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Resumo: 

 

Diariamente somos ‘educados’ por imagens e sons 
provindos da tecnologia, que tornam os recursos 
tecnológicos um dos protagonistas dos processos 
culturais e educacionais. Diante disso, é preciso 
refletir o porquê de professores do Ensino 
Fundamental e Médio fazerem pouco uso das 
tecnologias educacionais em suas disciplinas. Esta 
proposta visa discutir acerca das tecnologias 
educacionais existentes na escola pública e 
estabelecer relação com a comunicação midiática de 
múltiplas linguagens. Também deseja refletir sobre 
sua influência na aprendizagem e sua contribuição 
para a organização do trabalho pedagógico e a ação 
educativa. A Unidade Didática propõe aos educadores 
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análise, discussão e planejamento sobre o uso da 
tecnologia educacional e da comunicação midiática 
como instrumento pedagógico. O material está 
organizado em 08 seções que partirão da 
investigação da percepção dos professores a respeito 
da temática. Na sequência são apresentados textos 
didáticos para fundamentar a reflexão proposta, numa 
perspectiva crítica e consciente. São sugeridos livros, 
vídeos e filmes relacionados à temática, visando fazer 
uso dos recursos tecnológicos de maneira a 
impulsionar a aprendizagem significativa dos alunos e 
proposto aos educadores trabalhos diferenciados, que 
articulam recursos tecnológicos e conteúdos para 
uma nova forma de ensinar. Também será 
oportunizada ao grupo uma oficina no Laboratório de 
Informática com Workshop de Aplicativos com a 
finalidade de oferecer uma experiência digital para os 
educadores. 
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Reflexão e Planejamento. 
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APRESENTAÇÃO 
 

CARO PROFESSOR (A), 

  Esta Produção Didático-pedagógica foi organizada para a etapa de 

Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da 

Rede Estadual de Educação do Estado do Paraná, constitui uma das atividades 

referente ao Projeto de Intervenção elaborado durante a primeira fase do Programa 

de Estudos a ser aplicado na escola de atuação. Objetiva contribuir para a reflexão 

crítica dos educadores a respeito das tecnologias educacionais e fazer relação com 

a comunicação midiática de múltiplas linguagens disponibilizada na escola. 

 A escola é palco de transformações resignificar e saber fazer uso 

pedagogicamente dos recursos tecnológicos na educação faz-se necessário e 

urgente. Ter claro quais são os recursos e como utilizá-los no sentido de revitalizar 

sua prática é o ponto que deverá nortear as ações que serão propostas aos 

professores, direção e equipe pedagógica do Ensino Fundamental e Médio do 

Colégio Estadual Trinta e Um de Março no Município de Ponta Grossa.  

 A Unidade Didática está organizada em 08 seções que se desenvolverão em 

oficinas perfazendo um total de 32 horas, conforme o quadro resumo, o qual traz à 

discussão questões sobre o uso das tecnologias educacionais e a comunicação 

midiática. Para fundamentar a proposta, são apresentados textos didáticos para 

fundamentar a reflexão numa perspectiva crítica e consciente, sugestões de livros 

para aprofundar o conhecimento, vídeos e filmes relacionados à temática, visando 

conhecer e fazer uso dos recursos tecnológicos de maneira a incentivar a 

aprendizagem significativa dos alunos e propostas de atividades e trabalhos 

diferenciados, que articulam recursos tecnológicos para uma nova forma de ensinar. 

Também será oportunizada ao grupo uma oficina no Laboratório de Informática com 

Workshop de Aplicativos com a finalidade de oferecer uma experiência digital para 

os educadores. 
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SEÇÃO 01 

A escola as Tecnologias Educacionais  

e a Comunicação Midiática 
 

 

As tecnologias em especial, o computador, a Internet, são realmente 

instigantes. Difícil não admitir que hoje a maioria das pessoas não estejam 

conectadas a uma rede. Basta, observarmos de modo geral, dentro de restaurantes, 

em shoppings, filas de mercado, em poltronas de cinema, enfim, há gente sempre 

olhando para um aparelho e parecendo decifrar os mais diminutos sinais ali 

inseridos. Não se manuseia um livro impresso com a mesma intimidade que um 

aparelho eletrônico. Tanto educadores e educandos já experimentaram as mídias, 

talvez não com a interpretação de que ela está disponível no contexto escolar, mas 

sim no seu cotidiano. 

Segundo Carlotto (2003 p. 91), 

“o contínuo desenvolvimento de tecnologias de comunicação e informação, 
mais especificamente da rede mundial de computadores (world wide web) 
há uma diversidade e infinidade de informações disponível na Internet, que 
não mais restringem aos professores e à escola, antigos depositários do 
conhecimento e detentores da informação”. 

 

O pensamento sobre o lugar que as tecnologias e as novas linguagens de 

comunicação ocupam na escola pode ser evidenciado no cotidiano das atividades 

pedagógicas. Da mesma forma, as ideias e as concepções educativas são reveladas 

na organização de espaços e tempos escolares, na disposição de materiais e 

mobiliário, no acolhimento e socialização dos equipamentos.  

Belloni (1995) afirma a possibilidade que o computador oferece para o aluno 

aprender, ao invés de ser ensinado, constitui uma verdadeira transformação do 

processo educacional. 

“o ensino tradicional ou a informatização do ensino tradicional é baseado na 
transmissão de conhecimento. Nesse caso, tanto o professor quanto a 
computador são proprietários do saber e assume-se que o aluno é um 
recipiente que deve ser preenchido. O resultado dessa abordagem é o 
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aluno passivo, sem capacidade crítica e com uma visão de mundo de 
acordo coma que lhe foi transmitida” (Belloni, 1995 p. 47). 

 

No atual contexto a discussão em torno da ligação entre a escola e a 

tecnologia aponta seguramente para uma educação que venha atender as 

necessidades humanas na era da informação digital e da comunicação midiática. 

Para que isso aconteça à educação deve possuir algumas características como: o 

desenvolvimento das habilidades de pensar criticamente; a comunicar-se; a 

resolução de problemas; a contextualização; a aprendizagem colaborativa; o 

professor/a deve ser o orientador e o facilitador da aprendizagem que utilizem 

tecnologias variadas como recursos de ensino (SAMPAIO; LEITE, 1999). 

 Apontam ainda as educadoras que a educação dentro da área de tecnologias 

educacionais pode significar um caminho para que se cumpram mais um papel: o de 

preparar os educandos para o domínio e a utilização critica das tecnologias. Ou seja, 

o professor pode criar condição para que o aluno em contato com a tecnologia da/na 

escola, consiga lidar com a tecnologia disposta da sociedade sem ser por ela 

dominado. 

Certamente, para que tenhamos alunos críticos, precisamos de professores 

críticos, as escolas necessitam reestruturações e redimensionamentos no sentido de 

incorporarem as mídias disponíveis ao seu fazer educativo: competir com elas é 

inviável; explorar seu potencial pedagógico é necessário e urgente (CORTES, 2003). 

Preparar os professores para a utilização da tecnologia é o passo inicial, um 

dos projetos político mais importante é ajudar a sociedade encontrar formas de 

diminuir a distância que separa o acesso à tecnologia e a informação entre os que 

podem pagar por ela e os que não podem. A escola pública precisa assegurar que 

ninguém fique segregado ao analfabetismo tecnológico. Outro passo é ajudar os 

profissionais da educação na familiarização com a tecnologia educacional: com o 

computador, com seus aplicativos e a internet. Aprender a utilizá-lo no nível básico 

como ferramenta e em um nível mais avançado dominar as ferramentas da WEB. 

Auxiliar os educadores na utilização pedagógica da Internet e dos programas 

multimídias (MORAN, 2007). 

 Inovar é o caminho para integrar as tecnologias ao ensino, é buscar 

inspiração nos muitos momentos de aprendizagem que nos foram apresentados 
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pela formação ao longo da via profissional. É adaptar os recursos tecnológicos ao 

ensino convencional. É a possibilidade de interação que não esta na tecnologia, mas 

está na mente do educador. É a tecnologia pode ajudar a rever, a ampliar e a 

modificar muitas maneiras de aprender e a ensinar. É olhar além da adversidade, 

reordenar conceitos, repensar atitudes, rever posições e reelaborar projetos, querer 

mudar, abrir a porta para as novidades, descortinar as maravilhas do novo e 

descobrir que não há limites para aqueles que estabelecem meta e luta por ela. 

Para Cortes (2003) discutir a necessidade de incorporar os meios de 

comunicação à pratica escolar parece ser, nos dias atuais, um dos ramos temas a 

que a sociedade conferiu o status de consenso estudiosos da mídia, teóricos da 

comunicação de massa e educadores em geral tem alertado para a expressiva 

influencia da mídia eletrônica e impressa sobre a formação do jovem e da criança. 

Ainda, Cortes (2003) enfoca o convívio criativo com as mídias em geral, deve 

ser estimulado em todas as áreas do conhecimento como elemento desencadeador 

de debates e catalisador de reflexão. 

 

 



8 

 

Imagem: Portal Dia a Dia Educação- SEED 

 
 
SEÇÃO 02 

 SEM MEDO DA TECNOLOGIA 
 Vamos pensar em quanto nossos hábitos mudaram ao longo dos últimos anos. 

Quando foi a última vez em que consultamos uma enciclopédia para realizar uma pesquisa 

e redigir um texto ou mesmo escrever e enviar uma carta. A tecnologia vem revolucionando 

o nosso cotidiano. Na escola não é diferente, o ambiente até pouco tempo atrás definido 

pelo giz e a lousa está em plena revolução agitada pelo sem fim 

de possibilidades da tecnologia digital. Muito além dos projetores 

e computadores, mas através do 

amplo mundo virtual que se 

descortina dentro da sala de aula e 

que pede para ser incorporado aos 

programas pedagógicos em nome 

de aulas mais dinâmicas. 

Segundo Carneiro (2010) 

hoje, ter um laboratório Proinfo ou 

mesmo educadores equipados com    

PCs, e outros equipamentos 

tecnológicos é uma realidade em nossas escolas. Mesmo 

antes de se alfabetizada, crianças  pequenas aprendem a manipular o mouse e o teclado e 

acessar joguinhos no computador, 

celulares ou tablet.  As de classes menos favorecidas estabelecem contato com esse mundo 

fantástico da era digital desde cedo 

através das Lan House, 

jogam e criam perfis de 

                                                       acesso  à Rede Social. 

 

 

 

A sigla vem de 

personal computer, 

significa computador 

de pequeno porte 

desenvolvido para uso 

pessoal. 

O Programa 

Nacional de 

Tecnologia 

Educacional criado 

para promover o 

uso pedagógico das 

tecnologias de 

informática e 

comunicações 

(TICs) na rede 

pública de ensino 

 

“Lan”- vem de local 

Area network sigla 

para rede de 

computadores. 

Estabelecimento 

comercial onde se paga 

para  ter acesso à 

internet. 

 

São portais na internet 

onde o usuário cria um  

perfiz próprio para 

comunicação e 

relacionamento com o 

mundo digital. 
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Esse mundo Multimidiático  

é extremamente dinâmico e 

oferece novas possibilidades de interação. 

É o mundo da sociedade da informação 

e conhecimento.  Para o jovem, a criança 

é natural essa cultura, pois ela nasceu com ela. 

A escola necessita redimensionar os modelos de ensino, 

não pode ensinar como ensinava aos nossos pais (CARNEIRO, 2010). 

 

                 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mundo onde as 

tecnologias digitais 

permitem a combinação 

de múltiplas mídias, 

textos, vídeos, áudio, 

gráficos, fotografias, 

animação para  

apresentar a informação 

QUESTÕES PARA REFLETIR 

GANHOS E DESAFIOS 

Na era digita uma ação educacional ser perfeitamente consistente em 

seus objetivos e metodologia sem utilizar nenhum recurso tecnológico? 

Como a escola pública está sendo pensada, para enfrentar os desafios na 
era digital? 

A incorporação das inovações tecnológicas só tem sentido se contribuir 
para a qualidade do ensino. A simples presença de novas tecnologias na 
escola não é por si só, é garantia de maior qualidade da educação? 

A inserção das tecnologias educacionais no cotidiano da escola é 
eficiente quando consegue promover atividades que façam sentido para 
educador e aluno, pois valorizando não apenas os resultados, mas 
também o processo educativo. 

Qual é o papel do educador diante das novas mídias na educação? 
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SEÇÃO 03 

USANDO INSTRUMENTOS DA  

COMUNICAÇÃO MIDIÁTICA... 

A televisão, o rádio, o vídeo, a mídia impressa, as imagens, a Internet podem se 

constituir em excelentes recursos mobilizadores para o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas. Criar espaços de participação interativa e construção coletiva de projetos 

interdisciplinares com o uso dessas novas linguagens e estabelecer diálogo entre elas são o 

nosso grande desafio. 

As crianças, os jovens e os adultos são atraídos pelo universo midiáticos onde 

diferentes linguagens circulam.  Pois, o indivíduo se desenvolve e interage com o mundo 

utilizando suas múltiplas capacidades de expressão, por meio de variadas linguagens 

constituídas de signos orais, textuais, gráficos, imagéticos, sonoros, entre outros e a escola 

não pode ficar alheia a tudo isso. 

 

Mídia 

Termo usado para referenciar um vasto e complexo sistema de 

expressão e de comunicação. 

Literalmente “mídia” é o plural da palavra “meio”, cujos 

correspondentes em latim são “media” e “médium”, respectivamente. 

Na atualidade, mídia é uma termologia usada para: suporte de 

difusão e veiculação da informação (rádio, televisão, jornal) e para gerar 

informação (maquina fotográfica e filmadora). 
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A mídia também é organizada pela maneira como uma informação é 

transformada e disseminada (mídia impressa, mídia eletrônica, mídia 

digital...), além do seu aparato físico ou tecnológico empregado no 

registro de informação (fita de videocassete, CD-ROM, DVDs).  

MORAN, 2012 In: PIC – Plano Inovador de Capacitação – UEPG ( 2014) 

Imagem: Portal Dia a Dia Educação- SEED 

SEÇÃO 04 

CAPACITANDO PARA O USO 

 DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
 A Secretaria de Estado da Educação disponibiliza nas escolas da rede pública 

o Programa Paraná Digital, o qual difunde o uso pedagógico da Tecnologia da 

Informação e Comunicação – TIC. O objetivo é possibilitar aos professores e alunos 

da rede estadual o uso de ferramentas de Internet, editoração, planilha e diversos 

programas de software livre e úteis para a educação. 

 Ao inserir o computador na comunidade educacional, a SEED da 

oportunidade ao professor de melhor preparar sua aula, e ao aluno agregar mais 

conhecimento com o uso dessa ferramenta, visto que em nossas salas de aula 

encontramos alguns alunos que possuem contato com o computador, e outros que 

só utilizam no laboratório de informática da escola, nós educadores como 

mediadores entre os saberes construídos, devemos compreender as necessidades 

do alunado.   

 O laboratório do Paraná Digital é composto por uma tecnologia denominada 

de multi-terminal, desenvolvida por pesquisadores e colaboradores do Centro de 

Computação Científica e Software da Universidade Federal do 

Paraná. A Copel Telecom ficou responsável pela conectividade 

com a Internet. O Sistema Operacional (SO) utilizado é o Linux 

Debian (Linux Torvalds nome do estudante da Universidade de 

Helsinki, na Finlândia que o criou em 1991), sistema 

operacional livre e gratuito, que possui todas as características 
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presentes nos sistemas operacionais modernos. Funcionam com quatro monitores, 

teclados e mouse ligados num único computador a uma CPU (Central Processing 

Unit, também conhecido como processador), ligados um servidor e funcionam como 

se fosse quatro computadores independentes. 

 O sistema operacional apresenta uma linguagem simples, os usuários não 

têm acesso direto a maquina, quem faz esse papel intermediário é o Sistema 

Operacional. Através de um login e uma senha cada professou e/ou aluno, cada vez 

que logar usa uma área exclusiva dele dentro do disco do servidor, como um micro 

pessoal, o que ele grava nenhum outro usuário tem acesso. Para se cadastrar as 

pessoas devem procurar na escola o administrador local que cria a conta e informa 

seu usuário (login) e a 

senha (password) 

(LABORATÓRIO 

DIGITAL, 2008). 

 PARA 

SABER MAIS 

É necessário 

enxergar que a 

dialogicidade que se deve 

estabelecer entre diferentes culturas provenientes das mídias permite a superação 

dos limites impostos, viabilizando a integração entre a tecnologia e a educação de 

forma ética, formando cidadãos reflexivos e autônomos comprometidos com valores 

que lhes permitam alcançar seus objetivos e o conhecimento. Uma volta ao passado 

com um mergulho na modernidade num túnel do tempo é o que este vídeo da TV 

escola propõe mostrar. 

Bits e bytes: Que mundo é esse? - Redes e Internet 

Duração: 00h12min: 11  

Série: Bits e bytes: Que mundo é esse?  
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Ano de produção: 2011 

Produtora: UFMG / TV Escola  

Diretor: Alfredo Alves  

 

INOPSE  

A Internet evoluiu com o tempo e atualmente está totalmente integrada ao nosso 

cotidiano, tornando as coisas mais práticas e rápidas e até mesmo diminuindo distâncias. Tem 

gente que usa a web para se divertir, para trabalhar, se informar ou até mesmo conversar com 

pessoas que estão longe. Nestes Bits e Bytes, você vai saber como surgiu e acompanhar a 

evolução da internet desde a década de 1950 até os dias atuais. O programa apresenta, ainda, 

os conceitos e tipos de redes, sem os quais não seria possível fazer tudo o que fazemos com os 

computadores.  

 

 

 

SEÇÃO 05 

PLANEJAR É NECESSÁRIO 

E FAZ TODA A DIFERENÇA... 

 

O planejamento de ensino com o uso das tecnologias educacionais, assim 

como nas demais áreas, é o que direciona o trabalho desenvolvido pelo professor 

em sala de aula. Todas as atividades devem ser planejadas, estabelecendo-se os 

objetivos, prazos, etapas coerentes com a aprendizagem proposta que se pretende 

proporcionar e com os instrumentos de avaliação selecionados. 

SABER LIDAR COM A DIVERSIDADE 

 Uma dificuldade no planejamento é lidar com a diversidade, ou seja, planejar 

as atividades que levem ao crescimento de todos os alunos da sala. Existem 

S 
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aqueles que conseguem crescer com a atividade e também aqueles que precisam 

de um tempo maior, e de mais atenção para realizar a tarefa proposta e acabem 

desistindo quando veem que os demais já realizaram. Outro complicador é quando o 

aluno termina rapidamente o que foi solicitado pelo professor e tem que ficar 

aguardando até que todos terminem.  

 Por isso, é importante planejar um trabalho diversificado, que possibilite a 

simultaneidade de atividades distintas, considerando o perfil da turma e a habilidade 

do grupo. É importante conhecer o que os alunos já sabem a respeito do tema, 

levantar os conhecimentos prévios da turma. 

PLANEJAR E REPLANEJAR 

Significa dizer que todo planejamento deve ser flexível e elaborado, ou reelaborado, 

de acordo com as necessidades de cada grupo ou turma, levando-se em conta os 

objetivos que não podem se perder.                                           

 FREIRE ( 2013) 

Fonte: Clip Art 

SEÇÃO 06 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

CAROS COLEGAS,  
  Em muitos momentos de pesquisa e leitura me depararei com esse livro: 

“Caderno de Orientações Didáticas: Ler e Escrever Tecnologia na educação”, que 

me serviu de inspiração para as atividades proposta. 

 A tecnologia é instigante, difícil não admitir que 

hoje a maioria das pessoas esteja conectada à rede 

social. De uma forma outra estamos plugados, seja por 

um contato virtual através de um site de relacionamento 

ou por meio de mensagem eletrônica. A vida me parece 
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tem sido conduzida a inserir gradativamente a tecnologia no cotidiano, se 

observamos, de modo geral, dentro de restaurantes, em shopping, fila de mercado, 

em poltronas de cinema, enfim, sempre há pessoas olhando para um minúsculo 

aparelho tentando decifrar uma infinidade de símbolos e linguagens ali inseridos. 

Não se manuseia mais um livro impresso com a mesma intimidade que se manuseia 

que aquele minúsculo instrumento parafernálico.  

 Enquanto instituição social a escola, tem como função preparar cidadãos para 

a vida e para o trabalho, não deve ficar à margem do processo de tecnologização da 

sociedade, sob a pena de se tornar defasada, desinteressante, alienada, e de não 

cumprir com suas funções (Demo 1999, apud Sampaio e Leite 1999). 

 Para Moran (2007), ensinar e aprender exige muito mais flexibilização 

espaço-temporal. Pois, temos informações demais, que dificultam escolher quais 

dessas informações são significativas e atraentes, também há uma variedade das 

fontes de acesso. As mídias podem e devem ser utilizadas, pois estão ao alcance de 

todos na escola, basta que haja uma possibilidade de sua inserção no meio 

educacional. 

 Foram Selecionadas atividades que podem ser relevantes para o trabalho em 

sala de aula. Como afirma Moran (2007), “chegar ao aluno por todos os caminhos 

possíveis: pela experiência, pela representação, pela imagem, pela multimídia e pela 

interação”. 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES 
PRODUÇÃO ESCRITA 

ATIVIDADE  

Produção e montagem de um livro ou história em quadrinho da turma. 

Para esta atividade podemos utilizar o processador de textos (Word) que será 

um importante recurso para a elaboração, formatação e revisão de textos. Pensando 

no livro o uso do corretor ortográfico e gramatical, aliado à consulta em dicionários e 

livros gramaticais impresso, pode proporcionar um rico processo de aprendizagem, 
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pois as várias opções de organização do texto como formatação e recursos gráficos 

também podem ser motivadoras para a produção escrita. 

PÚBLICO – ALVO  

 Ensino Fundamental  

OBJETIVOS 

- Criar um livro ou história em quadrinho da turma; 

- Utilizar computador para desenvolver habilidade de leitura e a produção 

escrita; 

- Fazer uso do processador de texto para trabalhar ortografia, gramática e 

recursos gráficos no texto; 

- Explorar os recursos da barra de ferramentas padrão e formatação, 

desenho, bordas, word art e clipe art; 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Computadores com programa de processamento de texto (sistema 

operacional Windows ou Linux), e dicionários impressos; 

METODOLOGIA 

Converse com os alunos e explique que vocês irão trabalhar o tema proposto 

no laboratório de informática. Que nesta proposta, eles vão aprender a abrir a 

editoração de texto, trabalhar a configuração da página e conhecer a formatação e 

suas aplicações práticas. A escolha do tema deve ser baseada nas possibilidades 

que o mesmo oferece para exploração dos recursos do processador de texto. 

Faça um levantamento sobre o que os alunos sabem a respeito da atividade 

para identificar o conhecimento prévio dos alunos. Ao digitar o texto, os alunos 

devem ser orientados a observarem os seguintes detalhes: parágrafo, utilização de 

maiúscula e minúscula, espaço entra as palavras e hífen. Levante com eles as 
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possíveis causas das palavras estarem em vermelho (ortografia), explique que nem 

sempre o corretor sugere a palavra certa para corrigir. Por isso eles devem consultar 

o dicionário impresso e corrigir a palavra, também aquelas que estão sublimadas em 

verde (questões gramaticais). 

REVISÃO 

 Esse é o momento que deve contempla a revisão e a reescrita dos textos, os 

ajustes e a estruturação de apresentação do livro ou história em quadrinho coletivo 

da turma. 

 A classe deve decidir como será composta a versão final: capa, sumário, 

como estão estruturados os temas, formatação, se haverá figuras ou será utilizado 

imagens, e a dinâmica para a construção coletiva. 

DICAS 

 Os trabalhos podem ser elaborados com produções de poesias, contos, 

relatos de conteúdos, bibliografias, entre outros gêneros. 

Adequar à proposta de acordo com o nível de aprendizagem e ano da turma. 

Caderno de Orientações Didáticas – Ler e Escrever – Tecnologias na Educação    (2009) 
 

 

 

NAVEGANDO PELO ATLAS GEOGRÁFICO 
 

ATIVIDADE 

 Navegar pela cidade através do Google Earth 
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O Google Earth é um navegador com a função de um atlas geográfico, possui 

uma biblioteca de mapas e geografias com a qual se pode visualizar 

tridimensionalmente qualquer local do planeta. 

Para navegar com segurança é preciso utilizar o aplicativo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que traz diversas informações e 

localizações de todos os municípios do Brasil, incluindo fotos e destaque sobre 

locais importantes que foram capturadas via satélite. Esse programa possibilita 

diversas atividades de localização. 

PÚBLICO - ALVO 

Ensino Fundamental 

OBJETIVOS 

- Estimular o raciocínio relativo à representação cartográfica como percepção 

visual, escala, simbologia e localização. 

- Desenvolver habilidade de localização espacial em relação a um outro dado 

de si mesmo. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Computador com conexão com a internet. 

Programa Google Earth, distribuído gratuitamente em http://earth.google.com; plugin 

IBGE para Google-Earth, disponível em http://baixaki.ig.com.br/download/IBGE-

para-Google-Earth.htm (acesso em 22/09/2014). 

 

 

METODOLOGIA 

 Apresente aos alunos a proposta de trabalhar com o navegador Google Earth, 

explicando que é uma espécie de Atlas Geográfica. Pergunte se consideram 
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possível localizar a escola através do computador. Faça um levantamento prévio do 

conhecimento dos alunos a respeito da proposta. 

 Como sugestão de atividade lance o desafio de localizar a escola o bairro e a 

residência do aluno. Resgate a localização do Brasil em relação ao planeta, 

destaque o Estado, cidade e a região. Ao sobrevoar a cidade, procure pontos de 

referência: monumentos, avenidas, ruas, escola e enfim a casa (residência). Ao 

passar o mouse sobre a curva de nível das elevações, no rodapé do mapa, será 

indicada a altitude que ela tem em relação ao nível do mar. 

Dica 

Solicite que tirem uma foto da escola quando localizada e salve como 

imagem. 

Elabore uma exposição de mapas e fotos antigas e atuais extraídas do 

Google Earth. 

SUGESTÃO DE SITES PARA ESTA ATIVIDADE 

 

 

 

 

 

   

 

 

Caderno de Orientações Didáticas – Ler e Escrever – Tecnologias na Educação (2009) 

NA SINTONIA DO RÁDIO ESCOLA 
ATIVIDADE  

Mapas atuais 

http://mapas.ibge.gov.br/ 

http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/atlasescilar/index.shtm 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/defaul.php 

Mapas e fotos antigas 

http://fotolog.terra.com.br/mapas 

http://www.serqueira.com.br/mapas/index1htm 
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Produção de Programa. 

O rádio chegou ao Brasil, em 7 de setembro de 1922. É um meio de 

comunicação muito difundido em nosso país, ele pode informar, entreter e educar. 

Com o advento da internet ganhou espaço no meio virtual já é possível acessar 

emissoras de diversos países via web, também produzir programas de rádio no 

laboratório de informática da escola, levando informações locais pra toda 

comunidade.  

 Aproximar as ações educacionais das linguagens midiáticas, como a 

radiofônica, passa a ser uma questão importante para a formação cultural do aluno. 

É um trabalho que promove o protagonismo do educando, autoria dos envolvidos e 

situações de trabalho cooperativo e colaborativo. 

PÚBLICO – ALVO 

Ensino Fundamental e Ensino Médio 

OBJETIVOS 

- Vivenciar um programa de rádio; 

- Elaborar uma pauta da programação de rádio; 

- Produzir textos para o programa de rádio; 

- Estimular a habilidade de comunicação oral; 

- Selecionar músicas e efeitos sonoros; 

- Editar informações; 

- Trabalhar em equipe; 

RECURSOS NECESSÁRIOS: Computador conectado a Internet, microfone e caixas 

acústica, gravador de som, leitor de CD e músicas em MP3 e efeitos sonoros. 

METODOLOGIA 
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Converse com os alunos para levantar seus conhecimentos prévios sobre a 

produção de um programa de rádio: 

- O que conhecem sobre programa de rádio; 

- O que sabem sobre os recursos tecnológicos necessários para a elaboração 

de um programa de rádio; 

Em seguida amplie o repertório dos alunos selecionando alguns programas de rádio 

(programas comerciais e outros produzidos por escolas) e apresente a eles. Solicite 

que observem: os elementos que compõem a linguagem radiofônica: sons, voz, 

ruídos, silêncio e também os gêneros radiofônicos: tipo do programa entrevista, 

noticiário, musical, ficção, esportivo, humorístico, entre outros. 

 Bem agora que os alunos conhecem os elementos que compõem um 

programa e os gêneros, inicie ainda no coletivo o processo de produção do 

programa de rádio. Pode organizar um roteiro, depois de definir o gênero qual será 

produzido. 

- Construção da pauta: planejamento 

- Duração do programa: tempo 

- Produção de vinheta, dos textos, dos intervalos e de sons de fundo, ensaio e 

gravação. 

- Apresentação da produção 

Chegou o momento importante que é o trabalho em equipe e a definição das 

tarefas. Divida a sala em equipes e distribua os temas a serem trabalhados no 

programa ou nos programas de rádio entre os grupos. É o momento de definir a 

pauta e o planejamento: pesquisa, redação, produção de vinheta, de efeitos 

sonoros, entrevista se for o caso, etc. O grupo divide as tarefas e as 

responsabilidades, a complexidade da produção vai depender da duração do 

programa, da idade dos alunos e do tamanho da equipe, pois a produção de um 

programa de rádio envolve muitas atividades entre elas: 
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Produção dos textos: envolvem a construção dos textos de apresentação, 

reportagens, notícias, textos publicitários, perguntas para entrevistas, etc. Para essa 

produção o professor pode indicar os materiais para pesquisa. 

Produção sonora: envolve a construção de vinhetas, dos jingles, a busca por 

efeitos sonoros, e músicas. 

Gravação: para ajudar os alunos nesta etapa de gravação oriente que os 

mesmos utilizem o projetor multimídia e simule a gravação de um áudio, explorando 

as ferramentas do software de edição. 

Finalizar: após a finalização dos trabalhos os grupos podem apresentar os 

programas para a classe e as demais turmas. Os alunos podem elencar as 

dificuldades o que foi positivo e o negativo de cada etapa e sugestões e propostas 

para os próximos trabalhos. 

DICAS 

 

 

 

 

 

MATERIAL COMPLEMENTAR 

Livro: MCLEISH ROBERT. Produção de Rádio: Um guia abrangente de produção 

radiofônica: São Paulo. Summus Editorial. 2001 

SUGESTÃO DE SITES PARA ESTA ATIVIDADE 

  

 

 
 
 

- A gravação pode ser feita com gravador manual, ou com gravador de som dos 
equipamentos do laboratório de informática. 

- Para divulgar as produções, pode-se gravar os programas em CD para 
apresentação na rádio da escola no cotidiano, ou como em guia de 
implementação do Projeto Rádio Escola. 

- Pode-se também criar vinhetas para chamadas de divulgação de eventos 
escolares, festas ou informes da secretaria. 

Lei dos Direitos autorais – 9610/98 http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L9610.htm 

Zara Rádio http://www.zararadio.com 

Rádios Internacionais http://www.radios.com.br/ 

Site com rádio e emissoras de TV de varias partes do mundo. Visitado em: 26/09/2014 
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Caderno de Orientações Didáticas – Ler e Escrever – Tecnologias na Educação ( 2009) 
 

PLANEJANDO AS OFICINAS  

Para que a Intervenção Pedagógica na escola tenha êxito, é necessário 

viabilizar aos educadores a reflexão, a vivência e a exploração dos recursos 

disponibilizados nas oficinas, para que possam posteriormente em suas aulas criar 

espaços de participação interativa e construção coletiva de projetos interdisciplinares 

com o uso dessas novas linguagens. 

 

OFICINA 

 

PROGRAMA 

 

A escola e as 

Tecnológica 

 

Apresenta um breve relato histórico da evolução da Tecnologia, também 

pretende-se refletir e impulsionar a organização de ambientes de 

aprendizagem com o uso dos Recursos Tecnológicos.  

 

Comunicação 

Midiática 

 

Aprofundará o que é Educomunicação através de conceito e histórico. 

Destaca os desafio e problemas conhecendo opções interessantes. Apresenta 

as ferramentas e metodologias para a produção midiática e propõe reflexão 

crítica a respeito das mídias e sua influência na educação.  

  

Integrar 

Conteúdos e 

Mídias Na Sala 

De Aula 

 

Permitirá neste encontro apresentar propostas de atividades e trabalhos 

diferenciados, que articulam recursos tecnológicos e conteúdos para uma 

nova forma de ensinar, integrando as diversas mídias e conteúdos 

curriculares. Mostra outra perspectiva para o aluno, que pode aprender 

produzindo, levantando dúvidas, pesquisando, enfim, estabelecendo relações 

importantes que vão incentivar outras descobertas, tornando- o um 

participante ativo e construtivo, no ambiente escolar. 

 

Workshop de 

Aplicativo  

 

O Workshop de Aplicativos tem a finalidade de oferecer uma experiência 

digital para os educadores, e fazer com que eles tenham contato com a 
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plataforma de aplicativos no laboratório de Informática. A atividade visa 

demonstrar como ferramentas tecnológicas e seu uso pode contribuir para o 

ensino engajado, voltado para o desenvolvimento interdisciplinar.  

Quadro Resumo das Oficinas que serão executadas durante a Intervenção 
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SEÇÃO 07 

SUGESTÃO DE LEITURAS 

 As sugestões de leitura pretendem quebrar o tabu de que toda teoria é 

sempre uma leitura insossa e difícil. O objetivo é incentivar os educadores a avançar 

na produção e no conhecimento que se desdobram em torno das questões 

referentes às tecnologias. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Em 'Desafios na comunicação pessoal', o autor busca mostrar o 
motivo da comunicação e as formas que ela assume no 

cotidiano, principalmente dentro do contexto da globalização. 
É um livro síntese de várias buscas. Trata da utilização, de 
forma integrada e criativa, das novas tecnologias na educação 

e da compreensão da comunicação como um processo de 
humanização individual, comunitária e social. 

 

Este trabalho apresenta o conceito de alfabetização 
tecnológica de o professor tentando encontrar caminhos 
que contribuam para a reflexão crítica dos educadores a 
respeito das tecnologias no sentido de revitalizar sua 
prática pedagógica. 

 

Este livro reúne textos apresentados no II Colóquio Luso-
brasileiro sobre Questões Curriculares, realizado no Rio de 
Janeiro em agosto de 2004. O tema enfocado no Colóquio - 

Currículo - por seu caráter polêmico e por sua atualidade tem 
mobilizado professores e professoras que atuam nas escolas, 
nos sistemas educacionais, nas universidades, tanto no Brasil 

quanto em Portugal. 
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      Imagem e sinopse dos livros: http://www.estantevirtual.com.br/ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No livro, os autores fazem um estudo Teoria da 
Comunicação. Na primeira parte apresenta a 
Epistemologia e as origens históricas da 
comunicação. Na segunda parte, as correntes 
teóricas, paradigmas e tendências das Teorias da 
Comunicação. 

 

Inventário crítico da sofisticada e recente tecnologia que 
propiciou uma revolução comparável àquela ocorrida com 
a introdução da escrita na cultura ocidental. Lévy sustenta 
que a cultura da informática é uma nova forma de 
assimilação de conhecimento e um novo caminho para a 
produção intelectual - uma etapa posterior à da expressão 
oral e escrita. 

O livro Recortes da mídia alternativa: histórias e memórias da 
comunicação no Brasil procura desvendar um modo singular de 
contar a história através da mídia seja recuperando a trajetória 

de veículos voltados a uma lógica de resistência ou 
desenvolvendo análises sobre temas, características e conceitos 
envolvendo a mídia alternativa. Nestes 200 anos de histórias da 

imprensa no Brasil, o livro oferece uma modesta e ao mesmo 
tempo significativa contribuição no intuito de valorizar 
pesquisas em torno da memória da mídia brasileira, abrindo 

espaço para o resgate da trajetória de veículos que fizeram ou 
fazem história através de uma perspectiva de resistência e 

contra-hegemonia. 
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Imagem e sinopse dos livros: http://www.estantevirtual.com.br/ 

 

SEÇÃO 08 

SUGESTÕES DE FILMES 
Os filmes são recursos de fácil acesso e pode ser utilizado como instrumentos 

de ensinos, o objetivo é criar oportunidades de aprendizagem, tendo como diretriz 

do trabalho o uso efetivo dos recursos tecnológicos em sala de aula, Considerando 

também a indicação da Lei Federal nº13. 006 de 26 de junho de 2014 qual 

acrescenta o § 8º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembros de 1996, “que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para obrigar exibição de 

filmes de produção nacional nas escolas de educação básica constituindo 

componente curricular integrado à proposta pedagógica, sendo a sua exibição 

obrigatória por, no mínimo, 2 (duas)  horas mensais”. 

 

 

 

 

 

A história da ascensão de Steve Jobs, de rejeitado 
no colégio até tornar-se um dos mais 
reverenciados empresários do universo da 
tecnologia no século 20. A trama passa pela 
jornada de autodescobrimento da juventude, 
pelos demônios pessoais que obscureceram sua 
visão e, finalmente, pelos triunfos que 
transformaram sua vida. 

Este é o filme sobre Mark Zuckerberg, criador 
do Facebook, que aos 24 anos foi listado pela 
Forbes o mais jovem bilionário do mundo. O 
filme foi dirigido por David Fincher (Seven, 
Clube da Luta, O Curioso Caso de Bejamin 

Button) é o mais aclamado do ano. 
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Imagem e sinopse dos filmes: http://www.netflix.com 

 

 

 

 

  

 

Em um futuro próximo, Thomas Anderson (Keanu Reeves), um 
jovem programador de computador que mora em um cubículo 
escuro, é atormentado por estranhos pesadelos nos quais encontra-
se conectado por cabos e contra sua vontade, em um imenso sistema 
de computadores do futuro. Em todas essas ocasiões, acorda 
gritando no exato momento em que os eletrodos estão para 
penetrar em seu cérebro. À medida que o sonho se repete, Anderson 
começa a ter dúvidas sobre a realidade. Por meio do encontro com 
os misteriosos Morpheu e Trinity, Thomas descobre que é, assim 
como outras pessoas, vítima do Matrix, um sistema inteligente e 
artificial que manipula a mente das pessoas, criando a ilusão de um 
mundo real enquanto usa os cérebros e corpos dos indivíduos para 
produzir energia. Morpheu, entretanto, está convencido de que 
Thomas é Neo, o aguardado messias capaz de enfrentar o Matrix e 
conduzir as pessoas de volta à realidade e à liberdade 

Na metade do século XXI, o efeito estufa derreteu uma 
grande parte das calotas polares da Terra, fazendo 
com que boa parte das cidades litorâneas do planeta 
fiquem parcialmente submersas. Para controlar este 
desastre ambiental a humanidade conta com o auxílio 
de uma nova forma de computador independente, 
com inteligência artificial, conhecido como A.I. É neste 
contexto que vive o garoto David Swinton (Haley Joel 
Osment), que irá passar por uma jornada emocional 
inesquecível. 
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 Imagens e sinopse dos filmes: http://www.netflix.com 
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ANEXOS 
QUESTIONÁRIO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro colega, 

Convidamos você para participar da pesquisa intitulada “O papel das Tecnologias 
Educacionais e Comunicação Mediática no Contexto Escola”: o que revelam 
Pedagogos, professores e funcionários sobre as tecnologias educacionais 
disponibilizadas na escola, as mesmas tem sido incorporada pelos profissionais da 
educação em seus planejamentos, em sua sala de aula e seu cotidiano 
educacional. Este instrumento tem como objetivo: 

-conhecer o posicionamento dos profissionais da educação a respeito das 
tecnologias educacionais e da comunicação midiática e servirá para análise no 
Projeto de Intervenção Pedagógica a ser desenvolvida pela professora PDE Meri 
Terezinha Pawelski. 

 

Obs.: Este instrumento não objetiva avaliar seu trabalho em sala de aula ou seu 
planejamento e sim caracterizar as tecnologias educacionais como instrumento 
pedagógico. 

Desde já agradecemos sua colaboração em auxiliar neste levantamento de dados. 
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1 – Você considera importante à utilização de recursos tecnológicos na prática 
pedagógica? Justifique. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

2 - Antes de desempenhar sua função no Colégio, você tinha 
informação/conhecimento sobre o uso das tecnologias educacionais? 

 

(  ) Sim. Possuía informações claras de como utilizar os recursos tecnológicos 
disponíveis. 

(   ) Não possuía nenhuma informação. Desconhecia como funcionam as tecnologias 
educacionais disponíveis na escola. 

3 – Quais desses recursos tecnológicos você utiliza na sua prática pedagógica e que 
com frequência? 

 

Laboratório de Informática: Raramente (   ) Eventualmente (   ) Com Frequência  (   ) 
Não conheço o recurso (   )   

TV Multimídia (TV Pendrive): Raramente (   ) Eventualmente (   ) Com Frequência(   ) 
Não conheço o recurso (   )   

Tablet: Raramente (   ) Eventualmente (   ) Com Frequência  (   ) Não conheço o 
recurso( )    

Projetor de Multimídia: Raramente (   ) Eventualmente (   ) Com Frequência  (   ) Não 
conheço o recurso (   )    

Vídeo: Raramente (   ) Eventualmente (   ) Com Frequência (   ) Não conheço o 
recurso ( )    

Rádio e CDs: Raramente (   ) Eventualmente (   ) Com Frequência  (   ) Não conheço 
o recurso (   )   

Jornais e Revistas: Raramente (   ) Eventualmente (   ) Com Frequência  (   ) não 
conheço o recurso (   )    
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4 – No Laboratório de Informática do Colégio, você costuma acessar: 

Portal dia a dia educação (   ) 

Youtube (   ) 

E-mail (   ) 

Pesquisa do Professor (   ) 

Pesquisa com os alunos (   ) 

Uso durante as aulas (produções de texto, entre outras atividades) (   ) 

 

5 – Com os alunos no Laboratório de Informática, quais ações você desenvolve? 

Pesquisa Escolar (   ) 

Produções de textos e Slides (   ) 

Produções para uso da TV Multimídia (   ) 

Uso de softwares educacionais (   ) 

Não utilizo com os alunos (   ) 

 

6 – Na TV Multimídia/ TV Pendrive, quais os recursos que você costuma utilizar? 

Slides (Convertido em imagens) (   ) 

Vídeo (   ) 

Trechos de Filmes (   ) 

Fotografias (   ) 

Ilustrações (   ) 

Áudio (   ) 

 

7 – Em relação aos recursos da comunicação midiática (TV aberta, TV Paulo Freire, 
Jornais, Revistas, entre outras) qual você utiliza na prática pedagógica? 

Temas Atuais (   ) 
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Artigos, Teses, Dissertações (   ) 

Relato de Experiências (   ) 

Notícias (   ) 

Sugestões de Leitura (   ) 

Simuladores (   ) 

Outros (   ) Quais: _____________________________________________________  

 

8 – As tecnologias educacionais disponíveis na escola correspondem as suas 
expectativas? Justifique. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

9 – Para aprimorar/conhecer e fazer uso na prática pedagógica, qual desses 
recursos tecnológicos, você gostaria de ter formação na escola? 

Informática Básica (   ) 

Uso de Internet (navegação, busca e pesquisa) (   ) 

Utilização instrumental dos recursos pedagógicos disponíveis na escola (TV 
Multimídia, Retroprojetor e Projetor Multimídia) (   ) 

Utilização de recursos áudio visuais (   ) 

 

10 – Considerando que: 

“A escola está chamada a ser, nos próximos anos, mais que um lócus de 
apropriação do conhecimento socialmente relevante, um espaço de diálogo entre 
diferentes saberes – científico, tecnológico, social e linguagens...” (Candau 2000, 
pg.14) 

Como você profissional da educação vê as Tecnologias Educacionais no futuro? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 


