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Novidades do Programa

Esta é a segunda edição do boletim de notícias do
Programa Escolas                       

Confi ra, abaixo, as principais novidades do mês de junho
E não esqueça, sugestões são sempre bem-vindas e devem ser enviadas

para o email info@aprendizagemcriativa.org.

CRIATIVAS

Aprendendo mais sobre o  SCRATCH

Estamos felizes em anunciar que 7 novas redes 
foram selecionadas para fazer parte da segunda 
turma de redes públicas do programa Escolas 
Criativas. São elas: as redes estaduais de São Paulo 
e Alagoas; e as redes municipais de Bragança, no 
Pará; Mata de São João, na Bahia; Joinville, em 
Santa Catarina; Várzea Grande, no Mato Grosso; 

e Coruripe, em Alagoas. A partir de agora as redes 
selecionadas se juntam às outras 10 redes, que 
integram a primeira turma do programa, para juntos 
trabalharmos na criação e discussão de práticas 
educacionais e políticas públicas que fomentem a 
adoção sistêmica de práticas mais criativas, mão na 
massa e relevantes na educação pública brasileira.

cinco módulos, com aulas síncronas e assíncronas. 
Quem concluir o curso será certificado. As 
atividades começam no dia 1º de agosto. 

Se você perdeu o prazo de inscrição, não se 
preocupe. Faremos novas turmas no futuro e não 
faltarão oportunidades!

E nunca é demais aprender sobre o Scratch, 
a linguagem de programação queridinha dos 
educadores que utilizam a aprendizagem criativa. 
As inscrições para o curso gratuito “Scratch para 
Educadores”, oferecido pela RBAC, finalizaram 
no dia 30/06. Foram mais de 1100 profi ssionais 
inscritos. O conteúdo será ministrado online, em 

Conheça as novas  Redes Criativas



A convite do Escolas CRIATIVAS, representantes 
da Fundação LEGO estiveram no Brasil, no início 
de junho, para conhecer o trabalho realizado no 
Brasil e visitaram duas das redes que integram o 
programa: Curitiba (PR) e Jaguariúna (SP). 

Em Curitiba, Ole Kjær Thomsen, especialista de 
programas, e Joe Savage, líder de iniciativas, da 
LEGO foram recebidos pelo prefeito, Rafael Greca, 
pelo vice Eduardo Pimentel e pela secretária da 
Educação, Maria Sílvia Bacila, e puderam conhecer 
uma das unidades do Farol do Saber e Inovação, 
compreendendo mais sobre como a cidade investe 
em tecnologia e aderiu à aprendizagem pública 
como política pública. 

Já em Jaguariúna, Savage e Thomsen também 
conheceram o prefeito Gustavo Reis, a secretária 
de Educação, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa, 
e visitaram duas escolas municipais. Puderam, 
então, entender como a aprendizagem criativa 
está integrada aos planos de aula e currículo da 
cidade, e, ainda, como as atividades mão na massa 
despertam para a importância da aprendizagem 
criativa dentro da sala de aula. 

Mais uma prova que de que o engajamento dos 
governos locais e vontade política são fundamentais 
para a consolidação do programa nas redes, e é 
claro, para a adoção sistêmica de políticas públicas.

Fundação LEGO no brasil

Ofi cinas de 
tinkering

Vinte lideranças representando 16 núcleos da 
comunidade RBAC participaram neste semestre 
da série de ofi cinas “Explorando Tinkering”. As 
atividades foram realizadas em colaboração com 
o Tinkering Studio, um lugar imersivo e criativo em 
que os visitantes têm a curiosidade instigada e são 
convidados a investigar fenômenos científi cos. Nas 
ofi cinas, os participantes tiveram oportunidade de 
se revezarem nos papéis de aprendiz e de professor 
ou facilitador.



Visitas aos  parceiros

A equipe do Escolas CRIATIVAS não para. Durante 
o mês de junho, ela percorreu redes e escolas 
que fazem parte do programa para estreitar o 
relacionamento, observar e pesquisar as atividades 
de aprendizagem criativa utilizadas em sala de aula, 
e engajar ainda mais todos os envolvidos. Também 
foram realizadas ofi cinas da RBAC para gestores 
e embaixadores escolares e para formadores das 
redes de ensino. 

E olha que legal: a visita técnica na cidade de 
Branquinha (AL) rendeu tanto que o grupo já se 
reuniu com o governo do estado do Alagoas para 
discutir a formação de um núcleo regional de 
Aprendizagem Criativa por 
lá! As visitas continuam em 
julho e agosto.

1 Uma nova realidade em Jaguariúna
 
A professora Luciene Mára de Lima da Escola 

Municipal Professor Mário Bergamasco, em 
Jaguariúna (SP), notou um alto índice de faltas e 
um descontentamento geral dos alunos. Tratou, 
então, de entender porque as crianças do 4º ano 
do ensino fundamental estavam tão desmotivadas. 
Ouviu delas que a escola era “chata”, que só o 
“parquinho era legal.” Pois logo botou a mão na 
massa – literalmente – para mudar essa história. 

Luciene dividiu a turma em grupos e passou a 
propor diferentes atividades, como a construção 
de um carro com papelão. Usou música para ensinar 
matemática e português. Utilizou o Google Earth 
no notebook para localizar os países na aula de 
história. As inovações, embora simples, mudaram 
a realidade da sala de aula de Luciene que passou 
a ter alunos empolgados com cada uma das 

atividades. Isso é integração curricular na prática!

Mais  mão na massa
na sala de aula

O Grupo de Estudos de Tecnologia e Inovação 
(GETI) voltou a se reunir em junho para conversar 
como as redes e as escolas adotam abordagens 
mais mão na massa lá na ponta, dentro da sala de 
aula. A ideia foi consolidar referências e ampliar 
o repertório de educadores sobre 
as diversas possibilidades. E são 
tantas! Os participantes se dividiram 
em grupo e fizeram propostas 
relacionadas a eixos que eles 
consideram peças-chaves, como 

formação docente, 
reformulação de espaços físicos, 
engajamento da comunidade por 
meio de parcerias, entre outras.

De olho  nos pares

Acesse a matéria no Porvir: https://
porvir.org/dialogo-e-aulas-mao-na-
massa-estimulam-frequencia-de-
turma-do-fundamental-1/

2 Conhecimento multiplicado no RS

A Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande 
do Sul, por meio dos seus formadores mestres, está 
promovendo uma formação sobre o programa 
Escolas Criativas, para professores, formadores 
e lideranças escolares, com carga horária de 40h. 
O primeiro encontro já aconteceu, no dia 28/
Junho, e teve mais de 100 participantes, entre 
embaixadores, articuladores, gestores escolares e 
membros dos Núcleos de Tecnologias Educacionais 
(NTEs) do Estado.

https://porvir.org/dialogo-e-aulas-mao-na-massa-estimulam-frequencia-de-turma-do-fundamental-1/

