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2.  OBJETIVOS 

- Interagir com as TIC em situações de ensino e de aprendizagem;  

- refletir sobre a interferência e os efeitos das TIC no contexto educativo 

contemporâneo; 

- perceber como as novas tecnologias de Informação e comunicação estão 

presentes na cultura dos indivíduos e das sociedades; 

-observar e experimentar situações educativas com as TIC. 

 

 

3.  CRONOGRAMA 

SETEMBRO 

17 –discussão texto tecnologias Tania Porto 

24 – leitura de  todo livro 

ALVES,Rubem  Educação dos Sentidos, São Paulo :VERUS, 2005 

 

OUTUBRO 

1º - apresentação do livro Rubem Alves (oficina dos sentidos) 

Texto sobre comunicação  

PENTEADO, Heloisa . Comunicação Escolar: uma metodologia de ensino. São 

Paulo : Salesiana, 2002.pág. 29-48 

 

8- 1) Montar entrevistas com alunos (idades a serem cominadas/escolhidas), 

gravando-os pelo celular e questionando , por exemplo: 

 

Se eles tem computador/internet em casa? 

Ou se vão em lan house? 

Se sabem mexer no computador/internet e o que fazem no computador? 

O que gostam na escola? 

2) Montar atividades de uso do e-mail com a turma (tendo ou não computador) e 

fazer reflexão por escrito com resultados da experiência para entregar no final da 

disciplina 

 



15 – Oficina de internet (Rozane) para trabalhar com as entrevistas e/outros temas 

 

22 – Apresentação dos dados coletados com as crianças (pelas alunas) 

 

29 – Apresentação (Aline) sobre a relação alunas Pedagogia e mídias 

Discussão sobre o conceito de mídias  

E oficina com mídias (gravação em vídeo Rozane)  

 

NOVEMBRO 

5 – Oficina com lousa digital  

KENSKI, Vani  Tecnologias e ensino presencial e a distância. Campinas : 

Papirus, 2003, pág. 17 a 38 

 

12 – discussão texto Vani 

 

19 – 1) leitura de imagem fixa e em movimento(oficina com Tânia e Maristani) 

Texto Tânia  (Imagens e grupos focais com os adolescentes) 

2) Montar trabalho  com imagens para as crianças e fazer reflexão teórica com os 

resultados 

 

26 – Apresentar resultados sobre o trabalho sobre o uso dos mails 

 

DEZEMBRO 

Apresentar  resultados do trabalho com crianças e imagens 

 

4.  METODOLOGIA 

O aluno graduando possui liberdade para trazer textos e situações para discussão 

em sala de aula, assim como para sugerir metodologias de trabalho e alterações no 

programa. 

Pretende-se criar situações de ensino-aprendizagem para a realização de: 

- leituras de textos escritos 

- trabalhos com textos audiovisuais 

- discussões dialógicas em grupos 

- discussões sobre os resultados parciais levantados com os trabalhos 

práticos 

 

 

5.  AVALIAÇÃO: 

Todos os elementos propostos para trabalho estarão permanentemente abertos 

para avaliação. No decorrer da disciplina serão discutidas (outras) formas de 

avaliação dos alunos. 

Inicialmente, propõe-se que os alunos sejam avaliados quanto: 

*    as leituras e discussões realizadas 

*    a elaboração de textos, contendo uma analise das principais idéias discutidas 

em cada unidade 

*   a organização e apresentação de trabalhos, com pontos de identificação com 

seu 

cotidiano(s) docente(s) 
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