elaboração até a sua execução, estimula e
envolve a participação da comunidade escolar.
Com a análise de dados, pode contribuir para a
organização das informações pela instituição.
Fornece informações específicas sobre o
desempenho dos alunos, apontando sucessos,
dificuldades e pontos curriculares que exigem
maior atenção.
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Destaques
Glória da Cruz Nunes
Deve-se avaliar TUDO: Planejamento, atividades,
criatividade, participação, boa vontade, aceitar
opiniões de todos, respeitar as outras opiniões,
nunca desistir de que todos podem alcançar o
objetivo proposto, entre outros.

Equipo Fund. Telefónica ESPAÑA
Definitivamente las evaluaciones a gran escala nunca
deben servir para comparar resultados de unas
regiones con otras. El contexto de cada lugar hace
únicas a cada una de las regiones. La disposición
de recursos, las necesidades de desarrollo y las
expectativas de cada lugar son distintas.

Jussara Caetano
Considero que o atual método de avaliação utilizado
na escola pública do Brasil, com atribuição de
nota numérica ou outros conceitos, como bom ou
regular, para o desenvolvimento do aluno durante os
bimestres, não o ajuda de nenhuma maneira o aluno
a se posicionar diante das suas necessidades de
aprendizagem.
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Alexandra Okada
Brasil

Pesquisadora do Instituto de Meios de
Conhecimento da Universidade Aberta da Inglaterra
e consultora da Associação de Ensino de Ciências
do Reino Unido. Também é professora convidada
da Pós-Graduação da Universidade de São Paulo
(USP), Brasil, e da Universidade de Artes de Londres,
Inglaterra. Participa do projeto weSPOT - um
ambiente de trabalho com tecnologias sociais,
pessoais e abertas para a Aprendizagem baseada
na pesquisa. Sua pesquisa de pós-doutorado, que
tem ênfase nas tecnologias do conhecimento
como meios, pretende apoiar as comunidades
abertas no projeto OpenLearn. Lidera a Comunidade
CoLearn de pesquisadores e professores. Possui
graduação em Ciências da Computação, MBA em
Gestão do Conhecimento e Marketing e Mestrado e
Doutorado em Educação.

A especialista inicia o fórum pedindo para que
este seja um espaço de compartilhamento de
práticas, exemplos e artigos, e propõe uma
pergunta principal: Quais são as questões e
desafios essenciais que necessitamos destacar
quando procuramos inovação no processo de
avaliação na área de coaprendizagem?
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A partir dessa introdução, os participantes
levantaram alguns pontos importantes. O
primeiro deles foi com relação à avaliação
centrada na aquisição de competências válidas
para o século XXI. Nesse sentido, Alexandra citou
quais seriam essas competências:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criatividade / inovação.
O pensamento crítico.
A alfabetização de Informação.
Resolução de problemas.
A tomada de decisão.
Flexibilidade e adaptabilidade; aprender a
aprender.
Pesquisa e investigação.
Comunicação.
Iniciativa e autodireção.
Produtividade.
Liderança e responsabilidade.
Colaboração.
Operações de TIC e conceitos.
Cidadania Digital.
Alfabetização Digital.

Uma das participantes propõe, ao final do fórum,
a produção de toda a discussão realizada nele por
meio de um Recurso Educacional Aberto (REA).
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Para iniciar, ela propõe um mapa conceitual do que foi discutido até então:

Imagem compartilhada pela participante do Fórum, Mila Cavalcanti.

A avaliação é um instrumento de:
•
•
•
•

Investigação da didática.
Reflexão sobre a estratégia metodológica
desenvolvida (se foi ou não adequada).
Consenso com o aluno, mediante a
autoavaliação, coavaliação e avaliação por
pares e individual.
Propriedade e reconhecimento.
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Imagem compartilhada pela participante do Fórum, Lila Red.

Outro método de coavaliação sugerido pelos participantes é por meio de
portfólios. De acordo com eles:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumentam a competência digital.
Mostram, potencialmente, diferentes tipos
de habilidades.
Mostram tarefas autênticas, em contextos reais.
Aumentam a inovação e criatividade do usuário.
Aumentam a autoavaliação e o
autoconhecimento como aprendizes e
profissionais.
Melhoram as habilidades de comunicação e
o poder de superação.
Podem ser fáceis de transportar, armazenar
e recuperar.
Demonstram facilmente o progresso intelectual
do usuário em um período de tempo.
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Imagem compartilhada pela participante do Fórum, Lila Red.

“As tecnologias digitais podem facilitar muito
a avaliação de todos com todos sobre toda
produção. Alguns exemplos são sistemas de
edição, revisão e tracking coletivo, e também
learning analytics (indicadores analíticos).”
No que se refere a coavaliação, ela surge de:
•
•
•

Uma reflexão compartilhada e discussão
sobre as atividades que ocorrem.
Uma perspectiva formativa, aprendizagem
compartilhada, os indicadores / critérios
acordados.
Juízos críticos entre coaprendizes,
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•

sugestões de melhoria, avaliação individual
e coletiva com o grupo de trabalho normal.
Auto / coavaliação e “revisão
científica” tem muito em comum com o
desenvolvimento de várias habilidades.

Mediante a pergunta de um dos participantes, Alexandra comentou que as
redes podem ser muito bem utilizadas no processo de avaliação. “As tecnologias
digitais podem facilitar muito a avaliação de todos com todos sobre toda
produção. Alguns exemplos são sistemas de edição, revisão e tracking coletivo,
e também learning analytics (indicadores analíticos)”, comentou a especialista.
Ainda sobre esse assunto, ela comentou que os estudantes têm muito mais
acesso e formas de buscar conhecimento colaborativamente utilizando as
tecnologias e as redes sociais.
Para finalizar, a especialista contou algumas experiências inovadoras em
escolas da Europa nesse sentido. Uma das participantes contribuiu trazendo a
experiência de uma escola brasileira, a Escola do Futuro/USP.

Imagem compartilhada pelo participante do Fórum, Beto Steimber.
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Destaques
Beto Steimber
Preparar nossos estudantes para coavaliação
é possibilitar que possam praticar e aprimorar
a técnica ao longo da vida, principalmente em
contextos como aprendizagem baseada em
investigação científica. Com esta prática, podem
desenvolver mais competência de construção de
conhecimento coletivo, tornando-se verdadeiros
coautores do conhecimento ( ao invés de
meros reprodutores ).Isso pode ocorrer desde a
Educação Básica até o Ensino Superior.

Juan Raúl Cadillo León
La evaluación es un elemento tradicionalmente
relegado por la complejidad que tiene y muchas veces
reducido a un conjunto de pruebas y test.
Daniela Melare Vieira Barros
Sobre o significado da Coaprendizagem podemos
pensar na sua estrutura colaborativa. Sobre
a coaprendizagem, no processo de avaliação,
devemos pensar nela dentro do processo didático
e na metodologia através de atividades e exercícios
que cumpram as seguintes funções: ensinar os
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objetivos dos conteúdos, exercitar e desenvolver
competências, e, ao mesmo tempo, avaliar
continuamente o desenvolvimento.
Partindo das reflexões feitas no fórum de discussão, foi publicado um
documento coletivo “Evaluación por competencias claves en la era del coaprendizaje” que está disponível em http://oer.kmi.open.ac.uk/wp-content/

uploads/2013/04/coaprendizajen-7-Encuentro-Internacional-EducaRede-.pdf

Materiais de apoio
Materiais de apoio indicados na atividade:
E-rubrica: propuesta de uso para enseñanza de contenidos de sostenibilidad en
las edificaciones para cursos de ingenieria civil y arquitectura
21st-Century Competencies and Their Impact: An Interdisciplinary Literature
Review
Competencias Clave Para El Aprendizaje Permanente - Un Marco de Referencia
Europeo
The European framework for key competences
Okada, A., Mikroyannidis, A., Meister, I. & Little, S. (2012). Coaprendizagem
através de REA e Redes Sociais. In: Okada, A. (2012). Open Educational
Resources and Social Networks: Co-Learning and Professional Development.
London: Scholio Educational Research & Publishing.
Comisión Europea (2007). Competencias clave para el aprendizaje permanente
- Un marco de Referencia Europeo.
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Arós, C.; García, P.; Pallàs, A.; García, M. (2007) en el trabajo Charo Barrios Arós,
Pilar Iranzo García, Anna Soler Pallàs y Juana María Tierno García en el trabajo.
La coevaluación y la autoevaluación dentro del sistema evaluativo. Universitas
Tarraconensis. Revista de Ciències de l’Educació. Jun 2007.
Villas, B.,(2010) Portfólio, avaliação e trabalho pedagógico. Campinas: Papirus,
2010. 7ed. [Coleção magistério: formação e trabalho pedagógico].
Gomes, L.(2012). Produção de texto, coavaliação e autoavaliação: um relato de
experiência. Anais do SIELP. Volume 2, Número 1. Uberlândia: EDUFU.
Barbera,E. (2011). Portafolio electrónico del estudiante 2a Jornada
Institucional de Docents de la UOC.
La coevaluación y la autoevaluación dentro del sistema evaluativo de una
asignatura de la carrera de Pedagogía.
Vídeo: Evaluación en la era del co-aprendizaje
Scientix – Portal da Comissão Europeia voltado para professores, pesquisadores,
políticos, atores locais, pais e outros interessados em educação científica.
European Schoolnet (EUN) - uma rede de 31 ministérios da Educação da Europa
The Association for Science Education (ASE)
Estilos de Coaprendizagem para uma coletividade aberta de pesquisa.
Estilos de Aprendizagem e as Tecnologias
Educação, Ciberespaço e interatividade: a cultura de aprendizagem e
socialização na contemporaneidade.
Escola do Futuro - USP
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Como conseguir ser um centro
educativo inovador
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Luz Aída Quintero
Colômbia

Licenciada em Tecnologia Educativa, especialista
em Direção e Gestão de centros educativos em
ambientes digitais. Pedagoga com experiência
administrativa em educação, nos últimos anos,
exerceu a função de coordenadora de projetos
educativos TIC e de responsabilidade social
corporativa; primeiro com o programa Intel
Educar e atualmente com a Fundação Telefônica
como Líder de Qualidade Educativa e responsável
por projetos como Aulas Fundação Telefônica e
Sistema de melhora da Qualidade Educativa em
centros Pró-Menino.

A discussão inicia com algumas perguntas principais:
•
A partir da sua experiência, que
características deveria ter um centro
educativo inovador?
•
Quais seriam os desafios para uma gestão
diretiva, docente e comunidade educativa,
enquanto a incorporação das TIC em um
centro educativo?
•
De que maneira esse tipo de exercício
e construção de planos operativos TIC
contribuem para o desenvolvimento dos
processos educativos inovadores em um
centro? E como se articulam com os planos
de melhora institucionais?
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•

A partir do seu papel como docente ou
diretivo docente, como você acha que se
pode gerir e contribuir para a incorporação
das TIC em seu centro educativo para
desenvolver projetos inovadores?

Os participantes, em resposta a essas perguntas,
levantaram alguns pontos. De acordo com o que
foi discutido no fórum:
Centro educativo inovador
•
É direcionado para uma melhoria constante,
envolvendo processos de reflexão, revisão e
avaliação.
•
Deve incorporar as TIC em suas várias
estruturas (gestão, comunicação,
participação, formação e ensino e
aprendizagem).
•
Atende as necessidades da comunidade e
sociedade.
Desafios encontrados e possíveis soluções
•
Ter recursos tecnológicos suficientes.
•
Gestão de horário para a utilização dos
equipamentos disponíveis na escola.
•
Não é necessário muitos equipamentos
para utilizar as TIC nas aulas. Com um único
computador e projetor, uma TV, celulares ou
câmeras próprios, é possível incorporá-las
nas estratégias em sala. O mais importante
é saber quais recursos dispomos e definir as
estratégias de como utilizá-los.
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No desenvolver da discussão, os participantes trouxeram os exemplos de seus
países e regiões, algumas bem sucedidas e outras nem tanto, sobre a gestão
da mudança de um centro educativo inovador. A maioria dos professores
comentou que o importante não é ter tecnologia de ponta ou muitos
equipamentos para inovar, mas sim um bom planejamento, objetivos claros,
criatividade, trabalho em equipe e colaborativo, pois a inovação não depende
de tecnologia simplesmente, mas, principalmente, atitude e vontade de inovar.

Destaques
Ada Mariza Tobal
Um centro educativo inovador não necessariamente
deve ter tecnologias de ponta e caras, mas sim ações
inovadoras. Estas práticas e a gestão inovadoras
criam situações de aprendizagens e de ensino que
automaticamente conduzem para as TIC.

Juan Raúl Cadillo León
Un centro innovador es aquel que responde a las
necesidades de su comunidad y la sociedad mediante
la mejora de sus servicios. Ello implica revisar el
proceso de enseñanza aprendizaje y la gestión para
hacerlos más óptimos. La sistematización de sus
logros y experiencias permite a estas instituciones
compartir con otras obteniendo beneficios de sus
buenas prácticas.
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Ma. Celeste Marrocco
Frecuentemente se asocia el concepto de acciones
innovadoras con el de acciones novedosas, o
con aquellas que resultan de la adquisición de
nuevos materiales. La innovación no se desprende
necesariamente de poseer nuevos elementos para
trabajar . Pensar la innovación de esta manera , limita
el accionar de muchas escuelas .

Materiais de apoio
Material recomendado por Luz Aída Quintero
Manual de competências docentes Séc.XXI Aulas Fundação Telefônica
Documento explicativo do projeto: Apropiação pedagógica das TIC em
Aulas Fundação Telefônica
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María Jesús Mata
Espanha

Docente especializada em formação e
desenvolvimento de pessoas, tendo ocupado cargos
de direção e chefia em diversas multinacionais.

Ana Lúcia Leite
Brasil

Arte-educadora pela EAB-Rio, Especialista em
Educação Infantil pela PUC-Rio e Designer em
Sustentabilidade pela Findhorn Foundation Educação Gaia-Rio/TerraUna.

María Jesús inicia a oficina trazendo uma citação
de Domingo Faustino Sarmiento: “Todos os
problemas são problemas de educação”.
Realidade: 90% dos alunos entram na
universidade com uma boa nota. Mesmo com
este objetivo alcançado, o que acontece com
aqueles alunos que fracassam? E aqueles que
fracassam no Ensino Médio? E os que fracassam
no Ensino Fundamental?
A organização acaba gerando um produto
que será o resultado do processo de ensino e
aprendizagem, e gerando um cliente, que é toda
pessoa ou organização que recebe o produto.
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A qualidade nestes centros educativos, aplicando
esse conceitos, é:
•
Cumprir com as especificações, satisfazer as
necessidades e as expectativas.
•
Os três alicerces das organizações:
Missão: o desenvolvimento integral das
capacidades dos alunos.
Visão: o que queremos fazer.
Valores: como se chega na missão e visão. Sem
valores, não há qualidade.
A qualidade deve possuir dimensões básicas
sobre os aspectos técnicos, humanos e
econômicos.

Educação de
qualidade é
“Aquela que
desempenha,
de forma
satisfatória,
as complexas
funções que
a sociedade
designou
ao sistema
escolar”.

Normas de qualidade:
•
A unidade de ensino deve conter todas
as diretrizes para fazer as atividades com
qualidade.
•
Todos os docentes e funcionários do centro
educativo são responsáveis pela qualidade.
Por meio da norma ISO 9000, é possível acessar
todas as diretrizes atualizadas. Todos os centros
de ensino que recebem o certificado possuem
uma qualidade determinada, padronizada,
controlada e garantida.
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Destaques
Ana Lúcia Leite
Educação é ferramenta de transformação social,
de envolvimento humano, de crescimento pessoal
e coletivo. Mas ainda assim podemos nos valer de
instrumentos que nos ajudem a perceber onde
estamos conseguindo resultados e onde isso não
está acontecendo e a causa.

Martha María
La excelencia nunca se alcanza, siempre habrá un
paso más para dar ... La educación es un servicio que
busca una transformación social.
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Vania Marincek
Brasil

É licenciada em Pedagogia pela PUC / SP e faz parte
da equipe da Escola Da Vila desde 1983, época na
qual começou a desempenhar o papel de professora,
diretora assitente e coordenadora educativa.
Desde 2002 é diretora pedagógica do centro da
Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Zelia Cavalcante
Brasil

É sócia-fundadora da Escola Da Vila (1980) momento
onde desempenhava a função de professora,
assessora, coordenadora e diretora pedagógica.
Organizou e realizou cursos, conferências e programas
de capacitação para os professores. Atualmente,
coordena os cursos de pós-graduação e cursos on-line
da Escola Da Vila, onde também exerce o cargo de
professora. Ambas especialistas (Vânia e Zelia) têm
sólida experiência como membros da equipe da Escola
da Vila.
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María A. Urdaneta
Venezuela

Licenciada em Ciências da Educação pela Universidade
Católica Andrés Bello e Especialista em aprendizagem
em ambientes virtuais. Leciona na 2 ª série dos
Institutos Associados Educacionais (Caracas,
Venezuela) e tem focado seus esforços com
professores na transformação educacional através do
uso deTIC. Há dois anos, conduz um projeto chamado
CREATIBLOG que é um edublog pelo qual trabalha o
reforço escolar, mantém um diário digital do trabalho
realizado em sala de aula e é um importante canal de
comunicação com os pais e representantes dos alunos.

Considerada a pioneira na Educação Construtivista no Brasil, a Escola da Vila é uma instituição
privada de ensino que visa, primordialmente, a
produção de conhecimento, no espaço das relações ensino/aprendizado.
Já os Institutos Educacionales Associados, da
Venezuela, é uma instituição de ensino reconhecida e de referência nacional e internacional para a
formação de cidadãos, líderes abrangentes, de sólidos princípios éticos e sociais, promovendo o talento em uma atmosfera de respeito ao ser humano.
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No fórum, foram propostas algumas questões
iniciais:
•

•

Como avaliar a qualidade do ensino que
estes modelos trazem para a nossa escola?
Até que ponto você acha que um modelo
de autoavaliação pode contribuir para a
consciência de que o aluno pode ter a
sua própria escola de aprendizagem?
Que situações podem a autoavaliação,
de fato, contribuir para o
desenvolvimento pessoal, autoaprendizagem
e autorregulação?

De acordo com os participantes, o que se deve levar em conta ao avaliar a qualidade de ensino:
•
•
•
•

O clima que se vivencia dentro da escola.
Análise de monitoramento das medidas
utilizadas nas melhorias da instituição.
Nem todas as instituições são iguais.
Quão satisfeitos e motivados estão
professores, alunos e todos os envolvidos nas
suas respectivas práticas.

Ainda com relação à avaliação, uma boa maneira de
realizá-la é através de indicadores de gestão. Alguns
exemplos desses indicadores:
•

Auditorias regulares, que, não necessariamente
são testes aplicados para estudantes. Os
resultados da auditoria podem ser feitos por
meio de entrevistas regulares com os pais e
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•
•

professores que pensam e divulgam a sua
satisfação e participação.
Resultados globais de desempenho acadêmico,
realizados pelos alunos em cada série.
Número de horas de aula trabalhadas no centro
versus o número de projetos de aprendizagem
que vieram ao final de cada série.

Com relação à autoavaliação, é importante levar
em conta desde os alunos mais pequenos, uma
vez que as crianças têm de se habituar a realizar
exercícios de classe que promovam a reflexão e
metacognição, a fim de tornarem-se conscientes
da importância de emitir um juízo válido sobre o
desempenho de si mesmos e seus pares, além
da sua conscientização em pedir auxílio nas suas
dificuldades e de preservarem a sua autoestima.
Foram abordados também o desempenho
do professor e quais fatores podem ajudar a
melhorá-lo em suas atividades. Alguns pontos
levantados foram:
•
•
•
•

Uma boa liderança pedagógica, distribuindo
as atividades e a gestão com todos os
envolvidos.
Políticas governamentais que promovam a
profissão docente através de uma rigorosa
seleção de candidatos.
Desenvolver competências em professores
para exercer a sua profissão durante a sua
formação e, em seguida, sobre a sua prática.
Incentivar e reter professores comprometidos
205

•

dentro da profissão e evitar a sua migração
para outras áreas devido à falta de
reconhecimento ou recompensa por seu
trabalho.
O tipo de políticas que a instituição aplica
para fazer seus professores em sala de aula
incorporar estratégias que envolvam uso de
tecnologias de informação e comunicação
em projetos com seus alunos, sem
realmente vê-lo como um dever, mas como
um privilégio e um prazer.

Por fim, foi discutido que o gestor não é o único
responsável pela melhoria do centro educativo,
pois é necessária a motivação da melhoria da
práxis acadêmica, vinda do professor.
A motivação deve ser orientada para a ação,
associada, por exemplo, com a possibilidade de
alcançar um determinado objetivo, aprender
algo novo ou desenvolver habilidades ou
competências. Para conseguir isso, deve haver
um desejo de fazê-lo, mas não podemos ignorar
a esperança, já que é o que realmente move o
indivíduo para alcançar seu objetivo.

206

Destaques
Ana Rita de Souza Baronto
A autoavaliação deve estar presente na maioria
dos momentos em uma escola. Cada etapa da
aprendizagem requer uma avaliação e autoavaliação.
Tanto os profissionais precisam avaliar suas práticas
educativas, metodologia e resultados, como o
próprio aluno precisa fazer uma autoavaliação de seu
rendimento e participação. Uma autoavaliação bem
estruturada nos leva a pensar e repensar as diversas
formas de aprendizagem.

Equipe Brasil
É preciso ter cuidado com a comunicação e um
compromisso com a transparência do processo
de avaliação. Quando a avaliação diagnostica o
fracasso, mas a compreensão do aspecto processual
da avaliação é considerada, até mesmo aquele que
supostamente fracassou pode compreender e seguir
em direção à superação do obstáculo.
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Equipo Fund. Telefónica ESPAÑA
Un buen indicador de la calidad de un centro es el
clima que se vivencia entre sus paredes. el experto
Javier Murillo nos hablaba de la tasa de sonrisas por
docente como indicador de buen clima de trabajo
en un centro. Evaluar la calidad educativa que un
modelo aporta requiere de un profundo análisis y
seguimiento de las medidas empleadas para esa
mejora. Lo que siempre hay que tener en cuenta, es
que no todas las instituciones son iguales y la gestión
de la mejora siempre debe tener en cuenta a todos
los agentes a los que va dirigida, y al contexto donde
se implementará.

Materiais de apoio
Material recomendado por Escola da Vila
Blog Escola Da Vila
A autoavaliação como processo de reflexão e responsabilidade. Thiago Lima e
Vera Barreira
Autovaliação em Práticas de Linguagem: uma reflexão sobre o planejamento de
textos Luna Abrano Bocchi e Laís Oliveira
“Ensinar a estudar: conquistas e desafios”. Clarice Camargo e Mariana Volkmer

Buscando o sujeito nas aulas de OE: um novo olhar sobre as autoavaliações.
Beatriz Vannucchi Leme e Miruna Kayano Genoino
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Osvaldo de Souza
Brasil

Mestrando em Ensino de Ciências pela Universidade
de São Paulo. Licenciado em Física pelo Instituto
de Física da Universidade de São Paulo. Está
concluindo seu projeto de mestrado na área de
Ensino de Ciências, trabalhando com o currículo de
ciências em escolas de resistência em educação. Seu
interesse é entender o processo de emancipação
de sujeitos nestes espaços. Para tanto, estuda a
escola Politeia, EMEF Amorim Lima e Escola da
Ponte em Portugal, onde esteve por 6 meses para
aprofundar os estudos nesta escola. É tutor e gestor
da Escola Politeia, trabalha também com ensino de
astronomia sendo membro-fundador do Grupo de
Astronomia Sputnik.

A Politeia, criada em 2006, organiza-se como uma
Incubadora de Práticas Democráticas, que tem a
educação como prática transversal. Seu objetivo
é a democratização da vida, em suas múltiplas
dimensões. Há duas características principais
nesse tipo de escola: assembléias de alunos, que
ajudam a construir as regras que devem seguir, e
uma abertura muito grande para que eles possam
desenvolver suas paixões.
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O fórum inicia partindo de três perguntas-chaves:
•
Em que a avaliação na educação
democrática difere das avaliações da
educação tradicional?
•
Para que avaliar?
•
A prova é um instrumento de avaliação válido?
A partir desses questionamentos, o eixo central
do fórum foi sobre as diferenças entre Ensino e
Avaliação Tradicionais versus Ensino e Avaliação
Democráticos, e as estratégias para adotar este
último tipo de ensino e avaliação em nossas
escolas. Veja, a seguir, os principais pontos
abordados:
Ensino e Avaliação Tradicionais
•
Todo conhecimento deve ser quantificado.
•
Comparação entre os indivíduos, por meio de
números e de certos indicadores.
•
Aprovação e reprovação.
•
Percepção do professor e importância
atribuída por ele a determinado conteúdo.
Ensino e Avaliação Democráticos
•
Consideram o contexto social do aluno, o seu
conhecimento de mundo, os seus valores, o
seu aspecto cognitivo e as condições em que
o processo de ensino-aprendizagem ocorre.
•
Avaliam, de maneira justa e igualitária,
diferentes formas de pensar e agir.
•
Não constituem um corpo único, homogêneo.
•
A avaliação é centrada no aluno, e não
somente compara a quantidade de questões
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•
•

acertadas por todos. Não é uma avaliação
comparativa entre os pares.
Visão holística e inclusiva.
Relacionamentos e grupos que emergem da
interação entre si.

Sugestões para a avaliação democrática
•

•
•

•

Oferecer instrumentos aos nossos alunos
para que eles passem pelas formações
básicas da aprendizagem (teórica, prática e
aplicativa).
Incentivar que o aluno seja ator e autor de
sua própria aprendizagem.
Avaliar exaustivamente o processo e os seus
autores e atores, o meio-ambiente, recursos
e meios, a fim de manter, melhorar ou
redirecionar o processo educativo.
Avaliação formativa, que pode ser composta
por: atividades do aluno, observação do
professor, registros, avaliação diagnóstica,
etc., tendo como objetivo identificar o que o
aluno já sabe e promover o seu avanço.

Todos os participantes do fórum concordaram
que a avaliação democrática deve ser praticada,
substituindo a avaliação tradicional, baseada em
testes e números. Então, o mediador propôs duas
perguntas para reflexão final:

1. Se muitos concordam com este tipo de

avaliação, por que as provas continuam sendo
aplicadas amplamente nas escolas de todo o mundo?
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2. O que um educador faria se um estudante

respondesse numa prova assim: “Professor
ainda não tive tempo suficiente de aprender este
conteúdo. Pretendo continuar meus estudos e
apresentar os resultados posteriormente.” ?
A conclusão chegada para essas duas perguntas
é que escola e sistema têm de caminhar juntos,
pois, se a escola propõe uma mudança, excluindo
provas do processo de ensino-aprendizagem
ou aceitando o argumento de exemplo, mas o
sistema não acompanha ou cobra esse tipo de
avaliação, acaba se tornando inviável e inútil a
boa iniciativa da instituição.

Destaques
Natali Seleguim Carrenho
Existem várias maneiras de avaliar, avaliação
somativa, formativa, individual, em grupo, etc. O
objetivo deve ser identificar o que o aluno já sabe e
promover o avanço do aluno.

Ada Mariza Tobal
A avaliação da aprendizagem deve ser um processo
democrático e que permita ao educador mensurar
o quanto o aluno aprendeu e onde se deve retomar
para que a aprendizagem ocorra.
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Celia Montenegro Biorggio
La educación tradicional evalua conocimientos
conceptuales, generalmente basada en
la memoria, mientras que una evaluación
democrática lo hace de manera integral, considera
todas las habilidades o destrezas que posee el niño,
me parece más justa y gratificante, no castigadora,
la evaluación es necesario para ver si vamos bien
en nuestro proceso aprendizaje enseñanza, si
el niño aprende porque se ha empleado buenas
estrategias o hay que reajustarlas

Materiais de apoio
Materiais de apoio indicados na atividade:
Quadrinho de humor do Facebook, que mostra a idéia de avaliação.
O Ensino de Ciências em Escolas de Resistência em Educação:
EMEF Amorim Lima e Escola Politeia
Descubra a educação democrática
Escolas democráticas
Aprender do imponderável
Curta-metragem realizado pelos estudantes no ano 2012
Curta-metragem realizado pelos estudantes no ano 2011
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Conclusão e
Fechamento
Encontro Internacional de
Educação 2012/2013
Como deve ser a Educação do
Século XXI?

Por Ana Lúcia Leite, mediadora
das Oficinas do Experimentar e
colaboradora nas demais atividades
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Visão geral do Encontro - Pertinência do eixo e do tema
“O conceito de educação ao longo da vida é a chave
que abre as portas do século XXI; ele elimina a distinção
tradicional entre educação formal inicial e educação
permanente. Além disso, converge em direção a outro
conceito, proposto com frequência: o da “sociedade
educativa” na qual tudo pode ser uma oportunidade para
aprender e desenvolver os talentos.”
Relatório para a UNESCO. Segunda Parte – Princípios,
página 31.
Tanto o tema 6 quanto o Encontro não poderiam ser
mais atuais e necessários. Ao desenrolar do Tema 6,
conhecendo melhor a estrutura do Encontro, foi possível
perceber a pertinência do tema. Os palestrantes e
colaboradores, a partir do planejamento prévio das
atividades propostas pelos organizadores (Fundação
Telefônica), promoveram como um destrinchar do
Relatório da UNESCO, podendo mesmo servir como um
paralelo vivo dele, o que não significa que as atividades
tenham tido a abrangência do seu propósito, mas foi
possível perceber o sentido de “relatório em ação”,
proposto pelo Encontro Internacional de Educação.
O Encontro traz uma grande contribuição à Educação,
à medida que promove encontro, confronto, troca,
aprendizagem, entre professores de diferentes países, e
mesmo entre os professores nossos conterrâneos deste
país continental.
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A oportunidade de conhecer teóricos e práticas em ação,
de poder opinar e questionar, apresentar sua prática e
receber devoluções, como diz Madalena Freire, enriquece e
dinamiza a educação em geral e todos seus atores.
A participação se fez de maneira livre e não houve uma
resposta em qualquer fórum, a meu ver, que não tivesse
coerência com o tema apresentado.
Algumas atividades foram mais procuradas que outras.
As que proporcionaram o compartilhar das experiências
escolares exitosas em relação à mudança paradigmática
foram bastante acessadas e isso se deve ao interesse em
trocar informações com alguém que está em ação pela
mudança e que já obteve ou obtém resultados reais.
As palestras foram de muito boa qualidade técnica,
embora o aproveitamento da presença do especialista ao
vivo e as intervenções nas palestras sofreram um pouco
em função da estabilidade da ferramenta e do tempo
previsto para debate ao vivo.
Considero o Encontro uma grande oportunidade à
interlocução e formação continuada de professores
e gestores e um desafio de manter os participantes
conectados por tanto tempo, embora haja interesse do
público-alvo em participar.
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