SAS lançará portal para auxiliar escolas no processo de implantação da BNCC
Plataforma vai promover reflexões sobre os desafios de implementar a Base Curricular
e apresentar um novo projeto que trabalha as habilidades socioemocionais em sala de
aula
O SAS Plataforma de Educação participará por mais um ano da Bett Educar, maior
evento de educação da América Latina, que acontece entre os dias 14 e 17 de maio, no
Transamérica Expo Center. Neste ano, a empresa vai lançar o +Atitude, ferramenta
didática que estimula, em sala de aula, o desenvolvimento das habilidades
socioemocionais. Outra novidade será a apresentação do novo portal sobre a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio. O SAS ainda vai promover
rodadas de palestras para debater os desafios da BNCC.
“De acordo com dados do Banco Mundial, 65% dos jovens do Ensino Fundamental
estarão ocupando profissões que nem existem ainda. Então, a maior reflexão que
podemos fazer neste evento é dizer que o futuro já chegou”, analisa Ademar Celedônio,
diretor de Ensino e Inovações Educacionais do SAS. “Com esta indicação, podemos
trazer exemplos de uma série de coisas que já estão em prática. O mais interessante
será mostrar como a temática está alinhada com a abordagem da BNCC e o impacto que
isso já tem no nosso dia a dia”, completa.
Com essa reflexão, os diretores do SAS, Ademar Celedônio e Marcos Moriggi, estão
entre os palestrantes confirmados do Congresso Bett Educar 2019 com os respectivos
temas: “BNCC: Tecnologia e inovação na prática” e “Os desafios da implantação da BNCC
nas escolas”.
Ademar vai mostrar elementos de tecnologia ligados às habilidades da BNCC,
explorando os eixos da comunicação e cultura digital, dois campos de estudo presentes
na BNCC. Além disso, ele também vai mencionar o impacto dessa mudança tecnológica.
Alinhado com este momento de transformação, professores e gestores terão ainda mais
versões práticas sobre os desafios que as escolas devem passar até 2020 – que é o prazo
da implementação da BNCC nas escolas.
Já Moriggi vai abordar as dimensões das mudanças. “A proposta é levar uma reflexão
aos gestores e professores, para que observem que a mudança é interna, de adaptação,
quebra de paradigmas na sala de aula, mas também um período que vai demandar uma
atenção às famílias, que também são auxiliares para este desenvolvimento”, afirma.
No estande do SAS, profissionais de educação vão discutir outros aspectos relacionados
à Base Curricular, como os desafios de implementação nas escolas, as mudanças
comportamentais dos professores e alunos, além da oportunidade de adotar recursos
tecnológicos de forma mais eficiente.
As inscrições estão abertas para visitantes e podem ser realizadas pelo link:
https://www.bettbrasileducar.com.br/visitante .
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Sobre o SAS Plataforma de Educação
O SAS é uma Plataforma de Educação que desenvolve conteúdo, tecnologia e serviços
para mais de 780 escolas em todo o Brasil. O SAS faz parte da Arco Educação, uma
startup focada em soluções educacionais para o ensino básico que alia educação de
excelência e gestão eficiente.
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