
Nosso modelo  
de formação



MODELO DE FORMAÇÃO DO 
PROGRAMA ENSINA BRASIL

O QUE É UMA  
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE?

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.

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.

O QUÊ?
Proporcionar o aprendizado e o 
desenvolvimento do aluno cidadão

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

POR QUÊ?
O aluno expandir oportunidades 
para si e para os outros



COMO ESTÁ ESTRUTURADO 
NOSSO MODELO DE FORMAÇÃO?

Um dia, todas as crianças terão 
uma educação de qualidade

Contribuir com o  
desenvolvimento do aluno cidadão

Professores com 
competências comuns a 
outros líderes da educação

Um conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes

Catalisando o desenvolvimento de 
uma rede de professores líderes

NOSSA VISÃO

NOSSO PAPEL

QUEM SÃO ELES

O QUE SÃO COMPETÊNCIAS

COMO SÃO DEMONSTRADAS

COMO SERÃO 
DESENVOLVIDAS

ONDE SERÃO 
TRABALHADAS

COMO FAREMOS

Por meio de um conjunto de 
habilidades que se manifestam 

em cinco dimensões

Dentro de 12 
macrotemas de trabalho

Através de elementos formativos 
presenciais e online, além da 
própria vivência como professor



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 - ou outros ambientes de aprendizagem, 
sobretudo no contexto virtual - que se caracterizam como espaços 
focados no aprendizado e desenvolvimento contínuos. Para além dessa 
relação pedagógica, temos a escola como um todo, que engloba outros 
professores e funcionários, gestão escolar e demais alunos, atores 
fundamentais no processo de desenvolvimento de nosso estudante. Além 
disso, temos a comunidade e seu 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 
ecossistema, o qual inclui escolas privadas, organizações de educação 
do terceiro setor, Ministério e Secretarias de Educação, sindicatos, 
universidades, startups e outros instituições da área.



ALUNO CIDADÃO

Alunos

Gestão

Outros 
funcionários
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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 e com formação constante, 
desenvolvam o comprometimento e os conhecimentos necessários para 
multiplicar seu impacto e gerar mais oportunidades para todos. Em poucas 
palavras, nosso papel no desenvolvimento de alunos cidadãos é catalisação 
do desenvolvimento de uma rede de professores líderes.

Entendemos que estes líderes detêm algumas habilidades tradicionalmente 
atribuídas ao(à) professor(a) e também outras que são vistas como de 
líderes admirados em organizações e governos. Para nós, a formação 
do(a) professor(a) 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(a) 
professor(a) líder

Competências
do(a) líder

Competências
do professor(a)

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS

EMPATIA E INTELIGÊNCIA 
CONTEXTUAL

RESPONSABILIZAÇÃO 
E EXECUÇÃO

MENTALIDADE DE 
CRESCIMENTO

COMUNICAÇÃO E 
COLABORAÇÃO



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)

QUAIS SÃO AS COMPETÊNCIAS 
DO(A) PROFESSOR(A) LÍDER?



COMO AS COMPETÊNCIAS SE MANIFESTAM 
NO(A) PROFESSOR(A) LÍDER?

As competências se manifestam através de comportamentos, os quais 
podem permear cinco dimensões de atuação: Si mesmo, Ambiente de 
Aprendizagem, Comunidade e Contexto escolar, Ecossistema de Educação 
e Em Rede. 

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

AMBIENTE DE 
APRENDIZAGEM

professor(a) e alunos(as)

EM REDES
nossa rede

ECOSSISTEMA 
EDUCACIONAL

sistema

COMUNIDADE E 
CONTEXTO ESCOLAR

escola e responsáveis

SI MESMO
professor (sujeito)



SI MESMO: Equilibrando entregas, autocuidado, busca por 
desenvolvimento, colaboração e altas expectativas, norteando 
todas as suas ações pela ética e pelos seus valores, além 
de trabalhar o autoconhecimento e o desenvolvimento de 
habilidades pessoais.

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

COMUNIDADE E CONTEXTO ESCOLAR: Articulando 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.

ECOSSISTEMA EDUCACIONAL: 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

EM REDES: Construindo uma visão de que transformações 
precisam de ações coletivas para que se tornem realidade, de 
que juntos nos fortalecemos para que um dia todas as crianças 
tenham uma educação de qualidade.

Fonte: Ensina Brasil (2016-2020), O Novo Paradigma da Liderança 

(Richard Barrett), The Dawn of System Leadership  

(Peter Senge, Hal Hamilton e John Kania)



COMUNIDADE  
E CONTEXTO  

ESCOLAR

SI MESMO

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 as 21 
habilidades esperadas de um líder que navega neste sistema:

Atuar como profissional ético

Identificar e respeitar as características das 
comunidades e escolas em que atuamos

Comunicar-se de maneira eficaz e eficiente

Demonstrar conhecimento sobre si mesmo

Demonstra habilidade de trabalho em equipe

Identificar-se enquanto sujeito dentro  
de um contexto diverso

Traçar um plano de ação visando equilíbrio 
emocional

Construir uma visão de educação de 
qualidade contextualizada

Elaborar estratégias para potencializar o 
desenvolvimento da comunidade escolar



AMBIENTE DE 
APRENDIZAGEM

ECOSSISTEMA 
EDUCACIONAL  

E REDES

Avaliar o aprendizado dos alunos

Demonstrar conhecimento sobre o 
conteúdo ensinado

Elaborar planos de aula que catalisem o 
aprendizado dos alunos

Selecionar estratégias didáticas com base 
no conhecimento pedagógico do conteúdo

Gerir as relações interpessoais em aula

Gerir o ambiente e o tempo para catalisar  
o aprendizado

Criar um cultura de aprendizado em que os 
alunos são protagonistas do processo

Explicar a função social da educação

Relacionar as habilidades desenvolvidas em 
aula com outros contextos

Utilizar a experiência do Ensina Brasil 
para posicionar-se como um agente de 
transformação da educação brasileira

Demonstrar os valores da Rede Ensina Brasil, 
potencializando sua participação na rede

Fonte: Base Nacional Docente (2019), Currículo Ensina Brasil (2016-2020)



CONHECIMENTOS, HABILIDADES E  
ATITUDES DO(A) PROFESSOR(A) 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(a) professor(a) 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 DA 
AULA

DOMÍNIO DO 
CONTEÚDO

REDE ENSINA 
BRASIL

PLANEJAMENTO

BEM ESTARAUTODESENVOLVIMENTO
DIVERSIDADE E 

IDENTIDADE

SISTEMA 
EDUCACIONAL 

BRASILEIRO

AVALIAÇÃO
CONTEXTO 
ESCOLAR

PROFISSIONALISMO

DIDÁTICA

AMBIENTE DE 
APRENDIZAGEM

ECOSSISTEMA EDUCACIONAL
E REDES

COMUNIDADE E 
CONTEXTO ESCOLAR

SI MESMO



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

GESTÃO DA AULA: formas de organização do ambiente de aprendizagem 
para que o espaço de ensino e de aprendizagem seja organizado e 
orientado por normas de comportamentos que favoreçam e estimulem 
colaboração, responsabilidade, e relações interpessoais não violentas.

AVALIAÇÃO: uso de ferramentas de avaliação de aprendizagem - 
diagnóstica, formativa e somativa - e retroalimentação do processo de 
ensino-aprendizagem com base em dados e em evidências adquiridas com 
os instrumentos avaliativos.

PLANEJAMENTO: preparação de aulas e de sequências didáticas, desenho 
de avaliações e de atividades de aprendizagem e ensino para os alunos, 
partindo do currículo e alinhando o objetivo da aula e das atividades 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 possibilitem 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 ao componente curricular lecionado, 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. 
Além disso, guarda profunda relação com autoconhecimento e percepção 
de privilégios.

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.



Elementos
formativos



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
Trabalho de 

Verão*
Encontro
de Rede

Plano de 
Desenvolvimento 
Individual (PDI)

Encontro de 
Trabalho

Mentoria com 
Professores*

Trilhas 
Online*

Tutoria 
Pedagógica Zooms 

Formativos

Mentoria de 
Carreira*

Complementação 
Pedagógica

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

*Elementos eletivos ou opcionais

~500
horas de formação 
presencial e/ou virtual

1500
horas de formação na 
complementação pedagógica 
para não licenciados



QUAIS SÃO NOSSOS ELEMENTOS FORMATIVOS?

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL (PDI): construímos juntos 
aos(às) ensinas um PDI que olhe para seus pontos de desenvolvimento 
e ajude a nortear essa jornada. O PDI pode conter elementos de 
todas as dimensões, mas por seu caráter voltado ao protagonismo, 
autoconhecimento e autodesenvolvimento do(a) ensinas, está mais 
atrelada à dimensão de si mesmo.

ENCONTRO DE TRABALHO (EDT): encontro bimestral com todos(as) 
os(as) ensinas do polo para trabalhar, durante o primeiro ano, questões 
focadas na dimensão de ambiente de aprendizagem, promovendo 
discussões, formações e estudos sobre avaliação, diversidade e identidade, 
planejamento e profissionalismo. Já para o segundo ano, o foco é 
trabalhar a dimensão de si mesmo, com questões de profissionalismo 
e autodesenvolvimento, pensando no encerramento do programa, 
concomitante aos temas de ambiente de aprendizagem, que permanecem 
como uma premissa do programa!

ENCONTRO DE REDE (EDR): encontro bimestral (no mês seguinte ao EDT) 
com todos(as) os(as) ensinas do polo para refletir sobre possíveis desafios 
e projetos em comum. Além disso, é o momento para trabalhar questões 
de bem estar e para fortalecer a rede Ensina Brasil, seja por meio de pautas 
dos comitês, seja por meio da reconexão com nossos valores, propósito e 
teoria de mudança. Por fim, também é o momento de falar sobre o sistema 
educacional brasileiro, discutindo desafios da educação. Com isso, os EDR 
estão focados nas dimensões si mesmo, comunidade e contexto escolar, 
ecossistema educacional e em rede.



INTENSIVÃO: formação intensiva com cerca de um mês de duração que 
acontece em dezembro e janeiro e conta com palestras, aulas e oficinas 
para trabalhar as dimensões do programa, antes do início da jornada de 
ensina dos(as) participantes.

TUTORIA PEDAGÓGICA: acompanhamento mensal com tutor pedagógico, 
profissional com experiência em docência em escolas públicas em 
contexto vulnerável. Na tutoria, o(a) ensina tem ao menos uma das 
suas aulas assistidas mensalmente e participa de um processo de co-
investigação, cujo objetivo principal é refletir sobre como tem realizado 
o ciclo: planejamento, gestão daaula e avaliação, criando planos de ação 
e propondo saltos junto com seu tutor. O maior foco da tutoria está na 
dimensão ambiente de aprendizagem.

MENTORIA COM PROFESSORES: ao longo do primeiro ano de programa, 
temos um programa de mentoria opcional com professores, cujo foco é a 
troca de experiências e técnicas de didática e gestão de aula com outro(a) 
professor(a) com mais experiência, ou seja, a mentoria possui foco na 
dimensão ambiente de aprendizagem do programa. Os encontros com o 
mentor são online e mensais.

MENTORIA DE CARREIRA: no último semestre do programa, acontece a 
mentoria de carreira. Uma mentoria online opcional, cujo foco é discutir 
próximos passos de carreira com um(a) profissional de alguma área de 
interesse do(a) participante dentro da educação. Os encontros são mensais 
e os(as) mentores(as) são indicados pelos(as) próprios(as) participantes 
e/ou alumni do programa, sendo alguns também indicados(as) pelo time 
interno do Ensina Brasil. O foco da mentoria está na dimensão si mesmo.



COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA: formação semipresencial para todos
os(as) ensinas que não possuem licenciatura no componente curricular que
lecionam (com maior carga horária) e que possui como foco a dimensão
de ambiente de aprendizagem, trazendo maior robustez na bagagem 
teórica dos(as) nossos(as) participantes e mais elementos para sua prática 
docente.

TRILHAS ONLINE: a fim de maximizarmos e flexibilizarmos os horários 
de formação dos(as) ensinas, disponibilizamos algumas trilhas online 
com atividades e conteúdos que complementarão sua vivência dentro do 
programa. A maioria das atividades da trilha é opcional, porém todas serão 
muito importantes para fortalecer nossos momentos presenciais e também 
para catalisar o seu desenvolvimento. As trilhas contemplam conteúdos de 
todas as dimensões.

TRABALHO DE VERÃO: durante quatro semanas de janeiro do segundo ano 
de programa, os(as) ensinas podem se inscrever para atuar em um projeto 
específico em uma organização parceira, com ou sem remuneração. 
A participação é opcional e trabalha a dimensão si mesmo.

ZOOMS FORMATIVOS: ao longo dos dois anos de Programa também 
proporcionamos outros encontros formativos relacionados a todas as 
dimensões de nosso currículo, com o objetivo de sempre contribuir para a 
expansão de repertório e espaços de desenvolvimento para vocês.



Escolhas  
de formação



QUAIS SÃO NOSSAS ESCOLHAS 
DE FORMAÇÃO?
Tendo em vista os diversos modelos, formatos e estratégias existentes 
para formação de professores, é importante ressaltarmos algumas 
escolhas que fazemos, enquanto organização, para catalisar a formação 
dos participantes do Programa ao longo dos dois anos.

FORMAÇÃO POR COMPETÊNCIAS

Compreendendo competências como a 
mobilização de conhecimentos, habilidades 

(práticas, cognitivas e socioemocionais), 
atitudes e valores para resolver demandas 

complexas da vida cotidiana, do pleno exercício 
da cidadania e do mundo do trabalho,como 

descrito na Base Nacional Comum Curricular, 
acreditamos que o professor precisa 

desenvolver o saber e o saber fazer, com o intuito de aliar conhecimentos 
teóricos e práticos com o contexto em que está inserido.

ALINHAMENTO COM A BNCC

Acreditamos na importância de alinhar 
nossa formação às diretrizes nacionais 
de desenvolvimento dos alunos e, 
consequentemente, de formação docente. 
Compreendemos e valorizamos o esforço 
e o trabalho gerado por especialistas de 
todo o país no estudo e na criação da Base 
Nacional Comum Curricular e acreditamos 
que essas diretrizes estão alinhadas à nossa busca por uma educação de 
qualidade. Dentro desse contexto, nossa escolha é criar ambientes para 
que o(a) professor(a) possa desenvolver, no aluno, as 10 competências 
gerais da BNCC.



FORMAÇÃO DE INDIVÍDUOS PROTAGONISTAS

Recrutar e desenvolver indivíduos protagonistas 
do seu próprio processo de aprendizagem é 
uma das escolhas do Ensina Brasil. Entendemos 
nosso papel como criadores de ambientes de 
aprendizado e facilitadores de conexões e 
acesso ao conhecimento, mas cabe ao professor 
fazer o bom uso dessas oportunidades e 
conectá-las aos seus objetivos. Desse modo, 
compreendemos como protagonista, o sujeito 
que compreende e cumpre suas responsabilidades e é capaz de realizar 
escolhas para catalisar seu processo formativo. Vale ressaltar que 
protagonismo, para nós, não é sinônimo de anarquia ou ausência de regras 
e responsabilidades, mas sim de compreender seu papel e seus objetivos, 
conciliando obrigações e compromissos com a criação de espaços e 
oportunidades para seu desenvolvimento.

USO DE RECURSOS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA NA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Compreendemos a importância de as formações e do 
conhecimento chegarem a todos de maneira escalável 
e, por isso, entendemos a tecnologia como um grande 

facilitador desse processo. Durante o ano de 2020 
aprofundamos e nos desenvolvemos em estratégias 

virtuais devido ao contexto de pandemia. Obtivemos 
excelentes resultados relacionados às práticas 

docentes e também de fortalecimento de rede, com trocas e conexões 
entre pólos, garantindo momentos de escala, profundidade e conexão.

USO DE DADOS E EVIDÊNCIAS PARA SUSTENTAR
 O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Acreditamos no uso de dados e evidências para 
suportar mudanças de rota na educação, desde 
políticas públicas até dentro da sala de aula. 
Sabemos que dados e avaliações não refletem, de 
forma completa, as especificidades do contexto 
avaliado, entretanto, acreditamos no uso de 
evidências para suportar hipóteses em detrimento 
do uso de inferências. 



TEORIA E PRÁTICA COMO RECURSOS PEDAGÓGICOS

Compreendemos e endossamos a 
importância de referenciais e embasamento 

teórico na formação de professores. Em 
paralelo, avaliamos a prática como um 

elemento tão importante quanto. Um(a) 
professor(a) vai se formando na relação 

teoria e prática, pois é a partir da ação e da 
reflexão que o professor se constrói como 

sujeito em pleno estado de desenvolvimento.

HOMOLOGIA DE PROCESSOS

Uma das maiores formas de aprendizado é a
vivência do que está sendo trabalhado. Assim,
acreditamos na importância de proporcionar
para os(as) professores as experiências e
aprendizados que gostaríamos que eles
proporcionassem aos seus alunos(as).

CAIXA DE FERRAMENTAS

Acreditamos que o(a) professor(a) possui 
liberdade para suas escolhas pedagógicas. 

Entretanto, sabemos da importância de adquirir 
um  repertório vasto e dinâmico de ferramentas 

de planejamento, didática, gestão da aula e 
avaliação, a fim de poder adaptar as estratégias 

de acordo com o contexto e perfil dos alunos, 
catalisando seu processo de aprendizado. 
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Em março de 2020, com a suspensão das aulas nas escolas 
e a chegada de uma pandemia especialmente desafiadora 
para as comunidades em contexto vulnerável onde atuamos, 
desenvolvemos um conteúdo formativo adicional e flexível, 
específico para este período, para que os ensinas continuassem 
estudando e melhorando suas práticas didáticas.

CONVERSAS INDIVIDUAIS: 

Momentos de apoio individual com tutores pedagógicos.

ENCONTROS VIRTUAIS: 

Formações sobre temas latentes como, por exemplo, “Como  
apoiar meus estudantes neste período de quarentena?”; 
“Readaptando meu planejamento anual”; “Boas práticas  
da rede para cuidar da saúde emocional em tempos de 
quarentena”, etc.

RODADAS PEDAGÓGICAS: 

Metodologia em que grupos de até 5 ensinas assistem vídeos de 
aulas gravadas e juntos fazem reflexões sobre a aula assistida com 
a facilitação de um tutor pedagógico. O objetivo é identificar boas 
práticas e oportunidades de melhorias do exercício apresentado e  
transpor esses aprendizados para serem adotados em suas 
próprias aulas. Nosso time publicou um artigo sobre essa 
abordagem no CONEDU - Congresso Nacional de Educação 
de 2020. Caso queria entender essa metodologia em maiores 
detalhes, clique aqui.

ADAPTAÇÕES PARA O COVID

https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/69521


PARA 2020/2021:  
UM INTENSIVÃO VIRTUAL E POTENTE

Pensando na segurança e qualidade da formação de todos, o Intensivão 
2021 será realizado virtualmente. Entendemos que seria muito arriscado 
deslocar tantas pessoas, de regiões tão diversas, para estar por um período 
longo reunidas em um mesmo local. Ao mesmo tempo, fizemos todas as 
análises necessárias e checamos experiências de países da nossa rede 
global Teach for All que realizaram Intensivões virtuais. 

Com isso, vimos que seria possível, fazendo adaptações para o modelo 
virtual, continuar gerando conexões, fortalecendo nossa rede e 
desenvolvendo ao máximo as competências do(a) professor(a) líder nesse 
início de jornada. Estamos muito animados para contar mais sobre esse 
novo modelo que vamos construir juntos para os finalistas 2021!




