


Scholé é o braço da Perestroika

que presta consultoria em educação/aprendizagem 

para escolas, universidades e governos. 

A ideia é compartilhar conhecimentos, tendências 

e co-criar processos com instituições que busquem 

alternativas mais contemporâneas e criativas.



Scholé vem do grego,
significa lugar do ócio, do lazer.

E é esse sentido que queremos resgatar.

A escola que acreditamos deve ser
divertida, inspiradora, prazerosa.

Nosso objetivo é ajudar a emergir um mindset
contemporâneo e criativo.

Um refresh para o desenvolvimento educacional.

no que acreditamos



produtos

PALESTRAS

CONSULTORIAS

SUPER AULA WORKSHOPS

FOR KIDS



O MUNDO MUDOU.
A EDUCAÇÃO TAMBÉM.

contextualização de cenário
pós revolução digital. 

que novo contexto é esse e 
como isso afeta a educação?

TENDÊNCIAS DA
EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA.

quais são os novos movimentos 
educacionais, e como dar os 
primeiros passos para iniciar 

uma mudança.

EXPERIENCE EDUCATION.
CASE PERESTROIKA.

tecnologia de educação baseada
na experiência. como funciona?

GOSTARIA DE OUTRA PALESTRA?
Peça a sua. Temos palestras taylor made.

Alguns produtos:
palestras

Opções de palestras com e sem dinâmicas.



super aula
Uma boa apresentação faz toda diferença na hora de expor um conteúdo, 

reter a atenção, motivar e impactar quem está assistindo a aula.

PLATAFORMAS: PPT / KEYNOTE / PREZI + EXPRESSÃO ATRAVÉS DE RACIOCÍNIO VISUAL

Dessa ideia surgiu o SUPER AULA. 
Um curso que ensina e ferramenta professores a fazerem as 
apresentações para aulas mais atrativas e bem estruturadas. 
O objetivo é auxiliá-los a fazer um melhor uso das ferramentas de 
apresentação. Além do layout, recursos gráficos e um storytelling 
bem construídos envolvem o aluno na história.

1- Raciocínio Visual
2- Layout
3- Storytelling
4- Ferramentas

Aulas:



workshops

Usando técnicas e exercícios de criatividade, 
criamos um espaço de co-criação, 

em que os próprios participantes desenvolvem 
novas práticas educativas, 

ou resolvem problemas reais do dia-a-dia de 
sala de aula ou da instituição, em conjunto.



TECH & ROBOTS

O mundo mudou, vivemos uma mudança de era. 
Até aqui, nenhuma novidade.

Mas como estamos trazendo pra dentro das nossas 
escolas conteúdos diretamente relacionados a esse 

momento pós revolução digital?

“Construindo meu robô”, 
“Internet das coisas: hackeando a sala de aula” 

e “Programação for dummies”
são alguns dos conteúdos que levamos 

às escolas e seus alunos.

for kids



consultorias

O objetivo é auxiliar as instituições
a iniciarem o processo de mudança
no modelo educacional, 
mais sintonizado
com o mindset contemporâneo.

Através de projetos 100% taylor made, a consultoria é 
estabelecida basicamente em 5 etapas:
1- contextualização de cenário
2- pesquisa e diagnóstico (com alunos e educadores)
3- report das observações (perfil da escola)
4- como iniciar a mudança na minha escola
(aplicação do protótipo)
5- avaliação e recomendação final 



alguns trabalhos da scholé



USINA
Projeto de capacitação de professores
desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre.
Público: professores da rede municipal.
Tema: tendencias e práticas de educação contemporânea.

Veja o vídeo em: https://vimeo.com/100115023

https://vimeo.com/100115023
https://vimeo.com/100115023


NITRO
Curso desenvolvido em parecia com o portal Descomplica.
Público: adolescentes e jovens que estão prestes a iniciar
a vida profissional.
Tema: coisas importantes para vida, que a escola não ensinou. Aulas 
sobre Felicidade, Criatividade, Sonhos, Futurismos, Empreendedorismo.

Veja o vídeo em: https://www.youtube.com./watch?v=A19xElann_E

https://vimeo.com/100115023
https://vimeo.com/100115023


O MUNDO MUDOU.
A EDUCAÇÃO TAMBÉM.
Palestra desenvolvida para o Colégio Farroupilha.
Público: 250 professores.
Tema: como desenvolver educação com experiência.

Veja o vídeo em: https://vimeo.com/87030131

https://vimeo.com/100115023
https://vimeo.com/100115023


www.perestroika.com.br
mi@perestroika.com.br | 51 9365 0755

Michelle Sander

Vamos conversar?

http://www.perestroika.com.br
http://www.perestroika.com.br

