
 

 

 

WISE lança loja on-line completa para inovação global na educação 
 

2 de junho de 2014 

O World Innovation Summit for Education acaba de lançar serviços digitais inéditos em 

seu site a fim de possibilitar que a comunidade educacional global mantenha-se 

informada sobre os últimos avanços no campo.  

Totalmente reconstruído, o site do WISE (www.wise-qatar.org) agora inclui as 

ferramentas WISE ed.review e WISE ed.hub e plataformas dinâmicas onde os visitantes 

podem ler a respeito das grandes inovações na educação global, além de discutir 

tendências predominantes e emergentes na área educacional. 

A ferramenta WISE ed.review apresenta relatórios especialmente selecionados que 

abordam as questões mais relevantes e urgentes na educação, oferecendo insights e 

tendências de todo o mundo a profissionais da área educacional, tomadores de 

decisões e outros públicos. Com conteúdo retirado de fontes em cinco idiomas (inglês, 

árabe, francês, espanhol e chinês), essa ferramenta rica em recursos também inclui 

blogs, relatórios, vídeos e artigos exclusivos sobre práticas educacionais inovadoras. 

Juntamente com um resumo diário em inglês, o site oferece uma revisão, em árabe, dos 

principais artigos internacionais da semana. 

Entre o conteúdo original disponível na WISE ed.review, há uma série de EduDebates, 

uma compilação de debates de líderes que são referência em todo o mundo sobre 

questões relevantes – que vão desde tecnologia e temas relacionados ao papel dos 

professores até a passagem do aprendizado de Ciências, Tecnologia, Engenharia e 

Matemática (STEM, em inglês) para o aprendizado dessas disciplinas conjugado ao da 

Arte (STEAM, em inglês), além do enfoque no ensino por meio de jogos.   

Extensão on-line do WISE Summit, o serviço WISE ed.hub, liderado pela comunidade, 

promove projetos e práticas educativas inovadoras que têm apresentado impactos 

transformadores. Oferece a profissionais de base de todo o mundo uma plataforma por 

meio da qual podem interagir, compartilhar as melhores práticas e encontrar soluções 

para desafios comuns. O serviço conta com um moderador dedicado que reúne os 

profissionais e orienta as discussões. 

Ao comentar sobre o lançamento desses novos serviços, Sua Alteza o Dr. Sheikh 

Abdulla bin Ali Al-Thani, presidente do WISE e da Qatar Foundation, afirmou: “O WISE 

lança hoje novos serviços que visam informar, conectar e inspirar aqueles que 

constroem mudanças na educação. Tenho certeza de que as pessoas que trabalham 

no desenvolvimento do futuro da educação estão ansiosas com a possibilidade de 

poder explorar, no ed.review, novas ideias sobre a educação vindas de diferentes 

partes do mundo. Também estou certo de que todos os inovadores educacionais 



 

 

 

compartilham o desejo de poder colaborar ainda mais, ter acesso a novas ideias e 

encontrar soluções. Espero que o ed.hub os ajude a alcançar esses objetivos”. 

Para mais informações e para saber como participar e contribuir, visite o ed.review em 

http://www.wise-qatar.org/edreview e o ed.hub em www.wise-qatar.org/edhub 

Sobre o WISE 

Criado em 2009 pela Qatar Foundation sob a liderança de sua presidente, Sua Alteza a 

Sheikha Moza bint Nasser, o World Innovation Summit for Education (WISE) é uma 

plataforma internacional e multisetorial para pensamento criativo, debate e ações 

dotadas de objetivos para a construção do futuro da educação por meio da inovação. O 

WISE é hoje uma iniciativa em andamento e referência global em novas abordagens 

para a educação. Por meio de seu encontro anual e de uma gama de programas 

contínuos, o WISE está promovendo a colaboração e construindo o futuro da educação. 

O WISE 2014 acontecerá entre 4 e 6 de novembro em Doha, no Catar. 


