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Juntos, novamente, e em alto estilo de inovação! 

 

Bem-vindo a você que vai dar continuidade às muitas mudanças necessárias nas suas 

práticas docentes, agora aprofundando seu conhecimento em detalhes do Ciclo de 

Aprendizagem: a CURADORIA DA EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM, FIXAÇÃO & 

EXPANSÃO dessa aprendizagem, gerando indicadores de desempenho estudantil. 

 

Qual a “dor” a ser curada, com essa nova aprendizagem? 

MIGRAR DO CONTEÚDO, PARA AS COMPETÊNCIAS, É A MAIOR DIFICULDADE REGISTRADA POR DOCENTES, na 

busca por inovação de procedimentos didáticos. O planejamento e a execução por competências e propósitos cura 

essa dor, ao mesmo tempo em que abre espaço para realinhar a narrativa das aulas, tornando-as mais engajadoras, 

sem que se abra mão dos conteúdos necessários: aí está a mágica da “cura”! 

Essa “dor” inclui, também, vencer resistências dos estudantes, porque a inovação é um NOVO 

COMPORTAMENTO SUSTENTÁVEL, e não, um momento de diversão na aula. Ela precisa ter propósito para todos. 

 

O que você vai aprender nesse Curso? 

Juntos, já aprendemos que é preciso partir de PROPÓSITOS para o Design de uma Trilha de Aprendizagem 

eficaz. Como iniciação a esse conceito, você aprendeu a começar pelos seis princípios andrológicos, e a eles agregar 

as competências de aprendizagem (Taxonomia de Bloom) e, ao final, as competências treináveis e não-treináveis 

(hard e soft skills, respectivamente). Esse foi o exercício para iniciantes: simples e necessário para migrar o mindset 

de conteúdo para competências. 

Agora é hora de clarear os princípios de ESCOLHAS DAS COMPETÊNCIAS, para o Design de aprendizagem. 

Ao que você já aprendeu, no curso anterior, vamos agregar dois novos valores em conhecimentos na área de 

mindset e ciências da inovação: o GOLDEN CIRCLE e a CURVA DE REAÇÃO À INOVAÇÃO. Ambos são aplicados no novo 

mundo do trabalho para inovar na entrega de processos, produtos e serviços, manejando impacto, reações, 

engajamento e resultados. 

Quando você entende como o Design por competências/propósitos mexe com as neurociências da 

aprendizagem, você é capaz de planejar mais claramente cada aula, ao longo da sua unidade curricular. Em outras 

palavras: o design vai mudar sua NARRATIVA, não seu conteúdo. E é aqui que os fortes se destacam da média: a 

inovação não é só um jeito diferente de levar o conhecimento para a sala de aula, mas é uma estratégia didática eficaz 

de conduzir uma narrativa de conhecimento, tornando-o parte de um contexto para que ele faça adesão a uma rede 

subsunçora já existente, transformando-a. 

Em outras palavras, com o Ciclo 2 você vai ampliar seu repertório de tal maneira que possa ir além da 

construção da sua melhor versão: você passa a ser um potencial multiplicador de inovação para o meio onde atua! 

 

Como funcionará o curso híbrido Ciclo 2? 

Vamos manter a dinâmica de sala de aula invertida, para o momento pré-presencial, mas dessa vez, vamos 

elevar a UX a um nível maior! Você ganhará acesso a DUAS OFICINAS ONLINE que devem ser completadas ANTES do 

encontro presencial. 
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Nessas oficinas online há um conjunto de conhecimentos e tarefas que completarão o conhecimento 

adquirido no curso anterior (Ciclo 1) e prepararão você para o desempenho do presencial, no Ciclo 2. 

Além disso, o presencial será muito mais prático do que antes. Precisaremos de foco total para cumprir, a 

tempo estabelecido, todas as entregas de aprendizagem mãos na massa! Por isso as oficinas online que precedem o 

presencial são essenciais para seu desempenho de aprendizagem, no encontro presencial. 

Para isso, O CURSO DEVERÁ COMEÇAR 12 DIAS ANTES DO PRESENCIAL! Nesse período, as atividades e interações 

virtuais serão tutoradas pela facilitadora do Curso, mas também haverá espaço para interação fora da sala virtual: 

vamos trabalhar no Instagram! Mas isso é uma surpresa para quem estiver nessa turma seleta, do Ciclo 2... 

 

A curadoria, as monitorias... e a Rede! 

Eu sou a Profa. Dra. Denise da Vinha, e continuo à frente da curadoria do Curso, mas agora 

começo a abrir espaço para que mais colegas “treinem” a conectividade, a atenção virtual para 

um público específico, o compartilhamento pessoal de conhecimento em uma sub-curadoria 

experimental. Esses serão os MONITORES, que desempenharão um papel fundamental tanto 

na própria aprendizagem, quanto na aprendizagem do coletivo ao qual pertencem. 

É assim que praticaremos o Growth Mindset, aprendido no curso anterior! 

E TEM MAIS: uma nova proposta de formação e produção contínua, de todos para todos, 

online e direcionada a construir uma REDE DE COMPARTILHAMENTO DOCENTE: de dores e soluções, dúvidas e problemas, 

estratégias e dicas. Essa é uma proposta ousada, que não será uma obrigação, mas um convite. 

Preparado para as muitas surpresas?! Então temos encontro marcado, em Agosto! 

 

E a programação? 

Nossa programação é dividia em turnos de trabalho, com metas para serem cumpridas. Vamos lá! 

 

Na SALA 

DE AULA 

VIRTUAL 

(24h de 

atividades) 

METAS VIRTUAIS  IMPORTANTES PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

- Cada inscrito trabalhará por 12 dias em DUAS OFICINAS ONLINE, cujo acesso estará disponível na 

sala virtual, ao momento de sua confirmação de vaga e inclusão na sala; 

- Além das Oficinas, há também o novo material (leituras, vídeos, e atividades) e as interações 

virtuais, integrando uma rede diferenciada de docentes, com foco em Growth Mindset. 

- Da sala virtual, e das Oficinas, nascerão atividades para treinar comportamentos de conectividade 

virtual (um dos pontos fortes e diferenciais dessa capacitação!) em plataformas de mídias e em 

tempo real. Essas são habilidades serão também recrutadas no presencial, portanto dedique-se e 

aproveite ao máximo! 

- A sala Google possui aplicativo, permitindo ser acompanhada pelo smartphone. Por isso haverá 

pequenos desafios em tempo real, para quem já estiver confirmado vaga. Não é prova, mas estar 

“ligado” e decidido faz parte do comprometimento, da aprendizagem e do desempenho! 
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ATIVIDADES DO ENCONTRO PRESENCIAL 

 

SEXTA À 

NOITE 

(3h de 

atividades) 

TURNO 1: CONSTRUÇÃO DE PAINÉIS PESSOAIS & GOLDEN CIRCLE 

- “Draw your future” foi nosso ponto de partida no curso anterior, e é nosso ponto de partida agora 

também, mas em novo estilo. Vamos trabalhar o tempo todo entre painéis de reunião de 

conceitos/princípios, e produção/prototipagem. Para aproveitar cada segundinho de 

aprendizagem, fique atento nas orientações, lá na sala virtual, para o MATERIAL QUE DEVE SER 

TRAZIDO NA PRIMEIRA NOITE. 

- Não vou contar mais nada, mas sugiro que reveja o vídeo que está na playlist do Ciclo de 

Aprendizagem (o QR-Code está aí, ao lado), lá no canal Insights Docentes (YouTube) e 

relembre o processo. Vamos “desenhar” nossas metas e construi-las, literalmente! 

 

P.S. Venha de roupas/calçado confortáveis, de ginástica/academia. Já sacou que não vamos ficar 

parados, nénão?! 

 

SÁBADO 

(8h de 

atividades) 

 

 

TURNO 2-MANHÃ: CURVA DE INOVAÇÃO & STORYTELLING 

- Mudar a narrativa de uma aula para calibrar o conteúdo é uma inovação que pode encontrar 

resistência em alguns estudantes. Vamos estudar (e praticar) a CURADORIA com base em duas 

ferramentas novas, que se juntam aos mapas de competências. É você inovando na narrativa, sem 

abrir mão do conteúdo, e calibrando as reações na medida certa! 

TURNO 3-TARDE: DESIGN THINKING PARA MODELAR O INPUT DA TRILHA 

- Hora de prototipar: precisamos de um plano de aula completo, para trabalhar com a FIXAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM. Vamos de um pouco de Design Thinking? Dedique-se nas oficinas online porque 

vamos reunir toda a informação possível para modelagem, que deverá ser entregue COMPLETA 

até o início da manhã seguinte. 

 

DOMINGO 

(5h de 

atividades) 

 

 

TURNO 4-MANHÃ: FÓRUM DE INOVAÇÃO DIDÁTICA PARA ENSINO SUPERIOR 

- Sim, vamos transformar nosso domingo em um evento, com preparação, exposição e 

apresentação dos painéis, em formato PITCH ELEVATOR (haverá roteiro para você entrar nesse 

mundo das EdTech). Um encerramento cheio de troca de energias e de transformação realizada, 

palpável, real, onde todos trocarão as principais relações técnicas e metodológicas utilizadas, de 

forma clara, direta e atual (em 3 minutos!). É a EXPANSÃO sendo vivida e apreendida! 

 

 


