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Os alunos são o centro do nosso modelo 
de formação. Entendemos como edu-
cação de qualidade aquela que prepara 

o estudante para um futuro com propósito e 
que apoia o seu desenvolvimento de manei-
ra integral, aperfeiçoando seu conhecimento 
acadêmico, suas habilidades socioemocionais 
e seu compromisso com a comunidade. Cada 
aluno é visto como um futuro líder, um sujei-
to com capacidade para aprender a aprender, 
capaz de se constituir como pesquisador que 
pensa, planeja e desenvolve soluções para as 
problemáticas cotidianas. Sujeitos aptos a se 
descobrirem capazes de desenvolverem seus 
talentos e exercer uma cidadania crítica, pro-
movendo mudanças positivas para suas pró-
prias famílias e comunidades.

1. Alunos empoderados e cidadãos

O que queremos ver
em nossos agentes
de mudança?

www.ensinabrasil.org



Para alcançar essa educação de quali-
dade, buscamos formar participantes 
(Ensinas) líderes de si, mediadores 

de suas salas de aula e com grande com-
promisso com as comunidades e com o 
sistema educacional. Essa formação está 
associada a um conjunto de competências 
as quais aspiramos que todos os nossos 
participantes desenvolvam ao longo dos 
dois anos do programa: altas expectativas, 
mentalidade de crescimento, visão sistê-
mica e estratégica, responsabilização e 
execução, resiliência, empatia e trabalho 
em rede. Acreditamos que assim, após os 
dois anos, os Ensinas seguirão trabalhan-
do - impulsionados pela experiência, pela 
formação e pela rede - nas transformações 
necessárias para que um dia toda as crian-
ças tenham uma educação de qualidade.

2. Ensinas competentes e Futuras Lideranças
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Acreditamos que a base de toda mu-
dança de qualidade na educação são 
as relações humanas. Valorizamos 

o vínculo com os estudantes, familiares e 
todos os membros da comunidade escolar, 
para desenvolver uma visão contextualiza-
da e a convicção necessária para garantir 
uma educação de qualidade. Além disso, 
reconhecemos a importância da conexão 
com pessoas que atuam em diferentes 
campos dentro da educação, para acelerar-
mos o caminho rumo ao objetivo comum: 
expandir as oportunidades, habilidades e 
protagonismo dos alunos.

3. Redes Engajadas

www.ensinabrasil.org
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Como formamos os
nossos participantes?

www.ensinabrasil.org
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Uma parte importante do Programa de 
Desenvolvimento dos nossos partici-
pantes é a formação inicial intensiva 

com foco em práticas pedagógicas, criação 
de uma cultura de aprendizagem, desen-
volvimento de habilidades de liderança e 
reforço de conhecimentos sobre o sistema 
educacional. Acreditamos que esses conhe-
cimentos são essenciais para que os Ensi-
nas tenham um impacto positivo tanto nas 
vidas dos seus alunos ao longo do progra-
ma quanto no sistema educacional como 
um todo ao longo de suas carreiras. 

Valorizamos a experiência prática combi-
nada com momentos de reflexão para o de-
senvolvimento de excelentes professores. 
Por isso, nas mais de 200h presenciais dessa 
formação inicial (que compõem o nosso “In-
tensivão”), os Ensinas participam de sessões 
voltadas para o desenvolvimento de práticas 

1. Formação Inicial (250h)
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docentes; conversas com importantes atores da 
educação brasileira; workshops de habilidades 
de liderança; e módulos para desenvolvimento 
da cultura de grupo e rede Ensina Brasil; além de 
darem aula de reforço para alunos de organiza-
ções e escolas parceiras com o auxílio e de-volu-
tivas da nossa equipe de formação.

Essa parte prática é essencial para a formação 
porque o avanço na busca de uma prática peda-
gógica cada vez mais reflexiva e efetiva está in-
tegralmente associada a uma formação atrela-
da ao contexto profissional real. No Intensivão, 
ela funciona de forma rotativa entre: aulas, ob-
servações e planejamentos. Além dos Ensinas 
observarem as aulas uns dos outros, nosso time 
de tutores também atua lado a lado com eles, 
dando devolutivas em tempo real, para que as 
ações reguladoras em prol da aprendizagem 
buscada para os alunos possam ser colocadas 
em prática já na aula seguinte.

SOBRE O INTENSIVÃO

Foram mais de 200h de Formação Presencial, mais de 40h de atividades preparató-
rias online e mais de 20 palestrantes convidados, dentre professores experientes, 
secretários de educação e diretores de importantes organizações de educação.

Além disso, 93% dos Ensinas se sentem ainda mais seguros com relação a sua prática 
docente pós Intensivão. Já durante a formação, tivemos mais de 300 alunos positiva-
mente impactados. Dentre eles, 95% dos alunos gostaram da forma como aprende-
ram nas aulas de reforço durante o Intensivão e 99% dos pais dos alunos trariam seus 
filhos novamente para as aulas de reforço.

www.ensinabrasil.org
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O Programa de Desenvolvimento continua ao longo dos 
dois anos, com complementação pedagógica realizada 
em parceria com universidade credenciada pelo MEC 

(1.400h), interações constantes com tutores pedagógicos, 
formações presenciais e online, além de outras oportunida-
des de crescimento.

Os participantes que ainda não possuem a licenciatura, 
cursam, ao longo do programa, a Formação Pedagógica 
para graduados, modalidade reconhecida pelo CNE, na 
Resolução CNE/CP n° 2, de 1° de julho de 2015, que ha-
bilita bacharéis a ministrarem aulas em áreas do conheci-
mento ou afins a seus cursos de bacharelado. Realizado 
em parceria com universidade credenciada pelo MEC, o 
curso é ministrado na modalidade de Educação a Distân-
cia (EaD), tem duração de 18 meses e totaliza 1.400 horas 
divididas entre teoria e prática.

A principal interação participante-tutor segue o seguin-
te ciclo: I. Análise do planejamento da aula, II. Observa-
ção da sala de aula, III. Co-investigação (devolutiva) so-
bre a prática docente e IV. Definição e acompanhamento 
de planos de ação. Além disso, há espaço para outras 
interações de acordo com necessidades de desenvolvi-
mento individuais, que podem variar entre planejamen-
to de aula em conjunto, suporte para desenvolvimento 
de projetos escolares, entre outras.

2. Formação Continuada (+1830h)
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FORMAÇÃO PEDAGÓGICA (1.400h)
Curso que habilita à Licenciatura

TUTORIA  (+80h)
Interações constantes com tutores pedagógicos 

www.ensinabrasil.org
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Nos encontros de formação continuada, as abordagens e 
temáticas seguem um currículo que acompanha a trajetó-
ria dos Ensinas ao longo do Programa. Buscamos desen-
volvê-los em todas as competências que aspiramos que 
eles tenham para que sejam capazes de perceber seu po-
der de transformação, desenvolver Alunos Cidadãos e es-
tabelecer vínculos com as comunidades escolares e redes 
das quais faz parte. As formações são ministradas pelos 
tutores peda gógicos e por profissionais qualificados que 
atuam na área de educação.

Para ampliar ainda mais o campo de possibilidades de de-
senvolvimento dos Ensinas, são organizadas pelo menos 
uma vez por bimestre videoconferências com especialistas 
de diferentes áreas da educação. Os temas dessas forma-
ções são definidos de acordo com os desafios que os par-
ticipantes enfrentam ao longo dos dois anos do Programa.

Os Trabalhos de Verão são mais uma oportunidade de-
sen- volvimento de várias habilidades, dessa vez duran-
te o período de férias de verão dos Ensinas (janeiro). Os 
trabalhos variam de acordo com as vagas ofertadas pelas 
empresas parceiras naquele ano.

Além dos elementos teóricos e práticos de formação des-
critos acima, ao longo dos dois anos diversas são as opor-
tunidades adicionais que são oferecidas aos participan-
tes para que acelerem o seu desenvolvimento holístico. 
Dentre elas, estão a mentoria de carreira com profissionais 
experientes, cursos em parceria com faculdades reconhe-
cidas e acesso a plataformas de conteúdo.
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ENCONTROS DE TRABALHO (80h)
Formações presenciais 

FORMAÇÕES ONLINE (24h)
Videoconferências com especialistas

TRABALHO DE VERÃO (240h)
Experiência de trabalho em Organizações Parceiras

OUTRAS OPORTUNIDADES (+250h)

www.ensinabrasil.org
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Um dia, todas as 
crianças terão 
uma educação 
de qualidade...


