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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – IES 

 

IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA 

Endereço: Caetano Marchesini, nº 952. 

Bairro: Portão Cidade: Curitiba UF: PR CEP: 81.070-110 

Telefone: (41) 3521-2727    

Página na Internet: https://faculdadebagozzi.edu.br/ 

 

 

1.1 BASE LEGAL DA MANTENEDORA 

 

REGISTRO NO CARTÓRIO: O Estatuto da Mantenedora está registrado 2º Ofício Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos, sito a R. Marechal Deodoro nº 869, 5º andar, 

conjunto 504, na cidade de Curitiba/PR, em 28 de abril 1978, registrado sob o número 2.393, do 

livro A-1, e microfilmado sob o número 1002136, escrevente Aramis Salata.  

Denominado simplesmente de Congregação, é uma associação civil de direito privado, de 

fins não lucrativos, filantrópica e tem por finalidade criar, congregar, dirigir e manter obras que 

visem à beneficência, a promoção humana, a educação; a cultura, a evangelização, o ensino e 

assistência social. Foi fundada em 02 de agosto de 1956 e teve seu registro em 08 de agosto de 

1956, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://faculdadebagozzi.edu.br/
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1.1.1 Base Legal da IES 

 

IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA 

Nome: CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ 

CNPJ: 53.416.921/0001- 04 

End.: Rua João Bettega, Nº. 796 – Portão 

Data da Fundação: 02 de Agosto de 1956. 

Natureza Jurídica: Associação Privada sem fins lucrativos 

DIRIGENTE MANTENEDORA 

DIRIGENTE:  Pe. Antônio Ramos de Moura Neto e-mail: provincial@osj.org.br. 

Cidade: Curitiba UF: PR CEP: 81.070-00 

Fone: (41) 3229-1181 

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

Nome: FACULDADE PADRE JOÃO BAGOZZI 

CNPJ: 53.416.921/0018 – 44 

DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

Superintendente:   Pe. José Antonio Bertolin e-mail: pebertolin@sjose.com.br. 

Diretor Geral: Pe. José Alves de Melo Neto e-mail: jose.neto@faculdadebagozzi.edu.br 

End.: Rua Caetano Marchesini, N°. 952. 

Cidade: Curitiba - Paraná UF: PR CEP: 81.070-110 

Fone: (41) 3521-2727 Fax: (41) 3521-2700 

 

 

1.2 PERFIL E MISSÃO DA IES 

 

• Missão: Educar para o desenvolvimento integral do ser humano, de forma sustentável e 

comprometida com a vida e a sociedade. 

• Visão da Faculdade Padre João Bagozzi: Ser uma Instituição comprometida com a vida, com 

a promoção humana e com a construção da civilização do amor por meio de uma ótica cristã.  

• Critérios e Valores. Os valores da Instituição são norteados por princípios éticos, morais e 

religiosos, contemplando: 

- Abertura a Deus como fonte da verdadeira humanização da pessoa e da comunidade 
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- Cultivo da humildade, simplicidade e interioridade; 

- Respeito pela vida; 

- Valorização da dignidade humana; 

- Atenção à família; 

- Sensibilidade social. 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Promover um ensino com princípios éticos, conhecimentos teórico-práticos e formação ética 

e humanística ampla. Contribuindo para a democratização do conhecimento, transformando o ser 

humano e, consequentemente, a sociedade. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• PLANEJAR - “Planejar a gestão acadêmica, de forma colegiada, ações para a capacitação 

pedagógica e administrativa, buscando diferenciais competitivos de qualidade.” 

• CONSTRUIR - “Construir uma Instituição de referência com o espírito de criatividade e 

inovação, comprometida com o ensino, pesquisa e extensão de excelência.” 

• EDUCAR - “Educar de forma integral e ética, para a atuação humana e profissional.” 

• DIALOGAR - “Estabelecer o diálogo, compartilhando ideias, experiências e valores.” 

 

 

1.3 BREVE HISTÓRICO DA IES 

 

A Congregação dos Oblatos de São José, presente no Brasil desde 1919, tem sua sede na 

cidade de Curitiba (PR), na Rua João Bettega n.º 796, Bairro Portão, e seus estatutos sociais 

publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná n.º 122, de 01/08/1962. 
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O Pe. João Bagozzi, sacerdote italiano da Congregação dos Oblatos de São José, chegou ao 

Brasil em 1939, trabalhou em diversas localidades, como Paranaguá (PR), Botucatu (SP) e Curitiba 

(PR). O Pe. Bagozzi tinha uma alma simples e alegre, movida pelo ideal de evangelizar a juventude. 

Em 1954, quando era pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus do Portão, em Curitiba (PR), 

pensou em criar ao lado da igreja uma pequena escola que atendesse aos filhos da comunidade 

segundo princípios da educação católica. A “Escola Imaculada Conceição”, como era chamada, 

começou a funcionar em 1955 com quatro salas, autorizadas pelo Registro n.º 386 da Inspetora 

Seccional de Curitiba. Por sua determinação, a escola cresceu rapidamente, e no ano seguinte 

começaram as obras para sua ampliação, com o apoio de toda a comunidade do bairro. 

Pe. João Bagozzi faleceu em 12/12/1960 num acidente de trânsito, e foi substituído pelo Pe. 

Dario Zampiero, que deu continuidade aos planos do Pe. Bagozzi. Em 1963, foi concluída a obra de 

ampliação da escola, época em que começou a funcionar o “Ginásio Padre João Bagozzi”, autorizado 

pelo Ofício n.º 185/63 de 07/03/1963 da Inspetoria Seccional de Curitiba.  Pe. Zampiero foi 

substituído em 1971 pelo Pe. Ciríaco Bandinu, que como representante da Entidade Mantenedora 

no Colégio, proporcionou a partir desta época um extraordinário desenvolvimento físico e 

qualitativo à escola, transformando-a numa das maiores de Curitiba. 

Pelo Decreto n.º 4398 de 27/12/1977 o estabelecimento foi reorganizado, passando a 

denominar-se “Colégio Padre João Bagozzi – Ensino Regular e Supletivo de 1.º e 2.º Graus”, 

ofertando, também, o curso de Auxiliar e Técnico em Contabilidade. 

Desde a publicação da lei n.º 9394/96 de 20/12/1996, que estabeleceu as novas Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, a instituição vem adequando-se à legislação vigente, conforme 

explicitado no seu Regimento. 

O Colégio Padre João Bagozzi, atualmente, oferece os seguintes cursos: 

• Educação Infantil; 

• Ensino Fundamental; 

• Ensino Médio Regular; 

• Curso Normal Médio; 

• Curso de Educação Profissional, de Nível Médio, Técnico em Processamento de Dados; 

• Curso de Educação Profissional, de Nível Médio, Técnico em Contabilidade; 

• Curso de Educação Profissional, de Nível Médio, Técnico em Gestão de Recursos Humanos. 
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Respaldada por sua história frente ao Colégio Padre João Bagozzi, em 1998 a Congregação 

dos Oblatos de São José constituiu um colegiado para elaboração da proposta de criação da 

Faculdade Padre João Bagozzi, que se responsabilizou por elaborar o projeto de criação da 

instituição e a definição dos cursos a serem implantados. Paralelamente, foram realizadas as 

aquisições de equipamentos e modernização dos laboratórios de informática, modernização e 

informatização da biblioteca, adequação da estrutura física e constituição do corpo docente inicial. 

 

 
Faculdade Padre João Bagozzi – Bairro Portão – Curitiba-PR. Fonte: interna.  
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2. O CURSO PÓS-GRADUAÇAO LATO SENSU – ESPECIALISTA EM APRENDIZAGEM INOVADORA:  

metodologias ativas e colaborativas no ensino básico  

 

2.1. JUSTIFICATIVA DO CURSO  

 

O PPC do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – ESPECIALISTA EM APRENDIZAGEM INOVADORA:  

metodologias ativas e colaborativas no ensino básico  

A sociedade em que vivemos já é chamada de 4.0, aonde as tecnologias como IA – Inteligência 

Artificial, Internet das Coisas e a simbiose entre físico e digital já estão presentes. A educação 

inovadora deve ajudar a traçar a rota para que esta evolução esteja a serviço de um mundo mais 

sustentável e mais humano.  

 

É fundamental que a educação seja inovadora e esteja na vanguarda da sociedade, 

protagonizando e sendo a catalisadora da construção de um mundo melhor, por colocar o aluno 

no centro de processo de aprendizagem, despertar neste a curiosidade e a capacidade de 

transformar a sua realidade, de sua comunidade e porque não do mundo. 

Neste cenário, o educador assume um papel que vai muito além de depositário do conhecimento, 

sendo também um mentor que, com suas técnicas,  desperta o protagonismo, a curiosidade,  

direciona a mobilização do conhecimento para o entendimento e a criação de soluções para os 

desafios do mundo. 

Essa mudança está fundamentada no conceito de learning by doing, que significa “aprender 

fazendo”. É um conceito difundido há alguns anos e que traz respostas aos questionamentos dos 

educadores sobre como adaptar a aprendizagem à realidade do mundo digital e do protagonismo 

dos estudantes para manter o seu interesse e para atender às demandas desta nova sociedade, para 

a qual os educadores precisam estar preparados.  O foco, porém, não são os recursos tecnológicos, 

mas sim como utilizá-los para proporcionar interação, ludicidade e coletividade. Da mesma forma 

ocorre com a aplicação das Metodologias Ativas, focadas no protagonismo do aluno, na vivência e 

a experimentação, bem como no desenvolvimento de competências sócio emocionais criativas, 

altamente valorizadas. 
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2.2. PERFIL DO CURSO  

 

2.2.1. Informações Gerais do Curso  
 

Nome do curso 
ESPECIALISTA EM APRENDIZAGEM INOVADORA:  metodologias 

ativas e colaborativas no ensino básico  

Identificação do Curso  Especialista 

Habilitação 
Especialista em Aprendizagem Inovadora: metodologias Ativas e 

colaborativas no ensino básico 

Instituição Certificadora Faculdade Padre João Bagozzi 

Área do Conhecimento / Eixo 
Tecnológico  

Educação 

Dias do curso Todos os dias 

Periodicidade do curso Semanal 

Duração do curso   12 meses 

Modalidade Online 

Classificação Aberto 

Período de Realização do Curso 
(Cadastro E-mec) 

Início em 15/03/2021 e término em 17/12/2021 

Endereço do local do curso Rua Caetano Marchesini, 952 - Portão, Curitiba - PR, Brasil 

Carga Horária (Cadastro E-mec) 400 horas 

Número de Vagas 60 vagas (mínimo 15) 

Investimento  
 

Plano de 
Pagamento 

Parcela Integral 
Valores 

Promocionais 

À vista R$ 2.900,00 - 

Financiamento 
Educacional 

Parcela integral: R$ 2.900,00 
 
Entrada*: R$ 290,00 
Parcelado: R$ 2.610,00 
 
Opção 1: Entrada + 3x de R$ 882,00 
(0.19%) 
Opção 2: Entrada + 6x de R$ 447,15 
(0.39%) 
Opção 3: Entrada + 9x de R$ 304,09 
(0.59%) 
Opção 4: Entrada + 12x de R$ 234,01 
(0.79%) 
Opção 5: Entrada + 18x de R$ 168,06 
(1.29%) 
Opção 6: Entrada + 24x de R$ 134,24 

(1.49%) 

- 
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  Tipo de inscrição Pessoas Física e Jurídica  

Período de Inscrição Contínuo 

Período de Matrícula 

Após fechamento do número mínimo para abertura de turma é 
proporcionado o período de uma semana para entrega das 

documentações exigidas e assinatura do contrato com a instituição 
para a oficialização da matrícula. 

Duração mínima 10 meses 

Duração máxima 12 meses 

Caracterização das aulas  Teóricas, práticas e teórico práticas 

 

2.2.2. Dados da Coordenação do Curso 

   

DADOS PESSOAIS DA COORDENAÇÃO  

Nome:  Renata Lucia Cavalca Perrenoud 

End. Comercial: Rua Caetano Marchesini, 952 – Portão 

Cidade: Curitiba UF: PR CEP: 81110-390 

Fone: (41) 99229-5720 

E-Mail: renata.perrenoud@inovatioeducacao.com.br 

Área de Formação  Engenheira Civil 

Área de 
Especialização e 
pós-graduação 

Dra. Em Engenharia Mecânica 

Curriculum Lates  http://lattes.cnpq.br/3176708906135026 

 

2.2.3. Objetivo Geral  

 

Formar profissionais com competências e habilidades profissionais para atender às novas demandas da 

sociedade e da educação, para atuar na vanguarda das práticas pedagógicas e poder formar alunos que 

atendam as características de profissionais do século XXI. 

 

2.2.4. Objetivos Específicos do Curso  

 

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – 1. ESPECIALISTA EM APRENDIZAGEM INOVADORA:  metodologias 

ativas e colaborativas no ensino básico da Faculdade Padre João Bagozzi tem como objetivos específicos: 

Atender a demanda da sociedade formando profissionais de qualidade;  

Atender às necessidades socioeconômicas regionais e nacionais no âmbito de sua área; 

Contribuir para o desenvolvimento da Qualidade Competitiva para uma Educação Inovadora 
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Capacitar os estudantes para o desenvolvimento de novas aplicações das ferramentas da Aprendizagem 

Ativa; 

Desenvolver a capacidade analítica e crítica para tomada de decisões e resolução de problemas em uma 

realidade diversificada e em constante transformação; 

Transmitir ao estudante, ao longo do curso, o senso ético de responsabilidade que norteará o exercício 

futuro de sua especialização. 

 

2.2.5. Público-Alvo   

 

Esta especialização é destinada a professores, coordenadores pedagógicos, consultores educacionais do 

ensino básico público e privado. 

Também é recomendado para profissionais com formação superior nas áreas de Pedagogia, Psicologia, 

Gestão e outras áreas de conhecimento com atividades profissionais relacionadas com processos de 

educação inovadora. 

Além disso, é um excelente caminho para aqueles que desejam preparar-se para o ingresso em Mestrado 

ou Doutorado. 

 

2.3. SELEÇÃO E MATRÍCULA DO CANDIDATO  

 

2.3.1. Seleção do Candidato   

 

Serão aceitos candidatos com titulação mínima de graduação em ensino superior. 

 

2.3.2. Matrícula do Candidato    

 

 

A matrícula é realizada de maneira virtual, pelo site da IES, com a entrega de documentos e 

assinatura de contrato. 

Documentação exigida: 

• Carteira de identidade; 

• Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

• Histórico escolar de graduação; 
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• Diploma de graduação; 

• Uma foto 3x4; 

• Preenchimento da ficha de inscrição; 

• Comprovante de endereço 

 

2.4. PERFIL DO EGRESSO  

 

O perfil do egresso corresponde a um objetivo de formação de especialista que deve ser atendido 

pelo curso com especificidades para a um profissional que deseje ter um olhar inovador na 

educação, ensino aprendizagem e gestão escolar. O egresso desse curso da IES caracteriza-se por 

entender as metodologias e tecnologias e saber como aplicá-las nesta nova forma de educar e de 

realizar a gestão educacional.  

 

2.4.1 Competências 

 

As competências a serem desenvolvidas aos egressos desta Especialização são:  

 Construção de currículos escolares inovadores;  

 Definição de PPP – Planos Político-Pedagógicos para escolas; 

 Organização e participação em Redes Colaborativas de Educadores; 

 Gestão escolar segundo as 5 dimensões do Canvas Educacional, com aplicação de diversas 

ferramentas para análise de pontos fortes e fracos, construção de planos de ação, método 

de identificação e solução de problemas em conjunto com a equipe educacional; 

 Criação de planos de aula com base na BNCC, com diferentes abordagens para a creche e 

ensino infantil, anos iniciais e finais do fundamental e ensino médio; 

 Construção de atividades e projetos baseados em Metodologias Ativas; 

 Desenvolver ações de letramento digital, baseadas em ferramentas tecnológicas, 

aplicativos online e offline, seja em sala de aula, atividades remotas ou ensino híbrido; 

 Construir projetos integradores; 

 Planejar e aplicar a avaliação por competências segundo as demandas da BNCC. 
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2.4.1 Habilidades 

 

As habilidades a serem estimuladas aos egressos do Curso de ESPECIALISTA EM 

APRENDIZAGEM INOVADORA:  metodologias ativas e colaborativas no ensino básico da Faculdade 

Padre João Bagozzi são:  

• Planejamento pedagógico e aplicação de técnicas para o desenvolvimento da 

Educação Inovadora no ambiente escolar, segundo as práticas preconizadas pela BNCC – Base 

Nacional Comum Curricular, visando o desempenho de competências e habilidades e 

desenvolvimento do protagonismo do aluno;  

• Disposição para auto aprendizado e educação continuada;  

• Capacidade de atuar em equipes multidisciplinares;  

• Capacidade para usar técnicas e ferramentas modernas para o exercício da prática da 

especialização; 

• Capacidade de identificar, modelar e resolver problemas;  

• Capacidade para elaborar e conduzir projetos, planejar aulas utilizando metodologias 

ativas; 

• Compreensão dos problemas administrativos, socioeconômicos e ambientais;  

• Compreensão da ética e responsabilidade profissional. 

 

2.5. PERFIL DO PROFESSOR 

 

O Corpo Docente é o principal sustentáculo de qualquer programa educacional. Ele deve ser 

suficiente em número e deve reunir competência associada a todos os componentes da estrutura 

curricular. A dedicação e diversidade de saberes, devem ser adequados para garantir um bom nível 

de interação entre estudantes e docentes. 

Os professores devem ter qualificações adequadas. Sua competência global poderá ser 

inferida de fatores como qualificação acadêmica, experiência docente, habilidade para a 

comunicação, entusiasmo para o desenvolvimento de estratégias educacionais mais efetivas, 

participação em sociedades educacionais e técnico-científicas, exercício efetivo de atividades da 
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administração de empresas em áreas compatíveis com as do ensino no programa. O perfil desejado 

para o docente contempla os seguintes aspectos: 

• Domínio de conteúdo e capacidade de transmissão; 

• Compromisso com o ensino de qualidade; 

• Liderança; 

• Disponibilidade para o diálogo; 

• Competência para gerar um clima favorável ao debate e questionamento em sala de aula; 

• Formação multidisciplinar, indispensável para o ensino abrangente que demonstre os 

variados vínculos entre as diferentes disciplinas; 

• Capacidade de administrar conflitos; 

• Acompanhamento das situações da realidade atual; 

• Postura ética adequada no exercício do magistério; 

• Obediência às normas da Faculdade. 

O docente, para assumir disciplinas no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 1. ESPECIALISTA EM 

APRENDIZAGEM INOVADORA:  metodologias ativas e colaborativas no ensino básico da Faculdade 

Padre João Bagozzi, deverá possuir experiência na docência de ensino superior, com titulação 

compatível com a exigida pela legislação em vigor, preferencialmente possuir título ou estar 

cursando mestrado e/ou doutorado. 

O docente deverá possuir espírito empreendedor, ter iniciativa para implantar e 

implementar novas técnicas pedagógicas, buscando contextualizar a realidade local da instituição e 

do restante do país, em conjunto com o mercado externo. 

Os professores serão incentivados a dedicar parte do tempo para a realização de pesquisas, 

devendo produzir artigos técnicos para simpósios e congressos. 

Periodicamente a Coordenação do Curso realiza reuniões de colegiado, onde são revistas e 

atualizadas os ementários, bibliografias, práticas acadêmicas, além da verificação dos trabalhos de 

pesquisa em andamento e acompanhamento de projetos. 
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2.6. METODOLOGIA DE ENSINO   

 

O Curso de Especialista em Metodologias Ativas e Gestão Escolar se apoiará nos 

fundamentos ético políticos, epistemológicos e didático-pedagógicos como norteadores das 

práticas e ações educativas a serem adotadas para o cumprimento de seus objetivos, 

estabelecendo, como princípios: 

• Metodologia coerente com a proposta de concepção interacionista, criando 

condições para que o estudante busque novos caminhos para a construção de seu próprio 

conhecimento, por meio do ensino e da pesquisa; 

• Sistema avaliativo processual, contínuo, numa perspectiva construtivista, tendo 

como objetivo principal observar a evolução dos estudantes durante os módulos, por meio de 

análise do desempenho individual e em grupo, observando as respostas durante o processo e ao 

processo estabelecido; 

• Aulas online, em plataforma colaborativa que permite a interação entre docentes e 

discentes; 

Para tanto, em relação ao cidadão que será formado, é fundamental que o mesmo esteja 

preparado a se apresentar como um cidadão digno, autônomo, crítico, participativo, solidário, 

cooperativo, responsável, competente, aberto às mudanças, parceiro das novas tecnologias e capaz 

de trabalhar em equipe. 

A dinâmica pedagógica da formação deste Curso deverá ser investigativa, criativa e 

construtiva; baseada na pesquisa procedente e criativa; na extensão comprometida com os 

problemas efetivos da comunidade e na orientação da busca permanente de novos conhecimentos. 

A formação do cidadão e profissional deverá pautar-se não só no processo formal técnico, 

mas numa visão pedagógica engajada de um futuro profissional que influenciará na alocação de 

recursos financeiros, naturais, e na formulação de políticas públicas distributivas, humanitárias e 

éticas. 

Da mesma forma, a interdisciplinaridade é fator fundamental para uma formação que parta 

de um princípio holístico, pois, não existem mais fronteiras rígidas entre as ciências. Nesse sentido, 

pensando em ampliar, cada vez mais, o horizonte educacional do discente, a grade curricular do 

Curso de Especialista em Metodologias Ativas no ensino básico da Faculdade Padre João Bagozzi 
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organiza-se de maneira flexível e dinâmica, a fim de estimular o pensamento operatório, 

articulatório e integrador, por meio também de atividades práticas e aplicadas que visem a uma 

aproximação maior com a área de especialização. 

 

2.7. CORPO DOCENTE DO CURSO E TITULAÇÃO  
 

TRILHA DISCIPLINA/ TRILHA PROFESSOR 
AUTOR 

PROFESSOR 
MENTOR 

PROFESSOR 
TUTOR 

TRILHA 
1 

MENTALIDADE INOVADORA E 
FERRAMENTAS PARA 
TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL 

Dário Aguirre 
Doutor 

Dário Aguirre 
Doutor 

Dário Aguirre 
Doutor 

IMPLANTAÇÃO DE REDES 
COLABORATIVAS NA EDUCAÇÃO 

Dário Aguirre 
Doutor 

Dário Aguirre 
Doutor 

Dário Aguirre 
Doutor 

GESTÃO INOVADORA NAS ESCOLAS - 
CANVAS DA EDUCAÇÃO 

Dário Aguirre 
Doutor 

Dário Aguirre 
Doutor 

Dário Aguirre 
Doutor 

CONSTRUÇÃO DE PLANOS DE AULAS E 
TRABALHO PEDAGÓGICO 
COLABORATIVO 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

TRILHA 
2 

IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC: 
CURRÍCULO, PPP E SISTEMAS DE 
AVALIAÇÃO 

Paulo Deloroso 
Mestre  

Paulo Deloroso 
Mestre 

Paulo Deloroso 
Mestre 

ALINHAMENTO DE CURRÍCULO À 
BNCC 

 

Paulo Deloroso 
Mestre  

Paulo Deloroso 
Mestre 

Paulo Deloroso 
Mestre 

ALINHAMENTO DE PPP - PROJETO 
POLÍTICO PEDAGÓGICO À BNCC 

 

Paulo Deloroso 
Mestre  

Paulo Deloroso 
Mestre 

Paulo Deloroso 
Mestre 

AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS NO 
ENSINO BÁSICO: DIAGNÓSTICA, 
FORMATIVA E SOMATIVA  

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

TRILHA 
3 

INTRODUÇÃO ÀS METODOLOGIAS 
ATIVAS E COLABORATIVAS  
AVALIAÇÃO FORMATIVA: 
CONSTRUÇÃO DE RUBRICAS  

 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

APRENDIZAGEM BASEADA EM 
PROJETOS E PROBLEMAS – APP  

 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

APRENDIZAGEM BASEADA EM TIMES, 
SALA DE AULA INVERTIDA E 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 
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CONSTRUÇÃO DE PROJETOS 
INTEGRADORES   

TRILHA 
4 

STORYTELLING  Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

CULTURA MAKER  Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

APRENDIZAGEM BASEADA EM 
PESQUISA NO ENSINO BÁSICO  

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

DESIGN THINKING E CRIATIVIDADE: 
PROTOTIPANDO A GAMIFICAÇÃO  

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

TRILHA 
5 

TIC E LETRAMENTO DIGITAL: 
APLICATIVOS ONLINE E OFFLINE 
MEDIANDO A APRENDIZAGEM 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

COMPETÊNCIAS DIGITAIS: A 
TECNOLOGIA MEDIANDO A 
EDUCAÇÃO (APPLE, MICROSOFT, 
GOOGLE)  

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

A SALA DE AULA E APRENDIZAGEM DO 
FUTURO 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

CONSTRUÇÃO DE PLANO DE AULA 
REMOTO MEDIADO POR TECNOLOGIA  

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

Renata L. C. 
Perrenoud 
Chagas 
Doutora 

 

2.8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO – CERTIFICAÇÃO    

 

A certificação conferida aos que concluírem o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu: ESPECIALISTA 
EM APRENDIZAGEM INOVADORA:  metodologias ativas e colaborativas no ensino básico é 
concedida ao estudante que for aprovado por nota e frequência pelas disciplinas de todos os 
módulos. 

 

3. MATRIZ CURRICULAR  

TRILHA 1: MENTALIDADE INOVADORA E COLABORAÇÃO NA 
GESTÃO ESCOLAR 

 

Carga 

horária 

• MENTALIDADE INOVADORA E FERRAMENTAS PARA TRANSFORMAÇÃO 
EDUCACIONAL 

80 h 
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• IMPLANTAÇÃO DE REDES COLABORATIVAS NA EDUCAÇÃO 
▪ GESTÃO INOVADORA NAS ESCOLAS - CANVAS DA EDUCAÇÃO 
▪ CONSTRUÇÃO DE PLANOS DE AULAS E TRABALHO PEDAGÓGICO 

COLABORATIVO 
Projeto Integrador da Trilha 

TRILHA 2: BNCC E A EDUCAÇÃO POR COMPETÊNCIAS  

• IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC: CURRÍCULO, PPP E SISTEMAS DE AVALIAÇÃO 

• ALINHAMENTO DE CURRÍCULO À BNCC 

• ALINHAMENTO DE PPP - PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO À BNCC 

• AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS NO ENSINO BÁSICO: DIAGNÓSTICA, 
FORMATIVA E SOMATIVA  

Projeto Integrador da Trilha 

80 h 

TRILHA 3: METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO BÁSICO 

 

 

▪ INTRODUÇÃO ÀS METODOLOGIAS ATIVAS E COLABORATIVAS  
▪ AVALIAÇÃO FORMATIVA: CONSTRUÇÃO DE RUBRICAS  
▪ APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS E PROBLEMAS – APP  
▪ APRENDIZAGEM BASEADA EM TIMES, SALA DE AULA INVERTIDA E 

CONSTRUÇÃO DE PROJETOS INTEGRADORES   

Projeto Integrador da Trilha 

80 h 

TRILHA 4: METODOLOGIAS ATIVAS AVANÇADAS     

▪ STORYTELLING  
▪ CULTURA MAKER  
▪ APRENDIZAGEM BASEADA EM PESQUISA NO ENSINO BÁSICO  
▪ DESIGN THINKING E CRIATIVIDADE: PROTOTIPANDO A GAMIFICAÇÃO  

Projeto Integrador da Trilha 

80 h 

TRILHA 5:   A TECNOLOGIA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM   

▪ TIC E LETRAMENTO DIGITAL: APLICATIVOS ONLINE E OFFLINE 
MEDIANDO A APRENDIZAGEM 

80 h 
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3.1. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR   

 

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu: ESPECIALISTA EM APRENDIZAGEM INOVADORA:  

metodologias ativas e colaborativas no ensino básico está organizado em 05 módulos de 80 horas, 

integralizando 400 horas/aula de atividades formativas, distribuídas pelas trilhas. 

 

3.1.1. Ementário e bibliografia 

 

TRILHA 1: MENTALIDADE INOVADORA E COLABORAÇÃO NA GESTÃO 

ESCOLAR 

 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO 
MENTALIDADE INOVADORA E FERRAMENTAS PARA 

TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL  

CARGA 

HORÁRIA 
15H 

II. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

EMENTA 

Os temas abordados nesta microcertificação incluem as metodologias para 

aperfeiçoar resultados e performance, fortalecendo habilidades e competências 

humanas (presença, escuta, diálogo, trabalho em rede e colaboração), tanto para 

Gestores Escolares quanto para Professores, a importância do desenvolvimento da 

mentalidade de crescimento em substituição à mentalidade fixa. Também são 

apresentados métodos para como identificar causas e soluções de problemas e 

ferramentas para construir planos de ação para adoção de ações inovadoras visando 

a criação de um ambiente escolar que proporcione altas expectativas de 

aprendizagem e, finalmente, a compreensão das vantagens de substituição do 

▪ COMPETÊNCIAS DIGITAIS: A TECNOLOGIA MEDIANDO A EDUCAÇÃO 
(APPLE, MICROSOFT, GOOGLE)  

▪ A SALA DE AULA E APRENDIZAGEM DO FUTURO 
▪ CONSTRUÇÃO DE PLANO DE AULA REMOTO MEDIADO POR 

TECNOLOGIA  
Projeto Integrador da Trilha 
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paradigma da gestão de recursos pela gestão de propósitos embasada na adoção de 

ações inovadoras como propulsora do desenvolvimento de equipes de professores.  

 

COMPETÊNCIAS 

 

Atuar colaborativamente junto a seus liderados e/ou pares utilizando a mentalidade 
de crescimento em substituição da mentalidade fixa e aplicar ferramentas para 
inovação na educação. 

 

SUB- 

COMPETÊNCIAS 

Liderar de forma eficaz e valorizando a inteligência de grupo, tendo como base o 

respeito, acolhimento da diversidade e abertura para o diálogo; 

● Elaborar estratégias de organização da rotina para o desenvolvimento da 

mentalidade de crescimento; 

● Construir colaborativamente planos de ação a partir da análise de causas raiz 

de problemas, cocriando soluções criativas e produzir registros que possam 

ser usados como indicadores de desempenho; 

● Produzir um clima de colaboração entre a equipe para formação do 
sentimento de corpo; 

● Elaborar planilha de registro e acompanhamento de atividades. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

MÓDULO 01: A percepção e as mentalidades 

O que é percepção, as capacidades, o esforço, as limitações e o fracasso e mentalidade 

Como construir planos de ação para geração de altas expectativas 

Como Gerar indicadores e relatórios 

MÓDULO 02: O Trabalho Colaborativo 

Como colaborar e desenvolver uma inteligência de grupo 

A EUquipe, o Grupo e a Equipe 

Protótipos de colaboração e as ferramentas de trabalho em grupo 

MÓDULO 03: Liderar e comunicar 

A arte de comunicar e a arte de engajar 

Como exercer uma liderança inovadora caracteristica da inovação 

Comunicar e Liderar: organizando plano de ação 

MÓDULO 04: A gestão e a solução de desafios 

Classificando os desafios da gestão 
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Engajar para gerar soluções, registrar para melhorar resultados 

Desenvolvendo soluções e delegando facilidades 
 

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DE REFERÊNCIA 

MELLO, Cleyson et al. Educação 5.0: Educação para o Futuro. Freitas Bastos Editora, 2020  

ANDRÉ, M, Práticas Inovadoras na Formação de Professores. Papirus Editora., 2017. 

MAYER, Canísio, O Poder de Transformação: Dinâmicas de Grupo. Papirus Editora., 2012 

V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MORAES, Candida, O paradigma Educacional emergente. Papirus Editora, 2016 

 

TRIGO, Luiz, Pensamento Filosófico: Um Enfoque Educacional. Editora Intersaberes, 2012 

 

LIBLIK, Ana Maria et al, Contextos Educacionais: Por uma educação integral e integradora de saberes. 

Editora Intersaberes, 2012 
 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO 
IMPLANTAÇÃO DE REDES COLABORATIVAS NA 

EDUCAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 
15H 

II. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

EMENTA 

Temas abordados nesta microcertificação: 

● a importância da utilização de Redes Colaborativas de Aprendizado (Professional Learning 
Communities – PLC) na construção coletiva de soluções de gestão escolar e de sala de aula; 

● a cultura colaborativa com foco no aprendizado de toda a comunidade escolar; 
● desenvolvimento coletivo de planejamentos, metas e indicadores de desempenho 

educacionais por meio da mensuração da aprendizagem adquirida pelos estudantes; 
● formas de desenvolvimento e validação de planos de aula e estratégias de ensino baseada 

em evidências. 

COMPETÊNCIAS 

 
Desenvolver colaborativamente planos para soluções escolares e/ou para a sala de aula, através da 
aplicação das metodologias para redes colaborativas de educadores.  

SUB- 

COMPETÊNCIAS 

● Elaborar possibilidades onde possam ser implementadas ações colaborativas; 

● Prototipar um plano de compartilhamento de contribuições e validação de estratégias 

visando a construção de um repositório de boas práticas embasadas em evidências; 

● Gerir o planejamento e execução de planos de ação, aprimorados continuamente através 

de metas e indicadores de desempenho; 

● Elaborar estratégia para replicar na escola os assuntos debatidos na comunidade de 

aprendizagem, utilizando tanto as comunidades digitais quanto físicas,  
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● Desenvolver conteúdo inédito ou adaptações de materiais compartilhados; 

● Produzir relatório sobre as estratégias testadas; 

● Elaborar planilha de registro e acompanhamento de atividades. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

MÓDULO 01: O que são comunidades de aprendizagem - PLC 

O que são comunidades de aprendizagem no modelo de Professional Learning Community 

Como me relaciono com uma comunidade de aprendizagem 

Como me tornar um colaborador produtivo em uma comunidade de aprendizagem 

 

MÓDULO 02: A comunidade de Aprendizagem e o Trabalho colaborativo 

O produtor e o consumidor de conteúdo  

Aprendendo em comunidades digitais e atuando grupos colaborativos 

Protótipos de colaboração e as ferramentas de trabalho em grupo 

 

MÓDULO 03: Liderar e comunicar 

Desenvolvendo ações colaborativas 

Produzindo indicadores e compartilhando o desempenho na comunidade de aprendizagem 

Os indicadores de desempenho: implementar, coletar e analisar 

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DE REFERÊNCIA 

KUROSE, James, Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down, Editora Pearson, 2005 

MAIA, Carmem; MATTAR, João. ABC da EaD: a educação a distância hoje.  Editora Pearson, 2008 

SETTON, Maria da Graça. Mídia e Educação. Editora Contexto, 2010 

V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CORDEIRO, Jaime. Didática: contexto, educação. Editora Contexto, 2007 

TARCIA, Rita; CARLINI, Alda. 20% a Distância e Agora? Orientações práticas para o uso da tecnologia de educação a 

distância no ensino presencial. Editora Pearson, 2010 

MACEDO, Lino. Jogos, psicologia e educação: teoria e pesquisas - 1ª Edição . Editora Pearson, 2009 
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I. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO 
GESTÃO COLABORATIVA NAS ESCOLAS: CANVAS DA 

EDUCAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 
15H 

II. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

EMENTA 

Proporcionar aos gestores distinguir e classificar tensões e dilemas presentes no clima e na cultura 

organizacional da escola. Elevar o valor social da liderança estabelecendo a comunicação como 

estratégia para lidar com percepções, medos e convicções limitantes. Compreender os pilares da 

liderança estratégica para gestão de propósitos. Apoiar-se nas avaliações externas de 

aprendizagem para criar soluções no desenvolvimento de altas expectativas de aprendizagem. 

Utilizar processos inovadores e a avaliação de resultados como instrumento de readequação de 

estratégias e metodologias. Desenvolver planos de ação coletivos com base em dados (Canvas). 

COMPETÊNCIAS 

 

● Elaborar diagnóstico sobre clima organizacional e a cultura da escola; 

● Traçar metas de Gestão Inovadora com base nos sistemas internos e externos de avaliação 

da aprendizagem; 

● Produzir a troca da gestão de problemas pela gestão inovadora; 

● Elaborar metas de altas expectativas de aprendizagem amparadas nos processos de 

andragogia; 

● Produzir instrumentos inovadores de gestão aplicáveis a realidade da escola. 

 SUB- 

COMPETÊNCIAS 

● Elaborar diagnóstico sobre clima organizacional; 
● Prototipar desafios tendo como base os dados educacionais internos e externos; 
● Traçar mapa de soluções e plano de ação para implementação integrada com indicadores 

e metas para acompanhamento. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

MÓDULO 01: Gestão Inovadora 

O clima e a cultura escolar 

O que é inovação e como se aplica a gestão 

Onde estão os dados de gestão? 

MÓDULO 02: O Trabalho Colaborativo 

A gestão de problemas 

A mentalidade de crescimento e a inovação 

A andragogia e a altas expectativas 

MÓDULO 03: Nome do módulo 
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Os instrumentos de Gestão 

O tempo, o planejamento, o registro e a avaliação 

Ações do Gestor para o aprendizado dos estudantes 

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DE REFERÊNCIA 

LIPE, Eliza. Estrutura e funcionamento do ensino fundamental e médio – 2ª edição. Editora Pearson, 2019 

BARBERO, Jesus. Comunicação na educação. Editora Contexto, 2014  

ESTEVÃO, Carlos. Gestão estratégica nas escolas. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional, 1998. 

V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FAZENDA, Ivani. A pesquisa em educação e as transformações do conhecimento. Papirus Editora, 2011 

 

WELLEN,. Henrique; WELLEN, Hericka. Gestão Organizacional e Escolar: uma análise crítica. Editora Intersaberes, 

2012 

 

LÜCK, Heloísa. Gestão participativa na escola. Editora Vozes, 2013 

 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO 
CONSTRUÇÃO DE PLANOS DE AULAS E TRABALHO 
PEDAGÓGICO COLABORATIVO 

CARGA 

HORÁRIA 
15H 

II. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

EMENTA 

Preparar gestores e docentes para elaborar um plano de aula que esteja alinhado a uma 

mentalidade inovadora, alinhado a legislação vigente e a BNCC. Entender os principais elementos 

a serem trabalhados no plano de ensino e como construí-los. 

COMPETÊNCIAS 

 

● Desenvolver um plano de aula que atenda a legislação vigente e BNCC, incluindo os 

objetivos gerais e específicos do componente curricular; 

● Aplicar o processo colaborativo de aprendizagem. 

SUB- 

COMPETÊNCIAS 

• Definir a estratégia metodológica a ser trabalhada; 

• Elaborar os objetivos de aprendizagem; 

• Definir os objetivos principais e específicos dos componentes de aprendizagem; 

• Planejar a aprendizagem colaborativa. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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MÓDULO 01: Conhecendo o plano de de aula 

O que é um plano de aula 

Os principais elementos inseridos no plano de aula 

 

MÓDULO 02: As competências e o plano de aula 

O que são competências? 

Como pensar as competências com os objetivos de aprendizagem 

As competências e a visão geral na elaboração do plano de aula 

 

MÓDULO 03: Elaborando o plano de aula 

Como preencher o plano de aula 

As competências aplicadas na prática 

Planejando a avaliação 

 

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DE REFERÊNCIA 

GRESPAN, Marcia. Educação Física no Ensino Fundamental: primeiro ciclo - 3ª edição. Papirus Editora, 2010 

DEMO, Pedro. Educação e qualidade. Papirus Editora, 2012 

ZANCHETTA JR, Juvenal. COMO USAR A INTERNET NA SALA DE AULA. Editora Contexto, 2012 

V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Rangel, Mary. Métodos de Ensino para a Aprendizagem e a Dinamização das Aulas - 6ª edição. Papirus Editora, 

2010 

HEIN, Ana Catarina. Educação de jovens e adultos. Editora Pearson, 2017 

GONÇALVES, Maria Augusta. Construção da identidade moral e práticas educativas - 1ª Edição. Papirus Editora, 

2015 

 

TRILHA 2: BNCC E A EDUCAÇÃO POR COMPETÊNCIAS 

I. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO 
IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC: CURRÍCULO, PPP E SISTEMAS DE 

AVALIAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 
15H 

II. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 



 

  

27 

EMENTA 

Compreender e analisar conceitos e práticas que instituem os processos de construção 
curricular, PPP – Projeto Político Pedagógico das escolas, bem como sistemas de 
avaliação. 
Apresentar processos formativos que desencadeiem maior compreensão do papel de 
cada um na melhoria da qualidade da educação. 
Apresentar a estrutura dos sistemas de avaliação e a sua aplicação. 
 

COMPETÊNCIAS 
Avaliar propostas curriculares e do Projeto Político Pedagógico e sugerir 
aprimoramentos frente aos desafios de sua comunidade. 
 

SUB- 

COMPETÊNCIAS 

• Compreensão da estrutura e capacidade para propor aprimoramentos no 

Currículo; 

• Compreensão da estrutura e capacidade para propor aprimoramentos no PPP; 

• Compreensão da estrutura dos sistemas de avaliação. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

MÓDULO 01: Avaliar propostas curriculares frente aos desafios de sua comunidade\município 

Visão Geral e Competências BNCC 

Currículo e Qualidade 

Currículo Fundamentos 

Escola, PPP e Currículo  

LDB e Diretrizes Curriculares 

Como gerar indicadores ao PPP 

 

MÓDULO 02: Produzir o Projeto Político e Pedagógico e desenvolver ferramentas para a sua 
avaliação e acompanhamento 

Projeto Escolar e a BNCC 

Escola – PPP - Currículo 

 

MÓDULO 03: Desenvolver construção coletiva dos Planos de Educação e seu acompanhamento 

A Gestão do Currículo 

Avaliação  

Os Planos e os processos coletivos 
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MÓDULO 04: Produzir ações educativas que desenvolvam qualidade de educação e participação 
da comunidade escolar 

Construindo Competências em uma escola de qualidade 

Competências e Comunidades de Aprendizagem  

O Currículo da nossa escola 

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DE REFERÊNCIA 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. 2017. 

BRASIL. Presidência da República. Lei Federal n.º 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. 

BRASIL, MEC Currículo, Conhecimento e Cultura; 

V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LEGISLAÇÃO e Diretrizes Municipais 

SILVA, Edileuza; ALENCASTER, Ilma. Ensino fundamental: Da LDB à BNCC. Papirus Editora, 2019 

ALMEIDA, Siderly. Convergências entre currículo e tecnologias. Editora Intersaberes, 2019 

 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO ALINHAMENTO DE CURRÍCULO À BNCC CARGA 

HORÁRIA 
15H 

II. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

EMENTA 

Compreender e analisar os conceitos e práticas que instituem os processos de 
construção curricular das escolas, com olhar para as demandas inovadoras da BNCC 
– Base Nacional Comum Curricular, e o papel da colaboração para uma visão de 
currículo construída pela coletividade, bem como a promoção e o fortalecimento 
da aplicação das práticas curriculares na ação educacional com aprimoramento 
contínuo. Também serão apresentados processos formativos que desencadeiem 
maior compreensão do papel de cada um na melhoria da qualidade da educação. 

COMPETÊNCIAS 
Conduzir a construção ou revisão de propostas curriculares a partir da BNCC frente aos 

desafios de sua comunidade, através de práticas de trabalho colaborativo. 
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SUB- 

COMPETÊNCIAS 

• Elaborar pesquisa para o desenvolvimento curricular; 

• Produzir um plano de ações para implementação, considerando contribuições e 

trabalho coletivo; 

• Desenvolver métodos para o aprimoramento contínuo dos planos da educação. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

MÓDULO 01: Analisar propostas curriculares a partir da BNCC e frente aos desafios de sua comunidade. 

Aula 1 – Visão Geral e Competências BNCC 

Aula 2 – Diretrizes Curriculares na Escola 

Aula 3 – Competências da BNCC e o currículo escolar I 

Aula 4 – Competências da BNCC e o currículo escolar II 

Aula 5 – Competências da BNCC e o currículo escolar III 

 

MÓDULO 02: Rever o Projeto Político e Pedagógico e desenvolver ferramentas para a sua avaliação e 
acompanhamento  

Aula 1 – Projeto Escolar e a BNCC 

Aula 2 – Escola – PPP - Currículo 

Aula 3 – Avaliação e a nova base 

Aula 4 – Construindo ferramentas para o Aprimoramento Contínuo 

 

MÓDULO 03: Promover a construção coletiva dos Planos de Educação 

Aula 1 – A Gestão do Currículo 

Aula 2 – Os Planos e os processos coletivos 

Aula 3 – Desenvolvendo Planos I 

Aula 4 – Desenvolvendo Planos II 

Aula 5 – Desenvolvendo Planos III 

 

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DE REFERÊNCIA 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. 2017. 
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BRASIL. Presidência da República. Lei Federal n.º 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. 

BRASIL, MEC Currículo, Conhecimento e Cultura; 

V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LEGISLAÇÃO e Diretrizes Municipais  

LUCK, Heloisa. Avaliação e monitoramento do trabalho educacional. Editora Vozes, 2013 

FREITAS, Luiz Carlos et al. Avaliação educacional. Editora vozes, 2014 

 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO 

·     ALINHAMENTO DE PPP - PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

- À BNCC 

 

CARGA 

HORÁRIA 
15H 

II. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

EMENTA 

Compreender e aplicar os conceitos que instituem os processos de construção e revisão 
do PPP – Projeto Político Pedagógico - das escolas, com olhar para as demandas 
inovadoras da BNCC – Base Nacional Comum Curricular, bem como para o papel da 
colaboração da comunidade escolar visando promover a construção democrática do 
PPP no interior das escolas. O desenvolvimento das atividades enfoca a promoção da 
aplicação das práticas de gestão escolar e autonomia na ação educacional.  

COMPETÊNCIAS 

Conduzir a construção ou revisão do Projeto Político Pedagógico das escolas a partir 

da BNCC, frente aos desafios de sua comunidade, através de práticas de trabalho 

colaborativo. 

SUB- 

COMPETÊNCIAS 

● Construir ou revisar o PPP - Projeto Político Pedagógico - das escolas através 

de práticas de trabalho colaborativo; 

● Estabelecer indicadores e planos visando a melhoria contínua do PPP – Projeto 

Político Pedagógico. 

 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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MÓDULO 01: Compreender Gestão Escolar e Autonomia 

Aula 1 – Visão Geral do Curso 

Aula 2 – Fundamentos da Gestão Escolar: Histórico 

Aula 3 – Fundamentos da Gestão Escolar: Princípios e Diretrizes 

Aula 4 – Dimensões da Gestão Educacional I 

Aula 5 – Dimensões da Gestão Educacional II 

Aula 6 – Governança e Autonomia 

 

MÓDULO 02: Trabalhar em Equipe e fatores da Gestão de Qualidade  

Aula 1 – Dimensão Coletiva do PPP – Projeto Político Pedagógico 

Aula 2 – O Papel das Interações no Desenvolvimento do PPP 

Aula 3 – Governança e trabalho em Equipe 

Aula 4 – Gestão Democrática na Escola 

 

MÓDULO 03: Re/Construir o Projeto Político Pedagógico e desenvolver ferramentas para a sua avaliação 

e acompanhamento 

Aula 1 – Estrutura básica de um PPP  

Aula 2 – Produzindo um bom painel diagnóstico da escola 

Aula 3 – Aprendendo a construir e utilizar indicadores  

Aula 4 – Como estabelecer metas e prioridades? 

Aula 5 – O Papel da Avaliação no PPP 

Aula 6 – Como monitorar o desenvolvimento e aprimoramento contínuo do PPP? 

 

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DE REFERÊNCIA 

OLIVEIRA, Márcia. Caminhos para a Gestão Compartilhada da Educação Escolar. Editora Intersaberes, 

2012 

SOARES, Eliana; TEIXEIRA. Lezilda Práticas educativas e cultura de paz: articulando saberes e fazeres. 

Editora Educs, 2018 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. 2017. 

V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LEGISLAÇÃO e Diretrizes Municipais  

BRASIL. Presidência da República. Lei Federal n.º 9.394, de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da        

Educação Nacional. 

KLIPPEL, Sandra; WITMANN, Lauro. A Prática da Gestão Democrática no Ambiente Escolar. Editora 

Intersaberes, 2012 
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I. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO 
AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS NO ENSINO BÁSICO: 
DIAGNÓSTICA, FORMATIVA E SOMATIVA 

CARGA 

HORÁRIA 
15H 

II. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

EMENTA 

O enfoque em transformar o processo de avaliação em parte integral da aprendizagem 
permeia todo o trabalho desenvolvido nesta microcertificação, partindo da 
conceituação de avaliação diagnóstica, formativa e somativa e evoluindo para a sua 
aplicação de forma adequada ao contexto educacional. 

COMPETÊNCIAS Construir e aplicar o método mais adequado de avaliação no processo ativo. 

SUB- 

COMPETÊNCIAS 

• Construir e aplicar rubricas de acordo com o contexto e objetivo; 
• Capacidade de avaliar de maneira formativa e num processo integral de 

aprendizagem. 
 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

MÓDULO 01: O modelo de competências 

Conhecendo o modelo de competências 

Competências e habilidades 

Trabalhando os indicadores 

O plano de aula com para trabalhar as competências 

 

MÓDULO 02: Avaliação por competência 

Compreender a avaliação com o processo das metodologias ativas 

A avaliação diagnóstica, formativa e somativa 

Construção de modelos avaliativos 

 

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DE REFERÊNCIA 
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VASCONCELOS, Maria Lúcia. Educação básica: a formação do professor-, relação professor-aluno, 
planejamento, mídia e educação. Editora Contexto, 2012 

ANDRE, Marli et al. Alternativas no Ensino de Didática - 12ª edição. Papirus Editora, 2012 

DEMO, Pedro. Política Social, Educação e Cidadania - 13ª edição. Papirus Editora, 2011 

V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PICONEZ, Stela. Educação Escolar de Jovens e Adultos: das competências sociais dos conteúdos aos 
desafios da cidadania - 9ª edição. Papirus Editora, 2010 

AQUINO, Julio; CORAZZA, Sandra. Abecedário: educação da diferença. Papirus Editora, 2009 

OLIVEIRA, Elsa. Educação a distância na transição paradigmática. Papirus Editora, 2012 

 

 
 

TRILHA 3: METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO BÁSICO 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO 
INTRODUÇÃO ÀS METODOLOGIAS ATIVAS E 
COLABORATIVAS 

CARGA 

HORÁRIA 
15H 

II. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

EMENTA 

Os temas abordados nesta microcertificação são os conceitos centrais da BNCC, bem como a 

didática para desenvolvimento de competências e habilidades e sua relação com a aplicação 

de metodologias ativas, incluindo apresentação dos objetivos de aprendizagem, taxonomia de 

Bloom e sua aplicação. Também inclui a importância da escolha das metodologias para 

aprendizagem das habilidades da BNCC que gerem o protagonismo do aluno, o conceito das 

metodologias ativas e como aplicá-las corretamente e qual o papel do professor e do aluno. 

COMPETÊNCIAS 

 

Planejar a realização de aulas, projetos e/ou atividades de acordo com os conceitos centrais da 

BNCC, incluindo a aprendizagem baseada em competências e habilidades. 

SUB- 

COMPETÊNCIAS 

• Definir estratégias para uso de diferentes metodologias ativas mais adequadas a cada 

contexto; 

• Aplicar metodologias que gerem o protagonismo do aluno, especialmente as 

Metodologias Ativas. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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MÓDULO 01: Competências 

O que são competências 

Aprendizagem baseada em competências 

Conhecimento x Competências 

 

MÓDULO 02: Metodologias Ativas 

Aprendizagem de competências e Metodologias Ativas 

 

MÓDULO 03: BNCC e Didáticas para Desenvolver Habilidades 

Conceitos Centrais da BNCC 

Didática para desenvolvimento de habilidades da BNCC 

 

MÓDULO 04: Metodologias para Aprendizagem e Taxonomia de Bloom 

Metodologias para aprendizagem das habilidades da BNCC 

Objetivos de aprendizagem e taxonomia de Bloom 

 

MÓDULO 05: Metodologias Ativas 

O que são Metodologias Ativas 

Metodologias Ativas vs Metodologias Tradicionais 

Quando aplicar Metodologias Ativas 

Como aplicá-las corretamente 

Riscos e oportunidades das Metodologias Ativas 

 

MÓDULO 06: O papel do professor e do aluno 

Mudança do papel do professor no contexto das metodologias ativas 

Mudança no papel do aluno no contexto das metodologias ativas 
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MÓDULO 07: Contrato pedagógico e planejamento de curso 

Contrato pedagógico nas metodologias ativas 

Mudança no papel do aluno no contexto das metodologias ativas 

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DE REFERÊNCIA 

BNCC - A Base Nacional Comum Curricular na prática da gestão escolar e pedagógica/ Organização Tereza Perez. —

São Paulo: Editora Moderna, 2018. 

Base Nacional Comum Curricular. Brasil: Ministério da Educação, Governo Federal, 2017. 

MORAN, José Manoel. A educação que desejamos: Novos desafios e como chegar lá. Ppapirus Editora, 2013 

V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 MORAES, Maria Candida; BATALOSSO, Juan. Transdisciplinaridade, criatividade e educação: Fundamentos 

ontológicos e epistemológicos. Papirus Editora, 2016 

 

PADUA, Elisabete. Metodologia da pesquisa: Abordagem teórico-prática. Papirus Editora, 2019 

OLIVEIRA, Elsa. Educação a distância na transição paradigmática. Papirus Editora, 2012 

 

 

  

I. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO AVALIAÇÃO FORMATIVA: CONSTRUÇÃO DE RUBRICAS 
CARGA 

HORÁRIA 
15H 

II. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

EMENTA 

Entender o que é avaliação e como avaliar no processo de aprendizagem Ativa. O professor vai 

conhecer o processo o processo pedagógico de avaliação formativa e saber construir rubricas de 

avaliação. 

COMPETÊNCIAS 
• Construir rubricas de avaliação e sua aplicação em conexão com as Metodologias Ativas, 

contemplando no processo tanto avaliação integral quanto a avaliação colaborativa. 
 

SUB- 

COMPETÊNCIAS 

• Identificar as contribuições do processo de avaliação formativa no processo de 

aprendizagem 

• Definir formas para autoavaliação e avaliação formativa no processo de aprendizagem; 

• Elaborar as diferentes formas de rubricas que podem ser aplicadas; 

• Aplicar indicadores na avaliação formativa. 
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III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

MÓDULO 01: A Aprendizagem Ativa e a Avaliação 

A avaliação acompanhando a Aprendizagem Ativa 

A taxonomia de Bloom na avaliação 

Trabalhando a autonomia do estudante 

 

MÓDULO 02: Os modelos Avaliativos 

A Avaliação Diagnóstica 

A Avaliação Formativa 

A Avaliação Somativa 

A Avaliação integral 

A Auto avaliação 

 

MÓDULO 03: A Avaliação Formativa e as Rubricas de Avaliação 

Construindo o modelo de avaliação 

As rubricas de Avaliação 

A Avaliação Ativa 

 

MÓDULO 04: A auto avaliação 

Aula 4.1 – O que é a autoavaliação 

Aula 4.2 – A Importância da Auto avaliação 

Aula 4.3 – A auto avaliação no processo de aprendizagem 

 

 

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DE REFERÊNCIA 
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VILLAS BOAS, Benigna. Virando a Escola do Avesso por Meio da Avaliação - 2ª edição. Papirus 
Editora 
CARVALHO, Marilia. Avaliação escolar, gênero e raça. Papirus editora, 2013 
VILLAS BOAS, Benigna. Avaliação: interações com o trabalho pedagógico. Editora Papirus, 2018 
 

 

V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Base Nacional Comum Curricular. Brasil: Ministério da Educação, Governo Federal, 2017. 

VILLAS BOAS, Benigna. Avaliação formativa: Práticas inovadoras. Papirus Editora, 2019 

MORAES, Maria Candida; BATALOSSO, Juan. Transdisciplinaridade, criatividade e educação: Fundamentos 

ontológicos e epistemológicos. Papirus Editora, 2016 

 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO 
APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS E EM 
PROBLEMAS – APP 

CARGA 

HORÁRIA 
15H 

II. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

EMENTA 

Temas abordados nesta microcertificação são uma visão geral da Aprendizagem Baseada em 

Problemas e em Projetos, explanar quando aplicar e erros comuns, bem como o planejamento, 

execução e avaliação de ambas as metodologias. 

COMPETÊNCIAS 
Construir atividades e projetos utilizando a Aprendizagem Baseada em Problemas e em Projetos 
e aplicar a condução de ambas as metodologias. 

SUB- 

COMPETÊNCIAS 

• Definir quando usar e como construir atividades ou projetos com o uso de PjBL 

(Aprendizagem Baseada em Projetos) e de um PBL; 

• Aplicar a condução de ambas as metodologias na prática, como professor; 

• Realizar avaliação formativa com aplicação de rubrica. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

MÓDULO 01: Aprendizagem Baseada em Projetos - Visão Geral 

O que é aprendizagem baseada em projetos e problemas e quando devem ser utilizadas? 

Erros comuns na prática das metodologias 

Vivência do PBL e do PjBL 
 

MÓDULO 02: Planejamento e Execução 

Planejando e conduzindo o Pbl e o PjBL 
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Avaliando os estudantes inseridos no contexto das metodologias 
 

MÓDULO 03:Criação e condução da técnica 

Vivenciando a aplicação prática do Pbl e do PjBL 

 

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DE REFERÊNCIA 

SPANHOL, Fernando et al. EAD, PBL e desafio da educação em rede: metodologias ativas e outras práticas na 

formação do educador coinvestigador. Editora Blucher, 2018 

PORTO, Humberta. Currículos, programas e projetos pedagógicos. Editora Pearson, 2019 

MUNHOZ, Antonio. Aprendizagem ativa via tecnologias. Editora Intersaberes, 2019 

 

V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MOURA, Dacio; BARBOSA, Eduardo. Trabalhando com projetos - 8ª Edição. Editora Vozes, 2013 

 

COSTA, Adriana; PEREIRA, Fernanda. Fundamentos de gestão de projetos: da teoria à prática – como gerenciar 

projetos de sucesso. Editora Intersaberes, 2019 

 

VILLAS BOAS, Benigna. Virando a Escola do Avesso por Meio da Avaliação - 2ª edição. Papirus Editora 

 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO 
APRENDIZAGEM BASEADA EM TIMES E SALA DE AULA 
INVERTIDA E COMO CONSTRUIR PLANOS DE PROJETOS 
INTEGRADORES   

CARGA 

HORÁRIA 
15H 

II. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

EMENTA 

Visão geral da aprendizagem baseada em equipes. Quando aplicar. Erros comuns. Planejamento, 

Execução e Avaliação de Aprendizagem baseada em equipes. Criação e condução de um TBL -Team 

Based Learning (Aprendizagem Baseada em Equipes). 

Visão geral de sala de aula invertida e de projeto integrador, bem como planejar, construir e aplicar 

atividades ou projetos a partir destas metodologias. 
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COMPETÊNCIAS 

• Construir atividades e projetos utilizando a ABT – Aprendizagem Baseada em Times - e 

aplicar a condução da metodologia; 

• Elaborar instruções para a construção de projetos integradores, bem como critérios 

avaliativos. 

 
 

SUB- 

COMPETÊNCIAS 

● Criar e aplicar a aprendizagem baseada em equipe; 

● Utilizar a sala de aula invertida para trabalhar a aprendizagem; 

● Planejar, conduzir e avaliar um TBL; 

● Aplicar os conceitos estudados na elaboração e construção de projetos integradores. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

MÓDULO 01: Aprendizagem Baseada em Equipes - Visão Geral 

O que é aprendizagem baseada em equipes? 

Quando ela deve ser utilizada? 

Erros comuns na aplicação da Aprendizagem baseada em equipes 

Vivência da Aprendizagem baseada em equipes 

MÓDULO 02: Aprendizagem Baseada em Equipes Planejamento e Execução 

Planejando um curso com Aprendizagem baseada em equipes 

Conduzindo uma aula com Aprendizagem baseada em equipes 

Avaliando os estudantes na Aprendizagem baseada em equipes 

MÓDULO 03: Aprendizagem Baseada em Equipes Criação e Condução de TBLs 

Vivência de criação de um TBL Team Based Learning (Aprendizagem Baseada em Equipes) como professor 

Vivência de condução de um TBL Team Based Learning (Aprendizagem Baseada em Equipes) como professor 

MÓDULO 04: Aprendizagem Baseada em Equipes Criação e Condução de TBLs 

A aprendizagem ativa e o aluno protagonista 

A sala de aula Invertida 

Como trabalhar a sala de aula invertida 

MÓDULO 05: Aprendizagem Baseada em Equipes Criação e Condução de TBLs 

Inter, multi e transdisciplinaridade 
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O papel da interdisciplinaridade para facilitar a comunicação entre professores e estudantes 

O papel da interdisciplinaridade para facilitar a comunicação entre professores e seus colegas 

O projeto integrador para a solução de conflitos 

MÓDULO 06: Aprendizagem Baseada em Equipes Criação e Condução de TBLs 

Habilidades transversais são importantes no projeto integrador 

O projeto integrador na solução de problemas 

Trabalho em equipe no projeto integrador 

MÓDULO 07: Aprendizagem Baseada em Equipes Criação e Condução de TBLs 

Avaliar Projetos Integradores 

Competências trabalhadas nos projetos integradores 

Resultados esperados 

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DE REFERÊNCIA 

ANTUNES, Celso. A geografia e as inteligências múltiplas na sala de aula. Papirus Editora, 2018 

MORAIS, Regis. Sala de aula: Que espaço é esse?.  Papirus Editora, 2013 

ACOSTA, Ana et al. Projetos interdisciplinares. Editora Intersaberes, 2012 
 

V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 VEIGA, Ilma. Projeto Político-Pedagógico da Escola: uma construção possível - 29ª edição. Papirus editora, 2011 

 CARVALHO, Fabio. Gestão de projetos. Editora Pearson 

 

ARAUJO, Ulisses. Autogestao na sala de aula. Summus Editorial, 2015  

 

TRILHA 4: METODOLOGIAS ATIVAS AVANÇADAS    

CURSO STORYTELLING 
CARGA 

HORÁRIA 
15H 

II. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

EMENTA 

A arte de criar, contar histórias e fazer o aprender ser divertido. Neste curso o professor irá 

entender como contextualizar a aprendizagem através de práticas de contação de história, 

envolvendo e engajando o estudante no processo de aprendizagem. 

COMPETÊNCIAS  
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• Criar projetos de aprendizagem dentro do processo ativo que trabalhem a criatividade e 
ludicidade através da elaboração de histórias. 
 

SUB- 

COMPETÊNCIAS 

• Planejar aulas contextualizadas e atividades criativas através da prática de contação de 

história e atividades criativas; 

• Construir o processo de aprendizagem através do lúdico; 

 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

MÓDULO 01: O Storytelling 

O que é o storytelling 

A aplicação da storytelling na sala de aula 

O Ensino Infantil e Fundamental aprendendo através de contação de história  

As competências da aprendizagem  

Recursos de aprendizagem 

MÓDULO 02: A aula através do storytelling 

A construção do aprendizado  

Estratégias e planejamento 

Usando a criatividade 

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DE REFERÊNCIA 

MARCHIONI, Rubens. Escrita criativa: da ideia ao texto. Editora Contexto, 2018 

 

MIRANDA, Simão. Professor, não deixe a peteca cair! 63 ideias para aulas criativas. Papirus Editora, 2014 

 

CASTANHO, Sérgio et al.  Temas e textos em metodologia do ensino superior. Papirus Editora, 2012 

 

V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MIRANDA, Simão. Estratégias didáticas para aulas criativas. Papirus Editora, 2020 

MEYER, Cibele. Inteligências na Prática Educativa. Editora Intersaberes, 2012 

BORA, Marcelo. Pesquisa em ensino e sala de aula Diferentes vozes em uma investigação - 2ª Edição. Editora 

Autentica, 2019 

 



 

  

42 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO CULTURA MAKER 
CARGA 

HORÁRIA 
15H 

II. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

EMENTA 

Esta microcertificação aborda formas de construir uma aprendizagem mais significativa que 

trabalhe o desenvolvimento integral do aluno aliado às competências da BNCC para gerar a 

cultura de inovação no ensino básico e aborda o entendimento do poder da Cultura Maker 

para potencializar o aprendizado e fomentar o desenvolvimento do aluno e destaca as 

competências maker fundamentais no mundo de hoje, lançando olhares específicos para 

trabalhar a aplicação da cultura da inovação e atividades mão na massa no ensino infantil e no 

ensino básico. Também desenvolve a aplicação prática dos conceitos para o aprender fazendo 

e como desenvolver pensamento inovador através de técnicas para aprendizagem mão na 

massa e de como aplicá-las em espaços de aprendizagem inovadores. 

COMPETÊNCIAS 

 

 
Planejar e aplicar atividades de cultura inovadora / maker no ensino infantil e ensino básico, 

levando os alunos a aprenderem na prática. 

 

SUB- 

COMPETÊNCIAS 

● Planejar aprendizagens mão na massa integrados ao pensamento inovador; 

● Utilizar espaços e ferramentas que favoreçam a aprendizagem prática e inovadora. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

MÓDULO 01: A cultura maker 

O que é a cultura maker 

A aplicação da cultura maker no contexto da BNCC 

O Ensino Infantil e os 3 eixos de aprendizagem  

As competências da aprendizagem maker no ensino básico 

Espaços e recursos de aprendizagem 

MÓDULO 02: A aula maker 

A construção do aprendizado  

Estratégias e planejamento 

Construindo projetos 
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MÓDULO 03: Ferramentas de gestão de projeto 

Ferramentas de gestão 

Resultados de aprendizagem 

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DE REFERÊNCIA 

 MUNHOZ, Antonio. Aprendizagem ativa via tecnologias. Editora Intersaberes, 2019 

MENDES, Ademir. Didática e metodologia do ensino de filosofia no ensino médio. Editora Intersaberes, 2017 

SCHIAVON, Adriana. Criativamente: seu guia de criatividade em publicidade e propaganda. Editora Intersaberes, 2017 

 

V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARVALHO, Rodrigo; CAMOZZATO, Viviane. Educação, escola e cultura contemporânea: perspectivas 

investigativas. Editora Intersaberes, 2017 

 

BANDEIRA, Denise. Material didático: criação, mediação e ação educativa. Editora Intersaberes, 2017 

ROSA, Maria; ARNOLDI, Marlene. A entrevista na pesquisa qualitativa - mecanismos para validação dos resultados - 1ª 

Edição. Editora Autêntica, 2007 

  

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO Aprendizagem Baseada em Pesquisa no Ensino Básico 
CARGA 

HORÁRIA 
15H 

II. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

EMENTA 

Esta microcertificação apresenta a metodologia de aprendizagem baseada em pesquisa, que 

otimiza o aprendizado dos alunos para que alcancem os resultados desejados pelos educadores. 

Traz um equilíbrio perfeito entre pedagogia significativa, processos e exemplos originais de planos 

de aula para o educador continuar trazendo o questionamento e a pesquisa para a sala de aula. 

Vamos abordar o aprendizado dos diferentes métodos de pesquisa que orientam para 

desenvolvimento de projetos e de técnicas de aprendizagem e como desenvolver o amor pelo 

aprendizado através do lúdico, despertando a curiosidade. Compreensão de como apoiar os 

alunos à medida que eles mudam de um modelo de aprendizagem tradicional para uma sala de 

aula investigativa, onde o protagonismo do aluno é promovido e celebrado todos os dias. 

Entender como explorar as paixões, curiosidades e interesses dos alunos em sua sala de aula e 

fazer com que eles assumam o controle de seu aprendizado. 
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COMPETÊNCIAS 

Planejar e desenvolver atividades e projetos que utilizem a metodologia de aprendizagem 

baseada em pesquisa; 

Aplicar a metodologia baseada em pesquisa e avaliar os resultados dos alunos. 

SUB- 

COMPETÊNCIAS 

• desenvolver o interesse do aluno no aprendizado para toda a vida; 

• definir os melhores métodos de pesquisa a serem aplicados de acordo com o contexto; 

• proporcionar experiências de aprendizagem que estimulem a curiosidade e o interesse 

por novos conhecimentos; 

• apoiar os alunos na transição do modelo de aprendizagem tradicional para a sala de aula 

investigativa. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

MÓDULO 01: Um modelo inovador 

Escolas criativas 

A Arte de ensinar 

Trabalhando a criatividade 

MÓDULO 02: A aprendizagem baseada em pesquisa 

O que é pesquisa? 

O que é aprendizagem baseada em pesquisa ABP 

A ABP no ensino básico 

A transição do modelo de aprendizagem tradicional para a sala de aula investigativa 

Como implementar melhorias no processo 

A ABP focado no processo de resolução de problemas 

MÓDULO 03: Projetos de pesquisa 

3.1 Desenvolvendo projetos de pesquisa 

3.2 Como engajar o estudante no projeto de pesquisa 

3.4 Trabalhando Competências: comunicação oral escrita 

3.5 Resultados  

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DE REFERÊNCIA 

MENEGOLA, Maximiliano, SANTÁNA, Ilza. Por que planejar? Como planejar? - Currículo, área, aula. Editora 

Vozes, 2014 
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LUCK, Heloisa et al. A escola participativa. Editora Vozes, 2012 

CARDANO, Mario. Manual de pesquisa qualitativa. Editora Vozes, 2017 

 

V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MELO, Cleyson. Metodologias Ativas. Editora Freitas Bastos, 2019 

FARE, Monica et al. Bastidores da Pesquisa em Instituições Educativas. Editora Edi-PUC-RS,  2020 

FERNANDES, João; RIBAS, Rodolfo Sobre Mentes Criativas e Empresas Inovadoras. Editora Brasport, 2015 

 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO 
DESIGN THINKING E CRIATIVIDADE: PROTOTIPANDO A 

GAMIFICAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 
15H 

II. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

EMENTA 

 

Esta microcertificação apresenta formas para inovar e gerir projetos de inovação que incluam a 
criação de modelos mentais, abordagem para resolver problemas complexos e que apliquem os 
conceitos de empatia profunda, colaboração e experimentação, com registro e gestão através 
de ferramentas práticas para acelerar projetos de inovação que desenvolvam seu potencial 
criativo na prática. 
Os temas abordados nesta microcertificação incluem o conceito de Design Thinking e seus 

valores para inovar em projetos reais, empreender utilizando uma abordagem centrada no ser 

humano. Também são trabalhados o método para aplicação, como contextualizar a 

gamificação na aprendizagem e a aplicação de plataformas e aplicativos como ferramentas de 

apoio à aprendizagem. 

COMPETÊNCIAS 

  
● Inovar e gerir projetos de inovação com a aplicação das ferramentas do Design Thinking; 

● Construir ambiente para criação nas aulas, através de jogos interativos e lúdicos, 

aplicando a gamificação com plataformas e aplicativos. 

SUB- 

COMPETÊNCIAS 

● Pensar estrategicamente utilizando as ferramentas do Design Thinking para inovar e criar 

modelos diferenciados de aula e atividades de aprendizagem; 

● Colaboração e experimentação em projetos de inovação; 

● Resolver problemas complexos e que apliquem os conceitos de empatia profunda; 

● Atuar com gamificação no processo de aprendizagem fomentando o lúdico para os 

alunos; 

 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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MÓDULO 01: Design Thinking - Visão Geral 

O que é Design Thinking? 

Os Porquês do Design Thinking 

Perfis de Design Thinking 

MÓDULO 02: Design Thinking - Planejamento e Execução 

Identificar a Fase 1: Empatia – Imersão 

Descrever a Fase 1: Empatia - Observação 

Identificar a Fase 1: Empatia - Engajamento 

Entender a Fase 2: Definição - Entendimento 

Preparar a Fase 2: Definição - POV 

Determinar a Fase 3: Ideação – Brainstorming 

Selecionar a Fase 3: Ideação – Facilitando o Brainstorming 

Relacionar a Fase 4: Prototipagem – Tipos 

Organizar a Fase 5: Teste 

MÓDULO 03: Vivência 

Vivência na aplicação do Design Thinking em atividade proposta 

Apresentação dos resultados obtidos com a aplicação do design thinking 

MÓDULO 04: Gamificação - Visão Geral 

O lúdico na aprendizagem 

Gamificando a aprendizagem 

MÓDULO 05: A gamificação como processo de aprendizagem 

O que é a gamificação com o processo de aprendizagem 

Como trabalhar a gamificação na sala de aula 

As etapas da gamificação 

Avaliando com a gamificação 

MÓDULO 06: A tecnologia e a gamificação 
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Plataformas e aplicativos 

Trabalhando off line 

Desenhando uma aula gamificada 

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DE REFERÊNCIA 

MIRANDA, Simão. Oficina de ludicidade na escola.  Papirus Editora, 2016 

Giglio, Zula et al. Da criatividade à inovação. Papirus Editora, 2016 

ALVES, Rubens. A escola com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir. Ppapirus Editora, 2011 

V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MIRANDA, Simão. Oficina de dinâmica de grupos para empresas, escolas e grupos comunitários. Papirus Editora, 2017 

KRAJDEN, Marilena. O despertar da gamificação corporativa. Editora Intersaberes, 2017 

SANTAELA, Lucia. Gamificação em debate. Editora Blucher 2018 

 

 

TRILHA 5:   A TECNOLOGIA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO TIC E LETRAMENTO DIGITAL: APLICATIVOS ONLINE E OFFLINE 
MEDIANDO A APRENDIZAGEM 

CARGA 

HORÁRIA 
15H 

II. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

EMENTA 

A tecnologia é uma importante ferramenta que dá suporte à aprendizagem. Este curso 

traz o conceito de uso da tecnologia na sala de aula, direciona para técnicas de 

utilização aplicativos que podem ser trabalhados de maneira on line ou também off line 

e tornar a aula engajadora e motivante. 

COMPETÊNCIAS 
Aplicar ferramentas tecnológica, aplicativos on line e  off line, hardwares que suportem 
modelos de aprendizagem ativa engajando o estudante em sua aprendizagem 

SUB- 

COMPETÊNCIAS 

• Aplicar metodologias ativas suportada por aplicativos 

• Usar tecnologia na sala de aula 

• Trabalhar a criatividade no conceito de aprendizagem 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Módulo 1 – A tecnologia na sala de aula 

O uso da tecnologia na sala de aula 

Engajando através de tecnologia 
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I. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO COMPETÊNCIAS DIGITAIS: A TECNOLOGIA MEDIANDO A EDUCAÇÃO 
(APPLE, MICROSOFT, GOOGLE) 

CARGA 

HORÁRIA 
15H 

II. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

EMENTA 

São abordadas as principais ferramentas tecnológias para explorar a aprendizagem 

conceitual e  

como trabalhar as competências na sala de aula de forma presencial ou remota. 

COMPETÊNCIAS 

 

Construir modelos de aula que tragam as ferramentas tecnológicas como apoio, 

desenvolvendo nos alunos competências digitais e suportando o modelo de aula remota.  

SUB- 

COMPETÊNCIAS 

● Planejar e construir atividades adequadas às mais diversas metodologias ativas 

através da tecnologia; 

● Aplicar as atividades com base em metodologias ativas mediadas por tecnologias. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

MÓDULO 01: A Tecnologia na Educação 

A tecnologia como ferramenta de suporte 

Como utilizar a tecnologia na sala de aula 

O professor multitarefa 

MÓDULO 02: O modelo de aula remota, híbrida ou on line e a tecnologia 

Uma visão geral das plataformas de comunicação 

Microsoft 

Google 

Apple 

MÓDULO 03: A tecnologia sendo aplicada na prática 

Qual o melhor modelo 

Erros comuns 

Planejando uma aula 

Aplicativo 
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A aprendizagem colaborativa e a tecnologia 

Vantagens da tecnologia como ferramenta de apoio a aprendizagem 

Módulo 2 – Usando a criatividade 

Aplicativos on line 

Aplicativos Off line 

A criatividade na sala de aula 

Módulo 03 – A aprendizagem Ativa e a Tecnologia 

Trabalhando colaborativamente 

Invertendo a sala de aula 

Modelo avaliativo através da ferramenta tecnológica 

 

 

 

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DE REFERÊNCIA 

SANTAELA, Lucia. Gamificação em debate. Editora Blucher 2018 

TEZANI, Thais. Tecnologias da informação e comunicação no Ensino. Editora Pearson, 2017 

CARVALHO, Fabio. Tecnologias que Educam: ensinar e aprender com as tecnologias de informação e 

comunicação. Editora Pearson, 2009 

 

V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FONSECA, Edson; CARSTENS, Danielle. Gestão da tecnologia e inovação. Editora Intersaberes, 2019 

WUNSCH, Luana; JUNIOR, Alvaro. Tecnologias na educação: conceitos e práticas. Editora Intersaberes, 2018 

MUNHOZ, Antonio. Aprendizagem ativa via tecnologias. Editora Intersaberes, 2019 

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DE REFERÊNCIA 

BRITO, Glaucia; PURIFICAÇÃO, Ivonelia Educação e Novas Tecnologias: um repensar. Editora Intersaberes, 

2012 
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MORAN, José et al. Novas tecnologias e mediação pedagógica. Papirus Editora, 2015 

KENSKI, Vani. Tecnologias e tempo docente. Papirus Editora, 2013 

V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KENSKI, Vani. Educação e tecnologias: O novo ritmo da informação. Papirus Editora, 2010 

ZANCHETA, Juvenal. COMO USAR A INTERNET NA SALA DE AULA. Editora Contexto, 2012 

DIAS, Reinaldo. Tecnologias da gestão. Editora Pearson, 2015 

 
 
 

I. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO 
CONSTRUÇÃO DE PLANO DE AULA REMOTO MEDIADO POR 
TECNOLOGIA 

CARGA 

HORÁRIA 
15H 

II. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

EMENTA 

Temas abordados nesta microcertificação: 

● aprendizagem remota com uso das metodologias ativas; 

● a tecnologia como pano de fundo para planejamento de atividades presenciais, 

híbridas e remotas em uma educação 5.0. 

COMPETÊNCIAS 

 

Ao final dos estudos desta microcertificação, o egresso será capaz de mobilizar saberes para: 
● planejar aulas para aplicação remota, com ou sem o uso de tecnologias, definindo 

atividades, aulas ou projetos que utilizem metodologias ativas;  

● aplicar a tecnologia como ferramenta de apoio na aprendizagem remota. 

HABILIDADES ● construir um modelo de aula remoto suportado pela tecnologia 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

MÓDULO 01: Ambiente de Aprendizagem: presencial, híbrido, remoto, online 

Conhecendo os ambientes de aprendizagem 

Características dos diferentes ambientes de aprendizagem 

MÓDULO 02: O ambiente remoto mediado pela tecnologia 

A aprendizagem no modelo remoto - Metodologias Ativas 

Atividades de aprendizagem no modelo remoto 
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Avaliando no modelo remoto 

MÓDULO 03: A tecnologia no processo de aprendizagem remoto 

O uso da tecnologia na sala de aula 

Suporte da tecnologia para uso de metodologias ativas 

O uso de aplicativos na sala de aula 

MÓDULO 04: O plano de aula 

Estratégias de desenvolvimento de plano de aula 

Planejando a aula 

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DE REFERÊNCIA 

MASSIATI, Jaqueline. Formação continuada de professores e tecnologias digitais em educação a 

distância. Editora Intersaberes, 2017 

TEIXEIRA, Elizabeth; MOTA, Vera. Tecnologias educacionais em foco. Editora Difusão, 2011 

GIRAFFA, Lucia. Et al. (Re)Invenção pedagógica? Reflexões acerca do uso de tecnologias digitais na educação. Editora 

Edipuc- RS, 2012 

 

V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

OLIVEIRA, Ramon. Informática educativa: Dos planos e discursos à sala de aula. Papirus Editora, 2020 

MARCONDES, Beatriz et al. Como Usar Outras Linguagens na Sala de Aula - 7ª edição. Editora Contexto, 2010 

VEIGA, Ilma et al. A escola mudou. Que mude a formação de professores! - 3ª edição. Papirus Editora, 2011 

 

 

 

 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO A SALA DE AULA E APRENDIZAGEM DO FUTURO 
CARGA 

HORÁRIA 
15H 

II. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

EMENTA 

Um espaço inovador favorece o pensamento criativo e o trabalho criativo. Mas como será 

a sala de aula do futuro? Quais os modelos de aprendizagem e metodologia? Neste curso 

iremos focar em inovação, para entender a relação entre competências, do emocional, da 

metodologia, tecnologia e espaços inovadores de aprendizagem 
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COMPETÊNCIAS • Desenhar modelo inovadores que podem ser utilizados na sala de aula e praticas a 
competência da criatividade. Aplicar os conceitos de inovação na aprendizagem 

SUB- 

COMPETÊNCIAS 

• Trabalhar a criatividade na aprendizagem 

• Pensar de maneira inovadora 

• Planejar aulas diferentes do modelo tradicional 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Módulo 1 – O modelo de aprendizagem do futuro 

• O papel do socio emocional 

• As competências 

• Usando a criatividade 
 

Módulo 2 – Formação integral 

• Trabalhando soft skills 

• Trabalhando as hard skills 
Módulo 3 –Espaços de aprendizagem 

• O ambiente a nossa volta 

• Como quebrar paredes na sala de aula 

 

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DE REFERÊNCIA 

GONDIN, Sonia. Emoções, aprendizagem e comportamento social: conhecendo para melhor educar nos 

contextos escolares e de trabalho - 1ª Edição. Editora Casa do Psicólogo, 2015 

VILAS BOAS, Benigna. Virando a Escola do Avesso por Meio da Avaliação - 2ª edição. Papirus Editora 

RANGEL, Mary et al. Supervisão e Gestão na Escola: conceitos e práticas de mediação - 3ª edição. Papirus 

Editora, 2011 

V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALVES, Rubens. A escola com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir. Papirus Editora, 2011 

BACILA, Carlos. Nos bastidores da sala de aula. Editora Intersaberes, 2014 

BORBA, Marcelo et al. Pesquisa em ensino e sala de aula Diferentes vozes em uma investigação - 2ª Edição. 

Editora Autêntica, 2019 
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3.2. PROJETOS INTEGRADORES 

 

Neste curso serão realizados Projetos das Trilhas / Disciplinas. Ao todo serão realizados 5 ao 

longo do curso, os quais possibilitam as práticas e desenvolvimento de competências e habilidades, 

possibilitando uma formação integral. 

 

O aluno deverá apresentar os Projetos ao final de cada trilha / disciplina. O tema deve focar 

os conteúdos do curso, em consonância com os objetivos do mesmo. Os projetos deverão ser feitos 

individualmente ou em grupo de acordo com o projeto. A nota mínima para aprovação é 7,0 (sete) 

em cada um dos cinco projetos.  

Trabalhos com plágio não serão aceitos e configurarão motivo para reprovação. O plágio 

constitui uma ilegalidade e, portanto, o aluno que praticar tal ato terá sua reprovação automática 

no curso de pós-graduação. 

 

4. EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 

 

NOME GERÊNCIA /INSTITUIÇÃO Função 

Rubia Cavalli Faculdade Padre João Bagozzi – 
Escola de Educação 

Coordenadora 

 


