SUPER PROFS
Esse projeto tem a finalidade de facilitar
a vida dos professores ao oferecer
metodologias abertas, socioemocionais
e práticas que possam usar para inovar
na sala de aula, capacitando-o com
metodologias disruptivas. Seguimos o
novo requerimentoda BNCC.

SUPER PROFS
CURSO COMPLETO
Capacitação por meio de tecnologia social e metodologias com base na BNCC.
Curso com 72 horas. (Com possibilidade de adapção para cada escola)
Professores de todas disciplinas e níveis..

COMP E T Ê NCIAS
MÓDU L O 1

COMP E T Ê NCIAS
MÓDU L O 2

Autoconhecimento
Autonomia
(Auto) Empatia

COMP E T Ê NCIAS
MÓDU L O 3

Empatia
Comunicação assertiva
Propósito e intensão

Novas metodologias
Analise de contextos
Projeto de vida

Competências transversal: Coletividade, consciência corporal e criatividade.
Nova mentalidade colaborativa para o mundo. Apreciação de esforços coletivos
FEITO COM A METODOLOGIA FLY

SUPER PROFS
CONSULTORIA PERSONALIZADA
Capacitação específica de temas que emergem na realidade dos Profs.
Curso com 6 horas.
Professores de todas disciplinas e níveis..

TEMA E S PECÍFICO
Exemplos:
- Ferramentas para aulas remotas;
- Como lidar com alunos vulneráveis;
- Como trabalhar autoestima em sala de aula ;
- Scan Corporal introduzido em aulas do dia-dia;

Competências transversal: Coletividade, consciência corporal e criatividade.
Nova mentalidade colaborativa para o mundo. Apreciação de esforços coletivos
FEITO COM A METODOLOGIA FLY

VISÃO DE QUEM
JÁ VIVEU

“
Prof. Amanda Teles - Rio de Janeiro (RJ).

“Conheci a Fly por uma recomendação do Instagram, acho que era
uma publicação do curso do Superprofs. Naquele momento, a
chamada do curso parecia responder minhas angústias, no ponto mais
crítico do processo de quarentena para mim. Meu primeiro contato foi
uma roda de conversa para pensar as possibilidades de retorno
presencial, foi um momento de desabafo, me senti acolhida e ali tive a
certeza que havia tomado a decisão correta ao me inscrever no curso
Superprofs. O Curso foi um momento de aprendizado e acolhimento.
Ter a oportunidade de olhar para mim e para minha prática educadora
nesse momento, tão peculiar e único, que estamos vivendo permitiu
que eu me reconectar com o que havia se perdido. Apesar de poético,
tive a oportunidade de aprender novas práticas, conhecer novas
ferramentas e me inspirei com novas histórias, me reconectei com
meu trabalho e transformei minhas aulas depois disso.”

EFEITOS
DO SuperProfs

NOSSOS NÚMEROS
ATÉ AGORA
Com o SuperProfs

+ 200
Voluntários engajados,
com a mão na massa
para o programa acontecer.

CURTO PRAZO
- Mais autoconhecimento
- Melhor desenvolvimento das
habilidades não-cognitivas
- Melhor relação entre pares
- Relação Professor-Aluno
- Mais ajustados socialmente
- Professores mais espontâneos e
interativos nas aulas.
- Professores menos agressivos
- Aulas mais assertivas

MÉDIO PRAZO
- Professores com melhor
capacidade de superar perdas
- Maior Renda
- Maior produtividade
- Aumento de criatividade
- Mais saúde da família
- Coesão social
- Qualidade de assistência à
ivida
- Melhor relação com o corpo
- Menos absenteísmo

LONGO PRAZO
- Aumento de
empregabilidade
- Redução da pobreza
- Melhoria nos resultados
socioeconômicos
- Prevenção de bullying entre
gerações
- Redução da criminalidade,
violência e comportamento
antissocial
- Diminuição de ansiedade e
depressão

+ 35
Cursos e eventos
com educadores
em Latinoamerica.

+900
Professores e Gestores
beneficiados.

+ 15
Escolas afetadas
diretamente

COMO POSSO

ADQUIRIR?
PARA PROFS
Participar do curso
Participar da consultoria personalizada

COMO POSSO

CONTRIBUIR COM ESSE IMPACTO?
VOLUNTARIADO
Trabalho voluntários como Professor Diferentão ou para
fazer os projetos acontecerem (comunicação, educação,
finanças)

APADRINHAMENTO
DE PROF

Dê a oportunidade para 1 professor em situação de
vulnerabilidade social.

PARA ESCOLAS
Participar do curso - x profs
Participar da consultoria personalizada x profs
(Quantidades a combinar)

APADRINHAMENTO
DA TURMA DE PROFS

Dê a oportunidade para turma de x professores em escolas
com vulnerabilidade social.
(Quantidade a combinar)

QUER EXPERIMENTAR?
Vem pra RODA DE CONVERSA e pro CO-CRIANDO
- Rodas de conversas para trocarmos conhecimentos, experiências, vivências
e co-criar a educação.
- Aberta ao público, professores, educadores, gestores e amantes da
educação.
- Mensalmente com temas focados e convidados especiais.

VEJA OS CONVIDADOS
ANTERIORES

Thiago Berto
Fundador da Cidade Escola Ayni,
especialista na cultura da paz

Claudia Costin
Sheyla Baum

Tiago Gusmão

Autora de livros e jogos para crianças
com dificuldade de aprendizagem.

Educador e ex-líder do núcleo de
educação Fly

Centro de Excelência e Inovação de
Politicas Educacionais da FGV,

SUPER PROFS
VAMOS JUNTOS?

WWW.FLYEDUCACAO.ORG
@FLYEDUCACAO
@FLYEDUCACAO

