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Este
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“Curiouser and curiouser!”
Gritou Alice (ela estava tão surpresa,
que naquele momento ela se
esqueceu das regras gramaticais)”.1

Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas

A palavra “curiouser” (equivalente ao “mais curiosa” em português) não existe na língua inglesa. No
entanto, no segundo capítulo do livro Alice no País das Maravilhas (http://bit.ly/curiouser01), a
curiosa personagem a inventou para expressar o seu espanto por estar crescendo exorbitadamente,
depois de comer o pedaço de bolo mágico. Neste país inventado na imaginação de Alice, nada é
estranho ao seu olhar, todas as regras do mundo real podem ser quebradas: animais falantes,
objetos que interagem, histórias sem sentido racional, enfim, tudo é possível, inclusive inventar
uma palavra nova para dar sentido a experiência completamente surreal que acontecia com ela.
É exatamente este sentido que esse laboratório criativo para educadores tem por objetivo: inventar
novas formas de viver a aprendizagem por meio da criatividade, da experiência, da exploração lado
maker (fazedor), do uso inovador e sustentável da informação e da mídia dentro da cultura digital.
1

“Curiouser and curiouser!” Cried Alice (she was so much surprised, that for the moment she quite forgot how to speak good English).”
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Além dessa referência ao maravilhoso mundo de Alice, este lab se apropria de outras fontes com o
mesmo apelo inovador, criativo e imaginativo baseado em diferentes mídias como o game
Monument Valley (http://bit.ly/curiouser02), a cultura memética da web (http://bit.ly/curiouser03) e
de livros, filmes e animações que exploram a ideia de experiência como descoberta de respostas ao
seus problemas como o livro Mochileiro das Galáxias (http://bit.ly/curiouser04), o filme “Do que as
mulheres gostam” (http://bit.ly/curiouser05) e a animação “O homem que amava caixas”
(http://bit.ly/curiouser06).
O Curiouser - lab criativo para educadores surgiu a partir da minha pesquisa sobre Letramento
Informacional e Midiático para docentes durante o desenvolvimento da tese de doutorado em
Comunicação e Mediação da Informação na Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de
Brasília. A proposta desta pesquisa-ação é experimentar a educação de professores (em serviço) de
forma criativa, de maneira que poderá dar aportes para que o letramento informacional e midiático
se estabeleça, após o desenvolvimento de atividades práticas geradoras desses conhecimentos.
Sejam bem vindas a esse mundo das maravilhas pensado exclusivamente para vocês, educadores e
educadoras, para que possam ser cada dia mais “curiouser and curiouser” =)

Leila Ribeiro (Girassol)
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Como vai funcionar o lab?
Depois de conhecer várias experiências de escolas inspiradoras, cursos criativos em várias áreas de
conhecimento e também a partir do observação das tendências da educação contemporânea
(http://bit.ly/curiouser07), o Curiouser Lab desenvolveu múltiplas maneiras de compreender a
aprendizagem em suas dinâmicas, como segue a explicação:

Design Thinking para Educadores
Design Thinking é uma abordagem que significa acreditar que podemos fazer a diferença,
desenvolvendo um processo intencional para chegar o novo, a soluções criativas e criar impacto
positivo. Com o foco nas pessoas, no processo colaborativo e na experimentação. E esta é a base
usada em todas as atividades do lab. Mais info http://bit.ly/curiouser08

Ensino Híbrido (Blended Learning)
É a combinação do aprendizado on-line com o offline, em modelos que mesclam (por isso o termo
blended, do inglês “misturar”) momentos em que o educador vai praticar a autonomia de pesquisar,
explorar e descobrir sozinho, de maneira virtual, e outros momentos em que a aprendizagem vai
acontecer de forma presencial, com o propósito de valorizar o conhecimento da teoria na prática, a
interação entre os participantes e o compartilhamento de vivências e conhecimento.
Para saber mais sobre ensino híbrido:
• http://bit.ly/curiouser10
• http://bit.ly/curiouser11
• http://bit.ly/curiouser12
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Sala de aula invertida (Flipped Classroom)
O flipped classroom, ou sala de aula invertida, é o nome que se dá ao método que inverte a lógica
de organização da sala de aula e faz parte das estratégias e práticas do ensino híbrido (blended
learning). Em outras palavras, os participantes do lab aprenderão o conteúdo em suas próprias
casas, por meio de vídeos, textos online, infográficos, podcasts, além de outros recursos interativos,
como games e plataformas de aprendizagem. A sala de aula, nesse contexto, é usada para a
realização de desafios, atividades em grupo e realização de projetos. Nesta proposta, o mediador do
lab aproveita para tirar dúvidas, aprofundar no tema e estimular discussões. Com essas práticas, é
possível desenvolver mais as ações de protagonismo, autonomia, exploração e pesquisa de
informação e conhecimento dos participantes.

Para entender melhor a lógica da sala de aula invertida:
•
•
•
•

http://bit.ly/curiouser14
http://bit.ly/curiouser15
http://bit.ly/curiouser16
http://bit.ly/curiouser18

Coaching e mentoria
Ter uma “mão amiga” para segurar em momentos de insegurança ou dúvida é sempre bom, né! É
com esse propósito de suporte, de ajuda e troca de ideias que os grupos online em plataformas
como o Whatsapp e o Facebook foram criadas para os participantes do Curiouser lab. A ideia de
coaching e mentoria estão presentes nesses grupos. Um coach, pessoa que executa o coaching,
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apoia e auxilia através de perguntas e técnicas de motivação para que outro em dúvida possa a sair
do estado atual para o estado desejado. O mediador do lab tem um carácter também de mentor, um
guia, um mestre, conselheiro, alguém que tem experiência profissional no campo de trabalho da
pessoa que está sendo ajudada. Essa mentoria inclui conversas e debates acercas de assuntos que
não estão necessariamente ligados ao trabalho. Este processo possibilita o aprendizado e
consequente desenvolvimento na carreira do profissional. Apesar de ser um dos papéis do mediador
do lab, essa “autoridade” de especialista é compartilhada, ou seja, a descentralização também é
praticada nesse ambiente, pois todos podem contribuir, fazer as trocas de dúvidas e conteúdo a
partir de seus próprios conhecimentos de experiências na área durante as interações no grupo.
• http://bit.ly/curiouser20
• http://bit.ly/curiouser09
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Cronograma do lab
Data e
Duração da
atividade

Atividade

Onde

24/2
8h – 10h

Inauguração da nova sala dos professores:
- Ambiente inspirador e criativo
- Introdução ao conceito de maker (DIY)
- Design Thinking para solução de problemas de
forma criativa

UnB - PIJ

3/3
18h – 22h

Oficina de Design Thinking para Educadores

UnB – depto de
Matemática

9/3
8h – 10h e
10h - 12h

Atividade outdoor:
- Curiouser Lab: apresentação
- Escola para além dos muros
- Apropriação do espaço

Unb- PIJ + Reitoria

Atividade indoor:
- Workshop com tarefas sobre mídia

UnB – PIJ

16/3
8h – 10h e
10h - 12h
23/3

Não há atividade
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Data e
Duração da
atividade
30/3
8h – 10h e
10h - 12h
6/4
8h – 10h e
10h - 12h
13/4
23/4 (quinta)
8h – 10h e
10h - 12h
27/4
8h – 11h

Atividade

Onde

Atividade outdoor:
- Protagonismo
- Resolução de problemas
- Superando desafios
- Novas perspectivas do olhar

UnB – PIJ

Atividade indoor:
- Workshop com tarefas sobre informação

UnB – PIJ

Não há atividade
Atividade indoor:
- Reflexões sobre as tarefas
- Projetos da maker box

UnB – PIJ

Atividade outdoor de encerramento:
- Colaboração e team work

Fora da UnB
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Movimento Maker:
Inspiração e Criatividade na sala dos professores
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O que é?
O movimento maker, ou também conhecido como movimento do “faça-você-mesmo”, é uma das
iniciativas que surgiu das ideias apontadas por Dewey (1979). Ele aponta que a curiosidade é um
das tendências inatas que agem nos indivíduos normais e pode ser empregada no exercício do
pensamento reflexivo, que é decisivo para a construção do conhecimento.
O movimento maker, portanto, tem como prerrogativa o desenvolvimento da criatividade, a partir do
experimento, do aprender fazendo, com inspiração em coisas que já existem, valorizando o
conhecimento prévio, a experiência, estimulando a autoria e a autonomia para produção do
conhecimento. E isso tudo estava presente na reforma da sala dos professores, a qual teve por
objetivo transformar a sala em um local de inquietação da curiosidade, inspiração e criatividade
maker.
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É uma tendência da educação XXI?
Ser uma pessoa maker (ou fazedora) é permitir-se ser aberta ao novo, a experimentação de ideias,
desenvolver a criatividade com protagonismo, permitir-se errar porque sabe que é assim que a
aprendizagem acontece. Sem julgamentos, apenas aprendizagem por experimentação, curiosidade
e criatividade por meio do “faça você mesmo” (DIY – Do it yourself).

Como você usaria esse tema na prática?
(mostre essa ideia em palavras, imagens, colagens ou desenhos! Libera geral!)

Dá um google que tem mais ;)
•
•
•
•

http://bit.ly/curiouser13
http://bit.ly/curiouser17
http://bit.ly/curiouser19
http://bit.ly/curiouser21

curiouser.sala.org.br

14

curiouser.sala.org.br

Design Thinking para Educadores

15

O que é?
Design Thinking (DT) é um novo jeito de pensar e abordar problemas ou, dito de outra forma, um
modelo de pensamento centrado nas pessoas que buscam intencionalmente a solução de
problemas de maneira inovadora.
As etapas do DT permitem releituras e remixagens a partir das demandas e do contexto de quem as
usa, ou seja, não existe regra fixa para se usar o DT.
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Quem popularizou o DT foi a empresa americana de design e inovação IDEO
(http://bit.ly/curiouser22), de Palo Alto, na Califórnia, região hoje denominada Vale do Silício por
abrigar boa parte das empresas de tecnologia mais inovadoras do mundo. A IDEO é autora deste
material, lançado em 2012, Design Thinking for Educators (http://bit.ly/curiouser23), que agora
existe também na versão em português (http://bit.ly/curiouser25) feito pelo Instituto Educadigital
(http://bit.ly/curiouser08)

É uma tendência da educação XXI?
As etapas do DT oportunizam espaços de protagonismo, experiência com experimentação
(prototipagem) real das ideias, além, é claro, de permitir um trabalho colaborativo que incentiva a
descentralização na tomada de decisões e na criação de ações inovadoras.

Como você usaria esse tema na prática?
(mostre essa ideia em palavras, imagens, colagens ou desenhos! Libera geral!)

Dá um google que tem mais ;)
• http://bit.ly/curiouser08
• http://bit.ly/curiouser24
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Escola para além dos muros e apropriação do espaço
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O que é?
Compreender a educação no processo de transformação física, política, social e pedagógica está
atrelada aos novos processos do contexto social e ao surgimento natural de uma geração digital e
conectada, que explora o mundo para além dos espaços físicos e presenciais. A escola tem vivido há
algumas centenas de décadas isoladas do mundo, com uma pedagogia desatualizada e voltada para
dentro de si mesma. A sociedade em rede, em permanente metamorfose, exige que os cidadãos
sejam, ao longo da vida, agentes transformadores de si, de suas vidas e de suas realidades por meio
do processo de constante aprendizagem. A escola deve oportunizar esse espaço em que seus
aprendizes tenham o sentimento de pertencimento não só a escola, mas à comunidade, à sociedade
como cidadão pensante e ativo no ato democrático.
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É uma tendência da educação XXI?
Esse novo modelo de escola é pensada exatamente pelo processo de desescolarização, ou seja, de
perceber a aprendizagem não apenas dentro de um processo sistêmico e formal e exclusivo de
salas de aulas. Quando a escola compreende que a educação é a vida, a observação dos espaços de
aprendizagem é deslocado e a apropriação dos espaços públicos ao redor, a integração da
comunidade nas práticas escolares e a extensão da sala de aula à internet surge de maneira natural
porque isso é a vida, é o processo de aprendizagem contemporâneo: distribuído, compartilhado e
integrado as práticas sociais.

Como você usaria esse tema na prática?
(mostre essa ideia em palavras, imagens, colagens ou desenhos! Libera geral

Dá um google que tem mais ;)
•
•
•
•

http://bit.ly/curiouser26
http://bit.ly/curiouser27
http://bit.ly/curiouser28
http://bit.ly/curiouser29
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Olar. vamos. conversar.
Diálogos e descontruções para construir a nova educação

Atividade outdoor:
Curiouser Lab: apresentação

Objetivo:
Desconstruir o modelo de formação continuada de professores a partir de experiências práticas, a
partir da experimentação do conceito de “escola para além dos muros”, da apropriação do espaço
público e da ideia de “desescolarização” (educação é a própria vida).

Propósito pedagógico:
Compreender a educação como prática da própria vida em comunidade, no coletivo e na
virtualidade real. Além desse propósito, também o de apresentar a dinâmica do Curiouser Lab e seus
principais componentes que estão baseados no letramento informacional e na mídia por meio de
processos criativos, makers, de inovação e de experiência.

Desafio:
Grave um vídeo no seu celular contando a história mais legal que você já viveu quando era aluna. O
vídeo não pode passar de 1 minuto! Compartilhe com a gente no nosso grupo no Whatsapp ;)
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#ficadica
As historinha em quadrinhos do Armandinho, do Calvin e da Mafalda tem inspirações ótimas para
lembrarmos dos nossos tempos de escola ;)
• http://bit.ly/curiouser30
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O que é?
O ato de aprender, por natureza, é uma experiência multimídia, portanto separar o contexto de
aprendizagem das plataformas de mídias se torna uma tarefa sem consistência e desalinhada da
maneira em como as pessoas aprendem, especialmente no contexto atual, no qual a experiência de
aprendizagem midiática tem se constituído cada vez mais cedo na vida dos indivíduos.
Muitas escolas permanecem bastante resistentes as experiências com as mídias e, assim, continuam
a formar aprendizes que não compreendem o alcance dos próprios atos informacionais e midiáticos,
estudantes que não participam ativamente do processo de ensino e aprendizagem, não conhecem o
potencial de ser produtor de conhecimento. Isso pode levar os estudantes a não ter o domínio da
própria aprendizagem, ou seja, a escola resistente não oportuniza a formação de estudantes
autônomos, independentes, que possam aprender ao longo da vida.

É uma tendência da educação XXI?
A tecnologia da contemporaneidade, especialmente a digital, tem sido o grande tema de debate
sobre seu uso – vantagens e desvantagens – na escola. Contudo, o ponto de discussão ainda está
na tecnologia e si e não sobre as mudanças comportamentais e cognitivas que a tecnologia digital
trouxe para as práticas sociais e de aprendizagem. Saber utilizar a mídia digital dentro da educação
como realmente a extensão do cérebro, usá-la como tecnologia que expande e enriquece as
inteligências pode ser o grande ponto de mudança que a educação precisa para dar o salto do atual
estágio escolar do século 19 para o século 21 =)
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Como você usaria esse tema na prática?
(mostre essa ideia em palavras, imagens, colagens ou desenhos! Libera geral!)

Dá um google que tem mais ;)
•
•
•
•
•

http://bit.ly/curiouser31
http://bit.ly/curiouser32
http://bit.ly/curiouser33
http://bit.ly/curiouser34
http://bit.ly/curiouser35
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Tema:
Makeover Edu: transforme a atividade comum em “UAU!”

Atividade indoor:
Oficina com tarefas sobre mídia com o foco no digital

Objetivo:
Compreender como os vários canais de mídia, especialmente o digital, podem contribuir para
transformar uma atividade comum em inovadora. Desde inspiração, a captação de exemplos até o
uso do próprio meio como empoderamento do processo de protagonismo e de produção do
conhecimento. A atividade também tem por objetivo ser um espaço de prática de melhor uso de
estratégias de busca da informação com o uso do Big 6, que será explorado nesse encontro.

Propósito pedagógico:
Desenvolver tarefas em sala de aula de maneira mais criativa, inovadora, midiática usando o
contexto digital como base dessa construção pedagógica. Para tanto, aprender a usar estratégias de
busca eficiente da informação é essencial neste contexto.

Desafio:
Faça um makeover (transformação) de uma atividade que costuma fazer em sala com os estudantes.
Busque inspiração, exemplos e/ou ferramentas digitais que possam auxiliar nessa transformação.
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Use o Big 6 nesse processo de busca e criação da nova atividade. Não esqueça de mostrar o passo a
passo desse processo (use esse formulário aqui http://bit.ly/curiouser63)

#ficadica
•
•
•
•
•
•

BIG 6 - http://bit.ly/curiouser37
5 dicas de produção visual - http://bit.ly/curiouser38
We heart it - http://bit.ly/curiouser39
Blog maker (cardbox) - http://bit.ly/curiouser40
DIY vídeos - http://bit.ly/curiouser41
Inspirações - http://bit.ly/curiouser42

curiouser.sala.org.br

27

curiouser.sala.org.br

Inteligência coletiva: colaboração e
compartilhamento de saberes

28

O que é?
Hoje você pode ajudar o seu colega, amanhã talvez você quem possa pedir a ajuda dele para
alguma coisa que você não sabe, porque cada um sabe um pouco - mais ou um pouco menos- de
alguma coisa. Em outras palavras, nem todo mundo sabe tudo, mas se nos juntarmos, saberemos
muito mais do que se estivéssemos sozinhos com nossa inteligência. Isso é, na prática, o conceito
de inteligência coletiva: inteligência (conhecimentos) distribuídos nas pessoas em toda parte.
Com a invenção da internet e da web, a inteligência coletiva tomou ainda mais forma e força. Um
pesquisador futurista muito legal chamado Pierre Lévy diz que as tecnologias digitais, intituladas
por ele como tecnologias da inteligência, levam-nos para uma ecologia cognitiva que transcende o
sujeito e o objeto. Em outras palavras, as tecnologias digitais tem a capacidade de ampliar nossa
inteligência (guardar um número de telefone na agenda do celular e não na memória!) e assim nos
tornamos seres cíbridos (ciber + híbrido), como fala Martha Gabriel. E assim, as partes da inteligência
da humanidade ficam ainda mais distribuídas e acessível para as cidadãos que sabem colaborar e
compartilhar na rede.
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É uma tendência da educação
XXI?
Colaborar e compartilhar conhecimento é
uma das principais competências exigidas
para as pessoas que vivem no século XXI,
pois estamos em pleno movimento de
ruptura com modelos tradicionais de
pensar, aprender e de nos organizarmos
em sociedade. Talvez esse seja finalmente
o momento em que nós, educadores,
podemos fazer a tão sonhada revolução
na educação. O significado do
conhecimento na atualidade está no
formato distribuído, não hierarquizado e
para além do “certo X errado”. Saber é
colaborar e compartilhar! Cora Coralina
diria no século XXI: Feliz é aquele que
compartilha o que sabe e colabora porque
ajuda a quem ensina ;)
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Como você usaria esse tema na prática?
(mostre essa ideia em palavras, imagens, colagens ou desenhos! Libera geral!)

Dá um google que tem mais ;)
• Colaboração na prática - http://bit.ly/curiouser43
• Compartilhar na prática - http://bit.ly/curiouser44
• Somos seres cíbridos - http://bit.ly/curiouser45
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Novas perspectivas para solução de problemas
Atividade outdoor:
Colaboração, Compartilhamento, Descentralização e Personalização da aprendizagem

Objetivo:
Aprender, por meio da experiência e experimentação ao novo, a ideia de colaboração, de
compartilhamento, da descentralização do pertencimento do conhecimento, de personalização do
momento de aprendizagem, da observação e resolução de problemas a partir de perspectivas
diferentes do convencional.

Propósito pedagógico:
Compreender que o professor não precisa e nem deve ser o detentor do conhecimento por meio da
colaboração e compartilhamento de saberes entre todos, sem hierarquia. Despertar a sensibilidade
de que cada aprendiz tem seu próprio momento e passo de aprendizagem e, por isso, é preciso
personalizar (e não massificar!) a aula.
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Desafio:
Desenvolver alguma atividade em sala que proporcione a ideia de colaboração e compartilhamento
de informações e conhecimento entre os estudantes. Procure por inspirações por aí! Tire algumas
fotos ou grave um pequeno vídeo que represente o processo dessa atividade com os alunos ;)

#ficadica
• Pense diferente! - http://bit.ly/curiouser46
• Use o Big 6 para realizar sua busca ;) - http://bit.ly/curiouser47
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O que é?
É claro que você já sabe que a informação está extremamente abundante no mundo depois da
internet. Por isso, saber procurar a informação de maneira adequada, transformá-la em
conhecimento e leva-la em forma de conteúdo para sala de aula é um dos novos papéis do
educador na contemporaneidade. Ser um curador de conteúdo, ou seja, ser o responsável de dar
significado e propósito pedagógico para a informação encontrada, entre tantas milhares, é o nosso
papel atual: mediadores do conhecimento. O curador de conteúdo é aquele que encontra, filtra e
organiza o conteúdo a ser compartilhado de forma gradual e continuamente, a fim de ajudar as
pessoas a encontrar informações relevantes dentro da inteligência coletiva que produz
conhecimento em rede.

É uma tendência da educação XXI?
Ser letrado significa ter conhecimento de mundo e isso inclui a alfabetização, ou seja, quanto mais
você souber ler, escrever e observar socialmente o mundo, mais letrado você fica. A mesma coisa
acontece quando se fala de letramento informacional, ou seja, quanto mais você souber como lidar
com a informação, saber quando ela é necessária, se ela é falsa (hoax), onde pode ser encontrada e
como pode ser usada de acordo com a necessidade, mais letrado e conectado com o mundo você
estará. E compreender isso dentro do ambiente da educação significa entender melhor os aspectos
comportamentais, de colaboração, de compartilhamento e de produção de conteúdo na Sociedade
em rede.
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Como você usaria esse tema na prática?
(mostre essa ideia em palavras, imagens, colagens ou desenhos! Libera geral!)

Dá um google que tem mais ;)
•
•
•
•

http://bit.ly/curiouser48
http://bit.ly/curiouser49
http://bit.ly/curiouser50
http://bit.ly/curiouser51
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Storytelling: remix de informação + conto de fadas
Atividade indoor:
Informação, curadoria de conteúdo, cultura remix, storytelling

Objetivo:
Aplicar o conceito de curadoria de conteúdo na educação por meio de experimentação e
desenvolvimento de competências informacionais, de estratégias da cultura remix e do processo de
narrativa da contação de histórias (storytelling).

Propósito pedagógico:
Compreender a diferença de informação e conhecimento, da importância de se conhecer os
processos informacionais para desenvolvimento de práticas pedagógicas contextualizadas com a
Sociedade em rede, a partir da transformação da informação em conhecimento e levado para a sala
de aula como conteúdo significativo aos estudantes. Além disso, aprender estratégias de contação
de história (storytelling) como um potencializador da aprendizagem significativa, uma vez que nós,
seres humanos, aprendemos de forma mais eficaz com boas histórias que despertam empatia com
seu contexto.

curiouser.sala.org.br
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Desafio:
Remixar uma história infantil, a partir de temas considerados delicados e/ou complexos, mas de
total relevância social para se trabalhar com estudantes, especialmente os da educação infantil. O
propósito é promover uma aula de debate crítico e formação cidadã por meio do storytelling e das
informações encontradas sobre o tema.

#ficadica
Use a plataforma “Storybird” para construir sua própria história remixada
• http://bit.ly/curiouser52
• http://bit.ly/curiouser53
• http://bit.ly/curiouser54
• http://bit.ly/curiouser55
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Rodas de conversas: reflexão e celebração do erro
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O que é?
Refletir sobre as ações praticadas, especialmente na área profissional, significa avaliar o processo e
o resultado de ações e metas alcançadas. É também rever o que pode ser melhorado a partir do erro,
sendo este visto muito mais como algo rico e cheio de aprendizagens do que algo que deve ser
evitado e esquecido. Entretanto, realizar isso de maneira compartilhada em grupo torna o processo
de reflexão mais cheio de possibilidade de trocas de experiências e, claro, de aprendizagem.

É uma tendência da educação XXI?
Há algum tempo o erro saiu da marginalidade e tem tido lugar de destaque na contemporaneidade.
Antes, em um período de ações mais mecânicas, o erro era percebido como algo a ser banido, pois
trazia maus hábitos e deveria ser punido para que não acontecesse novamente. A escola,
infelizmente, ainda pratica essa ideia. Entretanto, o erro é visto como um grande aliado à melhoria
das práticas, da aprendizagem e como um passo importante para o desenvolvimento de ideias
dentro da sociedade em rede, que aprende principalmente pela experimentação do novo e de
caminhos que, para a maioria de nós, é completamente desconhecido. Como já dizia Albert Einstein:
“Quem nunca errou, nunca experimentou nada novo” ;)

Como você usaria esse tema na prática?
(mostre essa ideia em palavras, imagens, colagens ou desenhos! Libera geral!)

curiouser.sala.org.br

40

Dá um google que tem mais ;)
Sobre como as escolas matam a criatividade e o interesse em aprender
• http://bit.ly/curiouser56
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Tea Party: feliz desaniversário!
Atividade indoor:
Reflexão, celebração de erros e compartilhamento de experiências

Objetivo:
Proporcionar um momento de reflexão, realinhamento de ideias, propostas e descoberta de que o
erro pode ser um gerador de aprendizagem.

Propósito pedagógico:
Refletir, avaliar e compartilhar sobre as experiências que foram realizadas durante o Curiouser Lab.
Desenhar novas propostas, realinhar ideias, compartilhar o que foi interessante para as práticas
pedagógicas e a celebração dos erros que abriram oportunidades de aprendizagem por meio da
experiência criativa e inovadora.

Desafio:
Apresentar, neste dia, o resultado, em formato de produto, da maker box: a caixa dos fazedores
criativos e inovadores, que foram entregues no início dos encontros do lab.

#ficadica
Conheça a festa do chá da Alice =) - http://bit.ly/curiouser57
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O que é?
Quando um grupo ou uma sociedade resolve criar um esforço coletivo para resolver um problema. O
trabalho em equipe possibilita a troca de conhecimento e agilidade no cumprimento de metas e
objetivos compartilhados. Em outras palavras, o trabalho em equipe não significa trabalhar juntos
em uma mesma atividade, mas sim trabalhar de maneira colaborativa, parceira, coordenada,
integrada e interativa.

É uma tendência da educação XXI?
Trabalhar em equipe não é apenas uma tendência da educação XXI, mas uma exigência da
sociedade contemporânea. As mudanças de comportamento, de organização social e de modelos de
aprendizagem tem levado a escola a refletir sobre sua construção de educação dentro de sala de
aula. Carteiras enfileiradas, salas divididas por paredes, por séries, por idade e aulas divididas por
disciplinas não atendem mais a demanda social. É preciso compreender que a sociedade em rede
requer aprendizagem em um modelo distribuído, não hierarquizado, colaborativo, em co-criação e
que, mais que tudo, saibam encontrar a síntese e o melhor caminho na resolução de problemas
entre as divergências e ideias opostas a partir de projetos e atividades desenvolvidas em equipe.
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Como você usaria esse tema na prática?
(mostre essa ideia em palavras, imagens, colagens ou desenhos! Libera geral!)

Dá um google que tem mais ;)
Olha que exemplos daora kkk - http://bit.ly/curiouser58
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Continue a nadar! Continue a nadar! Nadar... nadar para achar a solução!
Atividade outdoor:
Trabalho em equipe, colaboração, superação e resolução de problemas

Objetivo:
A partir da experiência de trabalho coletivo e em equipe, o objetivo dessa atividade é compreender
que, apesar do fim de um ciclo de atividades criativas com o Curiouser Lab, as ações devem
continuar em grupo, em colaboração entre os colegas, os estudantes, os pais e a comunidade.

Propósito pedagógico:
O fim de uma formação de educadores em serviço tem evidências de descontinuidade dos bons
trabalhos realizados durante o curso. A proposta do Curiouser Lab é despertar para a criatividade,
inovação e o uso eficiente da informação e da mídia mesmo depois de findado os encontros. Por
isso, a atividade final se propõem a oferecer essa experiência sobre a beleza do trabalho em equipe
e sobre a superação dos problemas ao desenvolver soluções em conjunto.
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Desafio:
Continuar a nadar, nadar, nadar para achar a solução! #keepgoing

#ficadica
Continue a nadar! - http://bit.ly/curiouser59
Team work - http://bit.ly/curiouser60
Reme! Reme! Sem parar! - http://bit.ly/curiouser61
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Maker box: a caixa de fazedores criativos e
inovadores
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O que é?
É uma caixa de experimentação de produtos diferentes para serem resignificados ou utilizados
como um primeiro contato. A ideia é desenvolver na prática o processo criativo, inovador e maker
(fazedor) ao criar de algum tipo de produto, a partir dos materiais dentro da caixa, mas que podem
ser acrescentados também.

Qual foi a inspiração?
Essa caixa tem duas inspirações:
A primeira inspiração está no filme “Do que as mulheres gostam”. Há uma cena em que o Mel
Gilbson, que tem o papel de publicitário, recebe uma caixa com vários produtos femininos que ele
deve experimentar para desenvolver uma campanha para um novo produto que está para ser
lançado. A proposta é descobrir do que as mulheres gostam por meio da experimentação desses
produtos. A segunda inspiração vem de uma grande amiga maker e educadora criativamente
espetacular, a Giselle Santos, conhecida na internet por @feedtheteacher. Ela é louca por caixas de
papelão e me apresentou ao mundo maker , que eu não conhecia, por meio dessas belezuras!
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O que tem na caixa?
Na caixa há vários elementos que misturam texturas, cores e objetos que incentivam a criatividade,
o maker e a inovação. Há também um mascote em cada uma delas: mascote personalizado. Mas os
outros elementos são iguais para todos. Os mascotes foram inspirados na ideia de meme da
internet, que são a maior expressão de cultura remix e da criatividade das pessoas conectadas em
rede.

Dá um google que tem mais ;)
• Essa é a Giselle: - http://bit.ly/curiouser62
• Essa é a parte do filme: - http://bit.ly/curiouser05
• E essa é a história mais linda ever! O homem que amava caixas <3 - http://bit.ly/curiouser06
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Não! É apenas o começo de novas amizades, trocas de whatsapp, risadas em algum
post da timeline do Facebook ou um curtir em algum pin do Pinterest ;)
Estamos construindo uma rede de educadores criativos, inovadores e makers. Você faz
parte dessa inteligência coletiva e tem a responsabilidade de espalhar ainda mais o
que sabe e o que aprendeu com outros educadores.
Divida, compartilhe, interaja, crie, pense diferente SEMPRE!
A alegria de fazer a educação brasileira cada dia melhor é indescritível! A alegria de,
depois de anos e anos, reencontrar um aluno ou aluna e escutar: “você marcou minha
vida” ou “ai que saudade das suas aulas, fessora” são de explodir o coração de tanto
amor e orgulho!
Somos uma equipe, uma rede de professores transformadores! E isso não é sonho ou
utopia: é atitude!
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Obrigada por tudo de maravilhoso que aprendemos juntos.
É noix nas quebrada das internetes, manos!
E-hugs
Leila Ribeiro Girassol ;)
sala.org.br
fb.com/salaoficial
twitter.com/salaoficial
instagram.com/salaoficial
youtube.com/tvsala
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