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AS CONFERÊNCIAS FABLEARN
As conferências FabLearn são 
um espaço em que educadores, 
pesquisadores, legisladores, estudantes, 
designers e membros do movimento 
“maker” podem apresentar, discutir  
e aprender mais sobre fabricação  
digital em educação, a cultura maker  
e aprendizagem “mão-na-massa” para  
o século XXI.
As conferências FabLearn reúnem os principais  

influenciadores e líderes mundiais das áreas de educação, 

elaboração de políticas públicas, academia, design,  

pesquisa e comunidades “maker” para aprender,  

apresentar e discutir a fabricação digital na educação, 

cultura “maker”, aprendizagem por atividades práticas  

e ferramentas instrucionais.

FabLearn Brasil é a edição brasileira das conferências 

FabLearn e a primeira na América Latina. As  

conferências FabLearn acontecem anualmente  

desde 2011 em Stanford (EUA), e desde 2014 na  

Europa, Ásia, e Oceania.

AS CONFERÊNCIAS FABLEARN  
SÃO EVENTOS DE 2 DIAS QUE  
CONTAM COM:

• Palestrantes reconhecidos internacionalmente,

• Paineis de pesquisadores e educadores inovadores,

• Demonstrações das tecnologias mais recentes, e

• Oficinas dinâmicas imersivas.

AS DUAS MAIORES METAS  
DA CONFERÊNCIA SÃO:

• Estabelecer o "estado da arte" atual reunindo  

informações sobre o trabalho realizado pelas pessoas  

da área, e

• Disseminar informações sobre as práticas e  

ferramentas recomendadas, e conectar pesquisadores  

a profissionais, elaboradores de políticas públicas e  

educadores pioneiros.

O tema da conferência FabLearn Brasil 2016 é “Promo-
vendo Equidade na Educação pelo Movimento Maker”.



CONHEÇA NOSSO PÚBLICO

ALCANCE GLOBAL

FabLearn Brasil é a edição  

brasileira das conferências  

FabLearn e a primeira na  

América Latina. As conferên-

cias FabLearn acontecem 

anualmente desde 2011 em 

Stanford (EUA), e desde 2014 

na Europa, Ásia, e Oceania.

Dentre os participantes estão 

formadores de opinião e líde-

res em educação….

Com a crescente popularidade do 
movimento “maker”, está aumentando 
também o interesse nos laboratórios de 
fabricação para a educação.
As Conferências FabLearn visam a reunir acadêmicos 

e educadores premiados, pesquisadores da ciência da 

aprendizagem e consultores de políticas públicas para 

desenvolver uma comunidade interessada em devolver 

às escolas de hoje a curiosidade, inovação e resolução 

prática de problemas.

Participam das Conferências FabLearn pesquisadores, 

professores, estudantes e profissionais, assim como lider-

anças e representantes de várias organizações e institu-

ições acadêmicas e governamentais.



PREPARE-SE PARA A IMERSÃO...

EM 2013… 

250 participantes na 

conferência, incluindo  

150 educadores e alunos do 

ensino fundamental e médio

Esta é a primeira edição FabLearn Brasil.

Em Stanford, a Conferência FabLearn acontece há cinco anos, e cresce a cada ano:

EM 2014… 

320 participantes na 

conferência, incluindo  

120 educadores e alunos do 

ensino fundamental e médio

19 artigos e posters 

14 oficinas e  

demonstrações práticas 

20 palestrantes

EM 2015 

390 participantes na 

conferência, incluindo  

175 educadores e alunos do 

ensino fundamental e médio 

35 posters & demonstrações 

20 oficinas práticas 

27 palestrantes



FORMAS DE PATROCÍNIO DA CONFERÊNCIA
Para manter o preço acessível das inscrições e oferecer bolsas de 

estudo para quem precisa e/ou vem de outras regiões do Brasil, 

oferecemos diversos níveis de patrocínio para que você possa 

escolher como ajudar.

OPORTUNIDADE PLATINA OURO PRATA BRONZE VIRTUAL

Promoção (banners, cartazes etc.) no espaço da conferência •

Oportunidade de organizar uma sessão de debate  
(por exemplo, demonstração de tecnologia, software)

•

Oportunidade de organizar uma recepção para todos os  
participantes da conferência

•

Oportunidade de organizar um coffee break ou café da manhã • •

Inclusão nas listas de e-mail da conferência • •

Anúncio da parceria nas mídias sociais • •

Slide exclusivo em telão exibido durante os intervalos • •

Espaço de exposição • •

Distribuição de itens para kit de brindes • • •

Distribuição de itens de literatura • • •

Inclusão do logotipo em telão durante os intervalos • • •

Logotipo no rodapé de todas as páginas do site da conferência • • •

Inclusão (logotipo, texto e link) na página do patrocinador • • •

Inclusão do logotipo em mídias impressas • • •

Entradas para a conferência (no valor de R$ 100 cada) 5 entradas 2 entradas 1 entrada 1 entrada

Anúncio(s) no guia impresso da conferência 2 páginas 1 página 1/2 página 1/4 página

Reconhecimento no website da conferência e mídias sociais • • • • •

Disponibilidade para número de patrocinadores 2 6 8 ilimitado ilimitado

CONTRIBUIÇÃO R$30.000,00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$2.500,00 R$1.000,00

Ao se tornar um patrocinador, você poderá contribuir de ma-

neira significativa com nossa meta de unir um público global de 

formuladores de políticas, educadores, pesquisadores, acadêmi-

cos, designers e “makers”.  Sua contribuição torna possível 
a 1a. Conferência FabLearn Brasil!



PROGRAMA FABLEARN

FabLearn é uma rede colaborativa de 
pesquisa e de visão de aprendizagem 
para o século XXI.
Liderada pelo Prof. Paulo Blikstein, da Escola de  

Educação de Stanford, o programa FabLearn divulga 

ideias, melhores práticas e recursos para apoiar  

uma comunidade internacional de educadores,  

pesquisadores e legisladores comprometidos em  

integrar à educação formal e informal no ensino  

Fundamental e Médio, os princípios de aprendizagem 

construcionista baseada em projetos, popularmente 

conhecida como “educação maker”. 

INICIATIVAS PRINCIPAIS  
DO PROGRAMA FABLEARN:

Laboratórios FabLearn: desenvolvimento de  

espaços maker educacionais e modelos sustentáveis  

de implementação

FabLearn Fellows: disseminação de recursos e  

desenvolvimento profissional, por meio do apoio  

a educadores internacionais a transformar suas  

experiências, criando materiais educativos de código  

aberto e realizando pesquisas acadêmicas

Conferências FabLearn: criação de comunidade e  

divulgação de pesquisa

Para conhecer mais detalhes entre em contato conosco 

pelo email brazil@fablearn.net



LABORATÓRIOS DE  
FABRICAÇÃO NA EDUCAÇÃO
Inovação e resolução colaborativa 
de problemas são habilidades 
fundamentais do STEAM, geralmente 
ignoradas nas escolas devido ao 
sistema padronizado de avaliações.  
A maioria dos alunos do ensino médio 
conclui seus estudos sem nunca ter 
desenvolvido uma solução para um 
problema interdisciplinar ou elaborado 
um protótipo na prática.
Os laboratórios de fabricação digital na educação têm 

como meta devolver essas habilidades à escola. Os  

laboratórios de fabricação são locais para invenção, 

inovação, criação, descoberta, compartilhamento e 

resolução colaborativa de problemas. São um espaço 

de investigação, onde o conhecimento é integrado aos 

interesses pessoais e à rotina diária. Os laboratórios de 

fabricação permitem aos alunos testar, assumir riscos e 

seguir suas próprias ideias.

Não é surpresa o fato de mais escolas estarem colocando 

tecnologia de ponta das áreas de design e construção— 

impressoras 3D, cortadoras a laser e robótica—nas mãos 

de alunos do ensino fundamental e médio.

Os alunos dos laboratórios de fabricação digital apren-

dem sobre ciência criando invenções para resolver prob-

lemas reais e desenvolvendo experimentos científicos 

para investigar teorias.

Trabalhando em projetos autênticos nos laboratórios de 

fabricação, os alunos passam a ter interesse em várias 

tecnologias e desenvolvem habilidades técnicas. Mas, 

o que é igualmente importante, eles também começam 

a ver a si mesmos como agentes que podem dar vida às 

próprias ideias. Os alunos se sentem envolvidos e mo-

tivados com o próprio processo de aprendizagem.

 *STEAM: Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática



BRAZIL@FABLEARN.NET
FALE CONOSCO!


