
MODELO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA 
ENSINA BRASIL

Acreditamos que professores são as maiores lideranças do país 
e, compreendendo que existem diversas competências desenvolvidas 
no ser professor que convergem com as que são trabalhadas em outros
ambientes da educação além da escola, mapeamos quais serão as nossas 
escolhas que catalisarão o desenvolvimento desses conhecimentos, habilidades 
e atitudes ao longo dos dois anos de programa e, consequentemente, 
contribuirão de maneira direta para o alcance da nossa visão de que um dia, 
todas as crianças terão uma educação de qualidade.

O QUE É UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE?

Para o Ensina Brasil, uma educação de qualidade cria o ambiente para que haja 
o desenvolvimento e a formação do aluno cidadão até o final do Ensino 
Médio. Nesse sentido, acreditamos que o caminho para que esse aluno possa  
expandir oportunidades para si e para os outros é garantindo seu processo 
de aprendizado que passa pelo desenvolvimento das 10 competências gerais 
da Base Nacional Comum Curricular.

 POR QUÊ?.

COMO?.

 O QUÊ?.

Desenvolvendo, nele, as 10 competências 
da Base Nacional Comum Curricular

 COMO?.

Proporcionar o aprendizado e o 
desenvolvimento do aluno cidadão

 O QUÊ?.

O aluno expandir oportunidades para si e 
para os outros

 POR QUÊ?.



COMO ESTÁ ESTRUTURADO NOSSO MODELO 
DE FORMAÇÃO?

Um dia, todas as crianças 
terão uma educação
de qualidade

NOSSO SONHO

Contribuir com o 
desenvolvimento do 

aluno cidadão

NOSSO PAPEL

Catalisando o 
desenvolvimento de uma 
rede de professores líderes

COMO FAREMOSProfessores com 
competências comuns 
a outros líderes da 
educação

QUEM SÃO ELES

Um conjunto de 
conhecimentos, 

habilidades e atitudes

O QUE SÃO 
COMPETÊNCIAS

COMO SÃO 
DEMONSTRADAS

COMO SERÃO 
DESENVOLVIDAS

Por meio de um conjunto
 de comportamentos que

 se manifestam em 
quatro dimensões

Através de elementos 
formativos presenciais e 

online, além da própria 
vivência como professor

ONDE SERÃO 
TRABALHADAS

Dentro de 12 
macrotemas de
trabalho



QUAL É O NOSSO PAPEL PARA ALCANÇARMOS 
UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE?

Estamos inseridos em um ecossistema que envolve diversos
atores e é importante conhecermos as nossas esferas de atuação
para maximizar nosso impacto a curto, médio e longo prazos. Assim,
entendemos que nosso centro de impacto está em contribuir com o 
desenvolvimento do aluno cidadão. 

O processo passa pelo envolvimento de diversos atores: 
Inicialmente o próprio professor, entendendo-se enquanto sujeito. Em seguida, 
dentro da sala de aula, temos o professor e os alunos da turma que 
contemplam esse ambiente focado no aprendizado e desenvolvimento 
contínuos. Ultrapassando as paredes da sala de aula, temos a escola como um 
todo, que engloba outros professores e funcionários, gestão escolar e demais 
alunos, atores fundamentais no processo de desenvolvimento do nosso aluno. 
Além disso, temos o contexto escolar, ou seja, os atores que estão em volta da 
escola e que interagem diretamente com esse ambiente, sejam eles líderes de 
comunidade, família do aluno, parceiros e vizinhos da escola. Por fim, as 
escolas estão inseridas dentro de um grande sistema, o qual inclui escolas 
privadas, organizações de educação do terceiro setor, Ministério e Secretarias 
de Educação, sindicatos, universidades, startups e outros instituições da área.



COMO CONTRIBUIREMOS COM O 
DESENVOLVIMENTO DO ALUNO CIDADÃO? 

Compreendemos como nossa missão, o desafio de potencializar uma rede
de lideranças que, a partir de uma atuação transformadora como professores
nas escolas mais vulneráveis do país com formação constante, desenvolvam o 
comprometimento e o conhecimento necessários para multiplicar seu impacto 
e gerar mais oportunidades para todos. Em poucas palavras, nosso papel no 
desenvolvimento de alunos cidadãos é a catalização do desenvolvimento de 
uma rede de professores líderes.

Entendemos que estes líderes detém de algumas habilidades tradicionalmente 
atribuídas ao professor e também de outras que são vistas como de líderes 
admirados em organizações e governos. Para nós, a formação do professor 
líder passa por um conjunto de competências que permeiam esses dois 
universos e o papel do Ensina Brasil é catalisar o desenvolvimento dessas 
competências:

Competências
do líder

Competências do professor líder

Competências
do professor(a)

MENTALIDADE DE 
CRESCIMENTO

EMPATIA E INTELIGÊNCIA 
CONTEXTUAL

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS

RESPONSABILIZAÇÃO
E EXECUÇÃO

COMUNICAÇÃO E 
COLABORAÇÃO



QUAIS SÃO AS COMPETÊNCIAS DO 
PROFESSOR LÍDER?

MENTALIDADE DE CRESCIMENTO: compreende os desafios que serão
enfrentados no processo e possui domínio emocional e autocuidado para 
enfrentá-los, adaptando percursos e priorizando atividades para equilibrar bem 
estar e resultados. Está sempre aberto para novas oportunidades de 
aprendizado.

EMPATIA E INTELIGÊNCIA CONTEXTUAL: analisa e aprende com o contexto 
antes e durante a realização de suas ações, compreendendo-se enquanto um 
integrante da comunidade em que atua, valorizando, conhecendo e 
respeitando o processo cultural e histórico de onde está inserido.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: quebra problemas complexos em desafios 
menores, otimizando as soluções e compreendendo os impactos da sua 
execução, bem como os atores envolvidos e impactados no processo

RESPONSABILIZAÇÃO E EXECUÇÃO: entrega resultados, entendendo-se como 
responsável pelo impacto das suas ações e tangibilizando suas ideias de 
maneira prática e executável.

COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO: trabalha de maneira efetiva em rede, 
envolvendo outros atores no processo de tomada de decisão, comunicando-se 
de maneira empática e assertiva e navegando pelos níveis de influência do 
ambiente em que está inserido.

Fonte: Base Nacional Comum Curricular, Valuable Young 
Leader (HBR), Competências do Século XXI (Alberta, Canadá)



ESCOLA E RESPONSÁVEIS

PROFESSOR E ALUNOS

SALA DE AULA

COMO AS COMPETÊNCIAS SE MANIFESTAM 
NO PROFESSOR LÍDER?

As competências se manifestam através de comportamentos, os
quais podem permear quatro dimensões de atuação: Si mesmo, 
Sala de aula, Comunidade escolar e Redes. 

Cada dimensão envolve alguns atores de impacto, de acordo com a página 03 
deste documento.

PROFESSOR (INDIVÍDUO)

SI MESMO

SISTEMA E REDE ENSINA

REDESCOMUNIDADE ESCOLAR



Equilibrando entregas, autocuidado, busca por desenvolvimento, 
colaboração e altas expectativas, norteando todas as suas ações pela ética 
e pelos seus valores

 SI MESMO

Compreendendo que nosso fim está na formação do aluno cidadão, é 
importante manter altas expectativas sobre desenvolvimento em sala de 
aula, criando um ambiente propício ao aprendizado de todos os alunos e, 
consequentemente, ampliando as oportunidades às quais eles têm acesso

 SALA DE AULA

Conhecendo e trabalhando de maneira colaborativa com outros atores da 
comunidade escolar neste processo, incluindo alunos e seus responsáveis, 
outros professores, gestão escolar e outros funcionários da escola, 
interagindo de maneira construtiva com o contexto em que está inserido

 COMUNIDADE ESCOLAR

Entendendo que as escolas estão inseridas em um ecossistema que 
contempla diversos atores envolvidos na visão de formar o aluno cidadão, é 
preciso compreender quem são esses atores, bem como a responsabilidade 
de cada um na resolução deste desafios, sabendo navegar e atuar dentro 
dessas redes a fim de otimizar seus esforços e catalisar as potencialidades 
dos envolvidos

  REDES

Fonte: Ensina Brasil (2016-2019), O Novo Paradigma da Liderança (Richard Barrett), The 
Dawn of
System Leadership (Peter Senge, Hal Hamilton e John Kania)



QUAIS COMPORTAMENTOS SE MANIFESTAM 
EM CADA DIMENSÃO DE ATUAÇÃO?

Compreendendo que a liderança passa por um olhar sistêmico
acerca da complexidade dos problemas e desafios enfrentados, bem 
como das suas potencialidades, o Ensina Brasil desenhou quais são os
comportamentos esperados de um líder que navega neste sistema:

 S
I M

ES
M

O

Compromete-se com o próprio desenvolvimento pessoal e profissional

Atua como profissional ético e comprometido com nossa visão e valores

Compreende suas potencialidades e desafios pessoais e profissionais, 
utilizando-os de maneira estratégica nas suas relações

Sabe priorizar demandas e zelar pelo seu próprio bem estar

Traça planos de desenvolvimento para alcançar objetivos pessoais e 
profissionais

CO
M

U
N

ID
A

D
ETrabalha de maneira colaborativa com a comunidade escolar

Demonstra compromisso com toda comunidade escolar

Reconhece os contextos em que está inserido e sabe navegar pelas suas 
dinâmicas de influência

Participa da construção do Projeto Pedagógico da escola e da construção 
de valores democráticos da instituição



E O QUE É LIDERAR NESSAS DIMENSÕES 
PARA O ENSINA BRASIL?

Compreendendo que a liderança passa por um olhar sistêmico
acerca da complexidade dos problemas e desafios enfrentados, bem 
como das suas potencialidades, o Ensina Brasil desenhou quais são os
comportamentos esperados de um líder que navega neste sistema:

SA
LA

 D
E 

A
U

LA

Domina o conteúdo da disciplina e formas de ensiná-lo

Maximiza a geração de oportunidades para seus alunos, 
empoderando-os nesse processo

Organiza e executa a tríade de planejamento, execução e avaliação, 
tendo o aluno como centro do trabalho pedagógico

Mantém altas expectativas sobre TODOS os alunos e sobre o 
desenvolvimento do trabalho pedagógico

Demonstra conhecimento sobre os estudantes e como eles aprendem

RE
D

ES
Conhece a estrutura e a governança dos sistemas educacionais

Aproveita, cria e catalisa oportunidades das redes em que está inserido

Compreende as dinâmicas institucionais, o papel social da escola e o 
processo de formação do professor

Compreende os principais desafios da educação pública brasileira, 
agindo como um dos responsáveis por promover melhorias

Cria e gere ambiente de aprendizagem onde o aluno é protagonista

Fonte: Base Nacional Docente (2019), Currículo Ensina Brasil (2016-2019)



CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES 
DO PROFESSOR LÍDER

Para que as competências sejam desenvolvidas, é importante 
entender que existem conhecimentos (referências, exemplos, modelos),
habilidades (aplicações práticas do conhecimento) e atitudes (comportamentos
oriundos de modelos mentais estabelecidos) envolvidos nesse processo. Assim, 
para cada comportamento esperado de um professor líder, existem alguns CHA 
(conhecimentos, habilidades e atitudes) que devem ser trabalhados durante o 
programa. 

Fonte: Base Nacional Comum Curricular

COMO ESSES CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES SERÃO 
DESENVOLVIDOS AO LONGO DO PROGRAMA?

Compreendendo que a formação do professor líder passa por uma série de 
conhecimentos, habilidades e atitudes, após estudos sobre quais elementos 
geram mais impacto na formação inicial docente e quais os principais 
desafios de um professor no início da carreira, dividimos nossa formação em 
12 macrotemas:

GESTÃO DE SALA 
DE AULA

AVALIAÇÃO

SISTEMA 
EDUCACIONAL 

BRASILEIRO

REDE ENSINA 
BRASIL

CONTEXTO 
ESCOLAR

BEM ESTAR

DOMÍNIO DO 
CONTEÚDO

DIVERSIDADE E IDENTIDADE

PROFISSIONALISMO

AUTODESENVOLVIMENTO PLANEJAMENTO

DIDÁTICA

Si mesmo Sala de aula

Comunidade escolar Redes



QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS TEMAS QUE 
ABORDAREMOS AO LONGO DOS DOIS ANOS?

GESTÃO DE SALA DE AULA: formas de organização da sala 
de aula para que o ambiente de ensino e de aprendizagem seja organizado
e orientado por normas de comportamento que favoreçam e estimulem a 
colaboração e a ausência de indisciplina e violência.

AVALIAÇÃO: uso de ferramentas de avaliação de aprendizagem, com destaque 
para diagnóstica, somativa e formativa e retroalimentação do processo de 
ensino-aprendizagem com os dados e as evidências adquiridos com essas 
ferramentas.

PLANEJAMENTO: preparação de aulas, desenho de avaliações e de atividades 
de aprendizagem e ensino para os alunos, alinhando o objetivo da aula e das 
atividades com o currículo local, bem como com as necessidades dos alunos da 
turma, compreendendo possíveis espaços de adaptação e imprevistos.

DIDÁTICA: tem como foco o ensino e a prática de métodos e estratégias que 
possibilitam que o aluno aprenda. O grande foco aqui é compreender 
elementos e desafios de didática específicos da sua área de conhecimento 
(Matemática, Linguagens, Ciências da Natureza e Ciências Humanas).

DOMÍNIO DO CONTEÚDO: compreensão dos conteúdos e objetos de 
conhecimento referentes à disciplina lecionada, bem como formas de 
ensiná-lo. 

DIVERSIDADE E IDENTIDADE: engloba o entendimento sobre a identidade 
dos alunos, bem como a diversidade e as especificidades de uma turma, 
sabendo trabalhar com esses elementos e utilizando-os a favor do processo 
de aprendizado e de geração de oportunidade para os alunos.

CONTEXTO ESCOLAR: navegar nas dinâmicas de poder e influência de uma 
escola, bem como compreender o contexto e as especificidades históricas, 
sociais e culturais do ambiente em que está inserido, a fim de desenvolver,

em conjunto com os demais atores 
da comunidade, projetos e iniciativas 
que gerem impacto positivo no local 
e colaborar com os aprendizados já 
existentes.



PROFISSIONALISMO: conjunto de práticas, 
comportamentos e atitudes regidos pelas normas 
pré-estabelecidas de respeito, seriedade, objetividade 
e efetividade de acordo com o local de trabalho. As pautas
de profissionalismo são bem variadas e vão desde aspectos físicos (tais como 
vestimenta) até atitudes morais e éticas (tais como o cumprimento de 
compromissos).

BEM ESTAR: compreensão e uso de ferramentas e práticas de 
autoconhecimento e autocuidado a fim de equilibrar entregas e objetivos 
profissionais com manutenção de saúde física e emocional.

AUTODESENVOLVIMENTO: prática contínua de melhoria individual, 
buscando trabalhar pontos de desenvolvimento e catalisar pontos fortes, de 
maneira a alcançar objetivos de curto, médio e longo prazos.

SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO: compreensão dos desafios
 e complexidades do sistema educacional brasileiro, conhecendo seus 
atores e papeis e entendendo quais são as redes que atuam dentro do 
sistema e como trabalhar em parceria com elas, a fim de promover a melhor 
aprendizagem dos alunos.

REDE ENSINA BRASIL: compreensão e alinhamento com valores e propósito 
da rede Ensina Brasil, sabendo criar e aproveitar as oportunidades geradas 
pela rede.



ONDE ESSES CONHECIMENTOS, HABILIDADES E 
ATITUDES SERÃO TRABALHADOS?

Durante o programa, o ensina viverá os desafios comuns a todo 
professor de escola pública que trabalha em regiões e escolas em bairros
de baixa renda, periféricos e com baixo índices de aprendizagem. Este é o 
ponto mais central do programa. É essa vivência, atrelada à reflexão sobre 
essa experiência, que propicia a principal formação e desenvolvimento 
das competências do programa. Concomitante a isso, o Ensina Brasil oferece 
elementos formativos que catalisarão o desenvolvimento dessas competências. 
Eles podem ser presenciais ou virtuais e são fundamentais para a melhor 
jornada de formação dos nossos participantes.

INTENSIVÃO
COACHING*

ENCONTRO 
DE 

TRABALHO

ENCONTRO 
DE REDE

TUTORIA 
PEDAGÓGICA

MENTORIA 
COM 

PROFESSORES*

MENTORIA DE 
CARREIRA*

COMPLEMENTAÇÃO 
PEDAGÓGICA

TRABALHO 
DE VERÃO*

EQUIPE DOCENTE

TRILHAS
ONLINE*

Vivência enquanto professor: desafios comuns a todo professor de escola pública

*Elementos opcionais



COMO ESTÁ DISTRIBUÍDA NOSSA FORMAÇÃO?

Que tal conferir como estão distribuídas as horas de formação 
ao longo dos dois anos de programa?

       
horas de formação 

presencial e/ou virtual

500        
horas de formação na 

complementação pedagógica

1500

160h
Intensivão

40h
Encontros de trabalho

40h
Encontros de rede

11h
Mentoria Conectando*

6h
Mentoria de carreira*

38h
Tutoria pedagógica

10h
Equipe docente

30h
Trilhas online*

5h
Coaching*

160h
Trabalho de verão*

*Elementos opcionais


