MINICURSO 18

INOVANDO COM METODOLOGIAS ATIVAS
Neste minicurso você saberá como o SEST SENAT está utilizando as metodologias ativas para inovar
e favorecer o aprendizado por intermédio da educação híbrida. É inegável que as mudanças sociais
e tecnológicas não somente têm provocado impactos diretos nos processos educacionais como
também têm instigado novos modelos de ensino e aprendizado. Pensando nisto, o SEST SENAT
adotou os construtores de habilidades como forma de motivar e promover experiências educativas,
no contexto das metodologias ativas, que começam no ambiente presencial e continuam por meio
da troca de ideias, conhecimentos e habilidades no ambiente virtual. Participe deste minicurso para
entender como o SEST SENAT emprega as metodologias ativas para favorecer o desenvolvimento
intelectual, estimular o trabalho em grupo por meio da vivência de situações que envolvem
resolução de problemas de forma criativa e inovadora.
Objetivos/justificativa:
O objetivo deste minicurso é demonstrar, por meio do uso de construtores de habilidades, as
inovações produzidas pelas metodologias ativas na sala de aula e como ampliar os conhecimentos
adquiridos utilizando o ensino híbrido.
Conteúdo do curso:
O que são metodologias ativas? Como as metodologias ativas inovaram o processo de ensinoaprendizagem? O que são construtores de habilidades? Construtores de habilidades como recursos
para metodologias ativas; O ensino híbrido como estratégia para diversificar e ampliar as
possibilidades de aprender.
Pré-requisitos para os participantes:
Não há pré-requisitos
Público Alvo:
Coordenadores Pedagógicos, Orientadores Pedagógicos e professores de todos os níveis escolares.
PROFESSORES:
Denise Dalescio Sa Teles
Formada em Psicologia, com MBA em Gestão de Recursos Humanos, trabalha com Educação Profissional há 20 anos,
com experiência nas áreas de Educação Corporativa, Treinamento e Desenvolvimento, Educação a Distância e Docência
na Educação Superior. Atua em projetos de educação a distância desde 2000, com elaboração de conteúdos e tutoria
em diferentes instituições: SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SESI - Serviço Social da Indústria,
GEAP - Fundação de Seguridade Social.

Israel Antônio Pereira
Publicitário, pós-graduado em marketing é professor e palestrante. Profissional de mercado com mais de 10 anos de
experiência em educação, comunicação, pesquisa de opinião e mercado. Faz parte do quadro de colaboradores do SEST
SENAT, onde trabalha com a equipe da Assessoria de Desenvolvimento Profissional na produção da nova EAD.

