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Cenário  do século XXI



—Salman Khan

O mundo de hoje necessita de uma força de 
trabalho composta de pessoas com interesse 

permanente em aprender, que sejam criativas, 
curiosas e autônomas, capazes de conceber e 

implementar novas ideias.



    Mundo VUCA

VUCA = Volátil, incerto, complexo e ambíguo. 

Volatile, Uncertain, Complex e Ambiguous

Transformações intensas e absolutamente disruptivas.

Fórum Econômico Mundial: 65% das crianças que estão 
no ensino fundamental trabalharão em profissões que 
ainda não foram inventadas.

Tecnologia já impacta quase todas as profissões.

O mundo VUCA da geração millennial está cheio de 
desafios e só uma mudança incrível irá permitir ao jovem 
participar plenamente das transformações que atendam 
suas expectativas.

Estamos preparando adequadamente as novas gerações?

BANI = Frágil,  ansioso, não -linear  e incompreensível 

  "Brittle", "anxious", "non-linear", "incomprehensible".

Frágil - Sistemas frágeis são suscetíveis a falhas repentinas e 
catastróficas. Simplesmente quebram de maneira incontrolável. 

Ansioso -A ansiedade está no nível mais alto de todos os tempos

Não-Linear - Estudiosos e tecnólogos gostam de falar sobre 
crescimento ou mudança exponencial, mas em um sistema não-linear 
normal, a causa e o efeito estão aparentemente desconectados, e por 
isso não há uma melhora exponencial também.  

Incompreensível - Estar vivo no século XXI é confiar em inúmeros 
sistemas complexos e incompreensíveis que afetam profundamente 
as nossas vidas. 

  Mundo BANI
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criadas.

Como esses  avanços afetarão o 
mercado?

*The Future of Jobs 2018 - Fórum Econômico Mundial.

 Hoje 71% do tempo de trabalho é realizado por 
humanos, enquanto  máquinas ocupam só 29%.*

 Alguns setores serão mais afetados,  como a contabilidade, 
secretariado,  fábricas de montagem, atendimento ao  cliente 
e outros. Outros segmentos,  terão novas vagas e 
oportunidades.

Nós precisaremos “atualizar” mais de
1 bilhão de profissionais até 2030. *



Uma transformação que também nos afeta

15,7 milhões de profissionais  
brasileiros serão afetados pela  

automatização até 2030*

O grande desafio do país será  
qualificar e requalificar as pessoas para 
novas funções, com a atualização dos 

profissionais.

*Consultoria McKinsey



Gap de qualificação 

12,2 milhões
sem trabalho

63%
dos empregadores não encontram candidatos qualificados

Fonte : https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-07/brasil-tem-122-milh%C3%B5es-de-pessoas-sem-trabalho-segundo-ibge 





Soft Skills



Fonte: Adaptado de Mapa do Ensino Superior o Brasil 2018.Semesp







Currículo Flexível  

  Letramento Digital 

           Hard Skills e Soft Skills

Necessidades Educacionais Atuais

Protagonismo

Aprender a aprender



A sala de aula do
 futuro é digital !



Sala de Aula Digital

A sala de aula digital refere-se ao desenvolvimento do conjunto de atividades 

previstas por meio do suporte tecnológico, que se integram e interconectam, 

otimizando os processos, favorecendo e intensificando a aprendizagem dos 

estudantes.





O ensino híbrido, ou blended learning, é uma das 
maiores tendências da Educação do século 21, que 
promove uma mistura entre o ensino presencial e 
propostas de ensino on-line – ou seja, integrando 

a Educação à tecnologia, que já permeia tantos 
aspectos da vida do estudante. 

Debates e 
orientação

Ferramentas
Digitais

Leitura e 
exercícios

Pesquisa de 
campo

Projetos e atividades mão 
na massa

Professor é mentor, orienta 
a aprendizagem

aluno é protagonista, constrói 
seu conhecimento

O aluno alterna momentos sozinho 
com outros, em grupo e com o 
professor.

Existem muitas possibilidades além da 
tecnologia!

ENSINO HÍBRIDO



         Ensino Híbrido
Antes da pandemia
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Ensino Híbrido
Pandemia



A sala de aula do
 futuro é digital !

73% Acreditam que o ensino mudará 
para o formato híbrido;

58% Passaram a ver de forma mais 
positiva o ensino on-line;

92% Acreditam que o trabalho a distância, 
ou o Anywhere Office, será mais comum;

Fonte:  “A nova realidade da educação” 
*Pesquisa feita com jovens de até 16 anos



Estratégias Diversificadas
Metodologias Ativas

Portfólios Digitais

Desafios Imersivos

Quizgames

Atividades Makers

Design thinking

Aprendizagem Criativa

Roteiros Pocket Learning

Serius Games

Quadros colaborativos 



Recursos Educacionais 

25



Sala de aula – Ateliê de aprendizagem
Professor  - Designer de Experiências

        

A sala de aula como ateliê de aprendizagem nada mais é do que um espaço voltado para criação, 

onde se permite a experimentação, produção e manipulação de diferentes materiais para gerar 

artefatos.

Em síntese conceber a sala de aula como um ateliê de aprendizagem significa permitir novas 

práticas, novas maneiras de pensar e aprender. 

 Busca-se adaptar a aprendizagem conforme as necessidades e características de cada 

conhecimento para que o estudante se aproprie de competências  e habilidades do seu campo 

profissional.



Novas salas de aula

Digital;

Estratégias Pedagógicas pautadas em Metodologias Ativas;

Recursos Tecnológicos Diversificados e Interconectados;

Sala de Aula concebida como  Ateliê de Aprendizagem;

Professor como designer de experiências de aprendizagem;



“O iletrado do século XXI não será aquele que 
não sabe ler e escrever, será quem não sabe 
aprender, desaprender e reaprender” – 
Alvin Toffler



Obrigada!

https://linktr.ee/ThuinieDaros

@thuiniedaros

https://linktr.ee/ThuinieDaros


Desafios da formação docente e 
novas formas de aprender a partir do 

microlearning
Professora Karina Tomelin



Qual o cenário atual na educação?

        

?



Brasil

+2,5 milhões de professores

71% acesso a internet

+70% de mulheres



DESAFIOS DA EDUCAÇÃO

No Brasil, os desafios educacionais são muitos, a começar pela desigualdade 
social, de oportunidades e de recursos. As diferenças geográficas, regionais 
e econômicas não são favoráveis ao desenvolvimento integral da população.

Em contrapartida, sabe-se que a educação é responsável por promover mudanças, 
novas oportunidades, melhorias na qualidade de vida e desenvolver econômica, social e 
sustentavelmente uma nação. Sabe-se, também, que o professor é parte fundamental 
para atingir tais objetivos, e investir, ampliar e promover as possibilidades para o seu 

aperfeiçoamento é essencial. 

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

DESIGUALDADES



No futuro, veremos que as empresas mais competitivas serão aquelas 
que investiram pesadamente em seu capital humano, nas habilidades e 

competências de seus funcionários.
Saadia Zahidi, diretora-executiva do Fórum Econômico Mundial.

FUTURO DOS EMPREGOS

66% dos empregadores espera retorno 

sobre o investimento em requalificação

44%  espera operar com  força de 

trabalho remotamente

Líderes esperam requalificar mais de 

70% de seus funcionários

84% dos empregadores digitalizarão os 

processos de trabalho

94% dos líderes esperam que os 

funcionários adquiram novas habilidades
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10 COMPETÊNCIAS PARA 2025

1.Pensamento analítico e inovação

3. Resolução de problemas 
complexos

4. Pensamento crítico e análise

2. Aprendizagem ativa e estratégias 
de aprendizagem

5. Criatividade, originalidade e 
iniciativa
 

6. Liderança e influência social

8. Design tecnológico e 
programação

9. Resiliência, tolerância ao 
stress e flexibilidade

7. Utilização da tecnologia, 
monitorização e controle

10. Raciocínio, solucionar 
problemas e ideação

Word Economic Forum. The Future of Jobs. Report 2020
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DESAFIOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA

Assertividade
Encaixar possibilidades 
de formação na agenda 

da maioria dos 
professores

Nem sempre as 
instituições têm claro 

suas próprias 
necessidades. 

Ser assertivo na 
formação dando a cada  

professor o que ele 
realmente  precisa

Tempo Identidade



MICROLEARNING

LEVEFOCO

Conhecimento 
organizado para 

desafios 
pontuais

Associa design e 
conteúdo de 

maneira atraente

CONDENSADO

Pequenas 
porções de 

conhecimento 
em um curto 

espaço de tempo

Diminui a sobrecarga 
cognitiva no processo 

de ensino e 
aprendizagem

ATRAENTE



Tutoriais
Infográficos

Práticas 
compartilhadas

Dicas

CARACTERÍSTICAS



ETAPAS DO MICROLEARNING



TRILHA DE APRENDIZAGEM

INTRODUÇÃO CONCEITO DESAFIO DICASHISTÓRIA SAIBA+



Karina Tomelin

O professor é o 
protagonista de seu 
próprio aprendizado



Obrigada!

https://linktr.ee/karinatomelin
https://www.linkedin.com/in/karinanonestomelin/
@karinanonestomelin

https://linktr.ee/karinatomelin


Luciana Santos
Processos Avaliativos e 
Gestão da Aprendizagem



O Currículo 
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Metas para a 
aprendizagem do aluno 
(habilidades, 
conhecimentos e atitudes)

Conteúdo (o assunto no qual as 
experiências de aprendizado são 
incorporadas)

Sequência (a ordem em 
que os conceitos são 
apresentados)

Métodos e atividades 
instrucionais; recursos instrucionais 
(materiais e configurações)

Avaliação (métodos usados   para 
avaliar a aprendizagem do aluno 
como resultado dessas experiências)

Atualizações nos 
processos de ensino e 
aprendizagem, baseados 
na experiência e 
avaliação

Um currículo é um plano acadêmico formal para as experiências de aprendizado dos alunos em busca de um diploma universitário. O 
termo currículo, amplamente definido, inclui:



Componente 
Curricular
(Currículo)

Objetivos de 
aprendizagem
(planejamento)

Estratégias de 
Avaliação

Instrumentos de 
Avaliação

(personalização)

Habilidades e 
Competências

Na prática: o currículo deve evidenciar a 
aprendizagem



Diagnóstica (análitica)

Mensura a performance (desempenho em 

relação a: conteúdos/habilidades em 

diferentes dimensões: cognitiva, 

procedimental, atitudinal. 

Formativa(processual) 
Identifica  de forma contínua os diferentes 

estágios de domínio conceitual e de outras 

dimensões da aprendizagem. (Itinerários 

formativos)

Somativa 
(classificatória)
Destinada a atribuição de notas; estimativa 

de rendimento dos alunos.

Tipos de avaliação



TECNOLOGIAS

CRIATIVIDADE

COLABORAÇÃO
COMPARTILHAMENTO

Que carreira você quer seguir?
(percurso fixo, conhecido, ênfase no conteúdo)

EDUCAÇÃO

Que problema você quer resolver?
(percurso multidisciplinar, personalizado, fluído; 

 ênfase na criatividade, comunicação, colaboração e 
pensamento crítico)

O QUE MUDA?



RELEVˆˆANCIA NA AVALIAÇÃO

● conhecimentos curriculares;
●  (o que o aluno é 

capaz de fazer) 
●  atitudes e valores



Como identificar uma habilidade 
mensurável

Avaliar o impacto da regulação jurídica sobre a forma de 
organização econômica de uma startup.



Estratégias de avaliação

Estão associadas a intencionalidade do processo 
avaliativo

Evidenciam:
Objetivos de aprendizagem; 
Objetos de conhecimento (conteúdo);
Habilidades previstas.



Instrumentos 
de avaliação

Os instrumentos de avaliação possibilitam 
o acompanhamento da aprendizagem do 
aluno, expressam o seu desempenho e 
estão atrelados às estratégias de 
avaliação previamente planejadas.



Um modelo 
prático

Avaliar usando de 2 a 4 indicadores de avaliação (usar as 
habilidades) entendendo que nem tudo que é desenvolvido no 

componente curricular precisa ser avaliado.

Exemplo de COMPOSIÇÃO DA NOTA:

Distribuição dos pesos avaliativos: 

● 30% Produções práticas
● 40% prova

● 30% atividade reflexivas/analíticas



Obrigada!

https://www.linkedin.com/in/luciana-santos-757bb5115/
http://simplificaedtech.com.br/
@lucianasantos

https://www.linkedin.com/in/luciana-santos-757bb5115/
http://simplificaedtech.com.br/


Revisão Curricular como aceleradora 
da inclusão de professores e alunos na 

Educação e na Sociedade 5.0
Fernanda Furuno



… a era 5.0



A evolução da Sociedade



Valores e objetivos da Sociedade 5.0



Avanço da Transformação Digital



Nossa vida está em transformação



… e a educação?



Para gerar engajamento é importante o 
desenvolvimento da empatia e também uma 

aprendizagem significativa. 
As novas gerações precisam ser protagonistas 
e ter oportunidades para desenvolver projetos 
para resolver problemas do mundo real com a 

aplicação da teoria, contando com a orientação 
dos professores e de forma que gere boas 

experiências.



Atendendo as DCNs de cada curso, é possível 
criar modelos curriculares inovadores, que 

reflitam tanto do PDI, nos PPCs, nos planos de 
ensino e planos de aulas com foco no 

desenvolvimento de habilidades e 
competências, acompanhando os desafios e as 
evoluções de cada área, colaborando e fazendo 

diferença nas comunidades atendidas pelas 
IES. 

(projetos integradores / curricularização da 
extensão)



Obrigada!

https://www.linkedin.com/in/fernandafuruno/
http://www.dreamshaper.com
@fernandafuruno

https://www.linkedin.com/in/fernandafuruno/
http://www.dreamshaper.com






APOIADORES


