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Paixão por transformar a educação

Conhecer

Avançar Partilhar

ApresentarInspirar



A educação está em crise. Aqui e em todo o mundo. 

Faz-nos falta reimaginar a educação e repensar o seu

porquê e o seu para quê. É necessário questionar e 

olhar para além do nosso dia-a-dia...

REIMAGINAR A EDUCAÇÃO



A escola do século XXI já está aqui



A mudança

Não é opcional

Não é técnico

É participativo, 

sistemático e 

disruptivo

Não o alcançaremos

apenas com sucessivas

pequenas ações

É cultural: uma nova forma de olhar para o indíviduo



Um novo olhar para o indíviduo para 

transformar o processo de aprendizagem



Qual é o eixo da nossa mudança?

Que impacto 

estamos a ter nos 

nossos alunos?

Sabemos onde queremos 

estar dentro de 5 anos?

Algumas perguntas



Projetamos o futuro…

Chama-se SOFIA 

e tem 2 anos

Iniciará a escola

em 2020

Sairá da escola

em 2036

Integrará o 

mundo 

profissional em  

2040…

Como será o mundo em 2040?



É possível transformar a 

educação



Experiências de mudança educativa

O importante é “agirafar-se”; 

empoleirar-se para ver melhor

Existem muitas experiências de 

mudança

Cada escola há-de 

encontrar o seu caminho



12 tendências internacionais

De inovação educativa



#1 Um aluno que assume o protagonismo e aprende fazendo

aprendizaje

Personalização, diversidade

e inclusão.

O aluno no centro

Aprendizagem

significativa e 

experiencial



#2 Um professor que muda de papel e trabalha em 

equipa com a turma

Um professor

que promove, 

interpela, 

guia e orienta 

o trabalho

individual e 

em equipa 

dos alunos



#3 Uma comunidade efetiva e afetiva de aprendizagem



Inter – Trans  
DISCIPLINARIDADE

# 4



#5 Grupos variáveis de alunos

Os grupos de alunos podem variar

Potencia-se a aprendizagem entre pares



#6 O processo de aprendizagem é integral

Integrar competências, 

aptidões, valores…

Educar comportamentos, aprendizagens e  

estruturas mentais.



#7 A avaliação da aprendizagem transforma-se

A avaliação converte-se numa

avaliação formativa, com auto-

avaliação, co-avaliação e hetero-

avaliação



#8 Educative immersion – Machine and Adaptive Learning 

Storytelling Gamification

Virtual reality



#9 AI, Big data & blockchain



#10 Transformação do espaço físico



#11 É essencial avaliar as ações inovadoras



#12 Há que acompanhar a mudança de papel do professor

Capacitação

Trabalho em rede

Motivação e 

vocação



E depois de conhecer estas 12 tendências…



O indíviduo
O projeto de vida

O que posso dar aos outros?
Como posso fazer um mundo melhor?

Quem sou?

Quem posso vir a ser?

Qual é a minha contribuição aqui e agora?

Como vivo a minha vida?



E se o que fizemos até agora não tiver sido mais do que um treino?



Mudança das nossas estruturas mentais



Transformar a educação é um processo



O mundo está a transpor um limiar profundo

O indíviduo

está a transpor

um limiar

profundo. 

A escola está a 

transpor um

limiar

profundo. 

A nossa liderança há-de ultrapassar

este limiar
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