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A adaptação a sociedade do futuro é uma questão 
de sobrevivência para a área da educação.

EDUCAÇÃO/Formação/Colégio Alfredo Dantas/vídeos/Convergência.mp4


Não existe uma infância ou uma juventude, mas sim muitas 
infâncias e juventudes, que, na multiplicidade de modos de ser e 

viver, constituem-se como produtoras de cultura e construtoras 
de novas realidades. 

https://www.youtube.com/watch?v=9NmSsmYked4




Educação Disruptiva

1. O PODER

Passar do sistema autoritário para o democrático: docente, não-docente, estudante e não-estudante;

2. O INVISÍVEL

Deixar de trabalhar de formas automáticas, ver o que está fora da escola;

3. TEMPO ESPAÇO

Romper o espaço e tempo rígidos e convertê-los em tempo-espaço flexível. Mudar a disposição espacial,
incorporar a pintura, a música, danças e outras artes no cotidiano escolar;

4. INFORMAÇÃO

Sair de um quadro de informação fechado e entrar em um aberto. Cultivar uma sala de aula com cultura
visual e entretenimento, se utilizar da música e da arte contemporânea, como performances, fotografias,
esculturas;

5. CONHECIMENTO

Evoluir de um sistema de reflexão para um sistema de produção e de metodologia de projetos.

6. PERGUNTAS

Lançar uma série de perguntas, estimulando os alunos a indagarem, discutirem e debaterem entre si e o
educador, inclusive, sobre o processo educativo, sobre a metodologia utilizada etc.

http://www.idd.com.br/blog/idd-news/8-carateristicas-para-alcancar-a-melhor-qualidade-do-produto
http://www.idd.com.br/blog/idd-news/as-melhores-vantagens-de-se-usar-o-novo-aplicativo-tendon
http://www.idd.com.br/blog/idd-news/12-passos-magicos-para-planejar-um-projeto-super-eficiente
http://www.idd.com.br/blog/idd-news/por-que-ter-uma-certificacao-black-belt
http://www.idd.com.br/blog/idd-news/fundamentos-para-entender-porque-empresas-nao-podem-mais-viver-sem-uma-gestao-de-ativos
http://www.idd.com.br/blog/idd-news/cinco-otimos-motivos-para-fazer-uma-pos-graduacao-especializacao-em-2017


BNCC E INOVAÇÃO

Metodologias Ativas:

• Contribuem para tornar o aluno
protagonista de sua própria
aprendizagem, evitando que ele fique
“passivamente esperando que o
conhecimento seja entregue” (LITTO,
2010).

Aprendizagens Colaborativas:

• Auxiliam para que o aluno possa
construir o seu conhecimento com
maior profundidade, através de
atividades colaborativas (PALLOF &
PRATT, 2002).



Personalização:

• Emprego de ensino híbrido visando
“melhor aproveitamento do tempo
do professor para momentos de
personalização do ensino por meio
de intervenções efetivas” (BACICH et
al, 2015).

Contextualização:

• Desenvolvimento de metodologias
ativas no processo ensino-
aprendizagem com desafios,
atividades complexas e
contextualizadas (MORAN, 2015).

BNCC E INOVAÇÃO



Sala de Aula Invertida:

• Realização de atividades que caracterizam
o processo como uma técnica de sala de
aula invertida (BERGMAN; SAMS, 2016) e
(VALENTE, 2017).

Papel do Professor:

• Papel alterado durante o processo,
traçando estratégias diferenciadas no
ensino presencial, com o intuito de
aproximar o aluno da tecnologia, pesquisa
e projetos (HORN & STAKER, 2015).

BNCC E INOVAÇÃO



BNCC, INOVAÇÃO E GESTÃO 
PEDAGÓGICA

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

• Ampliação do repertório de ações
inovadoras para o contexto
educacional;

• Participação em debates online com
especialistas da área de Educação para
discutir temas relacionados às
temáticas desenvolvidas no processo
formativo;

• Desenvolvimento profissional contínuo
por meio da formação presencial bem
como por meio de ambientes virtuais
de aprendizagem.



Portanto: BNCC e Inovação



Apoio da ManatenedoraApoio da Mantenedora



BNCC: Inovação e Sustentabilidade 
Humana 

• A identidade do ser humano se tece na conjugação
harmônica entre sua natureza individual e social.

• Individualismo, desenraizamento cultural,
modismos, relativismo ético, entre outros são
sintomas de perda de identidade.

• No campo da educação, ações como acolhida e
respeito à dignidade pessoal, orientação e atenção
aos dramas pessoais, uma pedagogia dialógica e
respeitosa da alteridade, formação do espírito
crítico e outras tantas iniciativas alicerçadas na
realidade dos educandos na atualidade podem
contribuir para a reconstrução da identidade
pessoal.



Uma educação evangelizadora no âmbito da 
comunidade e da sociedade

• Superação da fragmentação da vida e a busca de relações mais
humanas.

• Urge uma educação que contribua para o rompimento da redoma de
um indivíduo hiperindividualista, hiperconsumista e hiper-hedonista.

• O grande desafio da educação inovação é contribuir para a superação
do escândalo da exclusão e da violência, no seio de uma sociedade
consumista e excludente.

• A educação pode ser um importante fator de reconstrução do tecido
social, que a mercantilização das relações humanas e institucionais,
operadas pelo sistema liberal capitalista, tendem a fragmentar e
destruir a sociedade.



Globalizar a esperança é a missão específica da educação para o 
humanismo solidário. 

Uma missão que se realiza por meio da construção de relações educativas e 
pedagógicas que formem para o amor cristão, que criem grupos assentes na 

solidariedade, nas quais o bem comum esteja associado virtuosamente ao bem de 
cada um dos seus membros, que transformem o conteúdo das ciências em 

conformidade com a plena realização da pessoa e da sua pertença à humanidade

EDUCAÇÃO/Formação/Divina Pastora Sao Luis MA jan 2019/vídeos/CULTIVAR A ESPERANÇA.mp4


ECOLOGIA INTEGRAL

NÍVEL ÉTICO E ESPIRITUAL: 
Ecumenismo e diálogo com todas 

as pessoas de boa vontade

NÍVEL CRÍTICO DA BUSCA DE UM 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 

INTEGRAL, PARA ALÉM DO 
PARADIGMA DA TECNOCIÊNCIA: 

Inclui toda a humanidade.
Preocupação especial com os pobres 

e excluídos - não há espaço para a 
globalização da indiferença.



O progresso humano autêntico possui 
um carácter moral e pressupõe o 

pleno respeito pela pessoa humana, 

mas deve prestar atenção também ao 
mundo natural e «ter em conta a 
natureza de cada ser e as ligações 
mútuas entre todos, num sistema 

ordenado».
João Paulo II, Carta enc. Sollicitudo rei 
socialis (30 de Dezembro de 1987), 34

NÍVEL ÉTICO E 
ESPIRITUAL

NÍVEL DA BUSCA DE UM 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E INTEGRAL

ECOLOGIA INTEGRAL



PATRIARCA BARTOLOMEU:

«Quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus; quando os 
seres humanos comprometem a integridade da terra e contribuem para a mudança 

climática, desnudando a terra das suas florestas naturais ou destruindo as suas zonas 
húmidas; quando os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar... tudo isso é 

pecado».[15] Porque «um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um 
pecado contra Deus».



O QUE ESTAMOS 
FAZENDO DAS 

NOSSAS 
VIDAS!!!!!

Apresentação Roberta/SO VEJA ESTE VIDEO QUEM AMA SUA FAMILIA PREPARE SE PARA CHORAR.mp4


INOVAR, EDUCAR, 
FORMAR PARA E POR 

COMPETÊNCIAS

1. Outro modo de vida.

2. Educar para a aliança entre a 
humanidade, ambiente e 
tecnologia.

3. Conversão pedagógico-ecológica



“Para educar é preciso sair de si mesmo e
permanecer no meio dos jovens,
acompanhá-los nas etapas do seu
crescimento, pondo-se ao seu lado. Um
educador transmite conhecimentos e
valores com as suas palavras, mas só será
incisivo sobre os jovens se acompanhar as
palavras com o testemunho, com a sua
coerência de vida. Sem coerência não é
possível educar!”.
(PAPA FRANCISCO, Discurso aos estudantes das escolas
dos Jesuítas na Itália e Albânia, 7 de Junho de 2013).



Obrigada
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