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Karl Max

"A educação influencia e é 
influenciada pelo momento 

histórico"





Nem todos os alunos são iguais e 
a forma de ensino também não 
precisa ser! 

Fonte: Campus Technology

Adaptative Learning

https://campustechnology.com/articles/2015/11/02/survey-students-crave-immediate-feedback-in-the-classroom.aspx




Flipped Classroom 

Fontes
Channel News Asia / The Stanford Daily

http://www.stanforddaily.com/2015/10/09/professors-experiment-with-flipped-classroom-model/
http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/ntu-to-spend-s-75-million/2204774.html
http://www.stanforddaily.com/2015/10/09/professors-experiment-with-flipped-classroom-model/


Flipped Classroom

http://www.youtube.com/watch?v=iQWvc6qhTds


Project-based learning  (PBL)



Cooperative Learning

Uma nova dimensão em 
aprendizagem que incentiva a 
discussão cooperativa, variados 
pontos de vidas e debate.



Parents and education



Portfolio-Based Assessment 

Forma de avaliação baseada nas atividades 
exercidas.



Construção de Forecasts 
Adaptative learning

 Portfolio-Based Assessment 

Participação dos pais na educação 
dos filhos em plataformas de 
aprendizado adaptativo

No futuro os alunos estarão 
aprendendo através de experiências 
práticas em plataformas de 
aprendizado adaptativo e os pais 
poderão participar das atividades 
educacionais dos filhos e acompanhar 
em tempo real. Os resultados dessas 
experiências formarão um portfólio 
para o estudante.



Construção de Forecasts 
Cooperative Learning 

Flipped Classrom 

Project-based learning (PBL)

No futuro os professores exercerão 
papel de tutores de projetos 
acompanhados com o apoio de 
plataformas de flipped classroom, que 
estimulam o perfil cooperativo nos 
alunos, possibilitando que eles 
aprendam "fazendo". 





Estratégias 

Explorar Adaptative Learning 

Utilizar abordagens de Flipped Classroom 

Incentivar aprendizado colaborativo por meio de mídias socais

Criar um canal para  portfólio de atividades 



Essencial Question

Qual o impacto se todas as experiências práticas que 
resultam em aprendizado pudessem ser compartilhadas 

ao redor do mundo?  



Qual o impacto?

Precisamos de dados sobre a forma como 
as medidas são tomadas para apoiar os 
alunos, conectando os resultados com o 
que esperamos melhorar. Está é a chave 
para entender quais práticas e os esforços 
necessários no curso para apoiar o 
sucesso do aluno, para obtenção de 
resultados esperados.



Qual o impacto?

As instituições de ensino agora são 
repositórios de conhecimento e não mais 
apenas servem para fornecer conhecimento 
para estudantes. Práticas com informações 
e estratégias de aprendizagem são 
conhecidos como gestão do conhecimento, 
que está ganhando aceitação no campo da 
educação.

(Petrides and Nodine, 2003)



Brightspace 

“Se você perguntar a dez pessoas qual foi 
sua melhor experiência de aprendizagem, 
receberá dez respostas diferentes. Mas o 
que realmente importa não é que possamos 
ensinar e aprender como preferimos?”

Site: Brightspace  

http://www.brightspace.com/pt-br
http://www.youtube.com/watch?v=5cV-XsS9VYo


Brightspace - Funding



Studiare 


