Rede nº 713/21
Data: 01/10/2021

Assunto: 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE METODOLOGIAS ATIVAS NA
EDUCAÇÃO BÁSICA – INSCRIÇÕES ABERTAS

Senhores Diretores;
Que tal transformar a sala de aula em um ambiente mais participativo e motivador
com o uso de metodologias ativas?
Entre os dias 9 e 12/10, o tema estará em debate no 1º Congresso Brasileiro de
Metodologias Ativas na Educação Básica, uma iniciativa do Núcleo de Pesquisas
em Novas Arquiteturas Pedagógicas da Universidade de São Paulo (NAP/USP), da
Association of Problem-Based Learning and Active Learning Methodologies (PANPBL)
e do Instituto iungo.
Sobre o Congresso
A proposta é reunir os profissionais da Educação para o debate em torno do
desenvolvimento de estratégias ativas pautadas na busca de soluções para
problemas concretos, por meio de caminhos metodológicos ativos conectados com as
atuais maneiras de ver, sentir e praticar os processos de aprendizagens. Além disso,
serão tratadas propostas de construção de projetos de vida docentes pautados na
ética, no engajamento e na excelência.
Além de ser um espaço de encontro de profissionais com grande diversidade de
experiências, pretende-se criar oportunidades online interativas de construção de
práticas inovadoras para os processos e espaços educacionais brasileiros.

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional

Confira a seguir alguns dos temas previstos:

09/10 das 8h30 às 9h30

Conferência Nacional

10/10 das 8h30 às 9h30

Conferência Nacional

11/10 das 8h30 às 9h30

Conferência Nacional

12/10 das 8h30 às 9h30

Conferência Nacional

09/10 das 10h às 10h30

Conferência Internacional

11/10 das 10h às 10h30

Conferência Internacional

12/10 das 10h às 10h30

Conferência Internacional

09/10 das 11h às 11h30

Mesa-redonda 1

09/10 das 13h às 13h30

Mesa-redonda 2

10/10 das 11h às 11h30

Mesa-redonda 3

10/10 das 13h às 13h30

Mesa-redonda 4

11/10 das 11h às 11h30

Mesa-redonda 5

11/10 das 13h às 13h30

Mesa-redonda 6

12/10 das 11h às 11h30

Mesa-redonda 7

A aprendizagem baseada em
projetos no ensino híbrido
STEAM, P²BL e o papel indutor
das Feiras de Ciências e
Engenharia
na
Educação
Básica
Metodologias
ativas
na
Educação Básica: pontos e
contrapontos
Metodologias ativas, tecnologias
e qualidade na Educação: uma
equação possível?
Aprendizagem Baseada em
Problemas e por Projetos na
sala de aula
Excelência, ética e engajamento
na formação do Bom professor
O futuro da Educação no mundo
pós-COVID-19
Formar em rede: conhecer,
conectar,
colaborar,
criar,
compartilhar
Que iniciativas têm surgido em
prol de uma Educação mais
mão na massa, criativa e
inovadora?
Projetos
de
vida
e
as
metodologias
ativas
de
aprendizagem: psicologia, ética
e práticas escolares
Metodologias ativas e mediação
tecnológica na formação de
docentes e gestores escolares
Alfabetizar
letrando
na
perspectiva das metodologias
ativas
Aplicações de metodologias
inovadoras na Educação Básica
e a promoção de impacto social
Tornar o pensamento visível em
contexto
de
ensino
e
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12/10 das 13h às 13h30

Mesa-redonda 8

aprendizagem:
desafios
e
oportunidades
Tecnologias e linguagens na
Educação Básica

Anote na agenda
Data: de 9 a 12/10 Horário: das 8h30 às 16h, de acordo com a programação
As inscrições podem ser realizadas por meio do endereço:
https://educacaoativa.panpbl.org/inscricoes2/ .
Para mais detalhes sobre a programação, acesse: https://educacaoativa.panpbl.org .
Atenção: O Instituto iungo disponibilizará bolsas a 200 profissionais da Rede de
Ensino Estadual de São Paulo para participar das oficinas. Acesse o formulário de
inscrições até o dia 30/09, em: https://pt.surveymonkey.com/r/EducAtivaSP .
Aproveite esta oportunidade! Será uma experiência para aprendizagens e trocas de
conhecimento.
Em caso de dúvidas entrem em contato com a PCNP Denise Avila nos respectivos email e telefone: e-mail: montini@prof.educacao.sp.gov.br e fone: 2209-9848.

Atenciosamente,

Prof.º Sandro Roberto da Silva
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino - Região Norte 2
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