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RESUMO 

Durante muitos anos as escolas e seus professores permanecerem inertes 

referentes ao uso de novas tecnologias no ambiente escolar. Neste trabalho 

observamos que a educação da contemporaneidade possui ainda resquícios da 

educação moderna, onde os alunos são meros receptores e os professores 

transmissores. Em face desta constatação de que método de educação tecnicista já 

não tem logrado êxito no ambiente escolar, a possibilidade de substituição por novos 

métodos de ensino que façam uso de recentes tecnologias surge como uma 

perspectiva concreta. Uma expressiva tecnologia do século atual, o Canvas, foi 

adaptado ao âmbito educacional neste trabalho com o objetivo de mais efetivo o 

trabalho do professor. Propusemos uma abordagem do Canvas, e exploramos 

possibilidades em cenários da educação, para que a ferramenta seja um instrumento 

de uso no processo educacional. O Canvas possibilita ao professor a criação de 

planejamentos, elaboração de seu plano de aula, avaliar o desempenho discente 

bem como o trabalho docente. O trabalho propõe uma saída inovadora e criativa 

para tornar o ambiente escolar um espaço dinâmico, estratégico e prático. Os 

levantamentos das possibilidades apresentadas são apontamentos de como a 

ferramenta pode ser útil, e beneficiar de várias formas o âmbito educacional, o que 

acarreta as possibilidades de outras ferramentas serem de boa utilidade, e de 

enfatizar melhoras na ferramenta apresentada, seja para uma evolução tecnológica, 

ou até mesmo de outras possíveis adaptações.  

  

Palavras-chave: Ambiente escolar, Novas tecnologias, Canvas, Planejamentos.  



ABSTRACT  

For many years as schools and therefore teachers remained distant from the 

use of new technologies in the educational environment. This author realizes that the 

contemporary education is still evolving to incorporate the use of many technologies, 

not to mention in many classrooms we can still see a traditional behavior where 

students are mere receivers and teacher transmit knowledge. A concrete perspective 

identified was to use state-of-the-art techniques borrowed from different domains 

applied to the education universe. One of those expressive techniques is the use of a 

Canvas applied to business/management domain. The Canvas was adapted to the 

educational field with a goal of being an alternative way for many aspects of 

teaching. With the proposed Canvas approach, we explored possibilities in four 

different educational scenarios. We believe that our adapted Canvas may enhance a 

teacher’s ability to create plans, prepare their lesson plan, evaluate student 

performance as well as assist in teaching tasks. This approach tries to innovative and 

presents a creative way to make the school environment more dynamic and practical. 

The survey of the possibilities is presented with notes on how a tool can be useful 

and a guideline that we believe can be used to introduce the Canvas to those who 

did not had any previous experience with it. We also listed possible followup 

developments of our original proposal. 

 

Keywords: School environment, Educational technologies, Educational Planning. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente os professores passam por muitas dificuldades em seu âmbito de 

trabalho, entre os diversos motivos, podemos citar: Falta de domínios das 

tecnologias, grande quantitativo de aulas e conteúdos a serem trabalhados, o uso de 

metodologias diversificadas que atendam às expectativas do aluno, o cumprimento 

de exigências feitas pelas escolas, entre outros. 

Neste contexto, o objetivo geral deste trabalho é explorar as várias 

possibilidades de uma ferramenta utilizada no âmbito administrativo e apresentar 

como a mesma poderá ser utilizada no contexto educacional, contribuindo para a 

organização do trabalho pedagógico. Como objetivos específicos, elencam-se: 

identificar possibilidades de aplicar a ferramenta no âmbito educacional; 

esquematizar modelos de planejamento educacionais e articular estratégias 

administrativas com organização escolar. 

Considero que a proposta pode ajudar de forma positiva o processo 

educacional, uma vez que, as discussões sobre as ferramentas tecnológicas só têm 

aumentado, já que estas auxiliam as instituições e professores em suas 

organizações.  

Meu interesse por melhor compreender este tema se dá pelo fato de o mundo 

empresarial me atrair por seus planejamentos estratégicos e métodos de liderança. 

Como aluno da licenciatura em informática busquei aliar aquilo que me desperta 

interesse com as experiências e aprendizagens vividas como estudante. Com as 

pesquisas pude perceber que a área administrativa pode contribuir com o contexto 

educacional ao apresentar ferramentas para fins de planejamentos e organização 

educacional. 

Uma ferramenta bastante usada no mundo empresarial é o Canvas, criada 

para planejamento estratégicos, voltada para o posicionamento mercadológico. O 

Canvas foi feito com o objetivo de criar e auxiliar um planejamento novo ou melhorar 

algo já existente.  

A utilização do Canvas, pode trazer grandes contribuições para os docentes, 

entre elas o seu formato de visibilidade rápida e fácil que é possibilitado pela 

distribuição de seus elementos, o que permite uma melhor organização do trabalho. 

No processo de ensino-aprendizagem o Canvas pode permitir diferentes 
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possibilidades de estratégias de avaliação, além de um feedback do aluno em 

relação a conteúdos e metodologias utilizadas.  

Diante de questionamentos e reflexões sobre quais são os reais potenciais de 

métodos ou ferramentas adotadas pelo professor para o processo de ensino e 

aprendizagem e como podem influenciar as ações pedagógicas, o trabalho parte do 

seguinte problema de pesquisa: será que um planejamento educacional com a 

utilização do Canvas pode contribuir para a efetividade do processo de ensino-

aprendizagem conduzida pelo professor (a) em sala de aula? 

Considerando que o trabalho docente é complexo e está permeado de muitas 

problemáticas, o Canvas pode contribuir para auxiliar a atuação do docente, como 

uma ferramenta clara e pontual, podendo ser usada para unir dados em um todo. 

Estruturado como um painel o Canvas será uma ferramenta de fácil uso, e de uma 

capacidade de unir informações e assim ser usado como instrumento do docente 

para a elaboração de seus planejamentos 

Para o desenvolvimento do presente trabalho foram utilizadas pesquisas 

bibliográficas baseadas em publicações sobre o Canvas, possíveis adaptações, 

dificuldades encontradas por professores em seu contexto de trabalho, livros da área 

de educação, artigos e web sites. 

O trabalho de conclusão de curso estrutura-se em 6 capítulos: a introdução, 

que inclui a justificativa, problemática, contextualização do projeto e objetivos. No 

segundo capítulo apresentamos a fundamentação teórica, abordando a educação 

com suas definições, objetivos e avanços. Uma revisão da administração 

relacionada à área tecnológica; as Ferramentas tecnológicas em âmbito educacional 

e, por fim, a apresentação da ferramenta Canvas. No terceiro capítulo trataremos 

sobre a metodologia feita no trabalho de pesquisa, e a introdução da ferramenta 

Canvas no âmbito educacional, no qual foi proposto possibilidades de adaptações 

do Canvas para uso educacional. No quarto capítulo apresentamos os resultados do 

trabalho, e as características das possibilidades sugeridas. Por fim, o quinto e sexto 

capítulo contém as considerações finais e os trabalhos futuros respectivamente. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. CONCEITUANDO A EDUCAÇÃO 

No decorrer de tantas décadas e de tantas modificações, a educação 

continua em constante evolução. De acordo com o teórico da área da pedagogia 

René Hubert, a educação é um conjunto de ações e influências exercidas 

voluntariamente por um ser humano em outro, normalmente de um adulto em um 

jovem. Essas ações pretendem alcançar um determinado propósito no indivíduo 

para que ele possa desempenhar alguma função nos contextos sociais, econômicos, 

culturais e políticos de uma sociedade. 

 A educação é uma ação reguladora e estimuladora do processo de 

desenvolvimento humano e da personalidade humana. Sensibiliza o sujeito em 

determinados aspectos comportamentais, ocasionando mudanças intelectuais, 

emocionais e sociais.  

O fenômeno educacional é amplamente discutido e refletido em nossa 

sociedade. Diversos são os estudos que apontam sobre novas formas de trabalho 

docentes, novas metodologias de ensino articuladas muitas vezes a tecnologia, 

novas estratégias de motivação dos alunos, entre outros. A educação tem como 

objetivo, desenvolver os potenciais do ser humano, facilitar a socialização e conduzi-

lo ao desenvolvimento pleno de padrões morais e éticos para que possa conviver 

bem em sociedade. Sobre isso, GADOTTI (2000, p.6) afirma que, 

Neste começo de um novo milênio, a educação apresenta- se numa 

dupla encruzilhada: de um lado, o desempenho do sistema escolar 

não tem dado conta da universalização da educação básica de 

qualidade; de outro, as novas matrizes teóricas não apresentam 

ainda a consistência global necessária para indicar caminhos 

realmente seguros numa época de profundas e rápidas 

transformações. (GADOTTI, M. Perspectivas atuais da educação, 

2000)  

Com os alunos não é diferente, os mesmos mudam, são de lugares diversos, 

culturas diferentes. O acesso a informação é mais um fator que contribui para que 

essas mudanças ocorram. Diante de todo esse cenário de mudanças, os estudantes 

tendem a ser sujeitos de uma era tecnológica permeada por ferramentas 

facilitadoras de aprendizagem.  
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E o professor, onde fica? Continua na sua sala de aula, tradicional, e 

confortavelmente aplica suas aulas, sem a preocupação com a dinamicidade? Não, 

esse é uma problemática atual no âmbito educacional e a educação e a tecnologia 

são os eixos centrais que juntas, podem articular possibilidades promissoras. 

As instituições educacionais tendem a caminhar nessa perspectiva. Cada vez 

mais a tecnologia e a educação têm trazido para as salas de aulas, possibilidades 

didáticas e metodológicas dinâmicas e lúdicas, além de proporcionar aos docentes 

propostas de organização do seu trabalho. Vale ressaltar, que mesmo diante destas 

transformações propiciadas em parte pelas tecnologias, a educação não pode deixar 

de cumprir sua função: a de fomentar uma formação humana, intelectual, crítica e 

social dos sujeitos, permitindo seu próprio desenvolvimento e atuação na sociedade 

de forma responsável. 

Mas nem sempre a preocupação da educação foi essa. Houve no percurso 

histórico da educação, um período no qual o professor e o aluno eram orientados a 

seguir padrões lineares e mecânicos o que se contradiz com a nossa educação nos 

tempos de hoje. Uma pedagogia de cunho tecnicista que visava a formação dos 

alunos para o mercado de trabalho, condicionando os sujeitos a objetivos 

mercadológicos, foi durante algum tempo responsável por organizar o cenário 

educativo. 

Dermeval Saviani ao discutir as diversas tendências pedagógicas trouxe 

sobre a Pedagogia tecnicista a seguinte afirmação: “A partir do pressuposto da 

neutralidade científica e inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e 

produtividade, a pedagogia tecnicista advogou a reordenação do processo educativo 

de maneira a torná-lo objetivo e operacional. Buscou-se, então, com base em 

justificativas teóricas derivadas da corrente filosófico-psicológica do behaviorismo, 

planejar a educação de modo a dotá-la de uma organização racional capaz de 

minimizar as interferências subjetivas que pudessem pôr em risco sua eficiência. A 

organização do processo converteu-se na garantia da eficiência, compensando e 

corrigindo as deficiências do professor e maximizando os efeitos de sua intervenção. 

(SAVIANI, 2009 p.11) 

O autor apresenta de forma sintética as origens da educação tecnicista. 

Surgida nos Estados Unidos na segunda metade do século XX chega ao Brasil entre 

as décadas de 60 e 70. Nesta concepção o professor e o aluno deveriam seguir 

determinados comportamentos e regras e o processo de ensino e aprendizagem se 
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constituía numa maneira de moldar a sociedade à demanda industrial e tecnológica 

da época, se concretizando a uma visão de formar indivíduos para o mercado de 

trabalho. 

Na educação tecnicista predominava esse pensamento de alunos como 

produtos para o mercado de trabalho e proporcionava as conquistas da economia do 

país. Essa tendência de pensamento, é inspirada na teoria behaviorista da 

aprendizagem. De acordo com Libâneo (1994), essa orientação acabou sendo 

imposta às escolas pelos organismos oficiais ao longo de boa parte das décadas 

que constituíram o regime militar de governo, por ser compatível com a orientação 

econômica, política e ideológica desse regime político, então vigente. 

Atualmente, os princípios do tecnicismo ainda são utilizados em determinadas 

instituições educativas e cursos de formação de professores, principalmente das 

áreas de Ciências e Matemática. No entanto, tal tendência é vista na atualidade de 

forma negativa, uma vez que, o espírito crítico e reflexivo tão importante para a 

formação de sujeitos em nossa sociedade é desprezado nesta tendência. No 

entanto, apesar de todas as críticas em torno dela, não podemos abandonar a sua 

importância ao atribuir o papel de destaque dado ao planejamento, vislumbrando 

objetivos futuros. 

A seguir trataremos da administração, uma área interdisciplinar do 

conhecimento, uma vez que se utiliza de métodos e saberes de diversas ciências. 

Um cenário totalmente envolvido pela organização. Vale considerar que o âmbito 

educacional também é permeado por organizações e planejamentos, o que se pode 

desenvolver uma articulação entre os cenários, que são apontados como distantes 

por suas definições serem de perspectivas diferentes.  

2.2. A ADMINISTRAÇÃO E SUAS APROXIMAÇÕES COM O CONTEXTO 

EDUCACIONAL 

O termo administração deriva do latim ad-ministrare, que significa “servir”, ou 

do termo ad manus trahere, cujo significado é “gerir”. Segundo Montana e Charnov 

em 2003, asseveraram que o ato de administrar é trabalhar com e por intermédio de 

outras pessoas na busca de realizar objetivos da organização bem como de seus 

membros. 
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Martins (1994, p. 22) define a administração como “processo de planejar para 

organizar, dirigir e controlar recursos humanos, materiais, financeiros e 

informacionais, visando à realização de objetivos”. 

Ambas definições nos esclarecem a importância de planejar em busca da 

conquista dos objetivos. A administração em empresas privadas, públicas, ou outros 

tipos, requer que as atividades sejam administradas com planejamentos, 

organização, direção e controle.  

Nos processos educacionais as atividades não fogem do padrão dos 4 pilares 

da administração. A escola requer direção, planejamentos bem elaborados para 

benefícios institucionais e do desenvolvimento dos alunos, organização para que 

tudo flua bem e o controle sobre todos esses pontos. 

No entanto, na administração tudo é tratado com muita técnica, proposta que 

no âmbito educacional, não funciona. Não se pode, muitas vezes, definir traços, ou 

aspectos fechados e mecânicos, uma vez que os alunos são seres críticos e 

motivados ao desequilíbrio metal, fazendo que o mesmo busque o conhecimento 

para assim se restabelecer em seu processo de aprendizagem. Conforme Cunha 

(2002, p. 77), “Piaget considera que o processo de construção do conhecimento 

inicia-se com o desequilíbrio entre o sujeito e o objeto”.  

Para Piaget, a origem do conhecimento por parte do sujeito acontece por 

meio de dois processos: Assimilação que é um processo no qual os elementos do 

meio exterior são internalizados a esquemas mentais já existentes no sujeito e a 

Acomodação que é o processo que gera mudanças na estrutura do indivíduo para 

dar conta do objeto, em função da assimilação. 

Diante disto, podemos afirmar que o processo educacional impossibilita a 

generalização do modo de produção autenticamente capitalista, uma vez que o 

estudante é, ao mesmo tempo, objeto e sujeito do ato educativo, já que participa 

ativamente da atividade pedagógica. Assim, os procedimentos adotados na escola 

não podem ser idênticos aos das empresas, pois os objetivos a serem alcançados 

são distintos. 

Na tabela 1 abaixo explica as principais diferenças entre as funções da 

organização escolar e da organização empresarial, destacando os objetivos 

preconizados por essas.  
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Tabela 1. Funções de Organizações (Fonte: Oliveira, Morais e Dourado, 2017) 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL 

 Aluno é sujeito e objeto no 

processo de produção e 

socialização do conhecimento 

historicamente produzido; 

 

 A formação humana é o principal 

objetivo da construção da 

identidade escolar, segundo seus 

atores sociais; 

 

 

 

 Tem como principal objetivo a 

produção de bens materiais, a 

reprodução de capital e a 

alienação do trabalhador; 

 

 

 Os fins da atividade humana são 

a produção de mercadorias, 

visando à obtenção de lucro; 

 

 Escolhe a matéria-prima de 

acordo com o item que deseja 

produzir. 

Visualizamos os objetivos organizacionais totalmente diferentes, mas ambos 

compartilham de um método semelhante, o planejamento estratégico. O que se 

articula entre ambos os cenários é o planejamento que é construído para alcançar 

determinadas conquistas.  

O cenário administrativo, articula com o processo educacional no sentido de 

auxilio organizacional, contribuindo com planejamentos estratégicos que auxilie as 

instituições e docentes em seus processos de ensino-aprendizagem do educando. 

As ferramentas de fins organizacionais abrem novos horizontes educacionais, 

possibilitando trabalhos mais significativos e transformadores. Diante disto, iremos 

nos aprofundar um pouco mais sobre as formas de planejamentos estratégicos, e 

métodos utilizados no cenário empresarial. 

2.3. FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO 

O crescimento do acesso a informação por parte da sociedade como um todo, 

é beneficiada pelo avanço tecnológico em nossos meios. A educação 

contemporânea tem um desenvolvimento acelerado, no qual as informações são 
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atualizadas a cada instante. No entanto, o acesso a informação nem sempre gera 

conhecimento. Podemos ter muitas informações ao nosso redor, mas não 

necessariamente produzimos conhecimento. Amélia Homze (2004, p. 1) apresenta a 

diferenciação desses termos, 

Como educadores não devemos identificar o termo informação como 

conhecimento, pois, embora andem juntos, não são palavras 

sinônimas. Informações são fatos, expressão, opinião, que chegam 

as pessoas por ilimitados meios sem que se saiba os efeitos que 

acarretam. Conhecimento é a compreensão da procedência da 

informação, da sua dinâmica própria, e das consequências que dela 

advém, exigindo para isso um certo grau de racionalidade. A 

apropriação do conhecimento, é feita através da construção de 

conceitos, que possibilitam a leitura crítica da informação, processo 

necessário para absorção da liberdade e autonomia mental. 

As tecnologias têm causado essa aglomeração entre o acesso a informação, 

e o conhecimento construído de forma conceitual e histórica. A sociedade por muitas 

vezes não se preocupa com a procedência das informações. 

A tecnologia como um todo pode ser benéfica e maléfica, dependendo do 

contexto que for inserida e a forma que for utilizada. Muitas ferramentas foram 

criadas para facilitar e auxiliar a sociedade em um contexto geral. Mas muitas vezes 

acarretam problemas com o seu mau uso, ou manuseio. Essas novas tecnologias no 

âmbito escolar não são diferentes, se o educador e a instituição estiverem inertes a 

esses aspectos, irão se tornar obsoletos no cenário que se estabelece. 

 A tecnologia se expande de uma forma assustadora, e as grandes 

empresas tecnológicas da atualidade, como WhatsApp, Facebook, Google e outras 

empresas de grande impacto na sociedade, estimulam os jovens a cada vez mais o 

manuseio de ferramentas tecnológicas. Tais empresas são criadas com ferramentas 

estratégicas, claras e com alto grau de dinamismo. 

Uma ferramenta que têm se destacado no cenário empresarial e que tem 

grande contribuição em criações de negócios, é a ferramenta Canvas. Esta será 

abordada logo adiante com o objetivo de discutir possibilidades de sua adaptação 

para diferentes contextos. 

 Para implementação de ferramentas como está, nos processos 

educacionais é relevante então, que a escola conte com professores inovadores, de 

mente aberta e criativa, que sejam pesquisadores, leitores e elaboradores de seu 
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projeto próprio, que tenham ainda domínios tecnológicos e que façam desses 

recursos, ferramentas fundamentais para a construção de uma aprendizagem mais 

significativa. 

 

2.4. FERRAMENTA CANVAS 

 

Alexander Osterwalder é autor e consultor, reconhecido no mundo inteiro por 

seu trabalho em modelagem de negócios. Por volta dos anos 2000, Alexander 

iniciou estudos sobre um novo modelo de negócios, que fosse atraente e bem 

estratégico. Esse estudo não foi feito sozinho. Ele contou com colaboradores de 

mais de 45 países com um total de mais de 470 pessoas. Esses estudos resultaram 

em um livro intitulado Business Model Generation (BMG). O BMG foi mais que um 

simples livro, nele os pesquisadores conseguiram apresentar de maneira fácil um 

empreendimento, demonstrando ferramentas, conceitos e tendências. Essa 

inovação ajudava sem dúvida na preparação dos empreendedores. 

Desde a revolução industrial ocorrida na Inglaterra no ano de 1930, grandes 

transformações mercadológicas ocorreram em diversos países da Europa. A corrida 

pelo enriquecimento através das grandes empresas do século XX abriu as portas da 

competitividade já que o capital exigia isso. Essa competitividade resultou em 

significativas transformações na sociedade, na forma de realizar negócios e na 

aproximação de mercados. Por volta dos anos 90 surgiu um novo espaço conceitual 

da acessibilidade à Internet. 

Alguns pensamentos na época da revolução industrial já não eram tão 

atraentes e eficientes, ficando inadequado para o novo espaço que surgia. Com 

esse novo espaço se fez necessário novas maneiras de se pensar e organizar os 

negócios e o modelo de negócios teve uma reformulação nesse período. Tal modelo 

pode ser conceituado como a descrição da lógica de como uma organização cria, 

distribui e captura valor. Segundo Dornelas (2005, p. 08) o que diferencia esta 

situação da do passado é a capacidade que o empreendedor tem de lidar com o 

avanço tecnológico, e por consequência a necessidade cada vez maior de ser 

agente transformador na sociedade.   

Com o contínuo avanço tecnológico, eles não pararam por aí. Dentre os 

vários argumentos do livro de Alexander Osterwalder um deles é a sua defesa 
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acerca de uma ferramenta que possibilitava uma das melhores estratégias nos 

modelos de negócios. Uma ferramenta que poderia ser explorada em diversos 

âmbitos. 

O Canvas do Modelo de Negócios (do inglês Business Model Canvas - BMC) 

como é mais conhecido no mundo inteiro, é uma ferramenta de fácil visualização e 

compreensão pelo fato de ser bastante objetivo e pontual. 

É a ferramenta abordada no livro BMG, criada com o pensamento de criar, 

estudar ou melhorar um modelo de negócios, seja ele novo ou já existente. Age de 

maneira simplificada e de modo inovador, que permite analisar rapidamente todas as 

áreas de um negócio. 

Em um mercado de mutações extremamente rápidas, com grande grau de 

ruptura tecnológica, e em ambiente de grande competitividade, o Canvas tem se 

destacado dentre muitas outras metodologias. 

No processo educacional o grau de mudanças não se diferencia do mercado, 

se fazendo acessível a tentativa de uso da ferramenta na educação. O Canvas por 

ser uma ferramenta administrativa não acarreta as suas concepções, ela é utilizada 

por suas funcionalidades que são acima de tudo planejar e organizar, e tais 

utilidades atrai o cenário empresarial. 

 

2.4.1. Explorando o Canvas 

 

O BMC é uma ferramenta com um modelo visual pré-formatado que auxilia o 

empreendedor, a saber, quem é o seu cliente, qual é a dificuldade dele, como será 

resolvido e de qual forma o lucro será gerado, entregando sempre valor ao cliente 

para que os resultados esperados sejam alcançados. O Canvas chegou realmente 

para facilitar a vida de muitos empreendedores, permitindo sintetizar o modelo de 

negócio de forma visual e de fácil compreensão. A seguir uma ilustração que 

apresenta o que é esta ferramenta. 
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Figura 1. Estrutura do Canvas (Fonte: FERNANDES, 2014) 

 

A estrutura do Canvas, deixa claro o seu significado que é de um painel ou 

quadro, como mostrado na figura 1 ele é dividindo em blocos. Segundo Fernandes, 

Tiago, este quadro foi responsável por revolucionar a maneira como 

empreendedores e empresas passaram a pensar em novos negócios ou novos 

produtos. Elaborado com o pensamento de ser uma ferramenta de fácil uso e de um 

grande enfoque em ser bastante objetivo. Foi feito em 09 (nove) blocos que são: 

Proposta de Valor, Segmentos de Clientes, Canais de Comunicação, 

Relacionamento com Clientes, Recursos-Chave, Atividades-Chaves, Parceiro-

Chave, Estrutura de Custos e Fontes de Receita. O autor Alexander Osterwalder, 

define os tópicos da seguinte maneira: 

 

Proposta de Valor – Define o que a ação irá oferecer ao cliente, o que terá 

para atrair essa clientela. As propostas que satisfaçam os clientes e que se 

diferencie dos concorrentes. 

Segmentos de Clientes – Bloco definido para o público alvo da sua ação, 

onde se mapeia para quem se está criando valor e quem são os potenciais clientes 

da empresa, e os clientes específicos aos quais pretende adquirir e servir. 
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Canais de Comunicação – Como o próprio nome informa é o canal que a 

empresa vai utilizar para se comunicar com os seus clientes. Ajudando o cliente a 

conhecer o produto (Proposta de Valor), e tirando qualquer dúvida sobre o mesmo. 

Relacionamento com Clientes – Ponto ao qual a empresa se preocupa em 

manter um bom relacionamento com o seu cliente, de qual forma ele pretende 

chegar a seu nível de relacionamento, e quais medidas tomar. 

Recursos-Chaves – Neste bloco se define o que irá impactar em sua ação, 

qual a ferramenta, tecnologia, equipe de pessoal, ou até mesmo quem é a pessoa 

que irá fazer tudo acontecer. É os principais recursos necessários para que o que foi 

proposto no Canvas funcionar. 

Atividades-Chaves – São as atividades sem as quais não seria possível 

construir os canais de comunicação, manter o relacionamento com o cliente, ou 

atender as propostas de valor. Basicamente, são as atividades essenciais para que 

o Canvas funcione corretamente. 

Parceiro-Chave – São os colaboradores da proposta, os parceiros e 

fornecedores essenciais que ajudam a garantir o funcionamento da proposta. 

Estrutura de Custos – Aqui serão apresentados os custos para executar e 

manter a ação desejada. 

Fontes de Receita – Como a ação pensada pretende gerar receita. E neste 

bloco também poderá definir as possibilidades de geração de renda que a empresa 

pode ter com cada segmento de clientes. 

Um dos termos usados quando tratamos sobre o Canvas, é “pensar com as 

mãos”, pois trata muito bem o preenchimento do Canvas, no qual, é preenchido com 

o que se imagina para cada um dos blocos – riscar, rabiscar, poder voltar atrás e 

fazer mais de uma vez.  

O Canvas pode ser utilizado desde o momento de concepção da organização 

ou de uma de suas linhas de negócio, sendo atualizado de forma constante, por isso 

os dados inseridos são hipóteses que devem ser validadas e que podem mudar ao 

longo do tempo. 

2.4.2. Canvas no Processo Educacional 

Sabemos que toda nova invenção tem suas dificuldades de ganhar espaço e 

se sobressair em relação as ferramentas já existentes. O Canvas foi criado em um 

momento que se necessitava de uma ferramenta simples e objetiva no mundo 
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empresarial, o sucesso foi iminente. De tal grandeza que nos fez refletir sobre sua 

possibilidade de uso no âmbito educacional. 

Segundo Daniel, a “Tecnologia é a aplicação do conhecimento científico e de 

outras formas de conhecimento organizado, a tarefa prática por organizações 

compostas de pessoal e máquinas” (Daniel 2003:26 apud Zanela, 2007:1). A 

tecnologia sendo aplicada de uma forma sábia, será uma aliada fortíssima na busca 

de seus objetivos. 

O objetivo do Canvas no âmbito educacional no presente trabalho de 

pesquisa é proporcionar subsídios aos professores e profissionais da área de 

educação na perspectiva de auxiliar nas tarefas que cada um almeja, de forma 

intuitiva e objetiva. 

O professor de Empreendedorismo Geraldo Campos, da UNISUL, realizava 

trabalhos pessoais administrativos e se interessou bastante pela ferramenta Canvas. 

Ao participar de um Workshop sobre BMG, ficou por dentro da ferramenta e afirmou 

que lhe agradava a ideia de usar em seu dia a dia. Certa vez, ele estava a elaborar 

seu planejamento de aula, e há meio aos papeis estava o modelo Canvas no qual 

ele vinha trabalhando em outras situações e com a dificuldade em planejar. Naquela 

situação ele teve um pensamento onde a ferramenta Canvas poderia lhe subsidiar 

na elaboração do planejamento. E assim, ele fez. 

A partir dessa possibilidade criada pelo professor, e que segundo o mesmo 

teve uma boa aceitação da parte pedagógica da Universidade que atuava, começou 

a fazer uso da mesma e a dividir essa ferramenta com outros educadores.  
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3. METODOLOGIA 

A pesquisa tem por objetivo explorar as várias possibilidades que a 

ferramenta Canvas tem a oferecer para o cenário educativo, de modo a contribuir 

com a organização do trabalho pedagógico. Para tanto, buscamos estudos em 

diferentes autores que já foram mencionados e que contribuíram de forma bastante 

significativa para alcançar os objetivos desta pesquisa. O nosso trabalho se 

configura numa pesquisa qualitativa, que de acordo com Minayo (1995, p. 21-22). 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 

pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 

de variáveis. 

Para este trabalho, decidiu-se por uma pesquisa teórica, desenvolvido com 

olhares no cenário administrativo e educacional. O meio utilizado para a elaboração 

do trabalho foi bibliográfico. De acordo com Fonseca, 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de 

referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e 

eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. 

Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, 

que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o 

assunto. (2002, p. 32) 

A pesquisa, de cunho bibliográfico, foi realizada para auxiliar o trabalho dos 

docentes e contribuir com a aprendizagem dos discentes. Para isso, buscamos 

estudos sobre ferramentas que auxiliassem no trabalho e no processo de ensino-

aprendizagem respectivamente.  

Como aluno da licenciatura em informática, cursei disciplinas que evidenciam 

a importância das diferentes ferramentas para auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem. Na Didática, por exemplo, realizávamos diferentes atividades 

avaliativas de preparação de aulas e fazíamos uso de vários instrumentos para 

planejar. A ferramenta contribuí de forma significativa para a construção dos 

planejamentos, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem do discente. Essa 

grande contribuição facilita a interação do educador com as novas ferramentas 

tecnológicas.  
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Com esse pensamento, exploramos possibilidades que auxiliassem na busca 

desses objetivos, baseado na ferramenta Canvas, com levantamentos teóricos, e 

estudos iniciais das possíveis contribuições que a ferramenta possa apresentar. 

Atualmente o professor tem grandes desafios em sala de aula, seja pelo 

quantitativo de alunos em cada sala, tornando mais difícil a avaliação individual dos 

alunos pelo docente, seja pela forma organizacional da instituição e a correria do dia 

a dia para seus planejamentos e execuções funcionais em seu papel profissional. 

Por ser uma ferramenta flexível, exploramos algumas possibilidades 

apresentando que o Canvas poderia não apenas ser útil, mas contribuir fortemente 

para o desenvolvimento do aluno e a interação do professor com os alunos, pais e a 

própria instituição. 

As possibilidades que inicialmente iremos utilizar o Canvas para o meio 

educacional, será o Planejamento de Curso, Plano de Aula, O Canvas como 

Estratégia de Avaliação do Discente, e o Canvas como Estratégia de Avaliação do 

Docente. 

Todas as possibilidades que serão apresentadas, foram feitas com a 

utilização da ferramenta Canvas, e mantendo sua estrutura de ligação de pontos, no 

qual cada bloco se articula com o outro. Por não ser linear o Canvas nos permite 

preencher de forma gradual, auxiliando na organização de pensamentos aleatórios, 

e depois de uma certa caminhada, ter uma elaboração mais refinada e ir se 

modelando ao projeto final. 

 

3.1. EXPLORANDO AS POSSIBILIDADES 

As possibilidades apresentadas no capítulo anterior, serão demonstradas 

nesta seção, no qual iremos apresentar a utilidade da adaptação da ferramenta 

Canvas, demonstrando a estrutura de cada modelo, vantagens e desvantagens do 

uso de cada um.  

As possibilidades apresentadas foram: Planejamento de Curso – no qual a 

ferramenta Canvas irá subsidiar o professor no planejamento de toda a disciplina, 

podendo ser semestral ou anual, dependendo da modalidade em que a disciplina for 

oferecida; Plano de Aula – O Canvas é adaptado para que o planejamento da aula 

seja construído de forma intuitiva e bem aplicada a cada turma, sendo construído 

com foco para uma ou mais aulas; O Canvas como Estratégia de Avaliação do 
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Discente – A avaliação de uma turma ainda é um desafio na atualidade, e como o 

Canvas proporciona um preenchimento contínuo e adaptável, acreditamos que será 

uma ferramenta amiga dos professores; O Canvas como Estratégia de Avaliação do 

Docente – Na mesma forma que os alunos são avaliados, é muito interessante a 

avaliação do docente, avaliação essa que ocorre de forma discreta nos processos 

educacionais, podendo ser avaliado a disciplina, metodologia e outros fatores 

aplicados pelo docente. 
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4. RESULTADOS 

A seguir exploraremos as possibilidades vislumbradas com o Canvas 

adaptado para o âmbito educacional, com vistas a contribuir para a organização do 

trabalho pedagógico. Os resultados e análises foram organizados de forma a 

contemplar os objetivos propostos dos estudos, a saber: a identificação das 

possibilidades de aplicar da ferramenta no âmbito educacional; a esquematização de 

modelos de planejamento educacionais; e articulação de estratégias administrativas 

com organização escolar. 

Após este momento de busca por possibilidades é que identificamos 4 

cenários aonde, na nossa opinião, a ferramenta Canvas poderia ser adaptada com 

grande potencial para auxiliar na práxis do professor. As sessões que seguem 

descrevem as adaptações propostas em cada um destes casos, com uma narrativa 

da motivação por cada um dos componentes das ferramentas de Canvas. 

 

4.1.1. Planejamento de Curso 

Elaborar um planejamento é refletir sobre os desafios da realidade da escola 

e da sala de aula, perceber as necessidades e assim se tornar a chave de um bom 

ensino, contribuindo para as atividades de ensino e aprendizagem realizadas nas 

escolas.  

A elaboração de um planejamento é por muitas vezes bem demorado de se 

concluir, porém de uma de uma grande importância. A criação do Planejamento de 

Curso com a utilização do Canvas se dá justamente para suprir tal necessidade, de 

forma clara e intuitiva. De acordo com Libâneo (1994), 

O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das 

atividades didáticas em termos de organização e coordenação em face dos objetivos 

propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. 

Para um planejamento é fundamental a análise da realidade, elaboração dos 

objetivos, e as formas de mediação. O Canvas proporciona uma elaboração não 

linear, permitindo revisões e adequações ao longo do término do planejamento.  

A elaboração de um planejamento é bem pessoal, pois o professor expressa 

uma concepção própria, e na elaboração do planejamento o professor deve inserir 
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as decisões a serem tomadas de como será ensinado, o que será ensinado e os 

métodos de avaliação, e dentre outros pontos.  

Entre os elementos que compõem a estrutura do planejamento de curso 

estão: identificação, objetividade, conteúdos, conhecimento dos recursos disponíveis 

pela escola, dentre outros elementos. 

E não podemos criar possibilidades em um ser, a partir de um ensino 

improvisado, ou feito de forma desorganizada, ou que os educadores elaborem os 

planejamentos apenas para cumprir uma função burocrática. Com esse pensamento 

é que a ferramenta seja intuitiva e clara, e que ajude os professores na elaboração 

do seu planejamento. 

Na figura 2 demonstraremos o modelo Canvas adaptando para o 

Planejamento de Curso, com o objetivo que o professor possa planejar algo bem 

antecipado e de aula a aula possa incrementar e aperfeiçoar o planejamento, e que 

o mesmo possa lhe subsidiar em futuras dúvidas e indecisões. Os tópicos que 

compõe o modelo são: Objetivos gerais a serem alcançados; Particularidades dos 

discentes; Estratégias metodológicas; Aulas de campo; Reflexão sobre a prática de 

ensino; Material de apoio; Organização das atividades avaliativas; Referências; e 

Pré-requisitos e conhecimentos relacionados. 
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PROFESSOR:                                                 DISCIPLINA:                                                   TURMA:                                                   DATA: 

REFERÊNCIAS ORGANIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES 

AVALIATIVAS 

OBJETIVOS GERAIS A 

SEREM ALCANÇADOS 

AULAS DE CAMPO PARTICULARIDADES 

DOS DISCENTES 

MATERIAL DE APOIO ESTRATÉGIAS 

METODOLOGICAS 

PRÉ-REQUISITOS E CONHECIMENTOS RELACIONADOS REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA DE ENSINO 

Figura 2. Planejamento de Curso 
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Objetivos gerais a serem alcançados – Apontamentos dos objetivos a 

serem atingidos. Citar as competências a serem adquiridas pelos discentes a curto, 

médio, e longo prazo. 

Particularidades dos discentes – Estratégias para o envolvimento de toda a 

turma, incluindo os alunos com déficit no processo de aprendizagem e os alunos que 

se destacam por seu desenvolvimento precoce. 

Estratégias metodológicas – Explicitação do caminho geral que o professor 

pretende seguir no desenvolvimento da disciplina.  

Aulas de campo – Apontamentos das atividades que serão propostas para 

serem feitas fora da sala, contendo relações com aprendizagem e o que está sendo 

visto em sala de aula.  

Reflexão sobre a prática de ensino -  Elementos relevantes da prática 

docente observadas no cotidiano, tendo em vista ser um tópico contínuo no 

processo. Aqui o docente pode registrar suas reflexões a partir de avaliações do 

processo. 

Material de apoio – Aponta-se aqui a relação dos meios materiais para 

orientar a aprendizagem dos alunos, que poderão ser utilizados para o 

desenvolvimento do trabalho. 

Organização das atividades avaliativas – Captar as necessidades a fim de 

serem trabalhadas e superadas, garantindo a aprendizagem e desenvolvimento por 

parte de todos os alunos. 

Referências – Relação de livros, textos, artigos, web sites, ou outros métodos 

que serão utilizados ou consultados. 

Pré-requisitos e conhecimentos relacionados – Registrar desde hyperlinks 

para possíveis integrações e a explicitação do trabalho interdisciplinar, e propostas 

de temas transversais.  

 Vale ressaltar que, o planejamento de curso com a adaptação do 

Canvas, não se pretender ser uma ferramenta padrão, ou com passos parecidos 

como numa receita, mas a ideia construtiva é que a ferramenta se torne algo 

pessoal e subjetivo, que auxilie o trabalho docente.  

 Por ser uma ferramenta flexível, quebra aquela ideia de que fazer 

planejamento é preencher formulário. O Canvas é adaptável se aplicando a diversas 

personalidades, as diretrizes e rumos que o educador apresenta. 
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 E justamente por ser uma ferramenta personalizável, se torna uma 

desvantagem em seu uso, pelo fato de que um educador, pode extrapolar em suas 

ideias, apenas querer cumprir por orientações pedagógicas, ou julgar que sabe tudo, 

e nem querer usufruir da ferramenta em sua totalidade. 

4.1.2. Plano de Aula 

O plano de aula sem dúvidas é de grande importância para o âmbito 

educacional e o desenvolvimento do ensino-aprendizagem dos alunos, mas mesmo 

com todas essas características os professores muitas vezes optam por realizar uma 

aula improvisada, realizando muitas vezes suas aulas de formas desorganizadas. 

Plano de aula é uma proposta do professor para uma determinada aula, ou o 

conjunto delas, incluindo um nível de maior de detalhamento bem superior do que o 

planejamento de curso.  

Segundo Vasconcelos, é a orientação para o quefazer cotidiano. Muitos 

professores consideram que ‘este é o planejamento que importa mesmo’, o que não 

deixa de revelar uma dose de bom senso. Apenas lembrando que o plano poderá ter 

muito mais consistência e organicidade se estiver articulado ao Projeto de Curso e 

ao Projeto Político-Pedagógico da Escola. (2008, p. 148)  

Os cursos de Licenciatura compõem em suas grades a didática, onde os 

discentes conhecem um modelo de plano de aula, e iniciam a preparação para a 

construção desse plano, no qual eles aprendem a importância e o devido modo de 

construção. Logo após partem para a prática onde a construção do plano fica mais 

interessante, pelo fato de vivenciarem problemas reais em sala de aula e começam 

a ficar mais criteriosos na elaboração do plano.  

Os ambientes educacionais atuais contam com um modelo de plano de aula 

que se caracteriza por seus tópicos: Identificação, tema da aula, objetivos, 

conteúdos, procedimentos metodológicos, avaliação e bibliografia, esses são os 

principais pontos dos modelos de plano de aula. Tais pontos não são colocados 

equivocadamente, mas segundo Paulo Freire “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção” é com esse pensamento que a inovação do plano de aula se faz 

sustentável para o seu uso. 

Para os professores iniciantes principalmente que não estão acostumados 

com as problematizações que acontecem na prática de sala de aula, essa 
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ferramenta passa a contribuir muito, e consequentemente uma melhor eficácia em 

sua aula. 

Rápido de se elaborar, o PAC (Plano de Aula com Canvas) nos permite 

adaptações ao longo de seu preenchimento, por não ter um movimento linear, que 

permite se expressar de forma mais informal, e o educador ao finalizar o modelo 

ajusta para uma linguagem formal, ao qual o padrão exige. 

A figura 3 a seguir é com a utilização da ferramenta Canvas e mesmo sendo 

no ambiente educacional, o Canvas continua com o seu mesmo objetivo, em 

oferecer um planejamento sucinto e bem pontual. O PAC é aberto para sua forma de 

personalização, ou seja, você pode adaptá-lo ao seu estilo e se tornar uma 

ferramenta que só acrescente no desenvolvimento do ensino-aprendizagem. 
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 Como apresentado na figura 3, o PAC tem algumas mudanças em 

relação ao Canvas utilizado no mundo dos negócios. O nosso painel sofreu 

alterações em seus blocos, que no novo modelo ficou representado com os 

seguintes blocos: Objetivos a serem alcançados, Particularidades dos discentes, 

Metodologia, Dinâmicas, Recursos didáticos, Tema da aula, Fontes de informação, 

Conteúdos e Avaliações. 

 Objetivos a serem alcançados – Se destina a colocar os objetivos 

gerais e específicos que se quer atingir na aula. Com o pensamento de (o que eu 

quero mesmo com este trabalho?). 

 Particularidades dos Discentes – Estratégias para o envolvimento de 

toda a turma, incluindo os alunos com déficit no processo de aprendizagem e os 

alunos que se destacam por seu desenvolvimento precoce. 

 Metodologia – Explicitação dos procedimentos de ensino, técnicas, 

estratégicas, a serem utilizadas no desenvolvimento da aula. É o caminho concreto 

a ser trilhado. 

 Dinâmicas – Ponto a ser trabalho o convívio com os alunos, elaborar 

estratégias para um bom relacionamento com eles, proporcionando uma 

aproximação maior com a turma em sua totalidade. 

 Recursos Didáticos – recursos que irá utilizar em sua aula, 

especifique tudo que for precisar para atingir os objetivos. As ferramentas simples as 

mais complexas, todas as ferramentas que forem impactar em sua aula, sem se 

preocupar com inchamento de recursos, pois lembrar de algo em plena execução da 

aula será tarde. 

 Tema da Aula – Apontar a temática da aula, sendo fundamental uma 

boa escolha para que desperte o interesse do aluno. 

 Fontes de Informação – Podemos citar aqui as referências que nos 

ajudaram a obter êxito na busca por informações e conteúdo. E caso tenha sido de 

algum colaborador o estudo, podendo ser mencionado aqui. 

 Conteúdos – O conteúdo do trabalho não é definido de antemão, mas 

vai ser construído pela pesquisa e teorização e assim ganhando forma. 

 Avaliações – Definição de situações onde iremos avaliar o 

desenvolvimento do aluno, e desenvolver maneiras de se atingir os objetivos.  

 Acreditamos que com adaptação realizada o educador possa construir 

de forma sistemática o seu plano de aula, adicionando alguns pontos que na minucia 
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da aula faz toda a diferença, como por exemplo o tópico das Particularidades dos 

Discentes. 

 Uma frase bastante usada entre professores é “O plano de aula existe 

para o professor, e não o professor para o plano de aula”. Cada professor tem que 

achar a sua melhor maneira de organizar e estruturar o seu plano. 

 O PAC é simples, claro e bem elaborado, podendo ajudar muito nas 

aulas do dia a dia, algumas vantagens que o PAC possui é a clareza, informalidade 

do professor com o que ele quer expressar, e posteriormente à adaptação para a 

formalidade necessária, facilita o caminho passo a passo em busca dos objetivos, e 

muitas outras vantagens e que os planos de aulas formais e informais já existentes 

também apresentam. 

 O PAC também tem suas desvantagens, ela é uma ferramenta informal 

no cenário atual do âmbito educacional, colocando a proposta como mais uma 

ferramenta dentre muitas. E na atualidade os professores também buscam 

comodidade, e uma forma tecnológica da versão seria bem-vinda. 

4.1.3. Estratégia de Avaliação do Discente 

Na carreira de professor existe muitos desafios durante todo o percurso 

profissional, mas também existe suas glórias. A satisfação de ver um aluno a 

desenvolver um grande aprendizado da disciplina, a satisfação em vê-lo conquistar 

os objetivos com a sua ajuda, e dentre muitas felicitações que um professor pode ter 

em sala de aula. 

Ter um relacionamento de aproximação com o aluno ajuda em muitos 

aspectos, o professor além de ser o educador de sala de aula, é um ícone que o 

aluno leva por toda a vida, seja pelo lado bom, ou pelo lado ruim.  

Muitas vezes o tamanho da turma, a diversidade cultural, e alguns fatores 

internos ou externos acabam atrapalhando um pouco nestas conquistas de 

aproximação. 

Em um texto elaborado por Ozaí da Silva para subsidiar o debate sobre 

Instrumentos Avaliativos, o mesmo relata as seguintes problemáticas, 

a aluna não frequenta as aulas, mas consegue as melhores notas na 

avaliação do mestre. Este se vê, então, diante do paradoxo de reprová-la – mesmo 

que ela tenha demonstrado que sabe o conteúdo da disciplina – ou aprová-la, 

desconsiderando o aspecto da assiduidade. Ele pode apegar-se à exigência formal 
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da presença nas aulas e decidir pela reprovação. Mas o que importa não é a 

aprendizagem do conteúdo? Por outro lado, ele sabe que a presença física dos 

alunos em sala de aula não indica necessariamente participação efetiva. Os corpos 

estão presentes, mas as mentes ausentes. Ainda mais nestes tempos de tecnologia 

avançada, com celulares e notebooks disponíveis. O aluno pode simplesmente 

estar presente, mas sem qualquer interação. O que fazer? 

É no processo avaliativo que o poder professoral (de definir a nota, classificar, 

aprovar ou reprovar) mais se faz sentir. E assim poder ter subsídios para tomar 

decisões, e ao pensar em um método que pudesse auxiliar o professor a romper 

esses problemas, e não só auxiliar, mas facilitar, pensamos no modelo ESADI 

(Estratégia de Avaliação do Discente), essa ferramenta proporcionará o professor a 

unir todas as informações relevantes sobre seus alunos, e que em um só lugar 

possa formar ideias, e com isso um maior conhecimento e informações minuciosas 

sobre os seus alunos. 
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A figura 4 mostra, a estrutura formada para o ESADI, no qual os tópicos foram 

colocados de forma que o professor tivesse uma boa análise da turma, e que de 

forma sistemática obtenha uma aproximação com os alunos. 

O objetivo do ESADI é oferecer ao professor um instrumento que ele possa 

avaliar os seus alunos, e mais que isso, coletar dados para reflexões de atividades 

avaliativas, métodos de aprendizagem que flua melhor para o aprendizado dos 

alunos de forma singular e coletiva.  

Dentre os pontos que foram colocados como chave para a execução da 

ferramenta foram: Estratégias de inclusão, Participação, Acompanhamento com os 

responsáveis, Singularidade ou Coletividade, Relação professor-aluno, 

Competências adquiridas, Eficácia nas atividades avaliativas, Envolvimento da 

instituição com os discentes, e Envolvimento do discente com a aula. 

Estratégias de Inclusão – Elaborar estratégias que efetive os objetivos de 

inclusão entre os discentes. E assim possam acolher todos os alunos, sem exceção, 

no sistema de ensino, independentemente de cor, classe social e condições físicas e 

psicológicas.  

Participação – Registrar as participações dos discentes, sejam pela 

frequência ou participações ativas na aula, possibilitando o registro e a analise deste 

componente para efeitos de avaliação do discente. E elaborar estratégias para os 

alunos com alto índice de ausência. 

Acompanhamento com os responsáveis – Será o meio de comunicação 

entre os pais e os docentes, facilitando o docente ter uma ligação maior com o 

discente. E os pais poder ter um maior acompanhamento do desenvolvimento do 

filho, por meios tecnológicos ou em reuniões pedagógicas. 

Singularidade ou Coletividade - Para se manter um bom relacionamento 

precisa-se conhecer o outro lado e entre o mundo dos discentes existem os que 

preferem a singularidade e os que buscam a coletividade. Com boas estratégias o 

professor terá como descobrir e assim poder se aproximar da melhor forma. 

Relação Professor-Aluno – Relação interpessoal, onde o professor deve 

introduzir os processos construtivos como mediadores, para superar as limitações do 

paradigma processo-produto. E elaboração de estratégias de aproximação a partir 

das analises realizadas. 
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Competências adquiridas – Ponto crucial para que todo o contexto 

formalizado pelo TADIC funcione, o professor tem que saber as competências que o 

discente terá que gerar, e manter sob revisão as competências já adquiridas. 

Eficácia nas atividades avaliativas -  São as atividades realizadas com fins 

avaliativos pelo professor, afim de se atingir um objetivo especifico por ele. E ter 

apontamentos sobre cada aluno, e sua análise de cada um, ser mais precisa. A 

ponto de o professor poder tomar decisões com dados próprios e precisos. 

Envolvimento da instituição com os discentes – Formas que a instituição 

possa contribuir na qualidade do aprendizado, suporte aos discentes em diferentes 

contextos educacionais, e a aproximação da mesma a respeito da necessidade do 

discente enquanto componente da instituição. 

Envolvimento do discente com a aula – Para que tudo corra bem, o 

docente tem que se empenhar a interagir com os discentes e ter uma boa visão de 

analise, e colocar suas ideias e fatos constatados no dia a dia no TADIC, e métodos 

que facilite a sua interação. E esse bloco fica reservado para os apontamentos do 

educador. 

A interação Professor-Aluno é muito importante do desenvolvimento do 

ensino-aprendizagem do aluno, e o ESADI busca facilitar essa interação. Por meios 

de pontos cruciais no dia a dia de aula. Uma ferramenta onde o professor terá um 

fácil acesso diário e poder ser alterado e implementado diariamente sendo essa uma 

vantagem de uso da mesma.  

O ESADI oferece algumas vantagens como aproximação da família, pelos 

pontos chaves que o professor iria debater com os mesmos, busca métodos onde os 

alunos melhorem em suas avaliações, o envolvimento da instituição e professores 

com os discentes, fazendo com que o fluxo de ensino seja mais coerente. Porém 

uma desvantagem do ESADI é pelo fato do aluno não ter o espaço de citar ou até 

mesmo incrementar no ESADI, o professor por meios de analises pode vir a incluir 

algumas sugestões e casos subjetivos, mas o próprio aluno não teria essa liberdade 

na ferramenta. 

4.1.4. Estratégia de Avaliação do Docente 

Com o avanço tecnológico os discentes estão cada vez mais habituados a 

ferramentas tecnológicas e em busca de inovações em todos os aspectos. E na 

escola eles não são diferentes, querem que a interação do professor-aluno seja 
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diferenciada no modelo tradicional adotado nas escolas. Mas por serem obcecados 

por essa busca, muitas vezes não conseguem perceber a importância da 

metodologia abortada. 

E com a criação do ESADO (Estratégia de Avaliação do Docente) ferramenta 

que representa um importante instrumento de aferição, acompanhamento e 

conhecimento da qualidade de ensino oferecido, e assim os alunos terá pontos a 

serem debatidos e repensados por ambas as partes. 

Paulo Freire diz que, “A educação é um ato de amor, por isso, um ato de 

coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à 

discussão criadora, sob pena de ser uma farsa.”  

O objetivo do ESADO é ser uma ferramenta que tenha dados para um debate 

de alunos e professor, e um instrumento avaliativo que proporcionará aos alunos a 

participação efetiva na busca pela excelência do ensino e, aos professores, os 

retornos esperados e muitas vezes necessários ao bom andamento de suas práticas 

didático-pedagógicas, onde o professor será o objeto de avaliação e poderá em 

debates através dos resultados obtidos pela ferramenta, expor as escolhas de seus 

métodos ou outros pontos de suas aulas.  

A ferramenta foi distribuída com os tópicos a seguir: Didática do docente, 

estratégia do docente na resolução de problemas, Críticas da metodologia aplicada, 

Sugestões de metodologias, Ações tomadas pelo docente em consequência dos 

feedbacks recebido pelos discentes, Domínio teórico e metodológico, Estratégia de 

tornar o conteúdo mais acessível para os alunos, Nível de motivação e dinamicidade 

das aulas ministradas, e Cronograma de recebimento das avaliações. 
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Didática do Docente – Define se o educador está exercendo uma boa 

didática, onde uma boa didática contribui de forma significativa para o aprendizado 

dos discentes. 

Estratégia do docente na resolução de problemas – O professor será 

avaliado por suas escolhas e atitudes, em ocasiões inesperadas. Seja com 

problemas físicos do ambiente de aula, ou qualquer outro empecilho que ocorra. 

Algo irá proporcionar um desenvolvimento pessoal no educador, quando for 

questionado por alguma decisão. 

Críticas da metodologia aplicada – Os alunos irão explicitar sobre as 

metodologias que o docente vem aplicando. Se está sendo plausível para o 

desenvolvimento dos alunos, ou se é uma metodologia que acaba dificultando. 

Sugestões de metodologia -  Apontamentos feitos pelos discentes, no que 

se refere aos seus métodos preferidos para determinados conteúdos. Metodologia 

que acreditam ser a correta, e a partir de informações gerar debates e se achar uma 

melhor maneira. 

Ações tomadas pelo docente em consequência dos feedbacks recebido 

pelos discentes – Desdobramentos dos feedbacks realizados pelos discentes. 

Após os apontamentos dos feedbacks, o educador deve analisar cada opinião, e 

colocar em prática aquilo que em modo geral estava sendo percebido por todos os 

discentes, e o aceitamento de sugestões de diferentes tipos. 

Domínio teórico e metodológico – Definição do domínio do professor na 

disciplina, e em conteúdos específicos. E na escolha da metodologia aplicada, se o 

mesmo se saiu bem, ou necessita de um aprendizado sobre o método. Normalmente 

em aula, os discentes fazem muitos questionamentos, será um bom momento para a 

análise desde tópico. 

Estratégia de tornar o conteúdo mais acessível para os alunos - Quando 

o conteúdo abordado é relacionado a vivência do discente, a forma a qual o mesmo 

irá se apropriar do conteúdo é bem mais vantajosa. 

Nível de motivação e dinamicidade das aulas ministradas – As aulas por 

muitas vezes, são consideradas chatas, por sempre ser a mesma coisa. E a 

inovação dentro da sala de aula, ajuda o discente na construção de seu 

aprendizado. E atualmente isso está mais presente nas salas de aula, e o aluno 

poderá avaliar o dinamismo do educador.  
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Cronograma de recebimento das avaliações – O educador que for fazer 

uso dessa ferramenta, irá disponibilizar horários para entrega da ferramenta 

preenchida, e o dia da discussão entre ambas as partes.  

Com os resultados desta avaliação é possível rever, planejar e aplicar ações 

que visem a constante busca pela melhoria do relacionamento professor-aluno. Com 

as análises da ferramenta, o professor poderá ter uma maior qualidade em seu 

trabalho. A ferramenta irá proporcionar ampliação em suas metodologias, pois 

sempre estará em discussões, e com isso se aprimorar a cada aula, e de forma 

contínua ter uma aprendizagem junto dos alunos. 

A desvantagem do ESADO é que o aluno possa ser intimidado por sua 

identificação nas horas do debate entre alunos e professores, ou de apenas o 

preenchimento sincero da ferramenta, fazendo que o mesmo tenha receio da 

avaliação do professor após a análise de seus argumentos, e venha se prejudicar 

posterior as análises.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No desenvolver desse trabalho, ficou notório que a educação sempre está em 

constante evolução e na busca de melhorias educacionais. Após analisar o cenário 

administrativo e o educacional, percebemos que ambos não caminham juntos em 

suas concepções. A âmbito administrativo é fundamentado em 4 pilares, dentre 

deles a organização, que contribui muito para um bom desenvolvimento de ensino-

aprendizagem, a fins de planejamentos estratégicos.   

Também ficou evidente no decorrer das diversas fases do trabalho que o 

processo educacional teve grandes mudanças. A colaboração para a introdução de 

ferramentas tecnológicas no âmbito educacional, ainda é mínima. Mas esse cenário 

vem mudando, com professores motivados a sempre estarem em evolução e de 

forma dinâmica acompanhar o processo tecnológico.  

O objetivo do trabalho foi articular as estratégias de organizações por parte 

administrativa, com algumas necessidades organizacionais do processo 

educacional, a ferramenta Canvas é um instrumento usado para planejamentos 

estratégicos de novos negócios. Uma ferramenta ao qual teoricamente trará fortes 

contribuições para o cenário educacional, com a criação de possibilidades da 

inserção da ferramenta no cenário educacional. 

Em uma das atividades avaliativas de Didática, realizada na grade de curso 

ao qual sou vinculado, a proposta da atividade era da encenação de uma realidade 

em sala de aula, onde se iniciava desde o planejamento à avaliação da aula. 

Incluindo problematizações no decorrer da aula, e pude perceber que quando 

fazemos uso de algum instrumento que nos auxilia, e nos permite uma base maior 

de espaços para estratégias, e maneiras de como desenvolver a aula, a ferramenta 

só tende a contribui no processo de desenvolvimento de ensino-aprendizagem.  

As possibilidades foram criadas a partir de adaptações inovadoras da 

ferramenta, que se destaca por ser customizada. Explicitamente o Canvas trará 

benefícios para o meio educacional. Os modelos criados através da adaptação do 

Canvas deixam a proposta futura de análise de sua utilização na prática.  

O leque de possibilidades citados e analisados, são inovadores, o que 

impossibilitou o uso na prática, mas teoricamente possível de identificar que a 

ferramenta trará grandes contribuições para o educador. Como futuro professor, 
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considero que as possibilidades, serão instrumentos que poderão sim, auxiliar na 

prática docente, e em planejamentos educacionais. 

Na construção desse trabalho vários desafios surgiram, sendo o principal o 

tempo para o seu desenvolvimento. Os tópicos criados em cada modelo, não foram 

fáceis de ser elaborados, por ser a chave das adaptações da ferramenta Canvas, e 

assim se fazer útil no processo educacional.  

Mas todo o esforço é retribuído com grandes conquistas e as possibilidades 

criadas foram bem elaboradas, com o pensamento de subsidiar o docente como um 

ótimo instrumento para as estratégias organizacionais de seu trabalho. 

O docente tem passado por muitas dificuldades em seu contexto de trabalho, 

seja por métodos, estratégias, didática, avaliações, e a inserção de ferramentas 

inovadoras em seu cotidiano. O Canvas auxilia o professor a ter em um instrumento 

possibilidades de se planejar, criar, executar e avaliar. Uma ferramenta na qual o 

professor possa guardar suas informações e montar suas estratégias, ao qual dará 

ao educador grandes contribuições para o seu próprio desenvolvimento. 

A conclusão final é que através dos estudos de algumas possibilidades 

criadas ao decorrer do desenvolvimento desse trabalho, é que elas possam a vir 

fornecer suporte ao processo educacional como um todo. 

A seção a seguir apresenta sugestões de trabalhos futuros com o objetivo de 

encorajar a continuidade do trabalho desenvolvido. 
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6. TRABALHOS FUTUROS 

Em relação a trabalhos futuros este trabalho fornece algumas opções no que 

diz respeito a continuidade do desenvolvimento do Canvas em um âmbito 

educacional. Abaixo são citadas algumas das possibilidades: 

 Continuar o estudo das possibilidades de maneira prática, no qual o 

pesquisador irá analisar dados coletados por profissionais da área 

educacional e de discentes em diversos níveis e âmbitos; 

 Como o Canvas é um simples painel, pode facilmente ser construído 

de forma compartilhada. O preenchimento da ferramenta pode ser 

elaborado não só individualmente, mas também de forma coletiva 

presencialmente ou a distância, no qual os arquivos ficam 

compartilhados na nuvem e todos de maneira simultânea possam 

preencher a ferramenta, e ser acessado por vários lugares e nos mais 

diversos dispositivos; 

 Uma outra proposta para a ferramenta Canvas, é ser criado um 

aplicativo próprio para dispositivos mobile, facilitando o seu uso e 

trazendo aos docentes, às instituições e os próprios discentes uma 

flexibilidade maior em ter a acesso a ferramenta e dentre as 

características desse aplicativo poderíamos citar: 

o A criação de uma biblioteca para palavras armazenadas;  

o A facilidade no que diz respeito à entrada de dados na 

ferramenta Canvas;  

o O registro e armazenamento de palavras chaves dos blocos a 

serem customizadas;  

o A forma de armazenar os dados ser bem definida, possibilitando 

ao professor, ter o controle e organização de várias disciplinas e 

turmas diferentes, utilizando o mesmo espaço. 
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