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What do we do now?

O que fazemos agora?
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3DBear
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It’s from Finland
It’s used in Finnish schools for cross curricular projects
It’s fun

3DBear Ambassador in Portugal

celestino.magalhaes@gmail.com



Watch out!
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Schooling =
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Agency + Engagement + 
Feedback + Challenge

Highest student achievement in the world

Happiest culture in the world

Finland



The problem/O problema
Nós realmente atingimos o fundo do poço nos três anos desde que o Covid apareceu pela 

primeira vez. Como vamos sair desse buraco?

Não eram as coisas muito mais simples antes da pandemia? Os alunos assistiram às aulas. 

Podíamos ensinar, eles se sentavam respeitosamente na sala de aula. Atribuímos lição de casa, 

a maioria completaria a lição de casa. Nós daríamos testes e avaliações, a maioria dos alunos 

mostraria progresso a cada ano em seus testes e a maioria passaria ou até obteria notas altas 

em seus testes.

Hoje, os alunos estão 1 ou 2 anos atrás de onde deveriam estar. Trazemos tecnologia para 

“engajá-los” e “motivar”, mas eles ainda não prestam atenção, e muitos nem nos mostram o 

respeito que merecemos. Os pais estão jogando seus próprios problemas disciplinares nas 

escolas, e as escolas estão jogando os problemas nos professores. E professores? Os professores 

estão se perguntando por que entramos nessa profissão.

What do we do now?
O que fazemos agora?



Let’s return to school 
working as normal
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Work is the 
Opposite of Fun
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Learning is the work students do in school
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Fun = Leisure
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My Fun Activities
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Sports?
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Cooking?
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Dance? Writing? Art? Gardening? Games?
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Work?
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Fun is NOT the opposite of work

Fun is the 
opposite 
of 
boredom
or 
drudgery
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What is Fun?

Agency + Engagement = Fun

16



Fun can be hard work
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Work
Drudgery/Boredom Engagement/Fun

What kind of effort do you put in?
What type of results do you get out?
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Work or Fun?

Are you learning?
Or are you having fun?

19



Mammals learn through play
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The Power of Mirror Neurons
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If you really want children to learn

22You have to have fun, too



School
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Work can be fun
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Work

Fun and Engaging High effort/ 
worldclass results

Boring/ Drudgery Minimal effort/ 
Mediocre results



School can be fun
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School

Fun and Engaging High effort/ 
worldclass results

Boring/ Drudgery Minimal effort/ 
Mediocre results
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Fun vs Work?

Or Fun AND Work?



Teachers and students need to 
have fun
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Fun and Engaging

Teachers

High effort/ 
worldclass results

Fun and Engaging High effort/ 
worldclass results

Students



eSports Related Jobs
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Digital Fun Related Fields
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Digital Fun

Professions

Entreten-

imento
Educação

Administ-

ração

O negócio

Vendas e 

Marketing

Comunica-

ções

Informação 

e 

Tecnologia

Otimização 

de 

performance

Meios de 

comunicação

Organização 

de eventos

Transmissão Digital

Jogador 

profissional
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O que fazemos agora?
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Find things here that will be fun to use in 
your classes

Do fun things with your students

Enjoy teaching



What do we do now?
O que fazemos agora?
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Encontre aqui coisas que serão divertidas 
de usar em suas aulas

Faça coisas divertidas com seus alunos

Gosta de ensinar



Have an AWESOME Year

Mitch Weisburgh

mitch.weisburgh@3DBear.fi


