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• 39% dos alunos do 90 ano do EF assimilaram 

adequadamente Português e 21% Matemática;

• 22% dos estudantes do 30 ano do EM aprenderam 

Português satisfatório e 9% Matemática;

• Foco em resolução colaborativa de problemas e em 

criatividade;

• Competências cognitivas associadas as 

compêtencia socioemocionais;

• Flexibilização de currículos. Educação Hoje

o que dizem os

especialistas?



∙ O currículo será por competências e não 
por desafios;

∙ O processo de ensino e aprendizagem 
desloca-se para processo de ensino, 
desenvolvimento e aprendizagem.

∙ A presencialidade passará a não se referir somente à presença física. O estudante irá 
interagir, aprender e se relacionar no mesmo tempo, mas não em idêntico espaço; 

∙ Se o Ensino Híbrido é a cria do EaD, o novo conceito de presencialidade será o filhote do 
Ensino Presencial;

TDC + COVID19 = EVOLUÇÃO FORÇADA



• Se o mote estava no desaparecimento do professor 

transmissor de conteúdo, o COVID19 acelerou o 

processo e o trabalho remoto tornou-se uma 

realidade;

• Os docentes analfabetos digitais serão eliminados 

mais rapidamente do que esperavam;

• Os Sofistas, professores ambulantes da Grécia Antiga, 

voltarão na conformação de Sofistas Digitais. 

Possuem disciplina, proatividade, automotivação, 

sabem gerir o tempo, são digitais.

TDC + COVID19 EVOLUÇÃO 
FORÇADA

Rui Fava



o estudante deseja 
experiências



APEDEUTA
Inconscientemente 

incompetente

APRENDIZ
Incompetência 

Consciente

DOMÍNIO
Competência 

Consciente

FLUÊNCIA
Competência 
Inconsciente
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Source: Joseph E. Aoun, (Robot-Proof – Higher Education in the age of artificial intelligence, MIT Press, 2017, loc. 1660), 
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Fonte: Fava Rui, Educação 3.0 Ed. 
Saraiova, 2015



• Qual o propósito?
• Qual o objetivo?
• Qual o currículo?

Fonte: Fava Rui, Educação 3.0 Ed. Saraiova, 2015

PDCA
ACADÊMICO



BSC 
ACADÊMICO

• Sintetiza o PPC;

• Cria Indicadores;

• Facilita a comunicação;

• Simplifica a Gestão. 

Fonte: Fava Rui, Educação 3.0 Ed. Saraiova, 2015





EVOLUÇÃO DO CURRÍCULO

Fonte: Fava Rui, Trabalho, Educação e Inteligência Artificial, Ed. Penso, 2018



Sua escola está 

formando

Anumeristas ou 

Nexialistas?
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Fonte: Paulos, John Allen, Innumeracy: Mathematical 
Illiteracy and its consequence, 2001. 
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• Profissional com cabeça de hyperlink;

• Nem sempre sabe as respostas, 

todavia conhece os caminhos de onde 

buscá-las; 

• Capacidade de congregar pontos de 

vistas diversos;

• Apto à compreender, analisar, 

sintetizar e avaliar uma situação.

Nexialista

Fonte: Alfred Elton Vogt, The Voyage of the Space Beagle, Ed. Orb Book, 1950. 



• Ferramenta de Gestão;

• Trata-se de um mapa estratégico de como alcançar os 
resultados da escola em termos de desempenho 
operacional, financeiro e econômico e da performance do 
estudante;

• Enuncia o que o aprendiz deverá alcançar ao sair, quais os 
resultados almejados, quais competências e habilidades 
ambicionadas, quais conteúdos deverão ser assimilados. 
Em suma, assinala os outputs esperados e os meios para 
auferi-los.

Currículo 
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CURRÍCULO – 30:60:10

Preparar

Desenvolver

Aplicar
Transferi

r Fonte: Fava Rui, Ensino Híbrido Consciente: Currículo 30-60-10, 
Desenvolvimentode Competências (Em edição)



• Estratégia LOW COST AND HIGH PERFORMANCE;

• QUALIDADE na entrega;

• Elimina o PARADIGAMA de disciplinas;

• Suprime a SERIALIZAÇÃO;

• ENSALAMENTO coletivo;

• REDUÇÃO de custos acadêmicos.

CURRÍCULO – 30-60-10



CRITÉRIO DISTRIBUIÇÃO CARGA HORÁRIA
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DEDUÇÃO, INDUÇÃO E ABDUÇÃO NA EDUCAÇÃO
Fonte: Fava Rui, Ensino Híbrido Consciente: Currículo 30-60-10, 

Desenvolvimentode Competências (Em edição)



• Para que o aprendiz tenha base científica, é relevante 
evidenciar a essencialidade dos conhecimentos teóricos 
básicos e de fundamentos, no entanto, enfatiza-se que 
sem a aplicação e a prática, torna-se inviável a 
memorização e assimilação permanente.

• Os conteúdos básicos e de fundamentos, serão 
vinculados e associados aos conteúdos específicos 
estudados e aplicados em cada atividade dos 
desafios;

Fonte: Fava Rui, Ensino Híbrido Consciente: Currículo 
30-60-10, Desenvolvimentode Competências 
(Em edição)

ASSIMILAÇÃO



Ao se referir à construção de conhecimento e ao 
desenvolvimento de competências à distância, é preciso 

ter em mente que a maior dificuldade é manter o 
estudante interessado, o que pode ser alcançado por meio 

de uma escolha adequada da diversidade de ofertas 
tecnológicas, bem como, de desafios bem elaborados e 

atrativos, associados a orientação que deverá estar sempre 
interagindo e instigando o aprendiz, levando-o a um 

maior entusiasmo pelos temas propostos.

Fonte: Fava Rui, Ensino Híbrido 
Consciente: Currículo 30-60-10, 
Desenvolvimentode Competências (Em 
edição)

APLICAÇÃO



• Aplicação e transferência, que ocorrem por meio da 
interação com os stakeholders que sabem aplicar os 
conteúdos na prática.

• Serão realizadas atividades de estágio, extensão, pesquisa 
aplicada, melhoria de produtos e serviços, 
desenvolvimento de projetos, e resolução de problemas 
reais por meio de Projetos Integradores e de Extensão 
(PIE) junto a comunidade onde ocorrerá a fluência, a 
interação e aquisição de uma boa rede de relacionamento 
(network).

• O PIE também tem a incumbência de cumprir a 
Resolução MEC/CNE/CES nº 7/2018 que, define que as 
atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10%  
do total da carga horária curricular.

Fonte: Fava Rui, Ensino Híbrido Consciente: Currículo 30-60-10, Desenvolvimentode Competências (Em edição)

TRANSFERÊNCIA



O que o aprendiz deve conhecer bem 

para ser capaz de?...

CAUSA EFEITO

Concebendo um

Desafio
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CONCEBER

PROJETAR

IMPLEMENTAR

OPERACIONALIZAR

 bens tangíveis e intangíveis, 

resolução de problemas, 

processos, sistemas e serviços 

simulados e reais.

Conceito

Produto

Fonte: Fava Rui, Ensino Híbrido Consciente: Currículo 30-60-10, 
Desenvolvimentode Competências (Em edição)
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DIFERENCIAIS:

• Agilidade e velocidade

• Peças podem ser alterada 

com rapidez 

Fonte: Fava Rui, Ensino Híbrido Consciente: Currículo 30-60-10, Desenvolvimentode 
Competências (Em edição)



Fonte: Fava Rui, Ensino Híbrido Consciente: Currículo 30-60-10, 
Desenvolvimentode Competências (Em edição)
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não confundir 

objetivo de 

aprendizagem com 

objetivo de 

engajamento
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• Formar

• Conhecer

• Compreender

• Entender

• Perceber 

• Aprender

• Atuar

• Definir 

• Explicar 

• Solucionar

• Projetar

• Aplicar

VERBOS PROIBIDOS VERBOS ACEITÁVEIS

EFEITO CAUSA

VERBOS CHAVES PARA APRENDIZAGEM EFETIVA



Taxonomia de Bloom e Objetivos de Aprendizagem

Hierarquia Competência Processo Cognitivo

Conhecer
∙ Capacidade de recuperar e acessar informações relevantes.

∙ Memorizar e repetir fatos, replicar procedimentos conhecidos.

Reconhecer, recordar, definir, reproduzir, listar, descrever, identificar, recitar, especificar, 

enumerar, desenhar, executar, esboçar, contar, organizar, corresponder, memorizar, 

recuperar, repetir, reestabelecer, manter. (21)

Compreender

∙ Capacidade de entender informações lembradas, para poder atribuir significado, seja 

verbalmente, por escrito ou graficamente.

∙ Demonstrar compreensão dos conceitos, princípios e conteúdos.

Interpretar, exemplificar, classificar, resumir, inferir, comparar, contrastar, explicar, repetir, 

apresentar, representar, descrever, identificar, demonstrar, derivar, discutir, formular, 

resumir, localizar, transferir, caracterizar, concluir, estabelecer, expressar, ilustrar, 

reconhecer, relatar, relacionar, traduzir. (29)

Aplicar

∙ Capacidade de utilizar conhecimentos e compreensões, para executar um fluxo de 

ação em uma determinada situação.

∙ Transferir procedimentos conhecidos à situações e problemas inusitados.

Aplicar, executar, implementar, performar, calcular, usar, determinar, localizar, excluir, 

preencher, inserir, imprimir, aplicar, resolver, planejar, ilustrar, formatar, editar, escolher, 

demonstrar, dramatizar, empregar, operar, implementar, interpretar,  praticar, esboçar, 

sugerir. (28)

Analisar
∙ Capacidade de decompor informações em suas partes integrantes, discernir 

inter-relações e ideias, determinar como estes se unem em uma estrutura ou 

propósito abrangente.

Analisar, diferenciar, organizar, projetar, explicar, modelar, atribuir, testar, contrastar, 

comparar, selecionar, distinguir, comparar, criticar, analisar, definir, experimentar, 

classificar, categorizar, avaliar, categorizar, contrastar, diferenciar, discriminar, examinar, 

explorar, investigar, perguntar, pesquisar, testar. (30)

Sintetizar

∙ Capacidade de construir peças, para poder reunir elementos em um todo novo, 

coerente e funcional.

∙ Criar algo novo.

Sintetizar, gerar, compor, construir, conectar, formular, desenvolver, compor, implementar, 

projetar, formular, integrar desenvolver, criar, implementar, hipotetizar, propor, combinar, 

unir, mesclar, organizar, planejar. (21)

Avaliar

∙ Capacidade de avaliar o valor dos materiais didáticos, as metodologias utilizadas, a 

fim de realizar julgamentos de aprendizagem e desempenho com base em critérios e 

padrões bem definidos.

∙ Realizar e apoiar julgamentos justos e consistentes baseados em evidências.

Avaliar, verificar, avaliar, argumentar, prever, selecionar, estabelecer, examinar, decidir. 

criticar, estimar, promover, julgar, classificar, argumentar, criticar, defender, inspecionar, 

graduar, justificar, revisar. (21)

Fonte: Fava Rui, Ensino Híbrido Consciente: Currículo 30-60-10, 
Desenvolvimentode Competências (em edição)



A descrição deverá ser objetiva, pragmática e sintética. Normalmente se inicia com:

∙ [...] no final deste encontro presencial, o estudante deverá ser capaz de calcular o capital a liquidez 

corrente – (nível I – conhecer).

∙ [...] até o final da encontro de hoje, você deve conseguir resolver equações diferenciais de primeira ordem 

separáveis – (nível II – compreender).

∙ [...] No final desse módulo você deverá ser capaz de modelar o sistema físico com uma equação diferencial 

ordinária de primeira ordem, resolver a equação e aplicar a solução para descrever ou prever o 

comportamento do sistema.. – (nível III – aplicar).

∙ [...] até o final dessa atividade o estudante será capaz de analisar e diagnosticar os pontos fortes e fracos 

do Balanço Patrimonial – (nível IV – analisar).

∙ [...] no final desse módulo o estudante será capaz de fazer uma síntese da conjuntura econômica e 

financeira do setor industrial – (nível V – sintetizar).

∙ [...] até o final dessa tarefa o estudante será capaz de avaliar e descrever como a pesquisa de clima 

organizacional poderá ajudar a melhorar a produtividade na empresa – (nível VI – avaliar).

Objetivos de Aprendizagem

Fonte: Fava Rui, Ensino Híbrido Consciente: Currículo 30-60-10, Desenvolvimentode Competências (Em edição)
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