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A Opet INspira é a concretização de um sonho coletivo em ter uma plataforma
educacional própria da Editora, criada com o DNA dos sistemas de ensino Sefe e
Soluções Educacionais, atendendo a suas diretrizes teórico-metodológicas e às
especificidades das escolas conveniadas das redes pública e privada de ensino.
A plataforma educacional Opet INspira é responsiva, ou seja, pode ser acessada em
computadores e dispositivos móveis também. Muito além de um portal, é um sistema
de gestão de aprendizagem – LMS – completo porque possibilita aos docentes a
criação de trilhas, roteiros e objetos educacionais personalizados para os estudantes.
A Opet INspira contém materiais didáticos e objetos educacionais digitais de qualidade
– como vídeos, áudios, apresentações e quizzes – criados por especialistas e alinhados
aos materiais didáticos da Editora Opet.
O acesso à plataforma se dá de forma exclusiva às escolas conveniadas mediante
usuário ( login ) e senha individual. Os Termos de Uso e as Políticas de Privacidade da
Opet INspira estão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD
n.º 13.709/2018, garantindo a segurança dos dados de estudantes, professores e
gestores.
A Opet INspira tem recursos de tecnologia assistiva que apoiam a educação inclusiva,
ferramentas de comunicação e instrumentos avaliativos, além de permitir a realização
de pesquisas e outras atividades de forma segura e apropriada ao ambiente escolar.
Para docentes e gestores ainda nas etapas iniciais de apropriação das Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e de competências digitais, a Opet
INspira conta com tutoriais em formato de vídeo e PDF que auxiliam e orientam na
utilização dos recursos disponíveis. Basta acessar e aprender!
Uma plataforma educacional muito completa em desenvolvimento, aprimoramento
e atualização constantes. Como toda tecnologia educacional de qualidade, a Opet
INspira está sempre em movimento!
Nas modalidades presenciais, a distância ou híbridas, o uso de uma plataforma
educacional como a Opet INspira contribui muito para as práticas educacionais e para
o desenvolvimento da Cultura Digital – a competência 5 da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) – nas escolas conveniadas.
Leia, acesse, navegue, conheça os recursos educacionais digitais disponíveis,
INove, INstrumentalize, INclua, INteraja e INspire-se!

Plataforma Educacional
Opet INspira
Opet INspira é a plataforma educacional de recursos digitais da Editora Opet que conta
com acervo de objetos, conteúdos e ferramentas de apoio cujo objetivo é ajudar o docente
a cumprir com seu compromisso com a aprendizagem significativa do estudante.
O acesso à plataforma é realizado por gestores, docentes e estudantes mediante
usuários ( logins ) e senhas individuais, pois os objetos, os recursos educacionais e as
ferramentas digitais da plataforma são disponibilizados de acordo com o perfil de acesso
do usuário.

A Opet INspira apresenta uma interface intuitiva, o que torna fácil a navegação,
a busca e o acesso aos recursos educacionais digitais pelos usuários.
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Conta também com acervo de objetos e ferramentas de apoio, contemplando
o trabalho com diferentes etapas, áreas do conhecimento e componentes
curriculares que contribuem com a prática pedagógica de gestores e
docentes, servindo de estímulo ao processo de ensino-aprendizagem.
Apresenta também orientações para uso de seus recursos no formato de
vídeo e em PDF para download e impressão. Para isso, basta acessar a
área de Tutoriais ou a Trilha de Aprendizagem chamada “Tutoriais – Inspira”
disponíveis na própria plataforma.

VAMOS CRIAR UMA TRILHA?

Acesse
www.opetinspira.com.br
com seu usuário e clique no botão Trilhas.
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Tutoriais INspira: Navegação na Plataforma
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Docente
MATRICULAR-SE AGORA

Editora Opet (2,5)

Descrição
Tutorial de navegação e acesso aos recursos da Plataforma Educacional INspira
LIVRO DIGITAL

Grade curricular deste roteiro

Expandir tudo

AGENDA

AVALIAÇÕES

APRESENTAÇÕES

ÁUDIO

13 aulas
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SIMULADORES
BRITANNICA ESCOLA
ROTEIROS DE ESTUDO
TRILHAS

Vídeo
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Trilha

PDF

Acessibilidade
A Lei n.º 10.098/2000 afirma que a acessibilidade consiste em
possibilidades e condições de alcance para acesso e utilização
de todos. Colaborando com uma educação verdadeiramente
inclusiva, a Opet INspira oferece recursos de acessibilidade para
todos os seus usuários.
O Menu de Acessibilidade é um recurso que oferece ampla
seleção de funções que os usuários podem combinar para
atender às suas necessidades individuais de acessibilidade
como: teclas de navegação, leitor de página, tamanho do texto
e do cursor, espaçamento de texto, contraste, entre outros.

Além disso, a Opet INspira conta com recurso digital Hand

Talk , que traduz simultaneamente conteúdos em português
para a língua brasileira de sinais (Libras) e tem por objetivo
a inclusão social de pessoas surdas. Basta clicar no botão
e selecionar o texto da página: automaticamente o Hugo,
intérprete virtual, traduz o conteúdo para Libras.

Opet INspira é tecnologia educacional, INclusiva e INspiradora
ao alcance das mãos!

A plataforma educacional Opet INspira
disponibiliza objetos educacionais digitais de
qualidade, que possibilitam aos estudantes o
desenvolvimento das habilidades que permitem
construir o seu conhecimento e desenvolver
os mecanismos necessários para progredir em
seus estudos. Conheça alguns destes a seguir:

Livro
Digital
Os livros didáticos e paradidáticos
das coleções adquiridas pelas escolas
conveniadas estão disponíveis na plataforma
Opet INspira para os gestores e os docentes.
Além do trabalho com os conteúdos
curriculares, os livros digitais são perfeitos
para o trabalho com o letramento digital!

Áudios
As músicas e os contos dos materiais
didáticos da Editora Opet adquiridos
pelas escolas conveniadas também estão
disponíveis na plataforma e podem ser
ouvidos no modo on-line ou baixados para
o modo off-line . Além disso, a Opet INspira
também disponibiliza outros conteúdos
educacionais em formato de áudio como
parlendas, “Som de quê?”, podcasts e hinos
cívicos.

Imagens
A Opet INspira conta com um banco de
Imagens que podem ser utilizadas por
docentes e estudantes em atividades
educacionais diversas. Contém imagens
licenciadas em alta resolução em formato
.jpg, organizadas em categorias para serem
facilmente localizadas e utilizadas com
finalidades educacionais.
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Britannica
Escola
Para enriquecer ainda mais as pesquisas
e atividades escolares, a Opet INspira
disponibiliza o acesso à plataforma de ensino
e aprendizagem para o Ensino Fundamental
da Britannica Digital Learning . A Britannica
Escola conta com enciclopédia, dicionário,
biografias, vídeos, atlas, jogos, mais de 7 600
imagens e recursos multimídia!

Simuladores
Especialmente para os anos finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio a plataforma
educacional Opet INspira apresenta um banco
de recursos educacionais digitais do tipo
Simuladores, que proporcionam aos estudantes
uma experiência mais rica e completa,
oportunizando a experimentação e a verificação
de hipóteses de fenômenos da natureza e
relações de causa e efeito. Estão organizados
por componentes curriculares e com um
recurso de busca que facilita ainda mais a
localização do Simulador a ser utilizado.

Provas
Bimestrais
Provas Bimestrais é um recurso que disponibiliza
em arquivo aberto um conjunto de questões
relacionadas aos conteúdos bimestrais dos
livros didáticos adquiridos pelas escolas
conveniadas, para que os docentes possam
utilizar, complementar e/ou modificar facilitando
e agilizando o tempo de criação de seus
instrumentos avaliativos. São oferecidos dois
modelos de prova (Versão A e Versão B) em
formato Word, para cada bimestre e ano, cada
um com 10 questões. Cabe ao professor optar
pelo modelo desejado ou mesclar as questões de
ambos os modelos. As provas estão organizadas
por componentes curriculares e com um recurso
de busca que facilita ainda mais a localização do
instrumento avaliativo a ser utilizado.
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Opet INspira
é tecnologia
educacional,
INstrumentalizadora
e INspiradora ao
alcance das mãos!
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Trilhas de
Aprendizagem
e Roteiros de
Estudo
Muito além de um portal, a plataforma educacional
Opet INspira é um Learning Management

System (LMS), ou seja, um sistema de gestão da
aprendizagem que possibilita a criação de Trilhas
de Aprendizagem nas quais o docente pode
disponibilizar Roteiros de Estudos com objetos
educacionais digitais relacionados aos conteúdos a
serem aprendidos pelos estudantes.

Docente 1

Cultura Digital: Apresentação
110

(5,0)

Docente
MATRICULAR-SE AGORA

Editora Opet (2,5)

Descrição
Aqui você encontrará os vídeos de orientação para INspirar, ampliar e potencializar o uso das seções e propostas Almanaque do Mestre:
Cultura Digital.
Acesse, navegue, assista, compartilhe e conecte-se!
Abraços INspiradores,
Prof.ª M.e. Cristina Pereira Chagas
Grade curricular deste roteiro

Expandir tudo

Roteiro de vídeos de apresentação e orientação pedagógica do Almanaque do Mestre: Cultura Digital.

Avaliações
Este roteiro ainda não recebeu avaliações.

Fórum
Este roteiro ainda não recebeu avaliações.
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1 aula

As Trilhas de Aprendizagem
e os Roteiros de Estudos
podem ser compostos
por Temas que organizam
didaticamente os objetos
educacionais digitais como:
textos, áudios, vídeos,
arquivos PDF, quizzes, entre
outros.

Os docentes podem
disponibilizar aos estudantes
objetos educacionais digitais
autorais, bem como aqueles
que estão na Biblioteca e
fazem parte do acervo da
plataforma educacional
Opet INspira, alinhados às
coleções de livros didáticos
da Editora Opet.

A criação de Trilhas e Roteiros é fácil, intuitiva e todas as
etapas de criação são apoiadas por tutoriais em formato
PDF e em vídeo criados especialmente para os docentes
e disponibilizados na própria Opet INspira.

VAMOS ACESSAR A TRILHA DE
APRENDIZAGEM DO ALMANAQUE DO
MESTRE: CULTURA DIGITAL?
Comece digitando o endereço
www.opetinspira.com.br em seu
navegador de internet.

Seja bem-vindo

E-mail
Senha

Entrar
Lembrar-me

Esqueci a senha

Tutoriais
Termo de Uso e Privacidade

Em seguida, digite seu Usuário,
Senha e clique em Entrar.

Apresentações
Sequências Didáticas
A plataforma educacional Opet INspira apresenta
sequências didáticas para os anos finais do Ensino
Fundamental no formato de Apresentações. Os
conteúdos das Apresentações são criados por
especialistas das áreas do conhecimento. Estão
organizadas por componente curricular e alinhadas
com as coleções de livros didáticos da Editora Opet.

A Opet INspira disponibiliza
diversos recursos que
possibilitam visualizar em tela
cheia, baixar, editar, salvar
no OneDrive ou até mesmo
imprimir a Apresentação no
formato PDF.

Liberdade:
ilusão ou realidade?
Objetivo

Infinitivo, gerúndio
e particípio

OBJETO DE CONHECIMENTO
ƒ

Locuções verbais e formas nominais dos verbos: infinitivo,
gerúndio e particípio

Objetivo

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
ƒ Estudar as formas nominais dos verbos (infinitivo, gerúndio e
particípio) e as locuções verbais construídas com eles.

Habilidade


BNCC (EF06LP05) – Identificar os efeitos de sentido dos
modos verbais, considerando o gênero textual e a intenção
comunicativa.
Ponto de partida

A organização das Apresentações segue a lógica do
projeto pedagógico da coleção Cidadania. Assim,
apresenta o objeto de conhecimento, em seguida o
objetivo de aprendizagem e a habilidade da BNCC.

Leia atentamente a tira a seguir:

Em consonância com a pedagogia histórico-crítica
de Saviani, todas as Apresentações contêm seções
QUINO, J. L. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 224. Tira 2.

Agora, responda: nos três primeiros quadrinhos, quantos e quais Problematização
verbos são encontrados?

visíveis aos estudantes como: Ponto de partida,
Problematização, Intervenção, Criação/avaliação e
Compartilhamento.

Quais são as formas nominais dos verbos e por que eles
compõem locuções verbais, em nossa língua?

Para cada uma dessas seções, as Apresentações
contam com slides ocultos (visíveis apenas aos
docentes), contendo sugestões e orientações

Intervenção

aos professores. Sem dúvida, este é um recurso
educacional digital feito de professor para professor!

Releia a tira de Mafalda.
A seguir, resolva os exercícios 1, 2 e 3.

Criação - Avaliação

p. 20
Agora, produza uma tira com 3 a 6 quadros com o tema
“Liberdade: ilusão ou realidade?”. Sua produção deve,
obrigatoriamente:
 ڮCombinar linguagem verbal e não verbal.
 ڮUtilizar ao menos duas locuções verbais com as formas

nominais estudadas.

Compartilhamento

Criem uma exposição no pátio da escola ou nos murais,
para que os demais colegas reflitam sobre o tema.

Vídeos
Para estudantes e docentes de todas as
etapas de ensino, a plataforma educacional
Opet INspira conta com um rico acervo de
vídeos criados por especialistas das áreas
do conhecimento e alinhados às coleções
de livros didáticos da Editora Opet.
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Os vídeos estão organizados em ordem alfabética e com um
recurso de busca que facilita ainda mais a localização do vídeo
a ser assistido. São vídeos em diferentes formatos como:

Videoaulas

Banco de atividades

Infográficos

Whiteboards

Gêneros textuais

Humm! Que delícia!

Além disso, a
Opet INspira
conta com
séries de
vídeos como:

Faça você mesmo!

Brincadeira divertida!

Novidades
INspiradoras!

Como toda tecnologia educacional
de qualidade, uma plataforma
educacional deve estar sempre em
movimento! Conheça os recursos já em
desenvolvimento e que em breve estarão
disponíveis para as escolas conveniadas
exclusivamente na Opet INspira!

Quizzes
Os Quizzes são recursos educacionais
digitais exclusivos da plataforma educacional
Opet INspira que possibilitam aos docentes
aplicarem elementos de Gamificação em
suas aulas, tornando a aprendizagem dos
estudantes cada vez mais lúdica e divertida!
Docente 1

Além das perguntas e
respostas criadas pelos
especialistas e alinhadas
aos materiais didáticos da
Editora Opet, os docentes
das escolas conveniadas
poderão criar seus próprios
Quizzes, personalizando a
aprendizagem dos estudantes.
LOREM

LO
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São Perguntas do tipo:

Correlação de palavras:
questões que apresentam
diferentes opções de
palavras ou imagens, em
que o estudante seleciona
a resposta clicando nas
opções desejadas.

Questão aberta:
questões abertas
para o estudante
digitar a resposta
de forma sucinta.

Múltipla escolha: questões
que apresentam diferentes
opções de resposta
(alternativas), em que o
estudante escolhe apenas
uma opção.

Na Opet INspira, ao final de
cada quiz, o próprio estudante
tem acesso ao seu Placar no
qual poderá acompanhar em
tempo real o seu desempenho
e aproveitamento. À medida
que consegue avançar nos
quizzes, o estudande desperta
seu interesse pelos conteúdos,
sente-se estimulado com o
aprendizado e melhora seu
desempenho pedagógico.

Opet INspira é
tecnologia educacional,
engajadora e INspiradora
ao alcance das mãos!

Educação Infantil
A plataforma educacional Opet INspira terá uma seção exclusiva com interface lúdica
e apropriada para as crianças e os educadores da Educação Infantil! Nesta seção, a
criança tem acesso a conteúdos, como histórias, músicas, vídeos, jogos, atividades,
potencializando a aprendizagem de forma lúdica. INspirações e encantamentos à vista!
A seção da Educação Infantil será subdividida em:

Cristina Chagas

EDUCAÇÃO INFANTIL

PARA FICAR
MAIS SABIDO!

UMA HISTÓRIA,
POR FAVOR!

CANTA, CANTA
MINHA GENTE!

BRINCADEIRA
DIVERTIDA!

MÃO NA
MASSA!

Cristina Chagas

EDUCAÇÃO INFANTIL

PARA FICAR
MAIS SABIDO!

SOM DE QUÊ? MEIOS DE
TRANSPORTE

UMA HISTÓRIA,
POR FAVOR!

CANTA, CANTA
MINHA GENTE!

EDUCAÇÃO INFANTIL - MUNDO
ANIMAL - GALINHA

BRINCADEIRA
DIVERTIDA!

EDUCAÇÃO INFANTIL - MUNDO
- ANIMAL: BORBOLETA

MÃO NA
MASSA!

PESQUISAR

EDUCAÇÃO INFANTIL MUNDO - ANIMAL - GATO

Para ficar mais sabido! Quem não quer ficar mais sabido, não é mesmo? Nesta seção
são apresentados vídeos, álbuns de fotografias e outros objetos que subsidiam as
crianças com informações sobre diferentes assuntos relacionados ao mundo natural
e social. Cada objeto digital busca contribuir para a ampliação do conhecimento da
criança, instigando-a a refletir e fazer uma leitura crítica sobre cada assunto.

Uma história, por favor! Era uma vez, num mundo que INspira... Um vasto
repertório de histórias e poesias em forma de vídeo e áudio, narrados por
contadores de histórias que encantam as crianças de todas as idades. Aqui
também é possível obter indicações de livros infantis para leitura da criança,
do professor e da família.

Cristina Chagas

EDUCAÇÃO INFANTIL

PARA FICAR
MAIS SABIDO!
UMA HISTÓRIA,
POR FAVOR!

OS TRÊS PORQUINHOS

BRANCA DE NEVE

CANTA, CANTA
MINHA GENTE!

BRINCADEIRA
DIVERTIDA!

CHAPEUZINHO VERMELHO

MÃO NA
MASSA!

PESQUISAR

A HISTÓRIA DOS TRÊS URSOS

Cristina Chagas

EDUCAÇÃO INFANTIL

PARA FICAR
MAIS SABIDO!

ALECRIM

UMA HISTÓRIA,
POR FAVOR!

MINHOCA

CANTA, CANTA
MINHA GENTE!

BRINCADEIRA
DIVERTIDA!

PEIXE VIVO

MÃO NA
MASSA!

PESQUISAR

RODA, PIÃO

Canta, canta minha gente! Rico material sonoro composto por
uma coletânea de canções da cultura popular. Muitas canções
foram gravadas com a participação de crianças, estimulando a
criatividade e a capacidade musical de quem ouve.

Brincadeira divertida! Nesta seção a diversão está garantida! A alegria
dos personagens Menino e Menina contagia as crianças. Eles ensinam,
em vídeo, diversas brincadeiras que inserem as crianças na cultura e
resgatam tradições de outras gerações.

Cristina Chagas

EDUCAÇÃO INFANTIL

PARA FICAR
MAIS SABIDO!

UMA HISTÓRIA,
POR FAVOR!

BRINCADEIRAS DE MÃO COM OS
PALHAÇOS ALÍPIO & SOMBRINHA (PARTE 01)

CANTA, CANTA
MINHA GENTE!

BRINCADEIRAS DE MÃO COM OS
PALHAÇOS ALÍPIO & SOMBRINHA (PARTE 02)

BRINCADEIRA
DIVERTIDA!

MÃO NA
MASSA!

BRINCADEIRAS DE MÃO COM OS
PALHAÇOS ALÍPIO & SOMBRINHA (PARTE 03)

PESQUISAR

LÍNGUA DO “P” COM OS PALHAÇOS
ALÍPIO & SOMBRINHA

Cristina Chagas

EDUCAÇÃO INFANTIL

PARA FICAR
MAIS SABIDO!

UMA HISTÓRIA,
POR FAVOR!

EDUCAÇÃO INFANTIL DOBRADURA COALA

EDUCAÇÃO INFANTIL DOBRADURA COPO

Mão na massa! Quer fazer uma receita? Confeccionar
um brinquedo? Construir um jogo? Montar um boneco?
Mão na massa mostra como. Objetos digitais em vídeo e
PDF contribuem como inspiração para a criança soltar a
imaginação e a criatividade.

CANTA, CANTA
MINHA GENTE!

BRINCADEIRA
DIVERTIDA!

EDUCAÇÃO INFANTIL DOBRADURA RAPOSA

PESQUISAR

MÃO NA
MASSA!

EDUCAÇÃO INFANTIL DOBRADURA RATO

JOGOS
DIGITAIS
A nova seção Educação Infantil contará com
jogos digitais que, além de proporcionar o
contato com recursos tecnológicos, audiovisuais
e multimídia, possibilitarão às crianças aprender
lúdica e significativamente com atividades
pedagógicas divertidas e interativas!

São jogos digitais em língua portuguesa e inglesa,
com interface atraente e engajadora que conta
com múltiplos recursos como sons, imagens e
animações. Desenvolvidos por especialistas, com
objetivos pedagógicos claros que possibilitam
às crianças o estímulo ao desenvolvimento de
seus conhecimentos, imaginação, criatividade,
experiências sensoriais e cognitivas.

Conheça, encante-se e INspire-se com alguns destes jogos:

Brincando com as Formas. O objetivo
deste jogo é que a criança produza
desenhos explorando a diversidade
de formas, cores e complementos,
estabelecendo aproximações com
noções matemáticas relacionadas a
espaço e forma.

Como se Escreve? O objetivo deste
jogo é que a criança identifique a
forma correta de escrever o nome dos
animais apresentados levantando e
testando hipóteses sobre o sistema
de escrita alfabético.

Pop the Ballons – Alphabet. Jogo
em língua inglesa cujo objetivo é que
a criança identifique as letras e a
sequência do alfabeto.

Jogo da Memória – Aves. O objetivo
deste jogo é que a criança identifique
o par de diferentes espécies de aves,
desenvolvendo a atenção e a memória
e ampliando seus conhecimentos
sobre o tema.

Ligue e Conte. O objetivo deste jogo
é que a criança identifique a forma
de animais e brinquedos, reconheça
as cores e estabeleça a relação
entre número e quantidade (até 9).

Meu nome é... O objetivo deste jogo é
que a criança identifique cada animal
e escreva o seu nome, levantando e
testando hipóteses sobre o sistema
de escrita para ordenar as letras que
formam cada nome.

Little Piano. Jogo em língua inglesa
cujo objetivo é reconhecer as notas
musicais e criar músicas.

Que Animal é Este? O objetivo deste
jogo é que a criança identifique a
palavra que nomeia cada animal a
partir das hipóteses que possui sobre
o sistema de escrita alfabético.

Super Jogo da Memória – Animais. O
objetivo deste jogo é que a criança
identifique o par de diferentes
espécies animais, desenvolvendo a
atenção e a memória.

Vozes dos Animais. O objetivo
deste jogo é que a criança
identifique qual animal produz
o som emitido, ampliando seus
conhecimentos sobre o tema.

Balloon Alphabet. Jogo em língua
inglesa cujo objetivo é que a
criança identifique as letras e
sequência do alfabeto.

Kid Maestro. Jogo em língua inglesa
cujo objetivo é que a criança explore
as notas musicais em improvisações
e composições e experimente tocar
canções a partir das notas dadas.

Memory Game – Fruits. Jogo em
língua inglesa cujo objetivo é que a
criança identifique o par de diferentes
tipos de frutas, desenvolvendo a
atenção e a memória e ampliando
seus conhecimentos sobre o tema.

Memory Game – Mammals. Jogo em
língua inglesa cujo objetivo é que a
criança identifique o par de diferentes
espécies de mamíferos, desenvolvendo
a atenção e a memória e ampliando
seus conhecimentos sobre o tema.

Memory Game – Means of Transportation.
Jogo em língua inglesa cujo objetivo é que
a criança identifique o par de diferentes
meios de transporte, desenvolvendo a
atenção e a memória e ampliando seus
conhecimentos sobre o tema.

Canais de
Atendimento
Sugestões, contribuições, elogios, dúvidas? Fale conosco! A
plataforma educacional Opet INspira conta com uma seção
de dúvidas frequentes (FAQ) e uma Central de Atendimento.

E-mail: atendimentote@opet-sefe.com.br

*

Fone : (41) 3123-4388
0800-41-0034

* (segunda a sexta-feira – horário comercial)

Conforme você pôde perceber, a plataforma
educacional Opet INspira é um sistema de gestão da
aprendizagem que apresenta uma interface intuitiva,
o que torna fácil a navegação, a interação, a busca
e o acesso aos recursos educacionais digitais pelos
usuários, contribuindo com a prática pedagógica
inovadora, inclusiva, servindo de estímulo ao processo
de ensino-aprendizagem transformador em prol da
formação humana e de uma educação cidadã.

INove, INstrumentalize, INclua, INteraja e INspire-se!
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