
Ponto de Partida 

Quais transformações a escola pode promover no  
currículo para que além da parte comum, estudantes,  
educadoras e comunidade escolar possam ter suas escolhas,  
interesses e talentos considerados? O reconhecimento e o espaço para 
a construção de projetos pessoais na escola formal é um dos passos 
para a transformação da escola tal como a conhecemos: currículo 
único para pessoas, realidades e contextos  distintos. Como um dos 
elementos para o fortalecimento de uma cultura escolar democrática, 
o projeto pessoal (ou projeto de vida) também se constitui como 
um meio para o autoconhecimento, a valorização pessoal, o 
fortalecimento da autoestima e o desenvolvimento da autonomia, 
aspectos importantes para a qualidade social da educação e para a 
efetivação de uma perspectiva de educação integral. 
 
Os desafios de uma escola pautada em múltiplos caminhos de 
aprendizagem e ensino são grandes. Por outro lado, as condições se 
tornam mais reais para que todos e todas aprendam e se desenvolvam. 
Em sua escola, quais reinvenções podem ser feitas para que todas 
tenham vez e voz no currículo?
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“QUAIS INVENÇÕES PERMITEM QUE OS 
TALENTOS E POTENCIAIS DE TODOS(AS) 
POSSAM SER EXPRESSOS  
E DESENVOLVIDOS NA ESCOLA?”
Inspirado no episódio  
A invenção nossa de cada dia,  
da série Corações e mentes,  
escolas que transformam



Objetivo: 

Levantar os interesses, talentos e potenciais da comunidade escolar 
em relação e em paralelo ao currículo comum. 
 
 
Etapas: 

1. Exibição do episódio 3 
2. Roda de conversa 
3. Criação coletiva de oportunidades de expressão e manifestação dos 
interesses, talentos e potenciais da comunidade escolar no currículo da 
escolar
4. Avaliação 
 

Desenvolvimento  
 
1. Exibição do episódio 3 
 
Antes de iniciar, apresente o Plano de Formação de Educadores ao 
seu grupo. Conte como cada etapa está organizada, a duração, os 
materiais e os resultados esperados. Organize a exibição do episódio 
para o grupo. Você pode, antes ou depois da exibição, compartilhar 
informações básicas sobre a série (veja a página completa do episódio 
no Videocamp). Vale também levantar as expectativas das educadoras 
para o momento ou ainda convidá-las a pensar sobre o título do 
episódio. 
 

Para saber o desenvolvimento das próximas etapas, acesse aqui.  
 
Os Planos de Formação de Educadores estão disponíveis para usuários 
cadastrados na plataforma Videocamp como educadores. Para acessá-
los, entre na página de cada episódio de ‘Corações e mentes, escolas que 
transformam’ e clique no botão “Planejamento de Aula”, localizado abaixo do 
cartaz da série.
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https://www.videocamp.com/pt/movies/ep-3-coracoes-e-mentes-i-a-invencao-nossa-de-cada-dia

