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Quem somos?
InovaEdu • Missão • Visão • Valores

Atividades desenvolvidas
Reunião com os coordenadores • Formações com os
professores

Impacto em 2020

TechOscar 2020

Futuro

Matérias e Parceiros
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OÃÇACIFINGISSER
ODAZIDNERPA
AIMEDNAP
O LETRAMENTO EM PROGRAMAÇÃO
ULTRAPASSOU OS MUROS DA ESCOLA
E CONECTOU FAMÍLIAS.
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Quem somos?

.

A Fundação IMED, é uma Fundação
privada sem fins lucrativos, instituída no
ano de 2006 pelo Complexo de Ensino
Superior Meridional, mantenedora da
Faculdade IMED, com o objetivo de
promover a integração entre a IMED, a
iniciativa privada e o poder público,
através da execução de projetos de
Pesquisa,
Extensão
e
Inovação
Tecnológica.
Focados no desenvolvimento econômico
local
e
regional
via
geração
de
conhecimento.

Contato: (54) 3045-9030
fundacao@imed.edu.br

InovaEdu - Laboratório de Ciência e
Inovação para a Educação
A educação formal passa pela maior transformação desde sua
implementação, necessitando foco na qualidade e equidade na
oferta de ensino. Por acreditar que a educação é agente de
transformação social, o InovaEdu é o centro de pesquisa da IMED
que atua na educação básica, desenvolvendo programas
inovadores com metodologias e tecnologias que promovam o
estudante como protagonista de seu aprendizado, visando uma
educação relevante, transformadora e emancipadora. Com base
em pesquisas científicas de áreas como a educação, ciência da
computação e psicologia, utiliza a Aprendizagem Ativa, a
Educação Maker e o Pensamento Computacional para promover
inovação acadêmica que impacte diretamente na educação
básica, atuando nos espaços de aprendizagem com os
professores e estudantes.
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A nossa
cultura

VALORES

Nossa dinâmica de trabalho e as relações que estabelecemos são
guiadas pelos nossos valores. Eles são os pilares que embasam
nossas decisões e nossa postura, nos fortalecem para
enfrentarmos nossos desafios diários, sendo referência para o
desenvolvimento de nossas práticas.

POSICIONAMENTO
DE tratar
MARCA
E e
Eles são um reflexo da maneira como buscamos
o próximo,
como gostaríamos de ser tratados.
MERCADO-ALVO

ÉTICA

MERITOCRACIA

Conjunto de valores e comportamentos
que norteiam boas práticas que possam
ser defendidas publicamente e que
sejam válidas para si e para os outros.

Reconhecimento e valorização dos
esforços individuais e/ou coletivos de
acordo com os resultados e
desenvolvimento obtidos.

INOVAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

Pensar soluções novas e colocá-las em
prática, gerando valor, resultados
positivos e melhorias perceptíveis.

Atitudes que sustentem o
desenvolvimento ecologicamente
correto, economicamente viável e
socialmente justo.

EMPREENDEDORISMO
Capacidade de identificar e criar
oportunidades que agregam valor e
transformam realidades individuais e
coletivas.

TRANSPARÊNCIA
Comunicação clara, objetiva e
autêntica de como chegamos até aqui,
do que somos e do que queremos ser.
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"Aquilo que se
deve fazer"
É assim que o dicionário define a palavra MISSÃO.

AONDE
QUEREMOS
CHEGAR?

Nós também acreditamos que a missão gera significado para
nossas ações, e direciona o esforço de todos para um objetivo
comum.
Todos os dias viemos para o InovaEdu com a missão de:
“Proporcionarmos ambientes de conhecimento para
desenvolver e conectar pessoas que transformam
realidades”.
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Aonde
queremos
chegar?
Em algum momento de sua vida você já deve ter feito esta
pergunta, para você ou para outra pessoa.
É natural pensarmos sobre isso, e a VISÃO de um ponto de
chegada em nosso futuro traz mais segurança nos passos de
nossa caminhada.
Nós também refletimos sobre isto, e temos uma VISÃO que
converge as nossas decisões.

Até 2025, iremos impactar 20.000 jovens estudantes,
potencializados pelos nossos programas.

08

O QUE É O PROGRAMA
LETRAMENTO EM
PROGRAMAÇÃO?

Criado pelo Instituto Ayrton Senna, o Letramento em Programação contribui com a
promoção da Educação Integral, desenvolvendo o Pensamento Computacional por
meio de práticas de programação de computadores, com foco em estudantes de
escolas públicas de ensino fundamental. A Fundação IMED representa o Letramento
em todo RS, apoiando na execução do programa, desenvolvendo metodologias ativas,
materiais didáticos, instrumentos de análise de resultados e pesquisa aplicada à
educação.
Entretanto, em meio ao contexto de Pandemia, exclusivamente neste ano procuramos
contribuir para que os professores, não apenas do letramento, se tornem protagonistas
também no mundo digital, letrados digitalmente e capazes de pensar, criar e se
expressar computacionalmente, com o apoio de recursos que atuem como
mediadores desse processo de aprendizagem e desenvolvimento, fazendo com que a
escola esteja mais próxima dos estudantes e temas do Século XXI.
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UM POUQUINHO DA
NOSSA HISTÓRIA...
...QUE NOS ORGULHA
MUITO E NOS FAZ SONHAR.
2015
O Lançado em São Paulo, o programa é
dirigido nacionalmente por Mozart Neves
Ramos, Diretor de Inovação do Instituto
Ayrton Senna

2017
Foram formados 230 estudantes de escolas
públicas, além do CEMAE e Bombeiros
Mirins de Passo Fundo, Marau, Coxilha,
Lagoa Vermelha, Tapejara, Carazinho e
Sananduva
230 alunos
24 escolas
20 professores

2019
Foram formados em torno de 1100 jovens
de 11 municípios da região do ADE Norte
Gaúcho, incluindo Sertão, conforme
1100 alunos
45 escolas
45 professores

2016
O Instituto Ayrton Senna fechou a parceria
com a Imed, criando a primeira iniciativa do
projeto no sul do Brasil, chamado Núcleo
Norte Gaúcho, coordenado e executado pela
equipe do InovaEdu, em parceria com as
Prefeituras Municipais de Passo Fundo, Marau
e Sananduva do Rio Grande do Sul.
102 alunos
10 escolas
10 professores

2018
Foram formados mais de 650 jovens de 12
municípios da região do ADE Norte Gaúcho,
incluindo Ibiraiaras, Ibirapuitã, Ibiaçá, Ernestina
e Getúlio Vargas
760 alunos
40 escolas
36 professores

2020
Tivemos um cenário atípico e em meio a uma
pandemia o Programa Letramento em
Programação se desenvolveu de forma
remota através de atividades desplugadas.
Para suprir as demandas vindas dos
municípios criamos o EduConecta21 para
inspirar e compartilhar práticas e experiências
relevantes desenvolvidas em meio a
pandemia.
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ONDE ATUAMOS?
NORTE GAÚCHO
A Fundação IMED estrutura o Letramento em Programação com os
municípios, a partir de um processo de apropriação da implementação do
programa pelas equipes técnicas das Secretarias Municipais de Educação de:
Passo Fundo, Sertão, Tio Hugo, Lagoa Vermelha, Marau, Sananduva,
Carazinho, Ernestina, Tapejara, Getúlio Vargas, Coxilha, Camargo, Nova Boa
Vista, Barra Funda, Caseiros e São João da Urtiga, com o objetivo de garantir o
impacto nos estudantes, que inclui a capacidade de planejar, executar e
avaliar atividades ligadas à formação, gestão e permanência da política
pública do Letramento em Programação, com a assessoria do Instituto Ayrton
Senna.

Mapa da área de atua do Letramento em Programação Norte Gaúcho 2020
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RELEVÂNCIA

O SÉCULO 21

exige que as novas
gerações dominem múltiplas
linguagens, entre elas a computacional.
Assim, crianças e jovens poderão ser
mais do que usuários da tecnologia, mas
também criadores dela, sendo capazes
de atender às novas demandas da
sociedade e transformar realidades.

POR MEIO DA FORMAÇÃO
DE EDUCADORES E
PARCERIAS COM
INSTRITUIÇÃO DO ENISNO
SUPERIOR a proposta amplia a inserção
dos alunos no universo digital
utilizando ferramentas gratuitas de
programação computacional.

COMPETÊNCIAS
COGNITIVAS E
SOCIOEMOCIONAIS
Ao programar e construir projetos com
o uso da programação, os professores
e estudantes desenvolvem
competências cognitivas e
socioemocionais fundamentais para a
vida no século 21, como criatividade,
resolução de problemas, comunicação
e cooperação.
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O que
fazemos?

EduConecta21

No dia 06/05/2020 em reunião com o grupo de Coordenadores Municipais do
Letramento em Programação do Instituto Ayrton Senna falávamos sobre o
quanto os professores e gestores educacionais dos municípios vinham
ressignificando suas práticas em meio a pandemia.
A articuladora do Letramento solicitou aos gestores que compartilhassem suas
ações para manter a educação fluindo, o objetivo deste compartilhamento havia
sido discutido anteriormente, a fim de que descobríssemos as necessidades dos
municípios e a maneira como nós enquanto InovaEdu poderíamos auxiliar os
gestores e professores
Ao ouvir os relatos dos Coordenadores Municipais do Letramento em
Programação, Taíse, articuladora do Letramento falou do quanto eles tinham
relatos incríveis e que poderiam encorajar outros municípios que estava inertes
no momento da pandemia, em tom de brincadeira sugeriu
“E se fizéssemos um webinar pra vocês contarem tudo que estão realizando
em seus municípios?
Gente precisamos enaltecer o que temos de bom e não focar só nas
dificuldades…” Amilton, Líder do InovaEdu presente no momento contribuiu
dizendo que realmente poderia ser uma inspiração para outros professores e
municípios, e as coordenadoras municipais do letramento prontamente aceitaram
o desafio.

EDU
CONECTA
21
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CASES DE
SUCESSO
"Foi praticamente a minha primeira live, onde eu
participei fazendo troca de experiência então é
enriquecedor cada edição traz algo novo, traz algo
inovador, que estimula a criatividade, o fazer

Silvana Carvalho
São José dos Campos
/SP

pedagógico e eu tenho certeza que temos muito a
aprender com vocês do Educonecta, com cada ideia
com cada edição, com cada professor, com cada
palestrante, que vem compartilhar conosco
conhecimento. Então pessoal, a palavra pra mim aqui
é gratidão"

"Com a chegada da pandemia me assustei muito de
como seriam as minhas aulas do 1º ano para alfabetizálos a partir desse momento. Os desafios foram muitos
me reiventando todo dia com novas experiências de
aprendizagens, sendo que o mais importante nesse

Luciane Rosa
Ernestina/RS

período é dar um colinho e a afetividade. Participei de
todos os encontros e estamos indo para o sexto e o
EduConecta21 realmente está comprometido com a
educação e com a tecnologia, unindo os dois para a
elaboração de novas práticas pedagógicas. Obrigada
pela excelência em troca de ideias, linguagem acessível
e pelo entusiasmo transmitido a nós professores que
estávamos desacreditados. Hoje elaboro minhas aulas
baseado no aprendizado adquirido pelo EduConecta21."
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Como
fazemos?
Os professores receberam formação ao longo do ano como forma
de prepará-los para facilitar aprendizagens do programa e
também apropriar-se de recursos tecnológicos culminando em
seu letramento digital. Os professores foram desafiados através do
EduConecta21 a desenvolver novas habilidades sob o uso das
tecnologias e os estudantes foram desafiados a construir seu
pensamento computacional através de recursos existentes em
seus lares e com rotinas encaminhadas pelos professores do
programa.

Aluno

Professor
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ATIVIDADES DE
ARTICULAÇÃO

FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Os processos formativos dos professores são personalizados, levando
em consideração os cenários e necessidades dos municípios
participantes. Neste ano, em função da pandemia, focamos em auxiliar
os professores no desenvolvimento e fortalecimento de suas
competências digitais, socioemocionais e criação de atividades
desplugadas de maneira colaborativa. As formações foram realizadas
mensalmente, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade
online. O desenvolvimento técnico é realizado pelos formadores, que
são professores que já atuam no programa. Neste ano os professores
foram impactados diretamente contribuindo também nas suas práticas
pedagógicas do dia a dia, além do impacto gerado nos estudantes que
receberam atividades desplugadas para desenvolver seu pensamento
computacional através da execução do programa.

REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS
COORDENADORES
As reuniões de alinhamento são realizadas com o objetivo de engajar e
trabalhar a auto responsabilidade de todos os envolvidos no Programa.
As reuniões acontecem de forma online mensalmente, com pautas fixas
de follow up do andamento das atividades.

FEVEREIRO
Atividades desenvolvidas

LANÇAMENTO OFICIAL 2020 - 12/02/2020
Participação de 15 municípios
Apresentação do Programa
Integração entre os coordenadores e professores dos
municípios
ATIVIDADES
Apropriação dos recursos e conhecimento de todos os envolvidos no
programa;
Apropriação do Plano de Trabalho.
Acompanhamento diário dos grupos do whatsapp e atendimento
personalizado aos envolvidos.
FEEDBACK DO LANÇAMENTO
Média 8,96
Acesse a
matéria
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MARÇO
Atividades desenvolvidas

REUNIÃO DOS COORDENADORES 04/03
Pauta do Encontro: Planejamento Municipal do
Letramento em Programação
"ENGAJAMENTO" foi o foco principal

Acesse o
conteúdo

ATIVIDADES
Percepção das necessidades dos municípios.
Práticas para compreensão documento norteador do Programa.
Acompanhamento, apoio e Captação de dados dos envolvidos no programa de
cada município.
Organização e realização da formação de professores de forma remota.
Apropriação do Plano de Trabalho completa.
Reunião com o Instituto Ayrton Senna - revisão do Plano de Implementação.
Conhecimento da parceria com o Instituto Jama
Definição das reuniões mensais com coordenadores municipais com pauta definida
em conjunto.
Acesse a
FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 19/03
matéria
Formadores na IMED, professores em suas residências.
75 professores participantes - 95%
4 salas online via Google Meet.
Compreensão da necessidade do Letramento Digital
Formação de Scratch com Profs.Daniel e Gabriel;
App Inventor com Prof. Lucas e Robótica com Prof. Amilton.

FEEDBACK DA FORMAÇÃO
Média 8,94
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ABRIL
Atividades desenvolvidas
Acesse o
conteúdo
Formação mensal: Plano de Implementação com participação de Bárbara
Menezes do Instituto Ayrton Senna
Promoção do sentimento de pertencimento envolvendo os coordenadores no
desenvolvimento do Plano de Implementação do Programa no norte gaúcho.
Apoio aos coordenadores e professores com novas práticas em meio a
pandemia.

REUNIÃO DOS COORDENADORES 01/04

ATIVIDADES
Acompanhamento dos coordenadores no desenvolvimento do plano de
Implementação.
Acompanhamento diário via whatsapp dos professores e coordenadores do
programa.
Percepção das necessidades dos municípios.
Práticas para compreensão documento norteador do Programa.
Acompanhamento, apoio e Captação de dados dos envolvidos no programa de
cada município.
Organização e realização da formação de professores de forma remota.

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 16/04

Acesse a
matéria

Formadores e Professores em casa
63 professores participantes
4 salas online via Zoom.
Formação de Scratch básico com Prof.Daniel e OPAs do 6º ano com Gabriel;
App Inventor com Prof. Lucas e Robótica com Prof. Ramon.

FEEDBACK DA FORMAÇÃO
Média 9,27
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MAIO
Atividades desenvolvidas

REUNIÃO DOS COORDENADORES 06/05
Formação mensal: Ações em meio a Pandemia

ATIVIDADES
Identificação das dificuldades dos municípios
em meio a pandemia.
Plano de Ação Colaborativo: Educonecta21

Acesse a
matéria

Acesse a
matéria

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 26 A 29/05
1ª Edição do EduConecta21 Experiências de
aprendizagem em meio a pandemia

FEEDBACK DO EVENTO

Acesse o
E-book

Média 9,42

Acesse o 1º dia
de evento
Acesse o 2º dia
de evento
Acesse o 3º dia
de evento
Acesse o 4º dia
de evento
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JUNHO
Atividades desenvolvidas

REUNIÃO DOS COORDENADORES - 03/06

Acesse o
conteúdo

Formação mensal: Expectativa de retorno as aulas

ATIVIDADES
Análise dos feedbacks da 1ª edição do Educonecta21
Definimos o Workshop
Definimos 3º EduConecta21

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 25 e 26/06

Acesse a
matéria

2ª Edição do EduConecta21 Educação Integral através
do pensamento computacional
Média 9,52
Acesse o
E-book

Acesse o
evento

Acesse o 2º dia
de evento

1º Workshop “Google for education”

FEEDBACK DA FORMAÇÃO

Média 9,46

Acesse o
E-book

Acesse o
evento
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JULHO
Atividades desenvolvidas

REUNIÃO DOS COORDENADORES - 01/07
Formação mensal: Ações em meio a Pandemia

Acesse o
conteúdo

ATIVIDADES
Análise dos feedbacks da 1ª edição do Educonecta21

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 30 e 31/07
3ª Edição do EduConecta21 Uso de Podcast na
Educação e Singularidades na Educação Infantil
Média 9,54
Acesse o
E-book

Acesse o 1º dia
de evento

2º Workshop Computação Desplugada

FEEDBACK DA FORMAÇÃO

Acesse a
matéria

Acesse o 2º dia
de evento
Acesse a
matéria

Média 9,54

Acesse o
E-book

Acesse o
evento
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AGOSTO
Atividades desenvolvidas

REUNIÃO DOS COORDENADORES - 05/08
Formação mensal: Expectativa de retorno as aulas

Acesse o
conteúdo

ATIVIDADES
Retomada das atividades voltadas aos alunos
Organização de formação para atividades desplugadas.

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 20/08
Formação Socioemocional

Acesse a
matéria

FEEDBACK DA FORMAÇÃO

Média 9,58

3º Workshop “Como melhorar a Interação e
Engajamento em aulas Online?”

FEEDBACK DA FORMAÇÃO

Média 9,46

Acesse o
E-book

Acesse o
evento
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SETEMBRO
Atividades desenvolvidas

REUNIÃO DOS COORDENADORES - 09/09
Formação mensal: Expectativa de retorno as aulas

Acesse o
conteúdo

ATIVIDADES
Lista de participação dos alunos nas aulas
Organização das devolutivas

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 03 e 04/09
4ª Edição do EduConecta21 Como preparar os
estudantes para as profissões do Futuro?

Acesse a
matéria

FEEDBACK DA FORMAÇÃO

Média 9,56

Acesse o
E-book

Acesse o 1º dia
de evento
Acesse o 2º dia
de evento
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OUTUBRO
Atividades desenvolvidas

REUNIÃO DOS COORDENADORES 07/10
Formação dos Professores: desenvolvimento
colaborativo da celebração de encerramento do ano e
encaminhamentos para preenchimento das planilhas

ATIVIDADES
Finalizações, encaminhamentos para o
preenchimento das planilhas, coleta de fotos e vídeo
depoimentos para o encerramento do ano.

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 01 e 02/10
5º Educonecta Saúde Emocional dos(as) Profissionais
da Educação

Acesse a
matéria

FEEDBACK DA FORMAÇÃO

Média 9,52

Acesse o
E-book

Acesse o 1º dia
de evento
Acesse o 2º dia
de evento
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NOVEMBRO
Atividades desenvolvidas

REUNIÃO DOS COORDENADORES - 04/11
Coleta de fotos e depoimentos
Fechamento do ano com números de estudantes para
celebração de encerramento.

Acesse o
conteúdo

ATIVIDADES
Finalização do ano

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 12 e 13/11
Finalização do Educonecta O que a pandemia mudou
para sempre na educação?

Acesse a
matéria

FEEDBACK DA FORMAÇÃO

Média 9,59

Acesse o
E-book

Acesse o 1º dia
de evento
Acesse o 2º dia
de evento
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IMPACTO
No ano de 2020, o programa realizou a formação de mais de
90 educadores do letramento.
Através do EduConecta21, alcançou diretamente mais de
4000 educadores do Brasil, possibilitando-os a expandir as
suas competências e gerar ainda mais impacto nas escolas.
Estima-se que em função do EduConecta21 estar disponível
no YouTube estes números podem ser muito maiores.
O programa iniciou as atividades com mais de 2700
estudantes, em 16 municípios, diretamente e indiretamente.

4.000
EDUCADORES
IMPACTADOS

40.300
VISUALIZAÇÕES
NO YOUTUBE

13.700
HORAS
ASSISTIDAS

29
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TECH OSCAR

O Tech Oscar é a
celebração que tem
como intuito coroar o
brilhante trabalho
desenvolvido por
estudantes e
professores ao longo
do ano com ações do
Letramento em
Programação.
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TECH OSCAR

Este ano, por motivo de gestão de atividades na
pandemia da Coronavírus, sete municípios
concluíram atividades com seus estudantes:
Coxilha, Ernestina, Lagoa Vermelha, Passo
Fundo, Sananduva, Sertão e São João da Urtiga.
Foi realizada uma celebração de encerramento
intitulada Tech Oscar 2020.
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MUNICÍPIOS ESCOLAS

23

800

PROFESSORES

ALUNOS

Acesse o
evento
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LETRAMENTO
EM
PROGRAMAÇÃO

RELATOS
"Meu filho gosta muito das aulas de letramento e

Sandra Zamboni, mãe

programação. Neste período de pandemia, as

do aluno Breno

aulas foram através do whatsapp. Durante esse

da EMEF Luiz Biasi de

tempo ele aprendeu que a tecnologia está

São João da Urtiga/RS

presente em todas as atividades que realiza no
dia a dia de maneira intuitiva, atrativa

e

divertida."

Nathália dos Santos
Borges

"Eu aprendi muito com o programa Letramento,

Estudante - EMEF Prof.

aprendi a mexer no Classroom e em outras

Helena Salton de Passo

ferramentas, foi muito legal ter as atividades

Fundo/RS.

online, me diverti bastante".
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Futuro
Em 2021, vamos ampliar o Letramento em
Programação, que hoje roda em 16
municípios, para um total de 20 municípios
no norte do RS, contemplando escolas
Municipais e Estaduais. Também temos
uma grande novidade que é a ampliação
do programa para Porto Alegre.
Nossa expectativa é, em condições
normais, sem pandemia, atender a 3,5 mil
estudantes de 100 escolas públicas
municipais e estaduais.

Com isso,
deixamos de ser
Núcleo Norte
Gaúcho e nos
tornamos Núcleo
Gaúcho de
Letramento em
Programação.
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Matérias sobre
o programa...

PARCEIROS
Instituição privada de interesse público, investe prioritariamente
em educação pela convicção de seus gestores de que a boa
formação escolar é o principal instrumento de transformação
social de um povo e a base mais adequada para a consolidação da
democracia, constituindo-se também em perspectiva de futuro
melhor para a juventude brasileira.
Acesse: http://www.institutojama.com.br/

O Instituto Ayrton Senna acredita que através da educação
integral podemos superar as dívidas educacionais do passado e
enfrentar os desafios do século 21. Essa é uma proposta que
colabora para que escolas superem o ensino tradicional de mero
acúmulo de conhecimentos: esse século demanda que a
educação de jovens e crianças seja plena para que desenvolvam
seus potenciais e possam fazer escolhas na vida. A aprendizagem
vai além da teoria e passa a envolver tanto as competências
cognitivas quanto as socioemocionais.
Acesse: https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br.html

