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Foco

O Projeto Dreamshaper em Sala de Aula

Projetos elaborados multisseriados e

interdisciplinarmente, dirigidos à melhoria do

processo de ensino aprendizagem, prioritariamente

relacionados com as ações de parceria na Escola.



Contexto de Aplicação
Característica da escola
A Escola Estadual Ryioti Yassuda funciona na modalidade de
Ensino Médio de Tempo Integral, tendo por objetivos
educacionais a formação de educando como cidadão autônomo,
competente e solidário.
Condição socioeconômica do bairro
A maior parte de seus alunos mora no próprio bairro ou bairros
vizinhos. A realidade da clientela é homogênea em termos de
idade e consequentemente com interesses e valores similares,
sendo oriundos de classe média-baixa.
Público alvo
Alunos da 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio, participaram 180
alunos.
Ano/mês de aplicação
O Projeto teve duração de um semestre.



Justificativa

Visando à importância da aprendizagem e da ampliação do
domínio dos conhecimentos tecnológicos dos alunos, por meio das
ferramentas da Dreamshaper, essa plataforma tem a finalidade de
possibilitar a elaboração e construção de projetos que favoreçam a
concorrência no mercado de trabalho.

Os professores das disciplinas eletivas em Empreendedorismo,
Razão e Emoção, e da disciplina Mundo do Trabalho, que estão mais
envolvidos com assuntos relacionados ao mercado de trabalho, têm a
missão de orientar e acompanhar os educandos para serem
competentes e protagonistas na elaboração de seu próprio Projeto de
Negócios através da Plataforma da Dreamshaper.



Objetivos

- Possibilitar aos alunos instrumentos norteadores que
auxiliem na construção do seu projeto de negócios
através das ferramentas da Plataforma Dreamshaper.
- Instrumentalizar o aluno para a sua inserção no
mundo do trabalho.
- Ampliar e aprofundar conhecimentos que o ajudem na
sua vida profissional.
- Possibilitar acesso à Plataforma Dreamshaper
- Possibilitar a compreensão teórica da elaboração de
um Projeto de Negócio.
- Orientar e acompanhar o aluno na construção de seu
próprio Projeto de Negócio.



Desenvolvimento/ Metodologia

Apresentação da Plataforma Dreamshaper: aulas
expositivas dialogadas e inscrição dos alunos no
programa.
Passo a Passo da plataforma: navegação autônoma
dos alunos.
Criação e desenvolvimento das ideias elaboradas
pelos alunos.
Simulação virtual dos projetos de empreendedorismo
através de análises de gráficos e tabelas.
Socialização e discussão dos projetos elaborados.



Recursos Utilizados

- Notebooks
- Nets 
- Vídeos
- Laboratório de informática
- Data show
- Internet
- Projetor digital e equipamento de som



Registros



Desenvolvimento das aulas



Apresentação de alguns projetos realizados pelos alunos



Resultados
Os objetivos foram alcançados, pois os alunos

entenderam o que é ser um empreendedor em nossa sociedade.
Dos 180 alunos participantes, temos os seguintes resultados: 100%
dos alunos com projeto definido e 90% com projeto finalizado.
Analisamos que o impacto do projeto com a Plataforma
Dreamshaper foi positivo para aprendizagem dos alunos,
principalmente com relação aos seus projetos de vida, pois tiveram
a oportunidade de desenvolver seus próprios projetos e com
chances reais de aplicação em um futuro próximo.

Além disso, foi realizada uma pesquisa na escola com
alunos participantes e constatou-se, por meio de suas respostas, a
contribuição do Dreamshaper na ampliação dos seus
conhecimentos em todas as disciplinas do currículo da Base
Comum, refletindo também na melhoria do seu desempenho
escolar e na sua vida acadêmica.



Resultados



Resultado



Resultados



Conclusões

O trabalho realizado foi de grande importância
para a escola porque veio ao encontro do nosso Plano de
Ação e da Proposta Pedagógica da escola, na medida em
que possibilitou que os alunos se apropriassem de uma
nova ferramenta tecnológica, contribuindo para a
formação de um aluno autônomo, competente, solidário,
que é o principal objetivo de uma escola do Programa de
Ensino Integral.



Contatos

Nome: ROGÉRIO SILVÉRIO - PROFESSOR
E-mail:  silverio_rogerio@yahoo.com.br
Tel.:        (12) 99736-5936

cps.dreamshaper.com

MUITO OBRIGADO PELA OPORTUNIDADE!!!




