
Estudiantes  Pais   Educadores

Líderes comunitários Líderes de sistema
E qualquer outra pessoa!

Será necessário milhões de vozes e ideias para reimaginar e transformar a educação. 
Para que mais pessoas possam falar, você pode:

• Acessar bigeducationconversation.org para colocar sua conversa no mapa global e 
compartilhar as principais percepções e aprendizados da sua conversa 

Após sua Big Education Conversation… 

Scan me to 
add your 

conversation
to our map

#

Quem pode iniciar uma Big Education 
Conversation? 

Qualquer pessoa! Seja você um indivíduo 
ou uma organização interessada em 
transformar a educação, você pode usar 
este guia para facilitar uma discussão em 
grupo. Reúna de três a doze pessoas para 
sua conversa, ou mais pessoas, se você 
tiver certeza de que há espaço e tempo 
suficientes para que todos sejam ouvidos. 

Obrigado por participar da Big Education Conversation! 

A Big Education Conversation (Grande conversa sobre educação) está apoiando 
comunidades em todo o mundo a se reunirem e falarem sobre o que realmente 
é a educação e como ela pode mudar no futuro. 

Por que ter uma Big Education 
Conversation?

Conversas sobre o propósito da educação 
são importantes na transformação dos 
sistemas educacionais. Elas ajudam 
diferentes grupos, como estudantes, pais, 
educadores e líderes governamentais, a se 
reunirem e compartilharem suas crenças e 
esperanças. Isso resulta em mudanças que 
incluem uma ampla variedade de opiniões!

Por meio das Big Education Conversations, 
qualquer pessoa pode contribuir para criar 
um propósito e uma visão compartilhados 
para a educação. 

Guia para conversa

• Compartilhar uma foto, citação, ação ou ideia da 
sua conversa para inspirar outras pessoas. Usar 
#BigEdConversation e #millionconversations no Instagram, 
Twitter, Facebook e LinkedIn.

• Pedir para que todos que participaram de sua conversa 
conduzam uma Big Education Conversation por conta 
própria! 

Continue lendo para obter um guia simples de cinco etapas para uma discussão aberta, inclusiva e 
agradável. 

Se você estiver facilitando uma conversa, encontrará as Dicas e um Guia de facilitação detalhado 
em www.bigeducationconversation.org.

http://bigeducationconversation.org
http://www.bigeducationconversation.org


O que você leva como aprendizado da sua conversa?

Você pode compartilhar algo que recebeu da experiência de hoje que levará como 
aprendizado? Pode ser uma citação, ideia, piada, algo que você aprendeu ou que o 
surpreendeu.

Etapa 5 - Aprendizado

Primeiro, reflita sobre suas próprias crenças sobre o propósito da educação. 
Acesse bigeducationconversation.org e responda à pesquisa de cinco perguntas. 
Em seguida, compartilhe e discuta os resultados em grupo. Reserve um tempo 
para estimular a curiosidade sobre as opiniões dos outros.

Etapa 1 - Introdução

Escolha as próximas etapas e assuma um compromisso

• Qual é um pequeno passo que você/seu grupo poderia se comprometer a fazer que mudaria 
positivamente a educação para/em sua comunidade? Há algo que você mesmo poderia fazer 
hoje, esta semana, este mês? Há alguma ação compartilhada que você pode tomar como 
grupo?

• Registre e compartilhe seu compromisso com outras pessoas usando as hashtags 
#BigEdConversation #millionconversations

• Se você for o facilitador, não se esqueça de adicionar sua conversa ao mapa global e dar 
feedback sobre suas percepções.

Etapa 4 - E agora

A educação pode ser transformada. Muitos 
sistemas foram projetados em um momento 
diferente para um propósito diferente. É hora 
de uma atualização do sistema? 

Se você pudesse reimaginar ou reprojetar a 
educação, quais grandes mudanças você faria 
e por quê?

• Escolha um facilitador e, idealmente, alguém para fazer anotações. O trabalho do facilitador 
estimular a curiosidade, inclusão e tornar a conversa divertida!

• Todos os participantes se apresentam e respondem a uma pergunta simples, por exemplo: 
Que cor vem à sua mente quando você pensa na escola? Descreva seu professor favorito em 
uma palavra.

• Discuta brevemente porque você está tendo essa conversa hoje. O que grupo espera que 
resulte dessa conversa?

Etapa 2 - 
O que é

Off-line? Em seguida, 
discuta estas perguntas:

Qual você acredita ser o 
objetivo da educação? Outras 
pessoas compartilham essa 
crença com vocã?

O que seu sistema 
educacional atualmente 
prioriza e você está satisfeito 
com isso?

Etapa 3 - E se
Seja divertido, 

criativo e reinvente a 
educação

Uma Big Education Conversation em cinco etapas

Escreva e tire uma foto ou registre seu compromisso:

“Vou escrever um artigo com 
minhas ideias de mudança para 
o jornal local” 

“Vou facilitar uma BEC na 
minha escola!”

Obrigado por participar!




