
Apresentações dos 
Palestrantes

Apresentações dos 
Palestrantes



ÍNDICE
Formação de professores para uma educação híbrida ----------------------------------------------------------- 04

Estratégias e ferramentas para a formação docente voltada ao ensino híbrido ------------------------------------ 19

O professor multitarefas ------------------------------------------------------------------------------------------- 38

Aula on line: novas linguagens, novas narrativas ------------------------------------------------------------------- 55

Os desafios do protagonismo na carreira do Educador ----------------------------------------------------------- 89

Educação digital: personalização, tecnologia... e você educador? ------------------------------------------------- 122

Próximos Cursos ------------------------------------------------------------------------------------------------- 144

Continue se capacitando com nossos cursos online! ------------------------------------------------------------- 146

Materiais Complementares da HUMUS – Gratuitos ---------------------------------------------------------------- 147

Assista novamente as palestras do HUMUS CONNECT ------------------------------------------------------------- 148



Trilha 3  - 16/09

Formação de professores 
para o ensino digital

3



Formação de professores para uma educação híbrida

Lilian Bacich
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Lilian Bacich
Doutora Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano (USP);  

Mestre em Educação (PUC); Pedagoga (USP) e Bióloga (Mackenzie).
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Espaços
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Papéis
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Conexão
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Personalização
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Escolhas
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Colaboração
Pensamento crítico  

Comunicação

• Resolução de problemas

•Criatividade

• Mindset Flexibilidade Compromisso
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Lilian Bacich

17



Lilian Bacich
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Estratégias e ferramentas para a formação 
docente voltada ao ensino híbrido

Caê Lavor 
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Professor

Caê Lavor
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"Os analfabetos do século 21 não 

serão aqueles que não souberem 

ler ou escrever, mas aqueles que 

não conseguirem aprender, 

desaprender, e reaprender."

Alvin Toffler

Escritor e Futurista Americano
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Diferentes 

contextos
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Pré-pandemia
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O NOVO NORMAL JÁ NÃO É TÃO NOVO ASSIM

Pós-pandemia

NOVO
NO  MAL
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BNC –
Base Nacional 
Comum para a 
Formação de 
Professores da 
Educação Básica 
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A formação de professores 
pós-pandemia

• Abertura para ressignificar o seu papel e o da sua formação

• Capacidade de transformar o fazer

• Criatividade e Flexibilidade

• Engajamento e Colaboração

• Humanização e Autoconhecimento

• Formação permanente
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Ferramentas digitais
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Menos

• Reativo

• Defensivo

• Repetitivo 

Mais

• Aberto

• Curioso

• Criativo/Inovador

Tornar-se digital é ser
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Pilares

•Comunicação estruturada

•Construção colaborativa e armazenamento
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• Separar assuntos pessoais 

e profissionais (escolares)

• Organizar conversas de 

forma estruturada

Comunicação
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• Leituras interessantes

• Construção de formações

• Trabalho em equipe

Avaliações e testes

Construção colaborativa

34



O que não podemos esquecer?

• Os objetivos formativos partem da experiência e necessidade dos professores e da instituição 

• As etapas da formação conversam entre si 

• Há coerência na carga horária 

• Conta com mais de uma modalidade formativa (momentos de informação, momentos de 

interação e momentos de produção)

• Considera ações práticas que devem ser realizadas e continuamente avaliadas 

• A formação considera as dimensões coletiva e individual
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“A tecnologia é somente uma 

ferramenta. No que se refere a 

motivar crianças e conseguir que 

trabalhem juntas, um professor é 

o recurso mais importante.

Bill Gates
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Obrigado!
Carlos Eduardo Lavor
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O professor
multitarefas

Renata Perrenoud
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A Pandemia e suas transformações...

Você entraria em um avião sem pilotos,  
controlado e pilotado por uma central tecnológica  
em terra e por um supercomputador?

Estamos diante de uma encruzilhada que poderá  
mudar o mindset da educação e entender um  
pouco mais do que será o futuro da educação.
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Mudando Mindset

Na sua visão, o que é um Professor Multitarefas?
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“O Professor Multitarefas é aquele que está preparado para  trabalhar 
nas dimensões de planejamento, de execução pedagógica  e de 
avaliação e pronto pra cumprir diferentes papéis dentro de cada  uma 
dessas 03 dimensões.”

Prof. Dr. Thiago Almeida
Fundador e Diretor Executivo na Escola Hub
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“Um professor multitarefas é aquele que é RESILIENTE e ANTENADO, ou  
seja que saiba buscar, atualizar-se a todo momento e que por isso é  
ATENTO AOS SINAIS DOS TEMPOS e que sabe fazer uma leitura de cenário.  
Mas para mim duas características além dessas são imprescindíveis: o  
professor multitarefas é aquele que além de tudo sabe tocar a imaginação  
do aluno e o INSPIRA, e vou mais fundo, É AQUELE QUE CONSEGUE TOCAR  
COM O SEU CORAÇÃO, O CORAÇÃO DO ALUNO, ou seja, consegue  
conectar a sua mais pura vontade de ensinar, com o mais profundo desejo  
de aprender do aluno.”

Prof. M.Sc. José Neto  

Diretor Geral na Faculdade Padre João Bagozzi – Curitiba, PR
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“Professor multitarefa é um profissional que, com fundamentos  
na didática, desenvolve suas atividades docente contemplando as  
realidades e as demandas dos alunos e das disciplinas, não se  
limitando a uma única metodologia e/ou técnica de ensino focado  
no resultado exitoso e usando do que necessário for para melhor  
atingir seus objetivos, frente ao processo de aprendizagem com
vistas a aplicação desse resultado na vida útil do aluno.”

Prof. M. Sc. Marcos Aurélio de Araújo Alves  

Reitor do Unifacema, Caxias, MA
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“É um perfil que deverá ser substituído no 
futuro por  professores especializados em cada 
uma dessas  tarefas.”

Prof. Dr. Maurício Garcia  

Digital Scientist in Education - Solvertank
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“É o professor que administra imprevisibilidade, exceção, novas
tecnologias e novas atribuições da vida diária, ou seja, administra o caos.”

Profa. Dra. Maria Cristina Tommaso  

Pró-reitora Acadêmica no UniFOA, Volta Redonda, RJ

“O professor multitarefa é aquele que sabe e consegue incentivar a
autonomia e a responsabilidade. Desenvolve o senso crítico, o pensar, o
agir e o acreditar. Usa a tecnologia a seu favor e busca a formação de
alunos criativos.”

Ivan Andrade

Diretor Acadêmico da FacSete
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“Um professor multitarefas é aquele integrado ao processo de aprendizagem  
de uma instituição contemporânea que disponibiliza aos seus educandos o  
mesmo conteúdo em diferentes mídias...atendendo ao pressuposto de uma  
educação híbrida, flexível e personalizada...como você vê, não vejo o
educador sem ter o foco no educando...”

Prof. Dr. Ronaldo Mota 

Diretor Científico da Digital Pages e membro da Academia Brasileira de
Educação
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“Professor multitarefas é o que assume a docência como um
processo necessariamente atrelado a múltiplas dimensões.

...É o que lida com as dimensões acadêmica, pedagógica, técnica e  
relacional do processo de ensino-aprendizagem.”

Prof. M.Sc. Sandra Rodrigues  

Pró-reitora Acadêmica do UniFAP – Juazeiro do Norte, CE
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“O professor, querendo ou não, tem que conviver com multitarefas, isto é uma característica do  
mundo digital. Hoje, mesmo em sala de aula o professor continua conectado com o mundo, isto é  
inevitável. A questão principal é ter disciplina para lidar com esta situação. Eu prefiro um  professor 
que tenha competência e habilidade para realizar várias atividades, porém, com  disciplina e 
critério para priorizar a realização, uma por vez, isto permite que esteja focado naquilo  que está 
fazendo. A atividade docente, como qualquer outra, requer planejamento, dedicação e  
concentração, realizar várias atividades ao mesmo tempo tende a prejudicar a produtividade e a  
qualidade, principalmente se considerarmos a complexidade que algumas tarefas exigem.
Enquanto escrevia este pequeno texto recebi, pelo menos, 5 e-mails, mais de 10 mensagens de  
WhatsApp e 4 ligações. Se a cada intervenção eu parasse para ler e/ou resolver o que estava  
sendo demandado, o tempo para finalizar esta atividade seria muito maior do que o necessário.  
Todos nós somos bombardeados, a todo momento, com informações e demandas, isto não vai  
mudar, temos que aprender a lidar com esta realidade, temos que ter foco, isto pode ser o
diferencial para obtenção de melhores resultados.”

M. Sc. Fernando Passaes

Reitor do Unidon, Guarujá, SP
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“Professor Multitarefa é o professor que sai da condição de
apresentador de aulas para criar um espaço de interação e
colaboração com seus alunos!”

Prof. Msc. Maria Helena Krüguer  

AMPESC- Vice Presidente

Diretora da Faculdade Energia, Florianópolis, SC
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“Professor Multitarefas é aquele que entenda bem de didática (da  
pedagogia do ensino superior), de andragogia, que tenha uma visão de  
mercado e que não permita o abismo que hoje existe entre academia e  
mundo real, que conheça e saiba trabalhar com tecnologia, que  
entenda de curadoria de conteúdo, sobretudo, deve entender de  
metodologias de ensino e aprendizagem, além de ter empatia, ser  
criativo e ser apaixonado por ensinar, desenvolver competências,
enfim, que queira TRANSFORMAR VIDAS!”

M.Sc. Gustavo Hoffmann  

Diretor na Grupo A/ Fellow LASPAU - Harvard University
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Voltando ao  
nosso desafio...

Você entraria em um  
avião sem pilotos,  
controlado e pilotado  
por uma central  
tecnológica em terra e  
por um  
supercomputador?
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O professor multitarefas...

✓Atua no planejamento, execução pedagógica e avaliação,

✓Engaja, motiva e assume a docência em um processo de múltiplas dimensões,

✓Se diferencia em metodologias e técnicas de ensino para atingir os objetivos de  
aprendizagem,

✓Especializado em tarefas,

✓Lida com o imprevisível e administra o caos,

✓Conhece a tecnologia e atua em uma educação híbrida, flexível e personalizada,

✓Cria um espaço de interação e colaboração com seus alunos,

✓Aproxima o aprendizado da prática e trabalha com a curadoria de conteúdos.
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O Professor Multitarefa assume o desafio de olhar para o futuro, lidar
com competências técnicas e emocionais e formar profissionais
empreendedores e inovadores, que sejam capazes de transformar o
mundo!

Profa. Dra. Renata Perrenoud 

Sócia Fundadora da Inovatio Educação 

Fellow LASPAU - Harvard University
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Obrigada!
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Aula on line: novas linguagens, novas narrativas

Prof. Dr. Miguel Angelo Thompson Rios
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CULTURAS DIGITAIS
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O MUNDO SUBJETIVO
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CEZANE
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MONET
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RENOIR
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Files Doc
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Files Doc
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Obrigado!
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Os desafios do protagonismo na carreira do  
Educador

Verônica T. Bersani
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Educação digital: personalização, tecnologia... e 
você educador?

Frederico Azevedo
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Com qual metodologia / PRática  você 
mais aprendeu?

Qual tecnologia que te ajudou mais no seu 
aprendizado?

Qual foi o professor que mais marcou 
positivamente sua vida?
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http://www.youtube.com/watch?v=ystdF6jN7hc


As habilidades 
para o trabalho 
estão mudando!
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CENÁrio de Habilidades para 2022

1 — Pensamento inovador e analítico 

2 — Aprendizado ativo e estratégias de aprendizado

3 — Criatividade, originalidade e iniciativa

4 — Tecnologia, design programação 

5 — Pensamento crítico e analítico 

6 — Resolução de problemas complexos 

7 — Liderança e influência social 

8 — Inteligência emocional 

9 — Racionalidade, resolução de problemas e ideação 

10 — Análise e avaliação de sistemas

Mais requisitadas

1 — Habilidades manuais, resistência e precisão

2 — Competências verbais, auditivas, espaciais e de memória

3 — Gestão de recursos financeiros e materiais

4 — Instalação e manutenção de tecnologia

5 — Leitura, escrita, matemática e habilidades de escuta ativa

6 — Gestão de pessoal

7 — Controle de qualidade e de segurança

8 — Coordenação e gestão do tempo

9 — Habilidades visuais e de oratória

10 — Uso, monitoramento e controle de tecnologia

Em DECLíNIO
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E aí educador?
O que isso significa?
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Educador de Hoje
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E COMO FAZER ISSO?

UniversidadeS

MEU 
Ambiente de 

aprendizagem 

Escola em 
que Trabalho
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Escola em que Trabalho

Peer Teaching / Coaching03 ● FEEDBACK CONSTANTE

● NINGUÉM SABE MAIS QUE O OUTRO

Peer Observation02 ● CONHECER NOVAS PRÄTICAS

● VER COLEGAS DESENVOLVENDO PRÄTICAS

Semana Pedagógica01 ● COmpartilhar experiÊncias

● PEnsa no todo

Treinamentos Online05
● FAço a Hora que quiser

● Ajuda no onboarding para escola

● Escala o treinamento

Estudo de livros04 ● ESTUDAR COM COLEGAS 

● ESCOLHER LIVROS que queiram ser lidos
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Ambiente de 
aprendizagem

PESSOAL 
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Ambiente de aprendizagem PESSOAL

steve Wheeler & manish Malik, 2010
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MEU Ambiente de aprendizagem
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MEU Ambiente de aprendizagem
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Atributos de uma comunidade de aprendizado 
personalizado

• VOZ: Abertos para compartilhar o que 
estão pensando. 

• CO-CRIAÇÃO: Pensamentos 
interdependentes para construir idéias e 
ações. 

• CONSTRUÇÃO SOCIAL: Construção de 
conexões e network para compartilhar a 
expertise. 

• AUTO DESCOBERTA: Refletir sobre o 
aprendizado e os ïnsights ganhos pelo auto 
conhecimento. Kallick and Zmuda (2017)
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IDÉIAS de como enriquecer sua 
REDE 
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UNCONFERENCE
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CURSOS ONLINE
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OUTRAS MANEIRAS
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MUITO OBRIGADO

143



IX Encontro Nacional 
de CPAs

&
VI Encontro Nacional 

de PIs

21, 22 e 23 de Outubro

Das 09h00 às 12h00

Confira  a programação
e inscreva-se

HUMUS/CPA&PI
144

https://www.humus.com.br/cpa2020


Programa
•Natureza da aprendizagem remota e híbrida;
•Parâmetros de qualidade acadêmica em suas múltiplas dimensões;
•Aprendizagem remota e híbrida: Instrumentos de diagnóstico da
qualidade do ensino e da aprendizagem;
•Avaliação diagnóstica e avaliação da aprendizagem por matriz de
referência;
•Sistematização de controles de qualidade nas dimensões do ensino,
da aprendizagem e da avaliação;
•Gestão da qualidade do processo ensino e aprendizagem:
mecanismos de intervenção qualitativa e formativa.

Saiba mais – clique aqui
145

https://www.humus.com.br/aprendizagem-remota-hibrida


Continue se capacitando com nossos cursos 
online!

146

http://humusead.com.br/courses/professor-gestor-o-novo-papel-docente
http://humusead.com.br/courses/captacao-retencao-e-saude-financeira-para-escolas
http://humusead.com.br/courses/planejamento-estrategico-na-pratica-para-empresas
http://humusead.com.br/courses/retencao-de-alunos-relacionamento-e-geracao-de-vinculo
http://humusead.com.br/courses/gestao-de-custos-e-orcamentos-em-escolas-melhorando-suas-margens-de-rentabilidade
http://humusead.com.br/courses/orcamento-nas-instituicoes-de-ensino
http://humusead.com.br/courses/captacao-e-retencao-de-alunos-no-ensino-superior-ideias-praticas-com-o-padrao-3as
http://humusead.com.br/courses/gestao-eficaz-da-secretaria-academica
http://humusead.com.br/courses/combate-a-inadimplencia-educacional
http://humusead.com.br/courses/captacao-de-alunos-como-criar-e-vender-sua-proposta-de-valor
http://humusead.com.br/courses/planejamento-estrategico-na-pratica-para-empresas


Assista Assista Assista

AssistaAssista

Assista

Como montar um blog  
gratuito para seus alunos  

acessarem?

Família e Escola – Como  
estreitar os vínculos durante o  

isolamento social?

Gestão daAprendizagema  
distância: como avaliar os  

estudantes?

Gestão Remota de Pessoas  
Como engajara equipe em  

tempo de quarentena?

Gestão da Qualidade e  
Aprendizagem Remota na  
Educação Superior Frente a  

Covid-19

Educação 5.0 – O impossível
não existe mais: Ideias para o
presente,vindas do futuro

E-Book
Liderança e educação

Baixar
Baixar

E-book  
Revista Inspirações –
Educação naFinlândia

Baixar

E-Book
Liderança e gestão do capital  

humano nasinstituições
de ensino

E-book  
Revista Inspirações –
Educação Brasileira

BaixarBaixar

E-book
Gestão de Pessoas por 

Competências

147

https://www.youtube.com/watch?v=qoCJD8sD68E&amp;list=PLVi6Q-mHYNtoOUSiM9_Ui2sXiyoHSj9pr&amp;index=5
https://www.youtube.com/watch?v=QCDkaHtSwLI
https://www.youtube.com/watch?v=4ORZpeuLzDI&amp;list=PLVi6Q-mHYNtoOUSiM9_Ui2sXiyoHSj9pr&amp;index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UsymEevp8f4&amp;list=PLVi6Q-mHYNtoOUSiM9_Ui2sXiyoHSj9pr&amp;index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qG1dcPyhPhk&amp;list=PLVi6Q-mHYNtoOUSiM9_Ui2sXiyoHSj9pr&amp;index=7
https://www.youtube.com/watch?v=riJeK_bUK-0&amp;list=PLVi6Q-mHYNtoOUSiM9_Ui2sXiyoHSj9pr&amp;index=6
https://www.humus.com.br/ebook-lideranca-educacao
https://www.humus.com.br/ebook-lideranca-e-gestao
https://www.humus.com.br/revista-inspiracoes
https://www.humus.com.br/revista-inspiracoes-segunda-edicao
https://www.humus.com.br/ebook-gestao-pessoas-competencias
https://www.humus.com.br/revista-inspiracoes-segunda-edicao


Segurança de TI e Cloud 
Computing & 

Inteligência Artificial

17/09
Formação de 

professores para o 
ensino digital

16/09

Educação híbrida  & 
Educação a distância

15/09

Tecnologia na aprendizagem 
– usos de recursos TIC no 

processo de ensino e 
aprendizagem & A tecnologia 

apoiando a gestão 
educacional

18/09

Inscreva-se no canal da HUMUS no Youtube e 
revejas as palestras novamente! 

Transformação 
digital e Educação 5.0

14/09
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https://www.youtube.com/watch?v=1ro053UBwXA
https://www.youtube.com/watch?v=1ro053UBwXA
https://www.youtube.com/watch?v=BuZo8R22qJg
https://www.youtube.com/watch?v=BuZo8R22qJg
https://www.youtube.com/watch?v=QTdazWgpCzc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=I_oieZFnEb4
https://www.youtube.com/watch?v=I_oieZFnEb4


Obrigado por participar do HUMUS CONNECT!

Para nós é uma grande honra poder contribuir e 
agregar valor a você e sua instituição.

Equipe HUMUS
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