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Conheça como explorar o design do seu Planner

Invista em você, de forma inteligente

Taxonomia de Bloom em
Planos de Ensino Inovadores

O planejamento da aprendizagem estudantil, sob novos
paradigmas, começa com foco nas competências a serem
desenvolvidas na aprendizagem proposta. A Ocina traz
o conteúdo de uma classicação internacional, e detalha
como usar os Domínios de Aprendizagem (Conhecimento,
Habilidades e Atitudes), bem como suas categorias de
complexidade.O material de apoio da Ocina é inédito e
desenhado para guiá-lo em uma nova rota de planejamento,
na era das Metodologias Ativas.

A prática docente a partir da Gestão do Conhecimento: essa
é a proposta inédita dessa formação. Ela foi desenhada para
gestores em geral (coordenadores de curso, de estágios e TCCs,
de iniciaçãocientíca), NDE, e ainda, para iniciantes na
carreira docente, ou quem se prepara para concursos públicos.
A Ocina Online traz a dinâmica de um curso superior dentro
de uma IES, e as muitas formas de gerenciar o conhecimento
integrado com a comunidade, as mídias e o mercado de trabalho.

Ecossistema Educacional Sustentável:
o Curso superior como uma unidade de
negócios educacionais

Novas Trilhas Mentais Docentes e
Discentes

Entenda a raiz dos conitos entre as diferentes gerações, em sala
de aula, durante o processo de aprendizagem. Uma Ocina
Online desenvolvida para quem quer interagir com o novo
mundo das neurociências da aprendizagem, na Educação
Superior, de modo positivo e produtivo.Yo
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O Planner segue com uma surpresa: uma
cartela com os ícones iniciais para você
imprimir e colar onde quiser. Não perca
suas metas de vista e alcance resultados!
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Dena e
comprometa-se
com a sua meta!

Mais produtividade em
menor tempo, com
otimização de recursos:
sintonia com os novos
modelos de negócios.

competências
& aprendizagem

A partir das nalidades
que deseja atingir,
trace caminhos para
as competências que
necessita desenvolver.

pense
diferente

Uma meta para se
reposicionar diante
de um novo mercado
de trabalho e novos
modelos de negócios.

Contextualizar é aprender a
priorizar dedicando mais foco
e energia ao que realmente
reverte em resultados e realizações.

inovação
planejamento
& produtividade

Para renovar as práticas
ou reposicionar a carreira,
é preciso revisar todo o
processo de trabalho, com
foco em novos resultados.

surpresas
que engajam

O engajamento do usuário/consumidor
determina o sucesso e a delização. O
que você pode fazer para agregar valor
ao que faz, conquistando e delizando
seu público?
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Faça o download do arquivo PDF para imprimir as etiquetas. Escolha sua meta, recorte e cole
no centro da colmeia. PARABÉNS! Você acaba de se comprometer em atingir resultados!

Cada célula corresponde a UMA ETAPA a ser cumprida para a concretização da meta,
Acompanhe o BLOG e os canais do INSTAGRAM e YOUTUBE para dicas, links, videos e
materiais que lhe ajudarão nesse desao. Aqui você encontra perguntas para ajudá-lo a
iniciar as mudanças. As respostas a essas perguntas podem ser seu brainstorming inicial.
Rene-as, depois, com a personalização de suas expectativas diante desse desado.

Faça aqui o check out de cada etapa cumprida com sucesso! Lembre-se: o importante é dar um
passo a cada vez, adquiri um novo hábito, pensar de um jeito diferente e não voltar atrás. Siga
pelo desao até concluir todas as etapas!

Cada COLMEIA COMPLETADA resulta em uma
META ATINGIDA! Pode comemorar!
Faça quantas colmeias desejar, axe em um lugar visível,
preferencialmente próximo à sua mesa de trabalho, ou
cole-a em sua agenda. REVER DIARIAMENTE as
metas e suas etapas ajuda a inseri-las na sua rotina e,
portanto, a tornar a mudança um hábito de vida!
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cole aqui o
adesivo de sua meta

Essa é a página de informações.
Na página seguinte você encontra
a página para imprimir quantas
vezes quiser e trabalhar sobre ela.

O que é preciso ler para
atualizar sua visão
sobre esse tema?

O que há de inovação
no mercado de trabalho,
envolvendo esse tema?

A tecnologia mudou a
forma de agir, reagir ou
interagir com esse tema?

Quais são os novos
recursos, métodos ou
estratégias em relação
a esse tema?

Quais são as novas
competências envolvidas
para atuação nesse tema?

Você pode desenhar uma
estratégia inovadora de
ação/atuação, para esse
tema?

Hora de renar passos
para atingir a meta e
colher resultados!
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Hora de renar passos para atingir a meta e
colher os resultados esperados. Use também o
ESPAÇO DAS IDEIAS para ajudar nessa jornada.

cole aqui o
adesivo de sua meta
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Detalhe as tarefas envolvidas nas ETAPAS:

Faça

checkouts

aqui!
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Não se perca das suas ideias! Anote aqui e colecione oportunidades para
aprender mais, ampliar seu repertório e fazer acontecer. Lembre-se:

velhos mapas não levam você a novos mundos. Comece seu novo mapa!

O que é preciso para que suas ideias virem realidade? Um curso?
Um treinamento? Mudar seu material de apoio didático? Fazer parcerias?
Anote aqui para organizar-se e provideciar o que precisa para suas ideias
ganharem vida na sua vida. Ah! E dê um check-out em cada feito realizado!
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#espaçodasideias #euaprendieufiz
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