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+ PBL

Caro(a) Professor(a),
O Programa stEMpreender trata de empreendedorismo usando
duas metodologias: STEM + PBL.
A flexibilidade das metodologias permite que o Programa
seja aplicado desde o Ensino Fundamental até o Universitário.
Há que se tomar a cautela de respeitar a quebra de alguns paradigmas, o aluno (a) passa a ser “participante” e o Professor(a)
exercerá a mentoria, ou seja, passará a ser chamado de “Mentor”.
Com isso o aluno começará a se sentir em outro ambiente
com ações diferenciadas e sua motivação irá crescer, acelerando
todo processo de aprendizagem.
Os Mentores do Programa perceberão isso em pouco tempo,
bem como sentirão seus resultados rapidamente com relação ao
aproveitamento escolar dos Alunos.
É primordial que o Mentor, para determinada sala, não seja
um Professor conhecido da turma, isso facilita muito no trato
entre esses dois personagens, pois ajuda na quebra dos antigos
paradigmas.
O método STEM foi criado nos EUA, na década de 90, a
princípio como uma maneira diferenciada de preparar melhor

o aluno para o mercado de trabalho. Observou-se que um recém-formado demorava de três a cinco anos para começar a
trabalhar para uma empresa e, no Brasil, não é diferente.
A integração das diversas funções de vários aparelhos eletrônicos chamadas de convergência digital integrando-os em um só
aparelho tem estreito relacionamento com a metodologia STEM,
mudando o comportamento e o relacionamento na sociedade.
Crianças nascidas depois desse período, que nasceram
apertando botões e olhando desde cedo para as telas disponíveis, desde televisores, computadores, vídeo games, controles digitais, tablets e até relógios, acabaram adquirindo estímulos diferentes que alteraram suas competências cognitivas e socioemocionais, de forma totalmente diferenciada que
seus Pais e Professores.
As atividades do Programa proporcionam a construção do
conhecimento de forma coletiva através de encontros virtuais
ou presenciais, se necessário, entre mentores e equipe.
STEM é uma excelente ferramenta educacional que instiga
e desenvolve o aluno para as competências e habilidades fundamentais para a vida pessoal e profissional.
O Ministério da Educação definiu um conjunto de 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas de forma integrada
aos componentes curriculares, ao longo da educação básica
e aplicados pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). As
competências foram definidas a partir dos direitos éticos, estéticos e políticos assegurados pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais e de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores
essenciais para a vida no século 21.

Para o BNCC essas competências gerais explicitam o
compromisso da educação brasileira com a formação humana
integral e com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
Com o papel de contribuir com a educação inclusiva e ainda
formar futuros empreendedores ou profissionais capacitados
para enfrentar a concorrência global, educadores ingleses e
americanos estão aplicando esta metodologia .
A aprendizagem baseada em projetos, resolução de conflitos, e aprimoramento de competências fundamentais, com
objetivo de engajar os participantes e estimulá-los a criarem,
administrarem situações atípicas, além de promover simulações de empreendedorismo na escola.
No decorrer das aulas, alunos do ensino fundamental, médio, técnico, universitários e professores de diferentes matérias
desenvolvem habilidades baseadas em empreendedorismo e
sustentabilidade.
Todos os participantes terão uma mentoria especializada,
objetivando sempre uma mudança radical no comportamento
de aprendizagem. A prática do STEM acontece em grupo, sem a
hierarquia autoritária, envolvendo aluno, professores, coordenadores, diretores, mentores, escolas e famílias.
STEM não é simplesmente uma metodologia, é uma filosofia de vida que deve ser aplicada socialmente, como rotina,
tendo em mente uma jornada socioemocional sem perdedores,
apenas ganhadores. A possibilidade de se obter conhecimento
de forma construtiva, reflexiva e consciente com alta motivação dos educandos é altamente compensador para o Professor,
acreditamos que é uma tendência para toda educação, como
está sendo nos EUA e outros países.

O stEMpreender oferece para a escola:
F ormação do Mentor – Presencial em formato de workshop.
Formação do Mentor – EAD de 60 minutos, sendo 30 de perguntas prévias
endereçadas – escolhemos cinco para responder – e 30 min com debate (os
professores falam de forma objetiva).
Resolução de dúvidas (on-line 24x7).
G erenciamento das Plataformas de Suporte (LearnSteam, mySTEAMProgram)
G erenciamento de material com Tutorial na Web (Regras & Regulamentos).
Alimentar e Monitorar as Mídias Sociais (FB, Twitter, Instagram e WhatsApp).
Mediar dois encontros Semanais (Virtual e Presencial, caso necessário).
Atualizar o site do Programa e Apps relativos.
Videoconferência para todos os envolvidos nas escolas, com mentores
ou autoridades reconhecidas de outros países.
Possibilidade de concorrerem a prêmios como foi contemplado o e-Kar na
Inventum 2017, por liderar o ranking da Maratona Aprendizagem STEM-PBL
enfoque Socioemocional, veja em: goo.gl/oFcnuH.
Assista ao vídeo: https://youtu.be/xuDanX5Cw-A?t=12m35s

Plataformas que podem ser utilizadas durante o processo:
CAD/CAM: Autodesk, Solid Edge e Solid Works.
FabLabfree.
Videoconferência: Skype, HangOut, Appear.in e VCfGL.
Gestão de Projetos: Slack, Asana, Facebook e WhatsApp.
Crowdfunding: Kickante, Benfeitoria, Catarse e Kickstart.
Conteúdo: GDrive, Google Docs, Edmodo, WikiEdu, QMágico e Q2L.
Quiz: Qranio,
Mentoria remota: ProfessoresDePlantão e AlunoAjudaAluno.
Mentoria local: Professores capacitados pela PHAROS.
Carreiras & Profissões: Vokare.

Plataformas de suporte e apoio para comunicação,
cronograma, planejamento, documentação, crowdfund e CAD:
Slack
Google platform
bit.ly/suporteSTEM

Impacto das atividades
do Programa no Brasil:
São Paulo, Paraná Santa Catarina e DF
30 escolas
500 alunos
3000 alunos influenciados
Destaque (Abu Dhabi, UK e NASA nos EUA)
5 viagens Temáticas feitas
60 Professores participando
30 Gestores capacitados
1000 familias

Escolas de referência que participam
do programa:
Instituto Mauá de Tecnologia.
Colégio Dante Alighieri.
Colégio Bandeirantes.
FourC.
FIEC (Faculdade Indaiatubana de Educação e Cultura),
SOCIESC. Sociedade Educacional de Santa Catarina
Colégio Tupy.
EEB João Colin.
Escola Municipal Pastor Hans Muller.
FADEP (Faculdade de Pato Branco).

