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O PLATÔ E depois?















E AGORA?





Todos tivemos um aumento na evasão e
uma baixa captação em 2020.2
Existe um cenário macroeconômico
desafiador
O Enem será em Janeiro e Fevereiro,
impactando na captação do início de 2021.

O que a gente sabe:



Experimentamos a tecnologia
de uma forma antes não realizada. 

E principalmente:

 Aprendemos que ela é o meio e não o
fim



Mudança
Metodológica

Mudança
Paradigmática



Cultura digital:

Tempo,
espaço &
relação.

Interconexão,
Inteligência
Coletiva &
Comunidade.









20% A 40%  DE VIRTUALIDADE
DISTRIBUÍDAS NOS COMPONENTES DA

MATRIZ CURRICULAR

SALA DE AULA INVERTIDA:



Consultores da ATMÃ Educar afirmam
que cursos com 40% de virtualidade

em cursos presenciais podem
proporcionar até 30% de redução de

custos.



A tecnologia como
potencializadora do processo de

aprendizagem:









Dados  para a
gestão da

aprendizagem



















Baby
Steps



Ava &
Sistema de
gestão &
Conteúdo



Quiz &

Enquete &

Pesquisa

Mentimeter

Socrative

Kahoot

Google Forms

Poll Everywhere



Apresen
tações & 

vídeos

Canva
Prezi

Power point
Google apresentações

Filmora
Sonic Pics



Organização
de ideias &

Aprendizagem
por projetos

Asana
Air Table

Trello
Ever Note

Coggle
Mind Meister





Interação Colaboração Criação

Pilares da utilização das tecnologias na
educação



Experimente, faça um piloto!

A melhor tecnologia é aquela que funciona
para a sua metodologia. 



Valorize os momentos presenciais
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O
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EN

TE



Enquete para os professores:

www.menti.com
 CÓDIGO 99 49 74 2



161docentes responderam a pesquisa período de aplicação: Junho a Setembro de 2020 . 4 IES diferentes (MG;RS;ES)



Dê suporte para a utilização das ferramentas

Proporcione o desenvolvimento da habilidade de
analisar os dados para a gestão da aprendizagem

Estimule-o a experimentar

Auxilie no planejamento híbrido, articulando o
estudo independente com o momento presencial.

Gestor



Muito provavelmente você não se tornará o
rei dos aplicativos de uma hora para outra. 

Esteja aberto e experimente, peça ajuda,
vai dar tudo certo!

Professor



Esteja próximo do aluno;
Fale a língua dele



21. ed. [s/n]: Papirus, 2000. Cap. 3. p. 133-163).

“É importante não nos esquecermos de que a
tecnologia possui um valor relativo: ela
somente terá importância se for adequada
para facilitar o alcance dos objetivos e se for
eficiente para tanto. As técnicas não se
justificarão por si mesmas, mas pelos
objetivos que se pretenda que elas alcancem,
que no caso serão de aprendizagem”

(MASETTO, Marcos T. MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA E O USO DA TECNOLOGIA. In: MORAN, José
Manuel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas Tecnologias e Mediação
Pedagógica.
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