
     Hoje 
Com décadas de história, o Colégio Bandeirantes busca inspirar jornadas com pioneirismo inovador, 
assegurando altitude e amplitude, com a ambição daqueles que criarão um mundo que ainda não 
existe. Cria condições para o desenvolvimento de seres humanos preparados para viverem seu 
potencial, conscientes de seus valores, talentos e propósitos. Pessoas conectadas e interligadas para 
construírem comunidades com saudável interdependência.  

O BAND preza pela aprendizagem de alto padrão, inserindo tecnologia para ampliar a excelência do 
trabalho. Atua com pioneirismo, preza por iniciativas voltadas para a experimentação de soluções 
criativas, incentivando troca de ideias e aprendizados em espaços físicos estimulantes para criatividade 
e inovação. Mantem o aluno no centro, fomentando a busca por práticas e conceitos que facilitem e 
estimulem o protagonismo de cada estudante. 

Dados demográficos 

2625 alunos 

130 professores 

Escola Privada 

EFII e EM 

Produtos e serviços Apple 

iPad obrigatório para todo o 
EFII e sugerido para todo EM 

iPad e Apple Pencil para todos 
os professores, MacBook para 
diretores e coordenadores 

Apple TV 

Apple School Manager

Colégio Bandeirantes 
São Paulo, SP

APLICATIVOS 
Utilizados em 

atividades pedagógicas 
desenvolvidas por 

professores e equipe 
de TE

APOSTILAS 
DIGITAIS 

Desenvolvidas pelos 
professores com apoio da 

equipe de publicações

BYOD 
Média diária de 

dispositivos de alunos e 
professores, conectados 

na rede wifi do BAND 
(pré pandemia)

40+ 5500 telas 3000



 Visão 
Rede distribuída, pessoas conectadas e características marcantes 
como confiança, compartilhamento, customização, acesso, 
agilidade e abundância definem a cultura digital que o BAND 
visiona. Isso permeia todas as camadas de sua comunidade: 
alunos, responsáveis, professores e colaboradores.  
Adotar o iPad como material didático obrigatório, oferecer uma 
rede wifi potente e de qualidade, criar apostilas digitais e 
desenvolver atividades pedagógicas baseadas em aplicativos 
diversos são ações e recursos que promovem o avanço contínuo 
do uso de tecnologia como elemento transformador no processo 
ensino-aprendizagem. 
Capacitação dos professores, investimento em infraestrutura, 
implementação de metodologias ativas também constituem focos 
de atuação que contribuem efetivamente para que a cultura de 
inovação saia do campo das ideias e passe a ser vivida na prática 
diária do colégio. 

    Aprendizagem 
Infraestrutura preparada ao longo de anos, professores capacitados, 
uso consolidado de plataformas, ferramentas Apple como iPad e 
seus aplicativos permitiram que o BAND se adaptasse rapidamente 
ao ensino 100% remoto, exigido pela COVID-19. 

Alunos do EFII participaram de encontros virtuais, via ZOOM, com 
ONGs internacionais como The Food Connection, na Inglaterra, e 
Predators Not Petsz nos EUA, aproveitando a oportunidade única de 
contato com nativos de língua inglesa para prática de escuta, 
compreensão e diálogo no idioma. 

No STEAM do EM, saberes em Ciências da Natureza, Tecnologia, 
Artes, Engenharia e Matemática são integrados e aplicados em 
atividades desafiadoras a fim de construir soluções para problemas 
reais, envolvendo o uso de apps como Marvel e POP Prototyping 
para desenvolvimento de protótipos. 

Um projeto de Língua Espanhola do 8.o ano, com o objetivo de 
ampliar conhecimento cultural e desenvolver habilidades 
comunicativas, propôs uma viagem virtual usando google maps, street 
view, sites de museus etc. A narrativa, descrição dos lugares visitados 
e impressões sobre o passeio foram registradas em vídeo, produzido e 
editado no iMovie. O trabalho final foi compartilhado no Padlet, 
permitindo que colegas pudessem “viajar” por outras cidades. 

O professor, capaz de mudar a vida de um aluno, se reinventou no 
ambiente online. Empoderado, no último ano contou com o apoio 
dos dispositivos Apple, com destaque para a Apple Pencil, aliada 
constante na produção de vídeo-aulas, apresentações, produção de 
tutoriais, assim como grande companheira para correção e 
comentários das atividades recebidas. 

 Sucesso 
Em 2020, devido à pandemia COVID-19, observou-se uma aceleração 
no processo de consolidar a visão de tecnologia do BAND. A 
apropriação e amadurecimento da cultura digital na comunidade foi 
observado de diversas maneiras.  
Para os professores, os iPad e Apple Pencil se tornaram indispensáveis 
na elaboração, criação, gravação e edição das vídeo-aulas. Os alunos 
adquiriram autonomia e descobriram novas formas de aprender.  
Com as apostilas digitais e o uso ampliado de aplicativos para fins 
didáticos, foi possível diversificar estratégias e manter não só, o 
engajamento dos alunos como também garantir a aprendizagem neste 
novo formato, em modo remoto. 
Desta maneira, confirmando e mantendo a tendência de aumento 
progressivo das médias gerais, desde a adoção do iPad como material 
didático obrigatório. 

 Próximos passos 
Os próximos passos na direção de transformar a educação incluem 
consolidar processos e estratégias adotadas durante o período de 
aprendizagem 100% remota. E ir além... Buscaremos estabelecer o 
ensino híbrido com o desenvolvimento de trilhas de aprendizagem 
construídas com foco na personalização e no adaptativo. Para este 
fim, de criar experiências significativas, o guia Elementos de 
Aprendizagem com um capítulo específico sobre personalização da 
aprendizagem será um apoio fundamental. 

Os guias de Criatividade e Programação também seguem como 
fontes de referências valiosas, que orientam e inspiram. Junto 
com os dispositivos Apple, aplicativos para programação, mapas 
mentais, produção e edição de vídeos, música etc., seguimos 
estimulando o protagonismo do aluno, oferecendo-lhe 
oportunidades para desenvolvimento de pensamento crítico, 
criatividade, comunicação e colaboração.

  Links 

Exemplos de atividades que demonstram o uso do iPad e seus 
aplicativos, por alunos e professores: 

http://www.colband.com.br/comunidade_band/ADS/Links.pdf 
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