
9 ELEMENTOS ESSENCIAIS
N O  D E S E N H O  I N O V A D O R  D E

EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM



Transformar conhecimento em experiências inovadoras
de aprendizagem, nas diferentes áreas do

conhecimento, por meio de processos em que trilhas
desenhadas para o aprender-a-aprender sejam capazes
de conduzir o processo e despertar o engajamento e o

protagonismo, como diferenciais competitivos.

MISSÃO



Ser um meio catalisador na formação de talentos
docentes com mindset diferenciado, vocacionados

para a inovação através de processos colaborativos,
aptos a atuar em espaços educacionais e empresariais.

VISÃO



Nossos valores compreendem a garantia da excelência
dos programas e projetos de formação, para docentes
e profissionais, por meio da mobilização dos potenciais
individuais e da busca por soluções empáticas e ágeis.

VALORES
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SEGURANÇA
1

leva ao
ENGAJAMENTO

O cérebro busca comportamentos seguros.
Diante de um desafio que sinaliza o
desconhecido, ele se sente inseguro e retorna
ao comportamento que conhece, como reação
intuitiva de proteção.
Expandir a sala de aula é uma inovação ótima,
mas antes, deixe claro como isso será feito.

COMO FAZER?
Ofereça opções de estratégias para a
mudança e inovação na aprendizagem,
mas não deixe o estudante sentir-se
inseguro frente a esse novo cenário!
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CONFIANÇA
2

leva a novos
CAMINHOS

Para CONFIAR é preciso SENTIR-SE SEGURO.
Confiança é uma resposta e uma conquista,
portanto, trabalhe por ela!
O professor que quer conduzir a aprendizagem
por novos caminhos precisa despertar a
confiança naqueles que o seguem.

COMO FAZER?
Ofereça soluções inovadoras e criativas
em escalas de progressão. Comece com a
simplicidade, acrescente criatividade e
expansões, aos poucos. Trabalhe a
complexidade em espiral.
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DICA 1
ENGA J AMEN TO

Use uma equação simples para atingir o ENGAJAMENTO DOS
ESTUDANTES às propostas de inovação em sala de aula:

Faça DIAGNÓSTICOS DIDÁTICOS e dedique algum tempo para
apresentar e esclarecer sobre o APRENDER-A-APRENDER.

CONFIANÇA SEGURANÇA

Para INOVAR COM SUCESSO na sala de aula, é preciso
conhecer a trajetória de cada turma, seus pontos sensíveis,

suas dificuldades e expectativas. Conheça os elementos e as
paixões que os movem, e descubra o que dá significado à

vontade que possuem de aprender. 
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CONTEXTO
3

leva à
CRIATIVIDADE

CONTEXTOS e CENÁRIOS conduzem ideias
engajadas e facilitam a busca por soluções para
problemas reais, porque a aprendizagem não se
faz no vazio. Eles são as bases para se chegar à
INOVAÇÃO DE CONCEITOS e de IDEIAS, por
meio se soluções criativas e empáticas.

COMO FAZER?
Desafie seus estudantes a encontrarem
NOVAS SOLUÇÕES para VELHOS
CONTEXTOS! O mundo muda e eles
precisam saber mudar com o mundo...
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O ÓBVIO
4

leva ao COMPLEXO

Os melhores contextos são SIMPLES e ÓBVIOS, e
devem ser desenhados para iniciar o despertar
da OBSERVAÇÃO CONSCIENTE de um cenário.
Quem não decodifica o óbvio, jamais despertará
para a solução do complexo. É a capacidade de
trabalhar com cenários complexos que define o
DIFERENCIAL COMPETITIVO PROFISSIONAL.

COMO FAZER?
Comece sempre pelo ÓBVIO como um
exercício para aguçar o PODER DE
OBSERVAÇÃO. Progrida os níveis de
análise crítica, formando ESPIRAIS DE
APRENDIZAGEM.
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DICA 2
MINDSE T  DE  CRE SC IMENTO

Use contextos reais, faça visitas técnicas ou filme um lugar onde
uma solução criativa e empática tem o potencial de transformar.

TREINAMENTO
DE HABILIDADES

AMPLIAR
REPERTÓRIOS

BUSCAR
PARCERIAS

Mindset de Crescimento, ou Growth Mindset, desenvolve-se à
medida que se treina habilidades, enfrenta-se desafios e se

busca por modelos colaborativos. Contextos/cenários de
trabalho, associados à progressiva complexidade das atividades

propostas pelo professor, desenvolvem essa atitude.

O Mindset de Crescimento se desenvolve quando colocamos o
estudante como ator nos cenários reais de exercício profissional.
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COMPROMETIMENTO
5

leva à MUDANÇA

É preciso comprometer-se com a própria
aprendizagem. Os PROFESSORES, para
aprender novas maneiras de mediar o
conhecimento. Os ESTUDANTES, para
aprender-a-aprender por novos caminhos.
Quem encontra o prazer em aprender
nunca mais vai se perder...

COMO FAZER?
COMPROMETA-SE primeiro, e leve
PROPOSTAS NOVAS para desenhar a
aprendizagem das turmas, com
materiais e estratégias inovadoras.
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FOCO
6

leva à
RESOLUTIVIDADE

Só tem FOCO quem vê SENTIDO e
SIGNIFICADO naquilo que aprende. A
aprendizagem se dá no sentido pleno que
ela faz para quem é o centro do PROCESSO:
o ESTUDANTE.
Sem esse significado claro, não há foco, e
sem foco, o processo se perde em produto.

COMO FAZER?
Desenhe DESAFIOS que levem a
FOCOS DA APRENDIZAGEM. Seja
criativo e empático. Engaje e, depois,
reforce os resultados conseguidos.
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DICA 3
O PROCES SO

O processo acontece em ESPIRAL DUPLA: (1) de DENTRO para fora;
(2) do SIMPLES/ÓBVIO para o complexo.

FAZER
SENTIDO

DAR
ESTÍMULOS

MODELOS
COLABORATIVOS

Quando o estudante se sente (e faz) parte do processo, a
aprendizagem colaborativa começa a aparecer. Parte do

trabalho é deixar claro que pedir ajuda, dividir o que sabe
e planejar o caminho a ser trilhado, durante o semestre

(ou o curso), são competências a serem treinadas.

Aprendizagem vem de dentro para fora. Ela é um PROCESSO e não
um produto. Para fazer a mágica acontecer, é necessário:
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OPORTUNIDADE
7

leva a NOVAS
DECISÕES

As coisas podem não acontecer exatamente
como planejadas, mas tudo o que nos
acontece são OPORTUNIDADES para
aprender a tomar decisões (e mudar os
rumos). Oportunidades são uma questão de
repertório: quanto maior seu repertório,
maiores as chances de oportunidades. NÃO
TER SOLUÇÃO, PODE SER A SOLUÇÃO!

COMO FAZER?
Analise os obstáculos e aprenda com
eles. Busque as melhores opções diante
da adversidade. Adote uma ATITUDE
DE CRESCIMENTO!
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ATITUDE
8

leva ao FUTURO
DESEJADO

Ninguém aprende sem ATITUDE! Pró-atividade,
protagonismo, comprometimento, foco e
significado. Tudo conduz a uma única coisa:
ATITUDE DE CRESCIMENTO! Um futuro diferente
se faz com atitudes diferentes, no presente.

COMO FAZER?
Pense no que deseja ser e alcançar, trace
caminhos, estude possibilidades, coloque
seus planos em ação. Frente a obstáculos,
realinhe o planejamento, busque novos
conhecimentos, ofereça parcerias para
crescer mais rápido e coletivamente.
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DICA 4
C IRCU I TOS  IN F IN I TOS

Os 8 elementos não se bastam em si. Ao contrário, sua prática
bem-sucedida levará a uma meta atingida e essa meta, a um novo
início e a uma nova prática.

INÍCIO DESTINO RECOMEÇO

Tudo começa, termina e recomeça entre os elementos,
de forma cíclica:

PROFA. DRA. DENISE DA VINHA

Aprendizagem é uma prática para a Vida. Estamos vivendo
uma grande mudança de era, que nos exige atitudes de

aprendizagem constante para o novo, para as inovações. O
processo é um circuito de constante aprender-a-aprender.
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TEMPO
9 O Valor das coisas é medido pela quantidade

de Vida que você dedica a elas. A quantidade
de Vida é medida pelo Tempo dedicado a cada
coisa. Tempo é o seu maior bem, porque
nenhuma recompensa é capaz de devolver o
tempo que já passou. Use-o com Sabedoria.

Aprender é um PROCESSO, e para cada pessoa, esse
processo tem um timing próprio. Saber IDENTIFICAR e
RESPEITAR esse timing transforma um professor em
Educador.
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