Escolas Conectadas

Inova Escola:
Projeto de Vida

Sobre o projeto

A Fundação Telefônica Vivo atua há 20 anos no Brasil e
integra uma rede de 17 fundações do Grupo Telefônica,
presentes em países da América Latina e Europa.
Desenvolvemos projetos nas áreas de educação,
empreendedorismo social e voluntariado, investindo em
iniciativas com foco em inovação, tecnologia e conhecimento.
Em colaboração com Fundação “la Caixa”, criou o programa
de educação digital ProFuturo, que no Brasil, oferece ensino a
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distância para educadores por meio da plataforma Escolas
Conectadas com o objetivo de promover a inclusão de
educadores na cultura digital e incentivar o desenvolvimento
de habilidades do século XXI nos alunos por meio da prática
de metodologias inovadoras de ensino. Em parcerias com
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, a iniciativa
dissemina e estimula a inovação educativa com cursos online
gratuitos de formação continuada.

Introdução
Modalidade: Mediado
Carga horária: 25h
Certificação: Instituto Singularidades

Todo estudante tem um futuro inteiro pela frente. E um
presente repleto de expectativas - suas, da família, dos
amigos, da escola, da comunidade. Imagine tudo isso ainda
somado à gama de conteúdos da internet! Assim, é primordial
trazer o projeto de vida dos estudantes para dentro das
instituições de ensino, inserindo-o como tema estruturante no
contexto escolar.
O objetivo deste curso é ampliar seu repertório sobre o tema,
subsidiando-o com ideias e caminhos possíveis para trazer
planejamentos e direcionamentos que levem os estudantes a
construírem e seguirem adiante com seus propósitos
pessoais.
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Caminhos
percorridos

Trabalhar com competências do século XXI
Todo educador conectado com inovações na educação deve focar
seu trabalho não só nas necessidades acadêmicas dos alunos, mas
no desenvolvimento integral de cada jovem. Dedicar-se ao projeto de
vida dos estudantes também significa trabalhar com as
competências para viver com sucesso neste século.
Trabalhar por projetos
O projeto de vida está muito ligado à aprendizagem por projetos. Ao
trabalhar dessa forma, a escola contribui para mapear os interesses
de cada aluno, ajudando-o a delinear seus principais anseios de vida
e a encontrar meios para colocá-los em prática.
Focar na carreira
Para trabalhar projeto de vida com estudantes mais velhos, a melhor
alternativa é dar foco à profissão. É importante buscar informações
fora da escola, realizar feiras de profissões, trazer palestrantes para
conversar com os alunos sobre diferentes carreiras e mercado de
trabalho.

Escolas Conectadas

Caminhos
percorridos

Focar na melhoria da vida presente
A escola pode se organizar para que, a cada novo conhecimento
adquirido, os estudantes reflitam sobre como aquele conteúdo pode
ajudá-los em suas trajetórias pessoais. Essas reflexões motivam a
participação mais ativa durante cada aprendizado!
Reflexão continuada
É preciso fazer uma reflexão sobre a vida dos estudantes, entender o
contexto em que se encontram e conversar com outros professores
sobre isso. Afinal, o jovem não é mais um depósito de conteúdo, mas
um ser pulsante com anseios, sonhos, relações e sentimentos.
Flexibilidade com o tempo
Investir no projeto de vida dos alunos certamente vai alterar seu
planejamento escolar. Fique atento à grade horária e procure
agendar esse tempo com outros professores, de modo que
consigam otimizá-lo e, juntos, atender um número maior de
estudantes.
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Flexibilidade no uso de espaços e formatos
Leve os estudantes para outro ambiente, mais neutro e acolhedor,
onde não estejam sentados em carteiras. Isso ajuda a desvincular
esse momento de uma aula comum, deixando os alunos mais
descontraídos e abertos ao diálogo.
Flexibilidade com a escolha dos estudantes
O projeto de vida de um indivíduo pode mudar de várias formas,
diante de novos desafios e oportunidades. Ou seja, precisamos
compreender que até o próprio estudante pode mudar o seu projeto
de vida, o que não é nenhum problema.
Entender bem a localidade
A localidade da escola tem grande influência nos anseios e
referências dos estudantes. É importante mostrar um leque de
caminhos que podem ser percorridos a partir dos parâmetros que
eles trazem, para que vislumbrem oportunidades variadas.
Envolver a família do estudante
O projeto de vida não acontece só na escola. Por isso, é importante
envolver, de alguma forma, a família dos estudantes. Alguns pais ou
responsáveis sequer conversam com os jovens a respeito. Então, é
fundamental estimular o diálogo.
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Certificação

Após a conclusão do curso - ao cumprir todos os
requisitos apresentados - você receberá um certificado
digital, emitido pelo Instituto Singularidades em parceria
com a Fundação Telefônica Vivo.
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Amplie seu papel como
educador e apresente
conteúdos que possibilitem
transformar os sonhos e as
aptidões de cada aluno em
projeto de vida.

