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PED BRASIL: O QUE É? 

• PED Brasil é um programa piloto de formação de professores  

com foco no ensino de matemática desenvolvido pelo Centro 

Lemann da Universidade Stanford. 

• O PED Brasil foi desenhado tendo como base o 

programa de formação de professores 

da Universidade de Stanford.



PED BRASIL: QUEM SOMOS? 



PED BRASIL: OBJETIVOS 

• Desenvolver e implementar no Brasil um programa de 

formação docente baseado na melhor pesquisa e prática 

disponível no mundo sobre como formar bons 

professores. 

• Conectar a pesquisa e a prática internacional mais 

recente sobre o ensino e aprendizagem da Matemática à 

formação docente e ao currículo das escolas de 

educação básica. 

• Capacitar e apoiar instituições formadoras de 

professores no Brasil a desenvolverem-se como centros 

de excelência em formação docente. 



Pesquisa e Prática

• Como formamos bons professores? 
• Qual a base de conhecimento para a docência? 
• Quais são os modelos pedagógicas que devemos 

empregar no ensino de professores? 
• Qual o papel que a prática deve ocupar na formação 

docente? 

• Quais são as características de um programa 

desenhado e implementado à partir dessas 

evidências?  

• Como adaptamos o que tem de mais avançado 

para o contexto e a realidade brasileira? 



PED BRASIL: CURRÍCULO

Introdução 
ao curso

(4 aulas)

Gestão e 
organização de 

sala de aula

(12 aulas)

Ensino e 
aprendizagem 
centrados no 

estudante

(12 aulas)

Planejando o 
Currículo

(12 aulas)

Avaliação para a 
aprendizagem

(12 aulas)

Currículo, 
Ensino e 

Avaliação em 
Matemática 

01 (12 aulas)

Trabalho em 
grupo em salas 

de aula 
heterogêneas

(12 aulas)

Currículo, 
Ensino e 

Avaliação em 
Matemática 

02 (12 aulas)

Currículo, Ensino 
e Avaliação em 

Matemática 

03 (12 aulas)

Mentoria no 
desenvolvimento 
de professores

(12 aulas)

Projeto final: 
construindo o 

portfólio

(8 aulas)



Prática em sala 
de aula

Dimensão

Clínica

Dimensão 
Acadêmica

PED BRASIL: OBJETIVOS 

As dimensões 
acadêmica e clínica 

estão 
estreitamente 
conectadas em 

cada módulo a fim 
de garantir a 
coerência do 

programa. 



PED BRASIL: OBJETIVOS 

• Desenvolver e implementar no Brasil um programa de 

formação docente baseado na melhor pesquisa e prática 

disponível no mundo sobre como formar bons 

professores. 

• Capacitar e apoiar instituições formadoras de 

professores no Brasil a desenvolverem-se como 

centros de excelência em formação docente. 

• Conectar a pesquisa e a prática internacional mais 

recente sobre o ensino e aprendizagem da Matemática à 

formação docente e ao currículo das escolas de 

educação básica. 



PED BRASIL:O QUE PRODUZIMOS?

• Programa com 10 módulos  (480 horas)
• Programa detalhado de cada módulo

• Bibliografia e proposta de trabalhos parciais e finais 

• Rubricas e critérios de correção dos relatórios e trabalhos

• Instrumentos e protocolos de observação de aula e de feedback 

ao professor

• Padrões profissionais 

• Instrumentos e critérios para avaliação final do 

desempenho do professor 

• Ferramenta e portal para upload de vídeos de 

aula e acompanhamento do professor



• Formação do corpo docente das instituições parceiras com 

a equipe de Stanford no Brasil (4 semanas presenciais)

• Grupos de trabalho para elaboração dos Planos de Aula de 

todas as aulas (10 encontros virtuais/módulo) 

• Apoio e monitoramento da implementação

• Avaliação do programa e de sua implementação

PED BRASIL:O QUE PRODUZIMOS?



PED BRASIL: OBJETIVOS 

• Desenvolver e implementar no Brasil um programa de 

formação docente baseado na melhor pesquisa e prática 

disponível no mundo sobre como formar bons 

professores. 

• Capacitar e apoiar instituições formadoras de 

professores no Brasil a desenvolverem-se como centros 

de excelência em formação docente. 

• Conectar a pesquisa e a prática internacional 

mais recente sobre o ensino e aprendizagem 

da Matemática à formação docente e ao 

currículo das escolas de educação básica. 



PED BRASIL: MATEMÁTICA





OBRIGADA!


