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Sugestões 
de 

dinâmicas:

O constante avanço da 
economia 4.0, que tem 
como intuito aumentar a 
eficiência e produtividade 
dos processos nas 
indústrias, pode inspirar o 
desenvolvimento 
tecnológico na educação. 
Logo, uma oportunidade 
de aplicação no ensino se 
apresenta a fim de 
melhorar a relação 
ensino-aprendizagem.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA



PESQUISA INTERNA REALIZADA NO CEFET
CAMPUS VARGINHA

Foi fomentada uma pesquisa interna no CEFET campus Varginha

para uma coleta de dados com o objetivo de nos auxiliar a

dimensionar o tamanho do problema, segue o link do forms com

as perguntas que foram realizadas:

                            https://forms.gle/hr7xdYJnw1pWjXvn9



Sugestões 
de 

dinâmicas:

● 83% dos alunos afirmam ter dificuldade em 
compreender determinados conteúdos na 
primeira tentativa, como é visto numa 
pesquisa interna realizada no CEFET 
campus Varginha.

● Mesmo os alunos com dificuldade em 
determinados conteúdos conhecendo 
outros estudantes com facilidade no 
mesmo, não há uma conexão entre os 
mesmos, onde 63,6% dos estudantes do 
CEFET campus Varginha, dizem ter 
dificuldade em encontrar suporte para suas 
dúvidas acadêmicas fora da escola mesmo 
que 82% dos alunos participantes da 
pesquisa se disponibilizem para tirar as 
dúvidas de outros alunos com dúvidas nos 
seus conteúdos de domínio.

● Depreendendo do relatado anteriormente, 
existe a necessidade de encontrar auxílio 
acadêmico extraclasse a qualquer 
momento.

APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA



Sugestões 
de 

dinâmicas:

● Como consequência da dúvidas vem 
as notas baixas, onde 54,5% dos 
alunos do CEFET Varginha se dizem 
desmotivados a continuar 
empenhado nos estudos acadêmicos 
em decorrência disso.

● O baixo desempenho acadêmico 
pode gerar prejuízo em 
determinados assuntos acadêmicos, 
embora os alunos ainda tenham 
interesse em melhorar, afirmam 97% 
dos alunos do CEFET campus 
Varginha.

● Caso a dúvida permaneça e o 
desempenho continue decrescendo, 
é possível chegar até em cenários 
como a reprovação acadêmica, 
fracasso no vestibular entre outros.

IMPACTO DO PROBLEMA



Sugestões 
de 

dinâmicas:

Unir alunos que se auxiliem 
com conteúdos acadêmicos, 
apresentando diferentes didáticas 
e formas de compreender o 
conteúdo por meio de um 
encontro prático com outro 
estudante, que tenha um melhor 
domínio sobre determinado 
assunto em um ambiente mais 
flexível.

SOLUÇÃO DESEJADA



Sugestões 
de 

dinâmicas:

A ideia é a criação de uma 
plataforma de socialização para 
integração entre pessoas que 
precisam de auxílio e alunos 
dispostos a auxiliar em 
conteúdos escolares através de 
uma metodologia de 
gamificação, que incentive a 
construção do conhecimento 
compartilhado.

APRESENTAÇÃO DA IDEIA



Sugestões 
de 

dinâmicas:

● Unificar estudantes de todo o 
mundo para que possam 

compartilhar conhecimentos 
acadêmicos

PROPOSTA DE VALOR
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