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Trilha 5
Tecnologia na aprendizagem –usos de recursos TIC no 

processo de ensino e aprendizagem & A tecnologia 
apoiando a gestão educacional
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O Modelo de uso de ambientes virtuais de aprendizagem nas
unidades curriculares da Unicamp

Prof. Dr. Marco Antonio Garcia de Carvalho
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•Modelo de uso de ambientes virtuais de  aprendizagem (AVAs) nas 

unidades curriculares da  Unicamp

Prof. Dr. Marco Antonio Garcia de Carvalho
Professor Livre Docente – Faculdade de Tecnologia  

Coordenador Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais – GGTE
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PARTE 1

Breve contextualização da UNICAMP

PARTE 2

AVAs UNICAMP

PARTE 3

Estrutura de apoio
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UNICAMP

• Fundada em outubro de 1966

• Universidade pública estadual -
financiada pelo contribuinte paulista

• Alta qualidade em ensino e pesquisa

• Forte relacionamento com o setor  
industrial

• Apoio à inovação e empreendedorismo
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• 24 Faculdades e Institutos

• 2 escolas técnicas

• 4 hospitais

• 21 Centros e núcleos interdisciplinares

• 1.865 docentes

• 7.471 funcionários

FONTE: Anuário Estatistico da Unicamp de 2019
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• 66 curso de graduação

• 152 cursos de pós-graduação  
(mestrado e doutorado)

• 1.395 cursos de extensão

• 20.081 alunos de graduação

• 17.846 alunos de pós-graduação

• 11.333 alunos em cursos de extensão

FONTE: Anuário Estatistico da Unicamp de 2019
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• Convênios de P&D assinados: R$  
133.496.706,1

• Patentes concedidas: 63

• Pedido de Patentes: 67

• Pordólio de patentes: 1087

• Licenciamento de PI: 23
FONTE: Relatório de Atividades 2019, INOVA Unicamp

FONTE: Anuário Estatistico da Unicamp de 2019
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PARTE 2
AVAS UNICAMP
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1997

1999

1ª versão de um ambiente virtual de  
aprendizagem

Criação do primeiro grupo de  
trabalho em EAD (GTEAD)

Ropoli, E. A. et al. Estratégias de fomento institucional para oferta de cursos a  
distância na extensão da UNICAMP, Congresso da ABED, 2018. 12



2002

Programa Ensino Aberto (EA)

INTEGRAÇÃO dos dados da Diretoria Acadêmica – DAC  

(matrículas, disciplinas, docentes)

ao AVA TelEduc

Ropoli, E. A. et al. Estratégias de fomento institucional para oferta de cursos a  
distância na extensão da UNICAMP, Congresso da ABED, 2018. 13



2020

INTEGRAÇÃO das disciplinas de graduação e pós-graduação
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GGTE

DAC
CCUEC  

GOOGLE

INTEGRAÇÃO

disciplinas  

graduação e pós-graduação
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Alguns números:
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Moodle Google Classroom

Número de docentes ativos - Moodle x Google  
Classroom

Unicamp

COTIL  

COTUCA

53.000

Usuários ativos

3.081 disciplinas/turmas
1s2019

4207
1s2020
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www.ggte.unicamp.br
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http://www.ggte.unicamp.br/


moocs.ggte.unicamp.br
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A UNICAMP não tem definido um modelo pedagógico virtual

A modelagem de unidades de aprendizagem  

usando recursos de Ambientes Virtuais

Campinas 2019

GGTE – Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais –

(http://www.ggte.unicamp.br)

Unicamp

CENÁRIOS

• Instrucional

• Construtivista

• interacionista
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Mesmo no período de Ensino Remoto Emergencial...
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Cenário 

Construtivista
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Cenário 

interacionista
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Cenário 

instrucional
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VÍDEO – Superior a 50MB: Vídeo

n o G o o g l e D r i v e ,

compartilhado. No Moodle,

disponibilizado link.

Materiais de outros professores

e i n s t i t u i ç õ e s , r e c u r s o s

educacionais abertos

Cenário 

instrucional
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Atividade para o aluno  

realizar

Fórum para dúvidas e  

discussões

Encontro virtual /  

Momento síncrono

Cenário 

instrucional
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PARTE 3
ESTRUTURA DE APOIO
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• Formação

• Treinamento

• Assessoria

• Apoio ao usuário

• Fomento

• Parcerias

• Participação em GTs

• Produção de conteúdo

• Apoio na transmissão online

• Organização de eventos
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Workshop  
Produção de Vídeo

Edital interno de  
apoio ao Ensino  
Híbrido
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Organização de eventos
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Produção de vídeos
Estúdio GGTE
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Obrigado!

Marco Antonio G. Carvalho
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Recursos digitais como ferramentas no processo 
de ensino e aprendizagem 

Viviane Marques Goi
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Ensino e Aprendizagem

Aprendizagem

Teoria das Inteligências Múltiplas
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Ensino e Aprendizagem

Contrapeso para o paradigma

Inteligência Única
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Quais as formas de oportunizar 
aprendizagens?
• Informar-se

• Ouvir música

• Assistir filmes

• Assistir vídeos de professores

• Ler jornais

• Interpretar gráficos

• Ver imagens

• Reflexões
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A evolução

Há pouco tempo:

Agora: 

Cultura Digital é uma das Competências 
Gerais da Base Nacional Comum 
Curricular
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Tecnologia como aliada da aprendizagem

Exemplo de tecnologia 
na escola sem internet : 
Gamificar sem PC?
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Estudantes se engajam muito mais quando são 
desafiados
Trabalho feito pela estudante

• Escolha dos Países
• Estudo
• Escolha de imagens
• Elaboração do Roteiro
• Gravação
• Edição
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A Internet possibilita interação
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Exemplos
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Exemplos – Objetos 3D
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Exemplos – Objetos 3D
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Exemplos – Quiz

Quem nunca se divertiu com
o clássico dos jogos, digital ou
tabuleiro, quiz?
- avaliação de conhecimento
- reforçar o conteúdo visto.

É possível engajar o aluno e
dar o feedback em tempo real
do seu desempenho.
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Exemplos – Vídeo Interativo

O vídeo é um dos principais
recursos digitais para
apresentar o conteúdo.
• vídeo com interação
• resolução de problemas
• gamificação.

O aluno consegue interagir
dentro do próprio vídeo.

• Feedback ao final.
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Exemplos – Teste de liderança 

Conhecer o perfil 
comportamental e 
trabalhar com 
ferramentas de gestão é 
fundamental na 
atualidade. 
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Exemplos – Infográfico
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”O principal objetivo da Educação é criar 
pessoas capazes de fazer coisas novas e não 
simplesmente repetir o que outras gerações 

fizeram”.

Jean Piaget
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Recursos digitais como ferramentas no processo 
de ensino e aprendizagem 

Viviane Marques Goi
Obrigada
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Tecnologias e metodologias nos modelos 
híbridos e online

José Manuel Moran 
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Educação 
Transformadora

www2.eca.usp.br/
moran
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Metodologias ativas

Ênfase na aprendizagem por descoberta, 

por investigação 

ou resolução de problemas
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Ensino e aprendizagem flexíveis

Redesenho das combinações possíveis de 
integração dos espaços, tempos e estratégias para 
oferecer as melhores experiências de 
aprendizagem para todos e cada um dos 
estudantes
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Algumas 
combinações 
de ensino e 
aprendizagem 
flexíveis

• Aprendizagem personalizada
(escolhas, autonomia)

• Aprendizagem entre pares 
(projetos)

• Aprendizagem por 
tutoria/mentoria
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Algumas 
combinações
de ensino e 
aprendizagem 
flexíveis

• Ensino e aprendizagem 
ativos e flexíveis em 
espaços 
predominantemente 
presenciais

• em espaços parcialmente 
presenciais e parcialmente 
online

• em espaços totalmente 
online
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Algumas 
estratégias 
integradas:  
síncronas e 
assíncronas

• Aula invertida (tempo de cada estudante se 
preparar, pesquisar, conhecer um tema, 
questão, fenômeno). Recursos para 
verificação de aprendizagem. 

• + desafios: curtos, longos; iguais ou 
diferentes. Projetos, problemas, projetos 
reais, simulados; jogos, gamificação, maker,
narrativas, produções dos estudantes

• + compartilhamento em e-portfólios, murais 
digitais, plataformas síncronas. Discussão, 
problematização, síntese

• + Avaliação diversificada: diagnóstica, 
formativa, e-portfólio, rubricas, entre pares, 
autoavaliação. 

• Plano B com roteiros para atividades 
individuais e entrega mais flexível para os que 
têm acesso deficiente (utilizando as 
tecnologias possíveis: redes sociais, áudio, 
roteiros impressos....)
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Estágios de 
utilização de 
modelos 
ativos
flexíveis

• Estágio inicial: Utilização 
predominantemente individual 

• Estágio intermediário: 
Utilização mais integrada 
(Projetos integradores, 
STEAM)

• Estágio avançado: Num 
contexto de transformação 
sistêmica: currículo por 
competências e projetos, 
redesenho dos espaços, da 
avaliação, integração com a 
sociedade (Escola como 
comunidade de aprendizagem)
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Plataformas e aplicativos interativos 
síncronos e assíncronos 
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Plataformas síncronas interativas para 
pequenos e grandes grupos
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Compartilhamento em murais digitais -
PADLET
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Criação e compartilhamento - Jamboard
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Gamificação - Kahoot

64



Vídeos com questões - Edpuzzle –
http://bit.ly/2QTMCgE
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Vídeos com 
discussões -
Flipgrid
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Curso Como 
ensinar 
ativamente 
online
bit.ly/2EaO7VB
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https://bit.ly/2EaO7VB


Seminário Online 
“Como acelerar as transformações na Educação” 
bit.ly/seminariomoran1
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Obrigado!
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Inteligência de dados para uma gestão 
pedagógica com mais visibilidade

Claudio Sassaki
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ANÁLISE DE ESTUDO DECASO

Analisar e refletir sobre o caso apresentado  

e propor ações

Ferramenta digital:

chat

No chat: Com base no caso proposto, quais

ações podem ser realizadas para melhorar

a situação do estudante?

Rotina para
engajar com ideias
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Disciplina Nota do bimestre

Matemática 5,0

História 8,0

Inglês 4,5

Geografia 7,0

Gramática 4,0

Ciências 7,5

Produção de Texto 7,0

Informações

● Ela é participativa nas aulas

● Não tem problemasdisciplinares

● Entrega 100% das suas tarefas de casa

● Não tem problemas com faltas

● Os pais comparecem às reuniões pedagógicas

→ No último bimestre, teve  

aproveitamento regular conforme  

exemplo ao lado:

Estudo de caso

73



Estudo de caso

Para o caso da Ana Souza:

→ Qual é o nível de atenção que sua escola teria com essa estudante?

- Pense em uma escala de 0 a 5, sendo 0 nenhuma atenção e 5, muita atenção

→ A escola tomaria alguma ação específica com essa aluna? Qual?
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TODOS OS SETORES  

ESTÃO SE  

TRANSFORMANDO

Líderes estão criando novas experiências  

através de novos modelos de negócio

BENS DE

CONSUMO

TECNOLOGIA

ALIMENTAÇÃO

EDUCAÇÃO

TRANSPORTE

TURISMO

COMUNICAÇÕES

SAÚDE
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“

”

Consumidores(as) apreciam o apelo de serviços que são
desenvolvidos com o usuário em mente e facilitam suas vidas.  
Os dados do(a) consumidor(a) podem ser aproveitados para  
fornecer uma experiência “faça por mim”, como demonstrado
por muitas empresas que fornecem aos consumidores
recomendações, ofertas agrupadas e, em alguns casos,até
mesmo experiências de usuário baseadasem realidade virtual.

Fórum Econômico Mundial
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ISSO MUDA TUDO

ESPAÇO Escola Todo lugar

PROCESSO Obscuro T ransparente

DESENVOLVIMENTO Acadêmico
Acadêmico +  

Socioemocional + Digital

EXPECTATIVA Aula Aprendizagem

RELACIONAMENTO  

COM FAMÍLIAS
Padronizado Coparticipação
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UMA  

NOVA ERA DA

EDUCAÇÃO

Aprender de qualquerlugar

Respeitando a individualidade

Dados eacompanhamento

Focada em habilidades e competências

Resultam na  formação
INTEGRAL
Acadêmico, socioemocional edigital

1#CONECTADA

2 #VISÍVEL

3 #PERSONALIZADA

4 #ATIVA
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O papel da Gestão
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Gestão

“
”

A gestão provê uma maneira organizada e racional para a
participação dos colaboradores nas escolas, adicionando
inteligência à atividadegerencial.
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Como gerirsem  

visibilidade?

“Administrar é o processo  

contínuo e sistemáticoque  

abrange quatro funções  

principais: planejamento e  

tomada de decisão,  

organização, condução e  

controle.”

Maximiano, 2000.

Definição do objetivo

Definir o objetivo a ser  
alcançado por

todo o time

PLANEJAMENTO

Indicadores e Dados

Quais indicadores e/ou  
dados precisamos  

medir para saber se  
estamos no caminho de  

alcançar nosso  
objetivo?

ORGANIZAÇÃO

Melhoria

Revisar e rever o  
processo, se necessário,  

para atingir nosso  
objetivo

TOMADA DE DECISÃO

Acompanhamento

Rotinas e relatórios  
para acompanhar os  
indicadores e dados  

definidos

CONDUÇÃO E CONTROLE
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“

”

Sem formas analíticas de pensamento, poderíamos não ser capazes  
de operar grandes empresas ou administrar orçamentos domésticos.  
O processo criativo, contudo, se baseia na síntese, o ato coletivo de  
juntar as partes para criar ideias completas. Uma vez que os dados  
foram coletados, é necessário analisá-los e identificar padrões  
significativos. A análise e síntese são igualmente importantes e cada
um desempenha um papel essencial no processo decriar opções e
fazer escolhas.
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Dados na Prática
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Disciplina Nota do bimestre

Matemática 5,0

História 8,0

Inglês 4,5

Geografia 7,0

Gramática 4,0

Ciências 7,5

Produção de Texto 7,0

Informações

● Ela é participativa nas aulas

● Não tem problemasdisciplinares

● Entrega 100% das suas tarefas de casa

● Não tem problemas com faltas

● Os pais comparecem às reuniões pedagógicas

→ No último bimestre, teve  

aproveitamento regular conforme  

exemplo ao lado:

Relembrando: Estudo de caso
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Dados e interpretações

Fato/Dado
Por que isso  

importa?
Quais questões  
posso fazer?

Próximos passos

→ O que você pode  

observar a partir dos  

dados?

→ Qual a importância  

do que foi observado  

para o cotidiano  

escolar?

→ Oque tem causado  

isso? Afeta toda a  

escola?

→ Ações que podem  

melhorar a  

compreensão do fato  

observado.

Os dados disponíveis nos relatórios permitem uma observação concreta dos fatos.

É a partir dela que podemos construir interpretações e hipóteses, direcionando nossas ações.
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Fato/Dado
Por que isso  

importa?
Quais questões  
posso fazer?

Próximos passos

→ Ana Souza está  

participando bem das  

atividades, mas  

apresenta desempenho  

baixo em geografia,  

gramática, inglês e  

matemática.

→ Há estudantescom  

alta dedicação e  

resultados abaixo do  

esperado.

→ Indica que as  

estratégias de ensino  

utilizadas em alguns  

componentes  

curriculares não foram  

eficientes para ela.

→ Quais as  características 

das  atividades com baixo  

desempenho? Há  

elementos em comum?

→ Como a Ana tem  

estudado?

→ Quais estratégias de  

ensino os professores  

estão adotando?

→ Analisar as  atividades 

com baixo  desempenho 

para  compreender melhor

as  dificuldades da Ana.

→ Conversar com  

professores para pensar  em 

estratégias  diferenciadas 

para  ajudá-la.

Os dados disponíveis nos relatórios permitem uma observação concreta dos fatos.

É a partir dela que podemos construir interpretações e hipóteses, direcionando nossas ações.

Dados e interpretações
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JULHO

Indicadores
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“
Dados proporcionam uma visão clarado
que está acontecendo, e a experiência
pode fornecer aos líderes uma intuição
instintiva que trabalha junto comos
dados, e não contraeles.

Itamar Ben Hemo. ”
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Muito  

obrigado(a)!
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Estratégias de captação de alunos no cenário 
pós-pandemia

Rafael Martines 
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O QUE NÃO VAI 

SER DIFERENTE
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IMPORTÂNCIA DO

PLANEJAMENTO

HOJE
INÍCIO DO ANO LETIVO 2021

PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO CONSTANTE

PERÍODO DE REMATRÍCULA

PERÍODO DE CAPTAÇÃO DE NOVOS ALUNOS

CAMPANHA DE MATRÍCULA
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Estudo de 
mercado e 

levantamento de 
metas

Reavaliação do 
posicionamento

Alinhamento 
com o time

Política de 
Descontos

Estratégias 
para matrículas 
e rematrículas

Criação da 
Campanha 
Publicitária

Acompanhamento

de contatos

FASES

DO PLANEJAMENTO
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COMO POSICIONO A 

MINHA ESCOLA?

Público-Alvo Diferenciais Credenciais

104



RELEVÂNCIA DA

COMUNICAÇÃO

PÚBLICO

INTERNO ALUNOSPROFESSORES FAMÍLIAS
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SUA ESCOLA ESTÁ 

PREPARADA PARA UMA 

JORNADA DE MATRÍCULA

100% DIGITAL?
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Atrair Converter Fechar Encantar

O QUE QUEREMOS

Desconhecidos Visitantes Contatos Clientes Promotor
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SUA ESCOLA TEM UM SITE?
Parece simples, mas muitas instituições não têm sites.

A SUA ESCOLA ESTÁ NO GOOGLE?
Se tem um site, provavelmente está presente. Mas da maneira correta?

O principal objetivo de estar no Google é ser facilmente encontrado.
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COMO RESOLVER ISSO?

É só ter uma criar uma conta no Google Meu Negócio e gerenciar as 
informações. Acesse https://www.google.com/intl/pt-BR_br/business/

Tutorial do YouTube: 6 minutos de tudo o que você precisa para resolver
https://www.youtube.com/watch?v=JESKlIuZFmM

109

https://www.google.com/intl/pt-BR_br/business/
https://www.youtube.com/watch?v=JESKlIuZFmM


MEU SITE FOI 

ENCONTRADO. 

E AGORA?

O que o site de uma 

escola deve ter?
Desconhecidos Visitantes

Atrair

110



CHECKLIST

Informações de

contato na primeira tela. 

Telefone, e-mail, whatsapp...

Sessão para cadastro e 

agendamento de visitas

História da escola, quem é o 

mantenedor e grandes conquistas

Diferenciais claros. 

O que sua escola faz melhor do 

que as outras?

Proposta pedagógica. Metodologia para 

cada segmento.

Fotos.

Grandes e produzidas.

Tour virtual.

Obrigatório

Vídeos

(institucional,

dos ambientes, 

depoimentos e etc)

Depoimentos de pais, 

alunos e ex-alunos

Blog e últimas noticias da 

escola (dica: blog SAS)

Formulário para entrar 

em contato

Possibilidade de 

matrículas online -

Diferencial
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TENHO O CONTATO DA PESSOA 

INTERESSADA NA ESCOLA.

Como devo abordar?

Atrair Converter

Desconhecidos Visitantes Contatos
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FAZIA PRESENCIAL?

FAÇA IGUAL. ONLINE

• Reunião com time pedagógico

• Bate-papo com o professor

• Conversas com outros pais e responsáveis

• Eventos com especialistas

• Apresentações de alunos
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Depois de alguns dias, essa pessoa nem vai lembrar que entrou 

no seu site.

para entrar em contato com quem se cadastrou no seu site.

NÃO DEMORE

Entre em contato em até 30 minutos
Se não conseguir, tente pelo menos no mesmo dia.

NOVIDADES DO MUNDO VIRTUAL
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GESTÃO DOS LEADS

É preciso medir com disciplina! (Excel <>CRM)

PARA ENTENDER...

✓ Qde. Visitas > ação em divulgação

✓ Conversão > ação em formação do time e/ou 

mudança de processos

✓ Origem das visitas

✓ Jornada do cliente

✓ Motivos de desistência

✓ Séries e turnos com maior (e menor) demanda

MELHORAR 

CONVERSÃO
AUMENTAR 

VISITAS

Visitantes    >      Contatos    >      matrículas

400 67 27
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Tenha um CRM Educacional

1º contato Matrícula 

Ou

“Desistente”

V
is

it
a
s

Nome do 

responsável

Nome do 

aluno(a)

Paula da Silva

Série/Turno 

de interesse

José da Silva

Exemplo:

Data 1º 

contato
Próximo 
contato

Origem do 

contato

EF7 (M) 9/06

16/06
(pode ser um 

combinado ou 

uma regra)

Site

Contato > visitas > matrículas
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FAÇA NUTRIÇÃO DE LEADS!
A nutrição de leads é uma maneira poderosa para sua escola ficar automaticamente 

conectada com os seus potenciais clientes. Quando você executa a nutrição de leads 

da maneira correta, você pode reconhecer padrões de comportamento dos leads para 

melhorar seus conteúdos e ao mesmo tempo acelerar o processo de matrículas.

56% dos leads são qualificados,                                                   

mas ainda não estão prontos para fazer a matrícula.

Empresas experts em nutrição geram 50% mais oportunidades.

79% dos leads não se tornam matrículas porque não receberam nutrição.

Leads nutridos aumentam em 20% as oportunidades de matrículas.

Source Hubspot 2013 State of Inbound marketing report
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DICAS DE NUTRIÇÃO

✓ Após a visita na sua escola, mande um e-mail/Whatsapp agradecendo e se 

colocando a disposição para tirar dúvidas.

✓ Tenha um fluxo de cadência no seu plano de contatos.

✓ Convide esse lead para participar de eventos na sua escola.

✓ Faça uma newsletter pelo menos quinzenal, mostrando os trabalhos e 

projetos que a escola desenvolveu.
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PRECISO FECHAR UMA 

MATRÍCULA ONLINE
Como devo abordar?

Atrair Converter Fechar

Desconhecidos Visitantes Contatos Clientes
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OBRIGADO!!

Rafael Martines 
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Amazon Web Services – conheça o AWS EdStart, 
programa de aceleração virtual de EdTechs

Renata Trindade e Luiz Orlandini
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Compreender a singularidade de uma pessoa, é encontrar
a melhor rota para que entregue o melhor de si para o mundo!

(Luiz Orlandini)

Luiz Fernando Orlandini
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APRENDIZAGEM  

PERSONALIZADA
Tecnolo ias do mundo
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DE ONDE VIRÁ 

O  

CONHECIMENT

O?
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Raphael   

Coelho

TutorMundi

Royal Holloway  

University ofLondon
Edward Roy  

Davies
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Royal Holloway  

University ofLondon
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Professor Roy Davies

BA, MA, DPhil, DSc  

FInstP, FIET, SMIEEE

BMVA Distinguished Fellow 2005  

Fellow of the IAPR 2008

Professor of Machine Vision

Department of Phys ics

Royal Holloway, University of London  

E  ham,  Surrey, TW20 0EX, UK

emai l : e.r.davies(at)rhul.ac.uk
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Recursos Online

ALUNO

Aulas Presencia is

PROFESSOR

+ =
Ambiente  

Personal izado de 

Aprendiza e m

Ensino Híbrido - Conceito ORIGINAL

=
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● INDIVIDUALIZADO (RITMO)

● DIFERENCIADO (MÉTODO)

● PERSONALIZADO 

(ASSUNTO)

Individualizado Personalizado Diferenciado
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● EUROPA

● ÁFRICA

● ÁSIA

● AMÉRICA DO NORTE

● LATAM
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ATHENAS VS 

ESPARTA
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ÁFRIC

A
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Resultado da  

HolonIQ divul ado  

17 de setembro de  

2020
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uLESSON

● Junior e Senior

● Estudantes  do Junior school: acesso a matemát ica , c iência bás ica ,  

tecnologia bás i ca  e estudos econômicos

● Estudantes  do Senior school students : acesso a  matemát ica , f í s ica ,  

qu ímica e biologia, com preparação paras provas WAEC, JAMB e NECO
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SIMBIBOT
● SimbiBot a juda a aprender qualquer matéria e a   

a lcançar  a  excelência nasprovas

● Tutor pessoa l
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UBONGO

● Os cartoons cr iam u m a mudança si nificat iva na

vida e aprendizado da s cr ianças
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EUROP

A
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SANA LABS

● Pa ís de ori em: Escand ináv ia

● Com aprendiza em inte rada, erenciamento e autoria,

S a n a  traz a nova eração de aprendiza em  adap t ada  e personal izada
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ÁSIA
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ZUOYEBANG
● Para qua i s  idades : Fundamental 1 aoVestibular

● 120 Milhões de usuários

● Tornou-se padrão na China
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"... E não copie. Isso chama-se trapacear..."

NÃO DEIXAVAM VOCÊ COLAR
● O que você f a z i a ?

● Você aprendeu?

Sir Ken Robinson

"As cr ianças foram educadas a saberem que há apena s u m a   

resposta para a s coisas . E l a está atrás do livro. Não olhe .

E  Não copie . E  não pode per untar para o cole a  ou para  

outra pessoa . Isso ch ama - s e  trapaça . No mundo real isso se   

ch a m a trabalho colaborativo. Fazemos isso o tempo todo e é  

des sa  forma que conse u imos os resultados ma i s criativos".
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AMÉRIC

A  DO 

NORTE
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DEGREED

● Conecta aprendizado e crescimento de carreira para  

oportunidades de trabalho por u m a  experiência flu ida  de  

desenvolvimento. Ass im a su a or an ização e seu  pessoa l estão  

sempre prontos para enfrentar o próximo obstácu lo
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KNEWTON

● Fundada  em 2008

● Tecnolo ia adaptativa que entre a  impactos  duradouros para  

colocar conqu istas  dentro do a l cance  de todos
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IXL

● Aprendizado de imersão adaptáve l

● Do jardim da  in fânc ia  ao 6º ano

● Poderosas ferramentas de aprendizado: prêmios divertidos e aná l i ses   

aprofundadas
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LATAM
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E SECADA ALUNO  

TIVESSE SEU  

PRÓPRIO  

PROFESSOR?
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● Um lugar para se arriscar

TUTORMUNDI
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ESTUDA.COM

● 4.545.455 estudantes

● 29.074 professores

● 521 escolas  parceiras pelo Brasi l
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STUDOS
● Revoluciona a forma de aprendizadode

forma otimizando o tempo das escolase

melhoramos o desempenho dosalunos.
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AVALIAÇÃ

O
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R$312.500

O que isso representa?
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● 6250 horas - Quase 6333 horas

MUSEU DO LOUVRE
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● Educação Personal izada

● Tutor Andrea DelVerrochio

● Pintando partes do Corpo

LEONARDO DA VINCI
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“We are what we repeatedly do. Excellence,

then, is not an act, but a habit.”

ARISTÓTELES
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S e você quer u m exemplo de aula ,  

é só solicitar nos comentários!
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Obrigado!

Um grande abraço

e TUTOR de bom para 

vocês

Raphae l  Rocha Coelho
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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

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

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


Continue se capacitando com nossos cursos 
online!

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

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


