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Perguntas 

desafiadoras!

http://bit.ly/desafio18



Comunidade 

Reflexiva!

http://bit.ly/anec0418



Para 
quem?

Para 
que?

Sociedade

Economia

Jovens e 
adolescentes

Como promover 

aprendizagem significativa?1



http://bit.ly/kodak18
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A Guerra A Felicidade

SOCIEDADE
Homo Deus- uma breve história do amanhã, 

Yuval Noah Harari,

Inteligência
Inteligência artificial

Consciência

Algoritmos

HOMO SAPIENS HOMO DEUS

A Fome

A Peste

A Divindade

A Imortalidade



2 INOVAÇÃO: 
Repensar antigas atividades!

Spotify

Netflix

AirBnB

Google

Booking

Uber

OLX



3 PROFISSÕES DO FUTURO
Próximos 5 anos

ESPECIALISTAS 
EM IMPRESSÃO 3D e 

REALIDADE 
VIRTUAL

CURADORES DIGITAIS e 
DESIGNER DE 

TECNOLOGIAS PARA 
VESTIR

ANALISTA DE 
CIDADES DIGITAIS

PROFESSOR 
FREELANCER

CONSELHEIRO 
FITNESS

CONSULTOR DE 
SAÚDE

TRIBER 
Unir pessoas de 

diferentes culturas



8000 aC 1750 1950 2000 2015

AVANÇOS NA 
INDÚSTRIA 

QUÍMICA, 
PETRÓLEO,

ELÉTRICA E AÇO

Energia elétrica 1879

Telefone 1860

Carro 1874

Avião 1890

Rádio 1905

Televisão 1925

INTERNET

AOL 1990

Netscape 1994

MSN 1995

Yahoo 1994

ICQ 1996

ROBÓTICA

BIG DATA

CLOUD COMPUTING

ANALYTICS

Watson IBM

Baby Wow Analu

Carro autônomo Google

INGLATERRA 
DESENVOLVE

MÁQUINA A 
VAPOR

Industria têxtil 

e de ferro

Ferrovias

Linha de
produção

Pesquisa
Comunicação

Autonomia
Relacionamentos

Autoria

Criatividade
Inovação

Uso das TICs

Era Agrícola Era Industrial Era Informação Era Conhecimento Era Inteligência Artificial

1760 - 1840

1ª Revolução
Industrial

1850 - 1945

2ª Revolução
Industrial

1950 - 2000

3ª Revolução
Industrial

2000-2015

4ª Revolução
Industrial

5ª Revolução
Industrial

Trabalho
braçal

AUTOMAÇÃO

CONTROLE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO

Wikipedia 2001

Orkut 2004

Facebook 2004

Youtube 2005

Twitter 2006

Instagram 2010

Wordpress 2003

Waze 2008

https://www.youtube.com/watch?v=WLVi5ePu36E
https://www.youtube.com/watch?v=y3SnrImFkdc
https://www.youtube.com/watch?v=VjjBKreAwEk


O futuro da tecnologia é, 
simultaneamente, inspirador e 
assustador, promissor e disruptivo.

Michell Zappa, 2017

“ “



3 AUTOMATIZAÇÃO: 
A probabilidade em diferentes profissões

96

94

92

89

84

81

58

48

11

7

4

0,4

0,4

Recepcionistas

Escriturários

Vendedor de varejo

Taxistas e motoristas

Seguranças

Cozinheiros

Conselheiros financeiros

Programadores

Reporteres

Cantores e compositores

Advogados

Médicos

Professores de educação básica



Fontes: Fórum Econômico Mundial, Organização Internacional do trabalho e consultoria McKinsey

Menos qualificados
Atividades 
elementares, em 
geral manuais, 
como faxineiros, 
ambulantes e 
pedreiros

Mais qualificados
Profissionais liberais, 
técnicos e gerentes

Essas mudanças tendem a 
aumentar a flexibilidade do 
mercado, com crescimento 
do trabalho autônomo ou 
independente

No Brasil, a tendência de 
redução das vagas de 
menor qualificação e 
aumento das que exigem 
mais já ocorre e deve se 
intensificar

19,7

17 15,6 15,6

18,4

19,9

22,222

2000 2010 2017 2021

6 em cada 10
trabalhos podem ter mais de 
30% de suas atividades 
automatizadas em breve

BRASIL
7ª economia mundial

79º em desigualdade social

TENDÊNCIA
aumenta de desigualdade 

e maior necessidade de 

qualificação

DISTRIBUIÇÃO DO EMPREGO NO BRASIL
Por tipo de trabalho, em %



No Brasil, apesar das habilidades dos 
estudantes de 15 anos estarem melhorando, 
no ritmo atual de avanço levará 

Banco Mundial, setembro 2017

75 anos
para alcançar a média dos 
países ricos em matemática

e em leitura, 263 anos.



Economia4

Os estudantes estão fracassando na aquisição de 
habilidades que os direcionem para o sucesso em um 
mercado global altamente competitivo e dinâmico.

OCDE, Avaliação 2012
Os líderes de negócio argumentam que existe 

uma profunda desconexão entre o que a escola
ensina e o que realmente é necessário ao

mercado de trabalho.

Gabriel Zinny, en “Educación 3.0, la batalla por el 
talento en America Latina”

80% das empresas acreditam que é muito difícil 
encontrar as habilidades básicas e 
socioemocionais nos empregados em potencial 
da América Latina.

BID, 2014



SUCESSO DOS 
OUTROS

Habilidades, não diplomas, definem hoje os 

melhores talentos, diz CEO do LinkedIn
https://www.brainpickings.org/2014/01/29/carol-dweck-mindset/

FIXED MINDSET
Inteligência é estática

GROWTH MINDSET
Inteligência pode ser desenvolvida

Tem o desejo de ser inteligente, mas 
na realidade tem tendência a...

Tem uma tendência a aprender e, 
portanto, uma tendência a...

... evitar desafios

... desistir facilmente

... ver os esforços como infrutíferos

... ignorar feedbacks negativos

... sentir-se ameaçado pelo sucesso dos outros

Como resultado, desistem mais cedo e não 
usam todo o seu potencial

Tudo isso, confirma uma visão limitada de mundo.

DESAFIOS

OBSTÁCULOS

ESFORÇOS

CRITICIDADE

... abraçar desafios

... persistir para superar desafios

... ver os esforços como um caminho para as conquistas

... aprender com as críticas

... Encontrar lições e inspirações nos sucessos dos outros

Como resultado, alcançam conquistas 
cada vez maiores!

Tudo isso dá uma sensação de livre arbítrio.

Segundo ele, o LinkedIn quer alguém com paixão pelo que faz, ética, 
perseverança, lealdade e mentalidade de crescimento (o "Growth Mindset" 

sobre o qual tem se falado tanto no mundo corporativo recentemente).

TWO MINDSETS
Carol S. Dweck, PhD.



Jovens Empreendedores

80% dos jovens entrevistados pelo LIDE Futuro querem
empreender e ter seu próprio negócio em 10 anos.



Jovens Empreendedores

AUTOGESTÃO

GESTÃO 
FINANCEIRA

RESILIÊNCIA

AUTORREFLEXÃO
HUMILDE

FERRAMENTAS 
ANALYTICS

E-COMMERCE

MÍDIAS  SOCIAIS

EMPATIA ATITUDE



TER UM NOVO OLHAR...



7 ESCOLA CRIATIVA
Ken Robinson

Se ensinarmos os estudantes de hoje 

como ensinávamos os de ontem, nós 

roubaremos deles o amanhã.

Mentores (não professores)

Recursos  tecnológicos

Cultura pedagógica 
sustentada pela inovação

Educação como estímulo a 
curiosidade, ao olhar crítico 
para a complexidade e autoria

John Dewey

Conteúdos curriculares a 
serviço das competências



Teoria dos Big Five

Partners for 21st Century Skills
Série de Diálogos

8

Enfrentar os 

desafios do 

Século 21:

Abertura a novas experiências: estéticas, culturais e intelectuais,    

engajamento e resiliência

Consciência: esforço, organização, responsabilidade, 

autoconhecimento, autogestão

Extroversão: interesse pelo mundo externo (pessoas e coisas), 

comunicação intrapessoal e interpessoal

Amabilidade: agir de forma colaborativa, ter compaixão, respeito ao 

próximo, gentileza, senso de justiça, respeito

Estabilidade emocional: previsibilidade, consistência nas reações     

emocionais, coerência, autocontrole e autoconfiança

http://educadigital.org.br/estudocieb/multimidia



“ “

EDUCAÇÃO:

A ideia central da qual nós nunca deveríamos 
nos esquecer é que nossa missão é encher os 
estudantes de oportunidades que a maioria 
deles nunca mais terá na vida.

Ronaldo Mota





ESCOLAS CRIATIVAS
A revolução que está transformando a Educação10

Nos últimos anos, a população mundial
duplicou de 3 bilhões de habitantes para
mais de 7. Somos o maior número de
habitantes que jamais habitou a Terra.
As tecnologias digitais estão
transformando nossa forma de
trabalhar, jogar, pensar, sentir e nos
relacionar. Essa revolução está apenas
começando! Os velhos sistemas
educativos não foram criados com este
mundo em mente. Melhorá-los a partir
dos sistemas tradicionais não resolverá
os desafios que enfrentamos na
atualidade. Não temos que repará-lo, e
sim transformá-lo.”

Ken Robinson



BNCC
Noções fundantes

EXERCÍCIO DA CIDADANIA
QUALIFICAÇÃO PARA O 

TRABALHO

CONHECIMENTOS E 
COMPETÊNCIAS
LDB – ARTIGO 9o

SOCIEDADE JUSTA, 
DEMOCRÁTICA e INCLUSIVA

FORMAÇÃO INTEGRAL

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

• as competências são comuns, os currículos 
são diversos

• os conteúdos curriculares estão a serviço do 
desenvolvimento de competências

12



Computing in the England national curriculum
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/23

9033/PRIMARY_national_curriculum_-_Computing.pdf

Entender a lógica dos algoritmos

Criar e desmistificar programas simples

Usar a lógica para prever o 
comportamento em programações 
simples

Criar, organizar, armazenar, 
manipular e recuperar dados

Reconhecer usos comuns da TI além da 
escola

Usar tecnologia com segurança e 
respeito, mantendo suas informações 
pessoais de forma privada

Saber onde buscar ajuda em situações 
de risco

Ciências da 
Computação

Tecnologia da 
Informação

Alfabetização 
Digital

Desenhar, escrever, depurar e decompor 
programas em partes menores

Usar sequências, seleção e repetição em 
programas: trabalhar com variáveis e 
várias formas de entradas e saídas

Corrigir erros em algoritmos e programas

Identificar oportunidades de 
comunicação e colaboração na 
Internet

Fazer buscas eficazes: entender como 
os resultados são apresentados e 
ranqueados, verificar confiabilidade da 
informação

Selecionar, utilizar e combinar uma 
variedade de softwares de acordo com 
seus objetivos: organizar analisar, validar 
e apresentar dados e informações

INICIAL

AVANÇADO

INICIAL

AVANÇADO

INICIAL

AVANÇADO



DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DEL

SIGLO XXI

IMPLEMENTAR
METODOLOGÍAS

ACTIVAS

AUTO REFLEXIÓN
HUMILDE

PROMOVER Y PARTICIPAR 
DE COMUNIDADES 

VIRTUALES

REPENSAR TIEMPOS Y ESPACIOS 
(PERSONALIZAR)

HACER CURADORIA Y 
UTILIZAR REAS

ANALIZAR DATOS Y 
EVALUAR RESULTADOS

COMPETENCIAS DOCENTE
ENLACES, ISTE y UNESCO

PROMOVER LA CULTURA 
DIGITAL



TEMAS

Eu e meu Mundo

Pequenos Chefs

Contadores de Histórias

Projeto Pedalar

Fenômenos da Natureza

Grandes Personalidades

Brincadeiras de Criança

O Programa Aprender em Rede

foi reconhecido pelo Papa 

Francisco como uma iniciativa 

educacional inovadora e recebeu 

menção especial em evento no 

Vaticano em fevereiro de 2015.

TECENDO REDES
essia.com/@oficinadigital/tecendo-redes

BLOG EXAME CRESCER EM REDE
https://exame.abril.com.br/blog/
crescer-em-rede/

PROGRAMA CRESCER EM REDE
http://www.cresceremrede.org.br/

PROGRAMA SUA CLASSE BRASIL
https://www.suaclasse.net.br/shared/
login/www/index.html

Oportunidades de aprendizagem com 

o Instituto Crescer

APRENDER EM REDE
http://www.aprenderemrede.org.br/

16



“A melhoria da qualidade da Educação de nosso país é questão 

urgente e somente com um novo olhar, muita criatividade, 

coragem e disposição iremos reverter os resultados 

educacionais, sendo capazes de desempenhar o papel que cabe 

a cada um de nós que atua na área de educação: colaborar 

para que crianças e jovens sejam capazes de ter e 

perseguir seus sonhos!“  

Contato

Dra. Luciana Allan

E-mail: luciana@icrescer.org.br

Facebook e Linkdin: Luciana Allan

Blog Exame: Crescer em Rede

mailto:luciana@institutocrescer.org.br


Comunidade 

Reflexiva!

http://bit.ly/anec0418



Jogo!

kahoot.it


