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Modalidade: Curso com especialista

Carga horária: 20h (faça mais cursos)

Sinopse
Cada estudante é único e merece a chance de traçar o próprio caminho de aprendizagem.
Um importante conceito do século XXI é a personalização na educação. Neste curso, os participantes construirão
conhecimento relativo a esse tema por meio de atividades práticas, reflexões, leitura de casos, desenvolvimento de
projetos de aprendizagem e de outras abordagens inovadoras. Ao fim do curso, pretende-se que os participantes
sejam capazes de aplicar as metodologias e conceitos apresentados e vivenciados em seus contextos e práticas
escolares.
Competências Pedagógicas
Aproximar educadores, gestores e técnicos de secretaria de educação do conceito de personalização como um dos
temas prioritários nas práticas de quem inova na educação; compreender os conceitos de diferenciação,
individualização e personalização e aprofundar a metodologia de projetos como um dos caminhos possíveis para a
personalização.

Competências do Século XXI - matriz de avaliação
Criatividade, inovação, pensamento crítico, solução de problemas, comunicação, colaboração, flexibilidade,
adaptabilidade, iniciativa, liderança, competências digitais.

Atividades Avaliativas
Atividade 1: “Para início de conversa”
Proposta de uma atividade disparadora de análise de uma situação-problema, questões reflexivas ou imagem para
dar início à conversa sobre o tema central do curso.
Atividade 2: “Pense nisso”
Questão reflexiva sobre uma temática. Nesta atividade haverá sugestão de resposta e o convite para aprofundar no
assunto.
Atividade 3: “Verifique seus conhecimentos”
Questão objetiva com três possibilidades de resposta. Será o momento de analisar o conhecimento adquirido por
meio das leituras e videoaulas da unidade.
Atividade 4: “Na prática”
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Momento de planejar e aplicar o conceito na sala de aula e compartilhar com os demais cursistas. Ocasião muito
importante de troca entre os participantes.

Como esse curso aborda a inovação?
O conteúdo deste curso foi elaborado para estimular reflexões e práticas mais inovadoras para educadores e
gestores. Os temas e atividades propostos são inspirados em experiências e vivências de escolas inovadoras no
Brasil e no mundo.
Além deste curso, a formação online Inova Escola conta com outros cinco cursos, que podem ser realizados de
forma independente, para ampliar ainda mais o repertório em inovação educativa.

