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1. Introdução

O objetivo deste policy brief é esclare-
cer o que são práticas pedagógicas inova-
doras e apresentar casos de sucesso, reco-
mendações para implementar tais práticas 
e, finalmente, um quadro de referências bi-
bliográficas para aprofundamento das teo-
rias e indicações de políticas públicas.

Atualmente, as práticas pedagógicas 
inovadoras são uma resposta à necessidade 
de desenvolver competências para o mundo 
do século 21. Tais práticas têm por objetivo 
tanto a compreensão profunda de conheci-
mentos (conteúdos) quanto o desenvolvi-
mento contínuo de competências de inova-
ção e de adaptação às diferentes situações 
da vida. Em outras palavras, referem-se ao 
processo de aprender a aprender. 

No Brasil, a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) define o termo compe-
tência como: 
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a mobilização de conhecimentos (concei-
tos e procedimentos), habilidades (prá-
ticas, cognitivas e socioemocionais), ati-
tudes e valores para resolver demandas 
complexas da vida cotidiana, do pleno 
exercício da cidadania e do mundo do tra-
balho” [12]. 

Cabe lembrar que a construção da 
BNCC e o seu desdobramento nos es-
tados e municípios foram inspirados em 
diversos estudos nacionais e internacio-
nais, como o relatório sobre competências 
globais para um mundo inclusivo da Orga-
nização para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) e a Agenda 
2030 da Organização das Nações Unidas 
(ONU). Com base nesses estudos, a Base 
Nacional Comum Curricular estabelece 
que a “educação deve afirmar valores e 
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estimular ações que contribuam para a 
transformação da sociedade, tornando-a 
mais humana, socialmente justa e, tam-
bém, voltada para a preservação da natu-
reza” [12].

É nesse contexto que utilizamos o 
modelo da OCDE como referência para 
apresentar, entender e conectar exem-
plos de práticas pedagógicas inovadoras 
em escolas, redes de ensino e ambientes 
educativos. As próximas seções condu-
zem aos agrupamentos dessas práticas 
com a apresentação de alguns casos de 
sucesso.

2. Práticas pedagógicas 
inovadoras

A escolha do framework da OCDE 
deve-se ao complexo cenário das práticas 
pedagógicas inovadoras e suas implica-
ções para a pesquisa e as políticas públi-
cas. Obtido a partir de exemplos de redes 
de escolas inovadoras, o modelo se pro-
põe a agrupar pedagogias com base em 
critérios1 de conexão e integração, pos-
sibilitando seu uso como ferramentas de 
decisão. 

Para melhor visualizar a aplicação das 
pedagogias, elas podem ser entendidas 
como configurações específicas de ensi-
no-aprendizagem em interação, ou seja, 
combinação de teoria, prática, modos de 
pensar e projetos de implementação. O 
quadro 1 apresenta os agrupamentos das 
práticas pedagógicas inovadoras com uma 
breve descrição.

1  Critérios: combinações, conhecimentos poderosos 
(connoisseurship), conteúdo, contexto e mudança.
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Quadro 1: Agrupamentos das práticas pedagógicas inovadoras

Aprendizagem experiencial Aprendizagem incorporada Aprendizagem híbrida

Investigação em um mundo complexo Utiliza a criatividade e as emoções Reorganiza a sala de aula  
e o tempo em sala de aula

Gamificação Pensamento computacional Multiletramento e aprendizagem 
baseado em discussões

Engajamento através do brincar e da 
pedagogia dos jogos

Resolução de problemas  
através da lógica

Fomenta o pensamento  
crítico e questionamento

Fonte: Elaborado pelas autoras e inspirado no projeto IPPL da OCDE [44;47].

2.1. Aprendizagem experiencial

Refere-se ao processo investigativo, 
de descoberta, de experiência ativa e com 
significado pessoal e coletivo, envolvendo 
os ambientes de aprendizagem com expe-
riências sistêmicas ou holísticas. A propos-
ta abrange a aprendizagem baseada em 
projeto, aprendizagem baseada em inves-
tigação, aprendizagem ao ar livre, apren-
dizagem de serviço, educação para sus-
tentabilidade e ensino de competências de 
incerteza como habilidades-chave para os 
estudantes aprenderem a lidar com desa-
fios reais e complexos [52].

Um exemplo no Brasil é a Escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental Presiden-
te Campos Salles, localizada no bairro de 
Heliópolis, em São Paulo (SP). Inspirada 
na Escola da Ponte (Portugal), desde 2007 
seus alunos trabalham em pequenos gru-
pos, mas desenvolvem roteiros de estudos 
individuais baseados em metodologia de 
pesquisa, com a orientação de um tutor. As 
mediações pedagógicas são planejadas ao 
longo do tempo, incorporando informações 
pesquisadas, leituras, observações, cons-

truções e a apropriação de novos conhe-
cimentos pelos estudantes [38]. Os alunos 
seguem seu ritmo individual de execução 
das tarefas e a evolução de cada um deles 
pode ser acompanhada online, por meio 
de uma plataforma adaptativa. Outras ati-
vidades compreendem aulas no cinema da 
escola, de artes, de educação física, visi-
tas à comunidade e pesquisas no laborató-
rio de informática [39].

No âmbito da educação infantil, a abor-
dagem Reggio Emilia (Itália) enfatiza a prá-
tica de pedagogias de escuta (observação, 
apreciação, portfólio), atua amplamente 
na formação de professores e educadores 
por meio da Reggio Children2 e forma uma 
rede de escolas na Itália e em outros paí-
ses. Um aspecto inovador e atual dessa 
abordagem é a introdução dos ateliês, com 
uso de material profissional e presença de 
“ateliêristas” (profissionais especializados, 
arquitetos e artistas plásticos, por exem-
plo), que trabalham conjuntamente com 
os pedagogos. Vale destacar que a Sué-
cia, desde a década de 1990, vem desen-

2  Fonte: https://www.reggiochildren.it/ 
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volvendo um novo currículo para as com-
petências do século 21 no ensino infantil, 
formalmente baseado nessa abordagem e 
com a consultoria de profissionais da Reg-
gio Emilia [63]. No Brasil, há uma parceria 
da Prefeitura de Belo Horizonte (MG) com 
a Prefeitura de Reggio Emilia e outras ins-
tituições italianas de cooperação na edu-
cação infantil, que culminou com o estabe-
lecimento de escolas irmãs no Brasil e na 
Itália: a Unidade Municipal de Educação 
Infantil Águas Claras, em Belo Horizonte, 
tem como irmã a escola Águas Claras, 
construída na região de Reggio Emilia.3

2.2. Aprendizagem incorporada 

Propõe um aprendizado a partir da 
interação com o meio ambiente, incluindo 
não apenas recursos cognitivos, mas tam-
bém emocionais e físicos. Trata-se de uma 
cultura escolar baseada na compreensão 
da formação da consciência humana, tendo 
como princípios as relações entre corpo e 
mente, ação e pensamento, ciência e arte, 
imaginação, ideal e real, corpo vivente e 
corpo que viveu. Ressalta a integração das 
artes com outras áreas de conhecimento e 
a cultura maker (no contexto da educação 
formal, faz mais sentido falar em educação 
maker4 em vez de cultura maker).

No contexto internacional, a rede de 
trabalho e pesquisa colaborativa FabLearn 
é um excelente exemplo que busca disse-

3  Fonte: https://docplayer.com.br/3729275-A-proposta-
-pedagogica-de-loris-malaguzzi-registros-no-cotidiano-
-da-educacao-infantil.html 
4  Soster [68] define educação maker como o processo 
para guiar, instruir ou conduzir o educando a continuar 
sua própria educação com consciência da sua meta-
cognição e visão crítica da sua situação atual (ou para 
transformá-la, caso desejado). Acontece em uma plata-
forma que estimula a expressão criativa na construção e 
compartilhamento de artefatos e produções intelectuais, 
mediante a promoção do desenvolvimento da autonomia, 
da identidade maker, de conhecimentos poderosos e de 
habilidades em ferramentas, tecnologias, práticas e pro-
cessos do contexto maker e demais áreas de conheci-
mento, de maneira integrada.

minar ideias, melhores práticas e recursos 
para apoiar a comunidade internacional de 
educadores, pesquisadores e formulado-
res de políticas comprometidos em inte-
grar os princípios dos espaços maker e da 
aprendizagem construcionista na educa-
ção básica formal [22]. 

Em Sobral, no Ceará, a rede pública 
de educação trabalha em parceria com a 
rede FabLearn promovendo a integração 
dos recursos e pedagogias maker para 
enriquecer o currículo e promover propos-
tas de aprendizagem mais significativas e 
contextualizadas, especialmente na área 
de ciências [23]. A figura 1 apresenta pro-
fessor e estudantes em um dos espaços 
maker da rede municipal de Sobral5.

Figura 1: Espaço maker na rede munici-
pal de Sobral (CE)

Fonte: Ray, B.B. (2020).

2.3. Aprendizagem híbrida

Privilegia a interação com outros alunos 
e/ou com o professor no ambiente da sala 
de aula, ao mesmo tempo em que oferece 
trilhas flexíveis de aprendizagem dos con-
teúdos programáticos em ambientes digitais, 

5  http://www.sobral.ce.gov.br/informes/relevantes/inova-
cao-prefeitura-de-sobral-inaugura-laboratorios-fablearn-
-em-duas-escolas-municipais-na-sexta-feira-10.
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fora da sala de aula. Essencialmente, com-
preende a chamada sala de aula invertida, o 
modelo baseado em laboratório e o modelo 
híbrido na classe, que prevê a rotação entre 
instrução online e face a face. Para além da 
abordagem híbrida, Moran [41] e Christen-
sen et al. [15] destacam os modelos flex, a 
la carte e virtual enriquecido.

O modelo híbrido tem destaque nos 
Estados Unidos, onde é aplicado em di-
versas regiões com variações que geram 
elogios e críticas. Nos agrupamentos de 
ensino híbrido do Vale do Silício (Silicon 
Schools Fund6), por exemplo, as escolas 
são sustentadas por organizações priva-
das de investidores (venture capitalists) 
visando criar uma massa crítica de insti-
tuições de ensino híbrido e de empresas 
de educação baseadas em tecnologia. 
Similarmente, existem vários provedores 
de serviços que podem customizar e flexi-
bilizar programas de ensino básico online 
para distritos, regiões ou estados7. 

Alguns exemplos bem-sucedidos de 
uso do ensino híbrido na realidade das 
escolas públicas brasileiras vêm sendo 
fomentados pela parceria entre o Instituto 
Península e a Fundação Lemann. O mo-
delo de estações instaladas no laborató-
rio de ciências de uma escola pública do 
Rio de Janeiro no sétimo ano do Ensino 
Fundamental 2 ilustra bem o protagonismo 
dos alunos. Os grupos de estudantes se 
revezam entre três estações, onde reali-
zam experiências, observações e assistem 
a vídeos. Os alunos então produzem con-
teúdos audiovisuais e organizam portfólios 
individuais, com fotos e registros sobre os 
trabalhos realizados. Nesse exemplo, des-
tacam-se a autonomia, a personalização, 
as relações interpessoais e a educação 
para o domínio do conhecimento [57].

6  https://www.christenseninstitute.org/blog/bullish-on-
-blended-learning-clusters/ 
7  https://www.pearson.com/us/prek-12/products-servi-
ces-districts/online-and-blended-learning.html 

2.4. Gamificação

A gamificação é referenciada como a 
estratégia pedagógica que motiva e engaja 
os estudantes por meio do uso de elemen-
tos de jogos e ambientes lúdicos, como a 
contação de histórias. Sabe-se que os jo-
gos facilitam a aprendizagem e promovem 
o bem-estar intelectual, emocional e social 
[21]. Esses ambientes lúdicos permitem 
que os estudantes experimentem diferen-
tes identidades e pratiquem o método de 
tentativa e erro para superar desafios, re-
cebendo constantes feedbacks. 

O grande desafio da proposta é apli-
car os mecanismos da gamificação nas 
práticas pedagógicas sem priorizar recom-
pensas. Os jogos que promovem a cola-
boração e a multidisciplinaridade, e não 
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a premiação, estão mais alinhados às ex-
pectativas de desenvolvimento de compe-
tências do século 21 —como colaboração 
e comunicação— e podem ser associados 
ao multiletramento, evidenciando o poten-
cial dessa combinação.

Um exemplo de sucesso é a esco-
la pública Quest to Learn (Q2L), de Nova 
York (EUA), que em uma parceria público-
-privada com o Institute of Play desenvol-
veu um currículo com as premissas da ga-
mificação. A proposta tem como princípios 
encorajar os estudantes a agir social e pro-
fissionalmente (simulação de profissões, 
por exemplo) e a incorporar as informa-
ções que devem ser aprendidas com um 
propósito mais amplo [49].

2.5. Pensamento computacional

O pensamento computacional com-
preende a resolução de problemas por 
meio da abordagem da ciência da compu-
tação, ou seja, raciocínio lógico, matemá-
tica, decomposição em problemas meno-
res, algoritmos, abstração e padronização. 
Utiliza a programação como nova forma de 
letramento e as tecnologias da informação 
e comunicação (TIC) como ferramentas 
para solução de problemas e alfabetização 
digital. 

A plataforma Code.org8 oferece uma 
proposta gratuita de currículo completo de 
ciência da computação para a educação 
básica. Já a plataforma Scratch9, desenvol-
vida e mantida pelo Massachussets Institu-
te of Technology (MIT), é uma opção para 
aprender a desenvolver animações, jogos 
e histórias interativas por meio da progra-
mação. O slogan do Scratch é “Imagine, 
programe e compartilhe”, em referência às 
competências essenciais de criatividade, 
letramento computacional e colaboração.
8  https://code.org/  
9  https://scratch.mit.edu/  

Para incorporar as plataformas acima 
e outras tantas abertas, gratuitas e desen-
volvidas para o contexto educacional, o 
Centro de Inovação para a Educação Bra-
sileira (CIEB) propõe o Currículo Referên-
cia de Tecnologia e Computação10 para a 
educação básica com base na BNCC.

Um caso de sucesso nacional no con-
texto da educação infantil em escolas pú-
blicas do município de Itajaí (SC) é o Robô 
Programável Educacional (RoPE), que 
promove o desenvolvimento de habilida-
des cognitivas e afetivas. A proposta inicial 
do projeto era proporcionar às crianças 
os primeiros contatos com o pensamento 
computacional, porém a experiência su-
perou as expectativas apontando o RoPE 
como uma plataforma de construção de 
micromundos de forma integrada com o 
projeto pedagógico, cujos protagonistas 
são os educadores e as crianças [61].

Fonte: Ray, B.B. (2020).

2.6. Multiletramento e aprendizagem 
baseada em discussões

Visa promover o pensamento crítico e 
o questionamento. Situa o conhecimento 
em seu contexto político, cultural e autoral, 
promovendo a desconstrução de narrativas 
mediante a colaboração e o intercâmbio. 

10  https://curriculo.cieb.net.br/ 
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Favorece o engajamento dos estudantes 
pois a construção de novos conhecimen-
tos ocorre a partir de suas próprias vidas e 
interesses, em suas comunidades e na re-
lação com as amplas forças históricas que 
os impactam.

Um exemplo típico de multiletramento 
é a associação de recursos digitais e gami-
ficação ao conteúdo. São amplas as pos-
sibilidades de uso do espaço cibernético 
[65;66]. Por exemplo, a utilização do story-
telling em ambientes de jogos pode ser 
trabalhada pedagogicamente. As histórias 
e aventuras podem ser apresentadas em 
animações, livros e quadrinhos associados 
ao conteúdo. O uso de blogs e chats, por 
sua vez, permite interações sociais e cul-
turais nesse contexto. Jogos de RPG tam-
bém podem ser utilizados para efeitos de 
multiletramento.

No Brasil, um exemplo de ação de 
governo é o Programa Ensino Médio Ino-
vador (ProEMI), que requer das escolas a 
apresentação de Projetos de Redesenho 
Curricular (PRC) e fornece apoio técnico-
-financeiro anual às unidades estaduais e 
distritais participantes. Casos de escolas 
públicas em que o programa foi implanta-
do estão registrados na literatura. É pos-
sível destacar o da Escola Estadual Cre-
milda de Oliveira Viana, de Primavera do 
Leste (MT), que atuou na perspectiva do 
multiletramento [36], e o do Colégio Es-
tadual Barão de Mauá, de Aracaju (SE), 
onde os professores promoveram leituras, 
visitas e debates críticos sobre aspectos 
políticos, econômicos ou sociais nacio-
nais [60].

Apesar de o modelo proposto pela 
OCDE organizar as diversas práticas peda-
gógicas inovadoras existentes, a amplitude 
e complexidade do tema são indiscutíveis. 
Consequentemente, há oportunidades 
para a inovação pedagógica no contexto 
educacional. Nas recomendações a se-

guir, apresentamos propostas para iniciar 
essa jornada de aprendizagem necessária 
na atualidade.

3. Recomendações

As práticas pedagógicas inovadoras 
alinham-se ao propósito educacional de 
formar cidadãos para o convívio social e 
para o mundo do trabalho, assim como 
criar projetos pedagógicos que desenvol-
vam competências essenciais para uma 
sociedade sustentável. 

Países como Finlândia e Estônia, re-
ferências no Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos (Pisa), desenvolvem 
políticas públicas no contexto educacio-
nal a serviço de projetos de nação, refor-
çando a educação valorizada por cada 
sociedade (e suas comunidades). Isso 
pressupõe o acesso gratuito e universal e 
a ampla autonomia de professores e ges-
tores em escolas associadas a redes que 
incluem universidades, a fim de fomentar 
a pesquisa, o desenvolvimento e o treina-
mento11. 

Assim, as recomendações para incor-
porar as práticas pedagógicas inovadoras 
nas escolas e redes de ensino partem dos 
pressupostos do projeto de nação e das 
aspirações do estado ou município, desdo-
brados na BNCC e nos currículos12 esta-
duais e municipais. 

11  https://enorssi.fi/ 
12  O currículo escolar é uma proposta de caminho a ser 
percorrido pelo educando sob supervisão do educador 
por meio de experiências diversas, que desenvolvam 
habilidades, tais como: cognitiva, motora, artística, afe-
tiva e moral, relacionadas com conhecimentos podero-
sos que visam o desenvolvimento integral do educando. 
Esse desenvolvimento poderá resultar em um sujeito 
com condições de atuar para a cidadania e o trabalho 
no âmbito local e global, de forma a explorar conscien-
temente questões subjetivas, culturais, sociais, políticas 
e econômicas que impactam sua vida, a fim de trans-
formá-la de acordo com suas necessidades individuais, 
considerando e respeitando o coletivo no qual se en-
contra. [68]. 
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Por onde começar?

1. Assimilar o aprender a aprender e in-
corporar a inovação no contexto po-
lítico e pedagógico, na gestão e na 
prática didática nos âmbitos da ges-
tão pública, da escola e da sala de 
aula.

2. Colocar em prática no dia a dia o 
propósito educacional de formar ci-
dadãos para o mundo, e consequen-
temente incorporar a formação de 
competências para uma sociedade 
sustentável.

3. A partir de pesquisas e estudos como 
este informe de políticas educacio-
nais, iniciar o debate para elaborar 
iniciativas que visem a implementa-
ção de práticas pedagógicas inova-
doras.

E depois?

1. Formar professores para atuar como 
projetistas de ambientes de aprendi-
zagem para o desenvolvimento das 
competências do século 21.

2. Formar professores e gestores es-
colares nas competências da BNCC 
para uma sociedade sustentável, que 
ensinem a partir de atitudes e ações 
diárias juntos aos estudantes.

Como fomentar e sustentar as 
iniciativas?

A partir da formação de redes, parce-
rias e colaborações. Os exemplos organi-
zados pela OCDE [44] ressaltam três tipos 
essenciais de redes: i) redes de aborda-
gens pedagógicas – implementam as mes-
mas inovações e são definidas pelos mes-
mos princípios pedagógicos; ii) redes de 
promoção de inovação – compartilham di-
ferentes inovações pedagógicas; iii) redes 

de aprendizagem profissional – buscam 
promover o desenvolvimento profissional 
dos professores. Parcerias e colaborações 
estratégicas com universidades e progra-
mas de desenvolvimento profissional con-
tínuo favorecem oportunidades de apren-
dizado e reflexão, coordenação e melhora 
de práticas inovadoras.

Além da rede internacional FabLearn, 
já mencionada neste documento, a rede 
global de escolas ASPnet13, da Organiza-
ção das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco), é outro 
exemplo inspirador que visa promover a 
interação intercultural, a paz, um futuro 
sustentável e a educação de qualidade. 
Já a rede Computing at School (CAS) é 
um exemplo da articulação de redes e 
comunidades de prática, localizadas em 
várias regiões do Reino Unido, com o 
objetivo de formar professores do ensino 
básico para o ensino de computação nas 
escolas, conforme o currículo. Em geral, 
o professor participa dos cursos e das co-
munidades de prática e, ao retornar para 
a escola, escolhe quais ferramentas se-
rão usadas de acordo com seus objetivos 
de aprendizagem. A rede possui progra-
mas como o Teach London Computing, 
de computação física e programação 
baseada em ferramentas como Scratch 
e Python; e o National Centre for Compu-
ting Education, que faz a certificação de 
professores, é mantido por um consór-
cio e financiado pelo Departamento de  
Educação. 

Preciso de infraestrutura?

Sim, e já estamos atrasados. O infor-
me de políticas públicas da Unesco, apon-
ta que “como resultado do novo cenário 
do amplo acesso a aparelhos e serviços 

13  Unesco-ASPnet – Associated Schools Project Network 
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Algo mais?

A inovação educacional refere-se a mu-
danças de práticas herdadas e de crenças 
sobre aprendizagem e aprendizes. Abrange 
flexibilização de espaços, tempos e méto-
dos, inclusão em sentido amplo, participação 
das famílias e formação de arranjos institu-
cionais em rede (consórcios, convênios, co-
laborações, parcerias, comunidades de prá-
tica, comunidades de aprendizagem etc.).

A seguir, no quadro 2, apresentamos o 
que já está disponível ao gestor público e o 
que ele pode fazer para iniciar o processo 
de incorporação das práticas pedagógicas 
inovadoras na sua rede de escolas:

digitais, a verdadeira integração das TIC 
(Tecnologias da Informação e da Comuni-
cação) ao ensino e à aprendizagem vem 
ocorrendo fora da aula, um espaço que 
as políticas de uso das TIC na educação, 
em geral, não têm levado em conta” [77]. 
São necessárias, portanto, articulações e 
políticas que garantam a infraestrutura e 
o acesso à internet e aos equipamentos 
digitais, tanto no ambiente escolar quanto 
nas comunidades. O relatório de política 
educacional da D3e intitulado “Tecnologias 
para uma educação com equidade” [19] 
apresenta informações essenciais para 
atender a necessidade de recursos e in-
fraestrutura.

Quadro 2: O que está disponível?

O que já está disponível? O que posso fazer?
BNCC e Currículo do Novo Ensino Médio alinhados  
às competências para uma sociedade sustentável  

(Agenda 2030)

Garantir projetos pedagógicos em consonância com a 
BNCC e o Currículo do Novo Ensino Médio

Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI)
Aderir ao programa por meio da apresentação de Pro-

postas de Redesenho Curricular (PRC) às secretarias de 
Educação estaduais ou distrital

Base Nacional Comum para Formação de Professores 
(BNCPF) —em desenvolvimento

Buscar parcerias para revisar, propor e fomentar a apro-
vação da proposta final. Garantir a premissa da formação 

para inovação no contexto pedagógico
Plataforma para diagnóstico e planejamento do uso de 

tecnologia nas escolas (Guia EduTec do CIEB)
Realizar o diagnóstico da escola e dos docentes para 

planejar a inclusão da tecnologia adequadamente
Recursos educacionais abertos (REA) e recursos educa-

cionais digitais (RED)
Promover a utilização de REA e RED criando mecanismos 

de incentivo e/ou redes de boas práticas
Planos de aula alinhados à BNCC e que colocam o aluno 

no centro da aprendizagem (Nova Escola14)
Incentivar a rede a utilizar, adaptar, criar e compartilhar 

planos de aula na rede já existente
Programa Educação Conectada do MEC15: apoia a 

universalização do acesso à internet de alta velocidade, 
por via terrestre e satélite, e fomenta o uso de tecnologia 

digital na Educação Básica

Participar do programa

Lei 14.172, de 10 de junho de 2021, que dispõe sobre a 
garantia de acesso à internet, com fins educacionais, a 

alunos e a professores da educação básica pública (DOU, 
2021)

Desenvolver projeto para implementar a lei na rede de 
escola do município ou estado

Acesso a universidades, centros universitários, faculda-
des e agências de fomento

Fomentar parcerias permanentes com instituições de 
ensino superior para formação de gestores e professo-
res, e realização de pesquisa de interesse da rede. Tais 
parcerias podem ainda usufruir de recursos de agências 

de fomento

14  https://novaescola.org.br/plano-de-aula 
15  http://educacaoconectada.mec.gov.br/ [37].
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O que já está disponível? O que posso fazer?

Parcerias público-privadas

Propor licitação em parceria com o setor privado para a 
manutenção da rede. Por exemplo, o caso da Secretaria 
de Educação de Guarulhos para manutenção da 
infraestrutura das escolas16

Parcerias com o terceiro setor

Pesquisar instituições com expertise nas demandas da 
rede e disponíveis para implementar ou compartilhar 
espaços inovadores, projetos de formação e experiências 
de campo

Parcerias com a comunidade: abertura “dos portões e 
paredes das escolas” para participação das famílias nos 
âmbitos da gestão e pedagógico

Coordenar/articular políticas e regulamentações, assim 
como sistemas e processos de gestão flexíveis, que 
possibilitem às escolas e outras entidades educadoras a 
integrar práticas pedagógicas inovadoras de interesse da 
comunidade, atendendo os objetivos de aprendizagem 
propostos nos documentos formais e legais, assim como 
a autonomia

Concursos e premiações nacionais e internacionais Inscrever escolas, professores e estudantes em concursos 
e premiações de inovação

Fonte: Elaboração própria. 

Neste policy brief, apresentamos as 
principais práticas inovadoras de maneira 
organizada conforme o modelo da OCDE, 
breves casos que ilustram algumas dessas 
práticas, recomendações para os gestores 
públicos refletirem, debaterem e iniciarem 
projetos para inserir as práticas pedagógi-
cas inovadoras em suas redes a partir de 
recursos já disponíveis e, finalmente, um 
quadro com referências bibliográficas para 
aprofundamento das teorias. Concluímos 
reforçando que é impossível ensinar o que 
não somos e que a aprendizagem aconte-
ce nos contextos social e ambiental. Assim, 
as práticas pedagógicas inovadoras não 
representam “algo a mais” no ambiente 
educacional, mas o meio eficiente e eficaz 
para desenvolver as competências neces-
sárias para uma sociedade sustentável.

16  https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/prefeitura-de-
-guarulhos-abre-consulta-publica-sobre-ppp-da-educacao 



11

Referências

1. Alves, R. (2002) A Escola com que sem-
pre sonhei sem imaginar que pudesse existir. 
Campinas: Editora Papirus, 120p.

2. Ausubel, D. (1963) The psychology of 
meaningful verbal learning. New York: Grune & 
Stratton.

3. Ausubel, D.P. (2003). Aquisição e reten-
ção de conhecimentos. Lisboa: Plátano Edições 
Técnicas. Tradução do original The acquisition 
and retention of knowledge (2000). 

4. Bacich, L., Moran, J. (org.) (2018) Meto-
dologias ativas para uma educação inovadora: 
uma abordagem téorico-prática [recurso eletrô-
nico] / Porto Alegre: Penso, 2018 e-PUB. Edita-
do como livro impresso em 2018. ISBN 978-85-
8429-116-8.

5. Campos, F.R.; Blikstein, P. (org.) (2019) 
Inovações radicais na educação brasileira [re-
curso eletrônico]. Porto Alegre: Penso, 2019.

6. Barbour, M. K.; Reeves, T.C. (2009) The 
reality of virtual schools: a review of the litera-
ture. Computers & Education 52(2):402-416. 
DOI:10.1016/j.compedu.2008.09.009

7. Battelleforkids (2019a) Framework 
for 21st century Llarning. Partnership for 21st  
century learning. Disponível em: <http://static.
battelleforkids.org/documents/p21/P21_Fra-
mework_Brief.pdf> e <https://www.battellefor-
kids.org/networks/p21/frameworks-resources>. 
Acesso em mai. de 2021.

8. Battelleforkids (2019b) P21 Framework 
definitions. Partnership for 21st century learning. 
Disponível em:  <http://static.battelleforkids.org/
documents/p21/P21_Framework_Definitions-
BFK.pdf> e <https://www.battelleforkids.org/
networks/p21/frameworks-resources>. Acesso 
em: mai. de 2021.

9. Bell, T.; Alexander, J.; Freeman, I.; 
Grimley, M. (2009) Computer science unplug-
ged: school students doing real computing 
without computers, New Zealand Journal of 
Applied Computing and Information Tech-
nology, vol. 13, no. 1, pp. 20-29. Disponí-
vel em: <https://purehost.bath.ac.uk/ws/fi-
les/214932627/NZJACIT_Unplugged.pdf>. 
Acesso em: mai. de 2021.

10. Bers, M. U. (2017). Coding as a play-
ground: programming and computational thin-
king in the early childhood classroom. Routledge.

11. Blikstein, P. (2018) Maker movement in 
education: History and prospects. In: De Vries 
M. (ed.) Handbook of technology education. 
Springer, Cham: 419–437.

12. BNCC - Base Nacional Comum Curricu-
lar (2015; 2018). MEC/SEB. Brasil. Disponível 
em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/> 
e   <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ima-
ges/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.
pdf>. Acesso em: mar. de 2021.

13. Castells, M. (1999) A sociedade em 
rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

14. Cazden, C.; Cope, B.; Fairclough, N.; 
Gee, J. A pedagogy of multiliteracies: designing 
social futures. Harvard Educational Review; 
Spring 1996; 66, 1; Research Library pg. 60. 
Disponível em: <http://vassarliteracy.pbworks.
com/w/file/fetch/9012261/Pedagogy%20of%20
Multiliteracies_New%20London%20Group.
pdf>. Acesso em: mai. de 2021.

15. Christensen, C.; Horn, M. B.; Staker, H. 
(2013) Ensino híbrido: uma Inovação disrupti-
va? Uma introdução à teoria dos híbridos. Dis-
ponível em: <https://www.christenseninstitute.
org/publications/ensino-hibrido/?. Acesso em: 
abr. de 2021.

16. Clements, D. H.; Sarama, J. (2002) Tea-
ching with computers in early childhood educa-
tion: Strategies and professional development. 
Journal of Early Childhood Teacher Education, 
23(3), 215-226.

17. CSTA. Computer Science Teachers As-
sociation. Disponível em: <https://www.cstea-
chers.org/>. Acesso em: jun. de 2021.

18. Dewey, J. (1979) Experiência e Educa-
ção. 3ª ed., São Paulo: Companhia Editora Na-
cional. 

19. D3E. Tecnologias para uma educação 
com base na equidade: novo horizonte para o 
Brasil. 2021. Disponível em <https://d3e.com.
br/wp-content/uploads/2021/04/REL6_d3e_
Tecnologia_AF-digital_v6_2204.pdf>. Acesso 
em: 20 de mai. de 2021.

20. DOU. Diário Oficial da União. Disponível 
em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-
14.172-de-10-de-junho-de-2021-325242900>. 
Acesso em: 16 de jun. de 2021.

21. Eugenio, T. J. B. (2020) Aula em jogo: 
descomplicando a gamificação para educado-
res. Editora Évora, 288p. ISBN 6588199031, 
9786588199039.

22. FABLEARN. Disponível em  <https://fa-
blearn.org/about/>. Acesso em: 31 de mar. de 
2021.

23. Fernandez, C.; Hochgreb-Haegele, T.; 
Blikstein, P. (2020) Toward a sustainable mo-
del for maker education in public education: 
teachers as co-designers in an implementation 
of educational makerspaces. In: Proceedings 



12

of FabLearn Conference (FabLearn’20). New 
York, NY, USA, 8 pages. Disponível em: <htt-
ps://doi.org/10.1145/3386201.3386218>. Aces-
so em: jun. de 2021.

24. Flavell, J. (1987) Speculations about the 
nature and development of metacognition. In F. 
Weinert & R. Kluwe (Ed.), Metacognition, moti-
vation, and understanding (p. 21-29). Hillsdale, 
NJ: Lawrence Erlbaum.

25. Fórum Econômico Mundial (2015a) New 
vision for education – unlocking the potential of 
technology. World Economic Forum. Boston 
Consulting Group. https://widgets.weforum.org/
nve-2015/. Disponível em: <http://www3.wefo-
rum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEduca-
tion_Report2015.pdf>. Acesso em: 18 de fev. 
de 2021.  

26. Fórum Econômico Mundial (2015b) De-
finitions of 21st-century skills. Appendix 1. In: 
New vision for education – unlocking the poten-
tial of technology. World Economic Forum. Bos-
ton Consulting Group. Disponível em:  <https://
widgets.weforum.org/nve-2015/appendices.
html>. Acesso em: mar. de 2021.

27. Fórum Econômico Mundial (2020) 
Schools of the future defining new models of edu-
cation for the Fourth Industrial Revolution. Dis-
ponível em: <https://widgets.weforum.org/res-
killingrevolution/wp-content/uploads/2020/05/
WEF_Schools_of_the_Future_Report_2019.
pdf>. Acesso em: mar. de 2021.

28. Freire, P. (1981) Ação cultural para a li-
berdade e outros escritos. 5ª ed. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra.

29. Gibbons, M.; Nowotny, H.; Schwartz-
man, S.; Scott, P.; Trow, M. A. (1994) The new 
production of knowledge. Thousand Oaks: 
SAGE Publications. ISBN 978-0803977938. 
OCLC 32093699.

30. Hill, D. R.; Brunvand, S. (2018). Gamifica-
tion: taking your teaching to the next level: a guide 
for gamifying your classroom. In: A. Ottenbreit-
-Leftwich & R. Kimmons, The K-12 educational 
technology handbook. EdTech Book. Disponível 
em: <https://edtechbooks.org/k12handbook/ga-
mification>. Acesso em: jun. de 2021.

31. ISTE. International Society for Techno-
logy in Education. Disponível em: <http://www.
iste.org>. Acesso em: jun. de 2021.

32. Kleiman, A. B. (1998) A construção de 
identidades em sala de aula: um enfoque inter-
nacional. In: Signorini, Inês (org.) Linguagem e 
identidade: elementos para uma discussão no 
campo aplicado. Campinas: Mercado de Letras; 
São Paulo: Fapesp, pp. 115-138.

33. Kleiman, A. B.; Assis, J. A. (org.) (2016) 
Significados e ressignificações do letramento: 
desdobramentos de uma perspectiva sociocul-
tural sobre a escrita. Campinas, SP: Mercado de 
Letras, 2016. Coleção Letramento, Educação e 
Sociedade. ISBN 978-85-7591-430-4. Disponí-
vel em: <https://www.mercado-de-letras.com.
br/resumos/pdf-15-08-16-19-55-49.pdf>. Aces-
so em: abr. de 2021.

34. Laevers, F. (2014) Fundamentos da edu-
cação experiencial: bem-estar e envolvimen-
to na educação infantil. Est. Aval. Educ.,São 
Paulo, v. 25, n. 58, p. 152-185, maio/ago. 2014. 
Tradução: Tina Marie Stutzman. Do original em 
inglês “Making care and education more effecti-
ve through wellbeing and involvement. The ba-
sics of experiential education”. Disponível em:  
<http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/
eae/arquivos/1930/1930.pdf>. Acesso em abril 
de 2021.

35. Lai, E.R.; Vering, M. (2012) Assessing 
21st century skills: integrating research findings. 
Pearson, paper presented at the National Coun-
cil on Measurement in Education (Vancouver, 
B.C.). 67p. ERIC Number: ED577778

36. Lima, L.; Lima, E. (2016) Prática pe-
dagógica e multiletramentos em uma escola 
pública de MT (PVA) no ProEMI. Periódico do 
Instituto Federal de Goiás. p.88-94. Disponí-
vel em: <http://medius.pdl.ifmt.edu.br/media/
filer_public/f0/9f/f09ff6a6-4653-4825-a2bb-
62cfde922291/pratica_pedagogica_e_multile-
tramentos_em_uma_escola_publica_de_mt_
pva_no_proemi.pdf>. Acesso em: mai. de 2021.

37. MEC (2021) Programa Educação Co-
nectada do Ministério da Educação. Disponível 
em: <http://educacaoconectada.mec.gov.br/>. 
Acesso em: 16 jun. de 2021. 

38. Morais, S.; Rosa, D.; Fernandez, A.; 
Senna, C. (2018) Metodologias ativas de apren-
dizagem: elaboração de roteiros de estudos em 
“salas sem Paredes”. Capítulo 10. In: Bacich, 
L.; Moran, J. (org.) (2018) Metodologias ativas 
para uma educação inovadora: uma aborda-
gem téorico-prática [recurso eletrônico] / Porto 
Alegre: Penso, 2018 e-PUB. Editado como livro 
impresso em 2018. ISBN 978-85-8429-116-8. 
Disponível em: <https://curitiba.ifpr.edu.br/wp-
-content/uploads/2020/08/Metodologias-Ativas-
-para-uma-Educacao-Inovadora-Bacich-e-Mo-
ran.pdf>. Acesso em: jun. de 2021.  

39. Moran, J. (2015) Educação híbrida. Um 
conceito-chave para a educação, hoje. Capítu-
lo 1. In: Bacich, L.; Tanzi Neto, A.; Trevisani, F. 
de M. (2015) Ensino híbrido: personalização e 



13

tecnologia na educação. Editora Penso. ISBN: 
978-85-8429-04-9.

40. Moran, J. (2017) Metodologias ativas 
e modelos híbridos na educação. In: Yaega-
shi, S. et al (Orgs). Novas tecnologias digitais: 
reflexões sobre mediação, aprendizagem e de-
senvolvimento. Curitiba: CRV, 2017, p.23-35.

41. Moran, J. (2021) Avanços e desafios na 
educação híbrida. Disponível em <https://mo-
ran10.blogspot.com/2021/01/avancos-e-desa-
fios-na-educacao-hibrida.html). Acesso em: 13 
de jun. de 2021.

42. Nelson, T.; Narens, L. (1996). Why in-
vestigate metacognition?. In: J. Metcalfe & A. 
P. Shimamura (Ed.), Metacognition: knowing 
about knowing (pp. 1-27). Cambridge, MA: MIT 
Press.

43. OECD (2015a) Students, computers 
and learning: making the connection. 

44. Paris: OECD Publishing. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-
-en>. Acesso em: mar. de 2021.

45. OECD (2018a) What does innovation 
in pedagogy look like?. Teaching in Focus, n. 
21. Paris: OECD Publishing. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1787/cca19081-en>. Acesso 
em: mar. de 2021.

46. OECD (2018b) The future of education 
and skills – Education 2030. Disponível em: <htt-
ps://www.oecd.org/education/2030/E2030%20
Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf>. 
Acesso em: mar. de 2021.

47. OCDE (2021) The OECD learning com-
pass 2030. Disponível em: <https://www.oecd.
org/education/2030-project/teaching-and-lear-
ning/learning/learning-compass-2030/OECD_
Learning_Compass_2030_Concept_Note_Se-
ries.pdf>. Acesso em: mai. de 2021.

48. OCDE-IPPL (2021) Innovative Peda-
gogies for Powerful Learning. Disponível em: 
<https://www.oecd.org/education/ceri/innova-
tive-pedagogies-for-powerful-learning.htm>. 
Acesso em: mar. 2021.

49. ODS - Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável. ONU. Disponível em: <https://ods-
brasil.gov.br/>. Acesso em: abr. 2021.

50. Oxford Analytica (2016) Gamification 
and the future of education. World Govern-
ment Summit. Disponível em: <https://www.
worldgovernmentsummit.org/api/publications/
document?id=2b0d6ac4-e97c-6578-b2f8-
-ff0000a7ddb6>. Acesso em: jun. de 2021.

51. Pacheco, J.; Pacheco, M.F. (2013) A 
Escola da Ponte sob múltiplos olhares. Editora 
Penso. 148p.

52. Pacheco, J. (2019) Inovação Educacio-
nal - Obstáculos e Possibilidades. Edições Ma-
hatma. 159p. ISBN: 978-989-8865-77-9.

53. Paniagua, A.; Istance, D. (2018) Teachers 
as designers of learning environments: the impor-
tance of innovative pedagogies. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264085374-en.

54. Papert, S. M. (1980a) Mindstorms: Chil-
dren, Computers and Powerful Ideas. New York: 
Basic Books, 1980.

55. Papert, S. M. (1980b) Logo: computado-
res e educação. São Paulo: Editora Brasiliense, 
1985 

56. Papert, S. M. (1986) Constructionism: a 
new opportunity for elementary science educa-
tion. A proposal to the National Science Foun-
dation, Massachusetts Institute of Technology, 
Media Laboratory, Epistemology and Learning 
Group, Cambridge MA. 

57. Papert, S. M. (1991) Situating construc-
tionism. In: Harel, I.; Papert, S.M (eds.). Cons-
tructionism. Norwood: Ablex Publishing. 

58. Pires, C. F. F. (2015) O estudante e o en-
sino híbrido. Depoimento. Anexo a Schneider, F. 
(2015). Otimização do espaço escolar por meio 
do ensino híbrido. Capítulo 3. In: Bacich, L.; 
Tanzi Neto, A.; Trevisani, F. de M. (2015) Ensino 
híbrido: personalização e tecnologia na educa-
ção. Editora Penso. ISBN: 978-85-8429-04-9. 

59. Pisa – Programme for International Stu-
dent Assessment. Disponível em: <https://www.
oecd.org/pisa/>. Acesso em abr. de 2021.

60. Proctor, C.; Blikstein, P. (2019). Unfold 
studio: supporting critical literacies of text and 
code. Information and Learning Sciences, Vol. 
120 (5/6), pp. 285-307. https://doi.org/10.1108/
ILS-05-2018-0039. Disponível em: <https://
tltlab.org/wp-content/uploads/2019/10/2019.
Proctor-Blikstein.Info-LearningSciences.Unfold-
-Studio.pdf>. Acesso em: abr. de 2021.

61. ProEMI – Programa Ensino Médio Inova-
dor. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/in-
dex.php?option=com_docman&view=download 
&alias=9607-documentoorientador-proemi 
&Itemid=30192>. Acesso em: mai. de 2021.

62. Raabe, A.; Rosário, T.; Martins, R.; San-
tana, A. L. M.; Souza, F. T.; Silva, R. (2017) 
RoPE - Brinquedo de Programar e Plataforma 
de Aprender. In: XXIII Workshop de Informática 
na Escola, 2017, Recife, 2017. p. 1119-1128.

63. Ray, B.B. (2020) Examining the possi-
bilities: gameful learning as an innovative pe-
dagogy for teacher preparation programs. In: 
Handbook of Research on Innovative Pedago-
gies and Best Practices in Teacher Education. 



14

16p. DOI: 10.4018/978-1-5225-9232-7.ch002. 
Disponível em: <https://www.igi-global.com/
chapter/examining-the-possibilities/231149>. 
Acesso em: abr. de 2021.

64. Reggio Emilia. Reggio Children@. Dis-
ponível em: <https://www.reggiochildren.it/> 
Acesso em: abr. de 2021.

65. Resnick, M.; Robinson, K. (2017). Life-
long kindergarten: cultivating creativity through 
projects, passion, peers, and play. MIT Press.

66. Rojo, R. H. R. (2012) Pedagogia dos 
multiletramentos: diversidade cultural e de lin-
guagens na escola. In: Rojo, R. H. R.; Moura, E. 
(orgs.) Multiletramentos na escola. São Paulo: 
Parábola, 2012, pp. 11-32.

67. Rojo, R. H. R. (2014) Escol@ Conec-
tada: os multiletramentos e as TICs. Volume I. 
São Paulo: Parábola, 2014.

68. Schlemmer, E. (2014) Gamificação em 
espaços de convivência híbridos e multimodais: 
design e cognição em discussão. Revista da 
FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, 
Salvador, v. 23, n. 42, p. 73-89, jul./dez. de 2014.

69. Soster, T. S. (2018) Revelando as es-
sências da educação maker: percepções das 
teorias e das práticas. 175 f. Tese (doutorado 
em educação: currículo) - Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Educação: Currículo, Pon-
tifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2018. 

70. Staker, H.; Horn, M. B. (2012) Classi-
fying K–12 blended learning. Mountain View, 
CA: Innosight Institute, Inc. Disponível em: <htt-
ps://www.christenseninstitute.org/wp-content/
uploads/2013/04/Classifying-K-12-blended-
-learning.pdf>. Acesso em: abr. de 2021.

71. Sternberg, R. (2000). Psicologia cogniti-
va. Porto Alegre: Artes Médicas. 

72. TALIS. Teaching and Learning Interna-
tional Survey. Disponível em:

73. < https://www.oecd.org/education/talis/>.  
Acesso em: abr. de 2021.

74. Taylor et al (2020) Competencies for the 
21st century jurisdictional progress. Disponível 
em: <https://www.brookings.edu/research/com-
petencies-for-the-21st-century-jurisdictional-
-progress/>. Acesso em: abr. de 2021.

75. Trilling, B.; Fadel, C. (2009). 21st century 
skills: learning for life in our times. John Wiley  
& Sons. Disponível em: <http://21stcenturyskills 
book.com>. Acesso em: abr. de 2021.

76. Teixeira, A. (2006) Mestres de Amanhã. 
Educação e o mundo moderno. Rio de Janeiro: 
Editora da UFRJ, 2006, pp. 187-200. Original-
mente publicado na Revista Brasileira de Estu-

dos Pedagógicos. Rio de Janeiro, v. 40, n. 92, 
pp. 10-19, out./dez. de 1963. 

77. Toledo, E. A. (2014) RPG como estraté-
gia de ensino: uma proposta para o ensino de 
profissões. Os Desafios da Escola Pública Para-
naense na Perspectiva do Professor. Produções 
Didático-Pedagógicas. Versão Online. ISBN: 
978-85-8015-079-7. Disponível em: <http://
www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cader-
nospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_
unicentro_ped_pdp_elizete_da_aparecida_to-
ledo>. Acesso em: mai. de 2021.

78. Unesco (2000) Os fundamentos da edu-
cação para o século XXI. Capítulo 1. In: Unesco, 
Fundamentos da Nova Educação, Editores Wer-
thein, J. e Cunha, C. da; Série Educação, v. 5, 
Brasília, 2ª ed., 2005; 84p. ISBN: 85-87853-18. 

79. Unesco (2017) As pedras angulares 
para a promoção de sociedades do conheci-
mento inclusivas - Acesso à informação e ao 
conhecimento, liberdade de expressão e ética 
na Internet global. Paris, França. 

80. Unesco (2019) TIC para o desenvolvi-
mento sustentável. Recomendações de polí-
ticas públicas que garantem direitos. Montevi-
déo, Uruguai. 80p.

81. Unesco-ASPnet. Associated Schools 
Project Network. Disponível em: <https://asp-
net.unesco.org/en-us/Pages/Worldwide_action.
aspx>. Acesso em: jun. de 2021. 

82. Valente, J. A. (2016) Interação do pen-
samento computacional no currículo da edu-
cação básica: diferentes estratégias usadas e 
questões de formação de professores e avalia-
ção do aluno. Revista e-Curriculum, São Paulo, 
v.14, n.03, p. 864 – 897 jul./set. de 2016 e-ISSN: 
1809-3876 Programa de Pós-graduação Educa-
ção: Currículo – PUC-SP. Disponível em: <htt-
ps://www.redalyc.org/pdf/766/76647706006.
pdf>. Acesso em: abr. de 2021.

83. Valente, J. A.; Blikstein, P. (2019) Ma-
ker education: where is the knowledge cons-
truction? Constructivist Foundations, v.14, n.3. 
Disponível em:  <https://tltlab.org/wp-content/
uploads/2019/10/2019.Valente-Blikstein.Cons-
tructivist-Foundations.Maker-Education.pdf>. 
Acesso em: abr. de 2021.

84. Zosh, J. M., Hopkins, E. J., Jensen, H., 
Liu, C., Neale, D., Hirsh-Pasek, K., 

85. Solis, S. L.; Whitebread, D. (2017) Lear-
ning through play: a review of the evidence (whi-
te paper). The Lego Foundation. Disponível em:  
<https://www.legofoundation.com/media/3063/
distance_learning_guide.pdf>. Acesso em: mai. 
de 2021.



15

86. Waite, C. (2021) Notable trends in in-
novative school practice nationwide. Chris-
tensen Institute. Disponível em: <https://www.
christenseninstitute.org/blog/2020-vs-2021-
-notable-trends-in-innovative-school-prac-

tice-nationwide/?_sft_topics=personalized-
-blended-learning>. Acesso em: jun. de 2021.

87. Wing, J. M. (2006) Computational thin-
king. Communications of the ACM, v. 49, n. 3, 
p. 33.



16

Quadro com a revisão bibliográfica por tema
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Competências e 
habilidades do 
século 21

Metacognição Lai e Vering (2012); Sternberg (2000); Nelson e 
Narens (1996); Flavell (1987)

Competências BNCC - Base Nacional Comum Curricular 
(2015; 2018)

Competências do século 21

OCDE (2021); OCDE (2018a,b); Battleforkids 
(2019a,b); Fórum Econômico Mundial 
(2015a,b, 2020); Trilling e Fadel (2009); CCR - 
https://curriculumredesign.org/framework/

Sociedade da informação, do conhecimento, 
em rede Castells (1999); Gibbons et al (1994)

Paradigma da comunicação Pacheco (2019), Castells (1999)

Cenários da OCDE para o futuro da 
escolarização OCDE (2020)

Propósito da educação Unesco (2000, 2017, 2019); Teixeira (2006)

Princípios orientadores da educação Unesco (2000)

Práticas 
pedagógicas 
inovadoras

Modelo conceitual da OCDE de práticas 
pedagógicas inovadoras

OCDE (2018a); OCDE-IPPL (2021); Paniagua 
e Instance (2018)

Aprendizado 
experiencial

Aprendizado experiencial, interesse da criança, 
autonomia

Dewey (1979); Piaget; Decroly; Vygotsky; 
Laevers (2014)

Autonomia, liberdade com limite, autoeducação Montessori

Aprendizado significativo Ausubel (1963, 2003); Moreira (2012)

Pedagogias e currículos da aprendizagem 
experiencial na educação infantil OCDE (2004)

Reggio Emilia Approach@, Reggio Children Reggio Emilia Approach@; https://www.
reggiochildren.it/

As cem linguagens da criança Edwards (1999)

Redes de escolas inovadoras de Canadá/Nova 
Zelândia: investigação; currículo comunitário/
local

https://noiie.ca

Brincar ao ar livre Portugal (2019); Dijk-Wesselius et al (2020); 
Portugal (2019)

Pedagogia de projetos John Dewey, Willian Kilpatrick, Decroly, Freinet, 
Hernàndez, Lerner

Aprendizado 
incorporado

Cultura maker, educação maker Soster (2018),;Blikstein (2018)

Construcionismo Paper (1986, 1991); Valente e Blikstein (2019); 
Blikstein (2018)

Modelo e simulação (micromundo) Papert (1980a, b); Proctor e Blikstein (2019)

Aprendizagem 
híbrida

Modelo híbrido (blended), semipresencial, 
físico e digital – em  grupos e tempos 
diferentes, de acordo com a necessidade, 
com muita flexibilidade, sem horários rígidos e 
planejamento engessado

Moran (2017); Bacich e Moran (2018); Friesen 
(2012); Staker e Horn (2012); Barbour e 
Reeves (2009); Christensen et al (2013)

Gamificação

Exemplos de uso de gamificação na educação 
básica Eugenio (2020), Toledo (2014)

Aprendizado infantil através do brincar; 
aprendizado profundo (deep learning) Zosh et al (2017)

Sistemas de Gestão de Aprendizagem 
Gamificado Hill e Brunvand (2018)
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Pensamento 
computacional

Pensamento computacional (PC) Papert (1971, 1980); Wing (2006)

Critérios pensamento computacional ensino 
básico

International Society for Technology in 
Education (ISTE)/Computer Science Teachers 
Association (CSTA)

Contextos pensamento computacional Valente (2016), Bell et al (2009)
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plataforma para resolução de problemas e 
alfabetização digital

Valente (2015); Bers (2017); Clements e 
Sarama (2002); Resnik e Robinson (2017)

Iniciativas voluntárias de menor escala – 
CodeClubs: Portugol Studio (no idioma 
português)

Noschang et al. (2014)

Práticas offline – unplugged, Nova Zelândia Bell et al (2009)

Multiliteracia e 
aprendizagem 
com base em 
discussões

Visão crítica e questionamento, contexto 
político, cultural e autoral Freire (1981); Rojo (2014)

Mudanças culturais e na comunicação e 
implicações para pedagogia do letramento New London Group

Multiliteracia, pedagogia, objetivos de 
aprendizagem Cazden et al (1996); Kleiman e Assis (2016)

Letramentos múltiplos, situado, conflito Kleiman (1998)

Novos multiletramentos ou uma pedagogia por 
design, pedagogia da interação Rojo (2014); Bacich e Moran (2018)

Multiliteracia e associação de pedagogias Proctor e Blikstein (2019)

Aprendizado em 
serviço

Conhecer o mundo e modificá-lo: contato 
com o território, soluções reais, projetos que 
beneficiam a comunidade

Moran (2017)

Cultura maker
FabLearn https://fablearn.org/about/

FabLearn na rede pública Fernandez et al (2020)

Aprendizagem 
ativa

Atividades, jogos e projetos combinando 
colaboração (aprender juntos) e personalização 
(incentivar e gerenciar percursos individuais)

Moran (2017)

Ensino híbrido

Flexibilidade, mistura e compartilhamento 
de espaços, tempos, atividades, materiais, 
técnicas e tecnologias que compõem esse 
processo ativo; mediação tecnológica forte: 
inúmeras combinações, arranjos, itinerários, 
atividades

Moran (2017, 2021); Schlemmer (2014)

Relatos de experiências em escolas públicas 
brasileiras Bacich et al (2015)

Currículos 
inovadores Finlândia, Nova Zelândia, Suécia https://www.oph.fi/en; OCDE (2004)

Redes de 
comunidades

Comunidades de prática Wenger et al (2002); Brown e Duguid (2001)

Comunidades de aprendizagem Pacheco (2019)

Políticas 
participativas e 
colaborativas

Programas internacionais e regionais para 
direcionamento de políticas participativas e 
colaborativas

ODS, OLAC, UNESCO

Indicadores de 
inovação em 
educação

Indicadores de inovação em educação OCDE (2014), PISA, TALIS

Inovação em 
educação

Cenários da OCDE para o futuro da 
escolarização OCDE (2020)

Inovação disruptiva no contexto do modelo 
híbrido nos EUA Christensen, Horn e Staker (2013)

Projeto Canopi – banco de dados sobre 
aprendizagem e protagonismo em escolas 
americanas; ensino híbrido

Waite (2021)

Inovação educacional no paradigma da 
comunicação Pacheco (2019)
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Temas Subtemas Referências

Redes de escolas 
inovadoras 
e escolas 
inovadoras

Redes de abordagens pedagógicas Amico Robot (Itália); Escuela Nova (Colombia/
Internacional); Noiie (Canadá)

Redes de inovação
Whole Education (UK); Creative Partnerships 
(Internacional); The Lighthouse (Finlândia); 
Red Scuelas Lideres (Chile)

Redes de aprendizagem profissional
CAS-Computing at School (UK); E-Norssi 
(Finlândia); Galileo Educational Network 
(Canadá)

Redes de comunidades de aprendizagem Eco Habitare (Brasil, Portugal); Instituto Gaia 
Escola (Brasil)

Programa da Fundação Telefônica Vivo: 
Escolas que Inovam

https://fundacaotelefonicavivo.org.br/escolas-
que-inovam/ 

Mapa de inovação e criatividade do MEC – 
projetos de escolas inovadoras (2016)

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/
publicado-o-edital-de-selecao-de-projetos-
inovadores-no-ambito-do-programa-brasil-na-
escola 

Redes de escolas 
inovadoras 
e escolas 
inovadoras

Programa Escolas Transformadoras
https://escolastransformadoras.com.
br/comunidade-ativadora/escolas-
transformadoras-brasil/

Rede Internacional de Escolas Criativas - RIEC https://www.escolascriativas.com/ 

Práticas realizadas por professores da rede 
pública vinculadas às competências gerais da 
BNCC

https://www.institutopeninsula.org.br/conteudos/
banco-de-praticas/

Projeto Âncora em Cotia, São Paulo (2012), 
premiado entre as Escolas Inovadoras e 
Criativas, MEC, 2016

Teotonia, J. Escola Projeto Âncora. Uma 
ponte para a inovação pedagógica no Brasil. 
Dissertação de Mestrado. Universidade 
Funchal, Portugal.

Escola da Ponte (Escola Pública – Escola 
Básica Integrada de Aves/São Tomé de 
Negrelos), Porto, Portugal

Pacheco e Pacheco (2013); Alves, R. (2002); 
https://www.escoladaponte.pt 


