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Palavras das professoras-pesquisadoras

Ca r o( a ) a pr e n de n t e ,

que propomos em cada aula por meio da leitura atenta do texto e da consulta aos links que

para a aprendizagem.

Profa. MsC. Lebiam Tamar Silva Bezerra
Profa MsC. Isabel Marinho da Costa
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Croqui do Percurso
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

Professoras: Lebiam Tamar Silva Bezerra e Isabel Marinho da Costa
E-mail: lebiam@gmail.com
belmarinho@yahoo.com.br
Componente curricular:

MARCO V

60 horas/aula

Ementa:

Objetivo geral:

softwares e sites educativos, programas

Etapas do percurso:
UN I D AD E I :

UNIDADE II: O SUJEITO ENSINANTE TORNANDO-SE SUJEITO APRENDENTE

- Fundamentos da aprendizagem cooperativa

Fundamental
99

- Softwares educacionais.
Metodologias:

do Trilhas do Aprendente (impresso e digital), textos complementares e links indicados;
chat;

- Blog
- Chat
- Wiki
GPS:

MF = U1 + U2 + U3 + PP
4

de Desempenho no Percurso, contida no Trilhas do Aprendente, vol. 5.
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BELONNI, M.L.

. Campinas: Autores Associados, 2001.

______.
educacionais. Rio de Janeiro: Quartet, 2001.

PAPERT, S.

MORAN, J. M. N ova s Te cn ologia s e o r e e nca n t a m e n t o do M u n do. Tecnologia Educacional. Rio de
Janeiro, v. 23, n. 126, set./out. 1995.

ALMEIDA, Maria Elizabeth (Org).
ANTUNES, Celso. Novas maneiras de ensinar, novas formas de aprender. Porto Alegre: Artmed,
2002.
ASSMANN, Hugo (Org.). Redes digitais e metamorfoses do aprender
BARRETO, Raquel G.

.

Cortez, 2002.
BECKER, Fernando.

. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.

BEZERRA, Lebiam Tamar Silva. 2006. 162 p.
Pessoa, 2006.
Da chave de Fenda ao Laptop
BRASIL. Congresso Nacional.
gov.br/arquivos/pdf/pne.pdf>. Acesso em: 31 maio 2005.
______.
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf>. Acesso em: 20 agosto 2005.
. In: PCNEM <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_internet.pdf >. Acesso em 31 maio 2005.
. In: TEDESCO, Juan

. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
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19652000000300004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 25 Jul. 2005.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede

cultura, v. 1.
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DELORS, Jacques (Org).
DEMO, Pedro.
DOWBOR, Ladislau. Tecnologias do conhecimento
______.
Os Idiomas do Aprendente
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia
GADOTTI, Moacir.
GRINSPUN, Miriam P. S. Zippin (Org).
Cortez, 2001.
KENSKI, Vani M.

. In: BARBOSA, Raquel
. Rio de Janeiro: Delta,

1998.
Cibercultura
_____.
Editora 34, 1993.
Adeus professor, Adeus professora?
MATTELART, Armand.

. In: TEDESCO, Juan

MORAN, J. M.
conhecimento. Tecnologia Educacional. v. 22 (113/114), jul./out. 1993.
______.
MORIN, Edgar.
Bertrand Brasil, 2004.
PERRENOUD, Philipe.

: repensar a reforma, reformar o pensamento.Rio de Janeiro:

______.
PRIMO, Alex Fernando Teixeira; RECUERO, Raquel da Cunha. Hipertexto cooperativo

SANCHO, Juana Maria (Org); Para uma Tecnologia Educacional. Porto Alegre: Artmed, 1998.

e Tecnologia, 2000.
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Lista de sites indicados:

http://www.prof2000.pt/prof2000/agora3/agora3_1.html
Revista Conect@:
http://www.revistaconecta.com/
Revista Edutec-E:
http://www.revistaconecta.com/
http://www.eca.usp.br/prof/moran/video.htm
http://www.ufpe.br/nehte/noticia2.htm
http://www6.ufrgs.br/limc/blog/
http://www.andrelemos.info/
http://www2.ufba.br/~pretto/
http://www.nied.unicamp.br/
http://www.sitiodosmiudos.pt
http://www.cidadedamalta.pt
http://www.mundodacrianca.com/
http://www.educacional.com.br/
http://www4.escola24h.com.br/main.asp
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UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

Professoras-pesquisadoras:
Lebiam Tamar Silva Bezerra e Isabel Marinho da Costa

DESEMPENHO NO PERCURSO
Desempenho
obtido

Aulas

Prazo de

UNIDADE I
Aula 1
10,0

Aula 2
Aula 3

Postagem no Blog

Total de pontos na Unidade I

10,0

UNIDADE II
Aula 4

Plano de aula

Aula 5

Postagem no Blog

10,0

Aula 6

Total de pontos na Unidade II

10,0

UNIDADE III
Aula 7
Aula 8

10,0

Aula 9
Total de pontos na Unidade III

10,0

10,0

Final do Percurso

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NO PERCURSO
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

UNIDADE I

AULA 01:

de destrezas elementares (BRUNNER, 2004, p. 25).

Tidas como alicerce sobre o qual se ergue a sociedade da

volveu tecnologias que ampliaram, gradativamente, a capacida1834 por <Cha r le s Ba bba ge >, teria sido um dispositivo com
Fonte:
http://www.kerryr.net/
pioneers/gallery/ns_babbage3.htm.

chip

desejava democratizar a tecnologia.
106 Trilhas do Aprendente, Vol. 5 -

F o n t e : h t t p : / / w w w .
sciencemuseum.org.uk/images/
object_images/535x535/10301732

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Fonte:

Escrita rupestre

http://www.bpiropo.com.

Fonte: http://www.ativainjecao.com.br/
shop/images/diversos/chip2.jpeg

foi inventada em 1984
por William Gibson, em
No livro, esse termo
designa o universo das
redes digitais descrito
como campo de batalha
entre
multinacionais,

la.

<

>.

mundiais, nova fronteira

singularidades.
(chat
(sites

e-mails

A aula 8 da Unidade III do
Componente
Curricular

comunidades virtuais.

107

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

digit a l e
conectado
no sistema capitalista informacional. Para Castells (1999, p. 55),

caracterizado como capitalismo informacional.

para se integrarem na <
> como forma
de participarem ativamente da economia mundial. Nessa busca,
Castells (1999) destaca como fatores essenciais o papel do Estado,

programas de macropesquisa e de grandes mercados desenvolvidos

Segundo
(2002),

a

Mattelart
ideia
de

XVIII e tem como modelo

Nesse campo, o saber ocupa o papel central, acompanhado de uma nova classe de trabalhadores,
a dos trabalhadores do conhecimento.
feitos por Porat (1977 apud CASTELLS, 1999), em sua tese de doutoramento. Desse modo, o
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

protecionistas, desencorajando investimentos como um fator de risco, abrindo um enorme fosso
entre ricos e pobres no mundo.

apud CASTELLS, 1999, p.

educativas.

>. Brunner (2004, p.
os processos educativos
mediados por Tecnologias

109

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

DESAFIO

Brasil
O

Livro

Verde

da

no

Brasil

encontra-se

Trilhas do Aprendente,
Vol. 5.
Acesse-o
nos
links
relacionados ao nosso
componente curricular.
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

AULA 02:

educadores e estudiosos, como por exemplo: Fischer (2000), Grispun (2001), Dowbor (2001),

Nos dias atuais, o elemento comum aos diversos aspectos de funcionamento das

desde sempre desempenharam nas sociedades humanas.

coisas naturais. A cama de que fazemos uso para dormir, o prato, o garfo, a colher e a faca que

No ato de nos relacionarmos com o mundo por meio das tecnologias, estamos nos

111

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

As maneiras, os jeitos ou habilidades para lidar com cada tipo de tecnologia para realizar

termo, assim se manifesta Sancho (1998, p. 28):
Uma primeira abordagem do conceito
apresentam a

logos

Na tecnologia, produzimos instrumentos e proporcionamos meios para construir objetos
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

que leva o trabalhador a perder o saber mais global sobre o seu trabalho.

chips
caracteriza pelo surgimento de uma nova linguagem comunicacional, de diferentes mecanismos

integradas globalmente, uma vez que aumenta a velocidade e a descontinuidade do processo

113

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

(1993, p. 28)

essa totalidade de forma cada vez mais ampla e integral. [...] Para conhecer

todo, entre o sensorial e o racional, entre o concreto e o abstrato.

professores, alunos e pais estejam diretamente engajados na escola, de modo a desenvolver
das tecnologias, mas,

para aprender continuamente. Educar para autonomia, para autenticidade,
intelectuais, afetivas, criativas e morais de cada um dos alunos. Educar
para encontrar sentido na vida (MORAN, 1993, p.28).
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

que questiona profundamente as formas institucionais, as mentalidades e
professor e do aluno.

onde todos os atores da escola estejam inseridos nas atividades desenvolvidas cotidianamente.

paradigma da <Sociedade Informacional>, educadores e membros
da sociedade em geral teremos de dialogar e colaborativamente

S o c i e d a d e

geradas

pela

tecnologia,

cabendo-nos

compreender

que

as

conhecida
como
Sociedade em rede.
Constitui a cultura da
globais, transcendem o

estando a <socie da de do con he cim e n t o> atrelada ao processo

Castells (1999).

115

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

DESAFIO

trazem para o processo de ensino-aprendizagem.
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

AULA 0 3 :

virtuais de conhecimento.

Na Antiguidade, a base dos processos comunicativos e educativos das sociedades

do sujeito que a transmitia.

me nutre e me constitui, enquanto ser humano membro desta comunidade.

Pensemos um pouco sobre o surgimento de novas interfaces de
cultura>

A aula I da Unidade
I
do
Componente

por meio da fala. O professor instrui os alunos a partir da narrativa de
cultura como terreno
das
expressividades
lhe

auxiliar

processo

cultural

na
da

fontes (acervos), de acordo com seus interesses e necessidades.
117

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

A possibilidade de os textos impressos circularem fora do contexto
ubiquidade

de

estar

tempo
HOUAISS,
1615).

presente

em

(KOOGAN;
1998,
p.

serem estudados e as metodologias empregadas nos processos de
ensino e aprendizagem.

outra. Todas elas integram, na atualidade, os processos comunicativos em curso na sociedade

aprendente estabelece com elas.

chat), comunidades e/ou <m u n dos vir t ua is>, acessar e/ou produzir
Ambiente virtual, que simula, em alguns aspectos, a vida real e social do ser humano. Para
vivenciar a sociabilidade em mundos virtuais, acesse: 1. http://secondlife.com/
2. http://cosmopax.com/
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

blogs> e <podcastings> etc. De fato, as TICs

Podcasting

podcasting - e broadcasting

Os
weblogs,
simplesmente,

ou
blogs,

scripts de

podcasting
chamada de podcast. O autor (ou a autora) de um podcast
podcaster (Fonte: www.wikipedia.org).

[...]
Os
primeiros
weblogs eram baseados
principalmente em links
e dicas de websites
pouco conhecidos, bem

mas, simplesmente, como
individual
(PRIMO
e
RECUERO, 2003, p. 3).
Para conhecer um pouco
sobre como os blogs
podem ser utilizados como

inserem educadores e educandos nos processos cognitivos e sociais

acesse e leia os textos
http://penta3.ufrgs.br/
PEAD/Semana01/index.
htm

119

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Nelson.

1993, p. 33).
iPod

Landow (1997 apud
links disponibilizados. Grande parte dos estudos sobre hipertexto
dos links

sites (hipertextos). Outros pesquisadores,

Para Lemos, as ferramentas de busca e portais que veiculam as

iPhone

Criar um website, um blog ou produzir textos wikis

membros do grupo (PRIMO; RECUERO, 2003).
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

De acordo com Landow (2003 apud
nem sempre, essa escrita hipertextual pode ser considerada coletiva. Em blogs editados por

blog, como ocorre em blogs coletivos.

A outra possibilidade de escrita hipertextual coletiva de que trataremos nesta aula diz
software
coletiva de documentos na Web.

www.wikipedia.org

O papel do internauta desloca-se de leitor para autor, no sentido mais estrito da palavra.

121

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 1

Aula 2

Aula 3

livremente, utilizando ferramentas de busca como o Google. Acesse:
mais
2. http://pedagogiaufpb.blog.terra.com.br/
3. http://alexprimo.com/
4. http://www.andrelemos.info/
5. www.wikipedia.org

Blogs>.

blog e
o wiki podem constituir-se como interfaces para a escrita coletiva de hipertextos cooperativos na
escola. Como os educadores podem apropriar-se do blog e do wiki
uma <ciberpedagogia> com metodologias que superem o uso instrumental/tecnicista das
TICs?

texto, com o intuito de destacar que compactuamos com a ideia de que precisamos pensar

DESAFIOS

links abaixo e no CD do Aprendente:

Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=N382tTbebLQ&feature=PlayList&p=C2
2BCA287C56D216&playnext=1&playnext_from=PL&index=1
Pa r t e 2 : http://www.youtube.com/watch?v=C3YBwrSJE6Y&feature=PlayList&p=C2
2BCA287C56D216&index=2
Parte 3:
http://www.youtube.com/watch?v=7AEQjRYMQ90&feature=PlayList&p=C22BCA287
C56D216&index=3
2. Agora, acesse o blog de nosso componente curricular e insira um post
na entrevista com o Prof. Alex Primo.
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

UNIDADE II
O SUJEITO ENSINANTE
TORNANDO-SE SUJEITO APRENDENTE

AULA 04:
E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

valores, os bens expropriados de muitos pela voracidade de poucos.
se aprende, sustentar-se de seus frutos, nomear-se como identidade pessoal, na

cimentar-se a realidade com a argila do sonho.
desalienar-se e desumilhar-se.

sentido de palavras e as palavras de alegria,

nem a palavra calada.
(CARMOS e SOUZA, 2000 apud MEIRIEU, 1998).
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

Todos concordam com o fato de que se pode aprender sempre e em todo lugar, e que essa

conceitos.
signare

aulas expositivas e explicativas, em que o professor fala sobre determinado assunto e espera
que o aluno saiba reproduzir o que lhe foi passado.

Nessa forma de compreender o ensino, encontramos o educador Paulo Freire que, mais uma

educandos a utilizarem toda a multiplicidade de ideias.
124 Trilhas do Aprendente, Vol. 5 -

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

:
I - igualdade
- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber; III gratuidade do ensino
da
qualidade; X -

(1996, p. 24),
Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente
ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que, ao longo dos tempos,

com base nos saberes acumulados pela humanidade.

de aprendizagem, o professor, como o mediador dessa aprendizagem, e o aluno como aquele que

Piaget, Pavlov, Skinner, Vygotsky, Ausubel>, entre outros.
Esses autores foram abordados nos componentee curriculares Psicologia Educacional I e
Psicologia Educacional II. Para relembrar, retome o Trilhas do Aprendente volumes 1 e 2.

125

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

Existem diferentes processos de aprendizagem que se efetivam de acordo com as

coletivamente, como os de habitat

de duas formas:
- Substantivamente
- Pragmaticamente

funcionando como ponto de ancoragem para novas ideias e conceitos.
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

1. Aprendizagem por descoberta
2. Apr e n diza ge m r e ce pt iva

seguinte forma:

Implica
aprendizagens

DESAFIOS

1. Assista ao <

de

Horward

Gardner,

127

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

AULA 05: FUNDAMENTOS DA APRENDIZAGEM COOPERATIVA

Para tanto, enfatiza-se a aprendizagem cooperativa ou
<colaborativa

produz bons resultados em termos da forma e da qualidade daquilo
que se aprende, e existe um ganho adicional, na medida em que os

Behrens (2001, p. 71)
sobre
aprendizagem
colaborativa - Trilhas do
Aprendente volume 1,
aula 02 - A linguagem
digital.

atualmente (CAMPOS, 2003, p. 25).

e motivadora, em um ambiente rico de possibilidades, para proporcionar o desenvolvimento do
grupo.

desenvolvimento de habilidades cognitivas.
aprendizagem.

deve estruturar o ambiente para estimular o educando a aprender. Para isso, as atividades devem
ser ricas de possibilidades, para favorecer as habilidades interpessoais, o desenvolvimento de
128 Trilhas do Aprendente, Vol. 5 -

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

exemplo, - e aprende o que seu grupo produz. Nesse processo, o conhecimento surge, primeiro,

respeitando-as, mesmo quando apresentadas de forma confusa ou inadequada, e em favorecer
<Re u ve n Fe u e r st e in
cognitivo, desenvolveu sua teoria na perspectiva de que todas as

do mediado, avaliando-o, favorecendo seu progresso no pensar.
Feuerstein (2004, p. 41) assevera que

Fonte: http://www.cdcp.com.br/
imagens/reuven_feuerstein.jpg

mediado sintam-se responsabilizados pelo progresso um do outro.
Delors (2004, p. 89-102) contribui para o debate da aprendizagem cooperativa e
1 - Apr e n de r a con h e ce r
2 - Apr e n de r a fa ze r
alimentando o conhecimento;
3 - Aprender a conviver
favorecendo o enriquecimento coletivo;
4 - Apr e n de r a se r
seu grupo social e da sociedade que ele integra.
129

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

educacionais.

DESAFIO

linhas) e poste-o no blog

SILVA, Marco (Org).
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

AULA 0 6 : CONSTRUI NDO CONHECI MENTOS E RELACI ONANDO SABERES COM

saber.

No contexto da sociedade do conhecimento, conceitos como
<
>, <
>, <interdisciplinaridade> e
<transversalidade

do

que

um

simples

que
oferece
aos
sujeitos
ferramentas
pode

Confrontados pela nova ordem mundial das tecnologias da

tornar-se

um

(ALAVA, 2002, p.16). A
diversidade, e o novo
entre as pessoas que
surge nele possibilita

conhecimento, enriquecendo o universo educacional. Isso porque o

do

contexto

global

vinculados
ao
fato
de que nele vigoram
a
circularidade
de
sons, imagens, culturas
de
do capitalismo em que o mundo se encontra atualmente. Dito de outro modo,

todo

e

qualquer

na sociedade, de uma

mundial.
Interdisciplinaridade

Acesso em:17 jul.2007.)

, que trata da

131

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

Livro Verde, organizado por Takahashi (2000, p. 7),

meios de acesso, mas, sobretudo, em permitir que as pessoas atuem como provedores ativos dos

acontecia de forma mais lenta.
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 4

Aula 5

Aula 6

Essas possibilidades de aprendizagem ocorrem no cotidiano dos educandos e mostram

professor, na sociedade atual, tem a responsabilidade de conduzir e orientar o processo de

38),

social que lhe cabe no mundo do trabalho e na comunidade. A escola, nessa perspectiva, deixa

DESAFIOS

A r e de

colegas.

Ca so pr e cise de a j u da , solicit e a se u / su a m e dia dor ( a )
presencial no MPAP.

133

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

UNIDADE III

N

Importante!

links indicados para

AULA 07:
Nada dizer a respeito das novas tecnologias, em um referencial de

aspectos em jogo (PERRENOUD, 2000, p. 126).

Aprendente, todos os
documentos abordados
Trilhas do Aprendente
realizar essas leituras
complementares.

mais
aula.
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aprofundada

da

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

> - PNE

O arquivo PDF completo

locus de trabalho)?

para download no link:
http://portal.mec.gov.br/
arquivos/pdf/pne.pdf.

seguir.
sempre mais amplos e profundos na sociedade moderna. Este Plano, portanto,

Ultrapassando, assim, o discurso das tecnologias, de utilidade duvidosa,

106).

do computador, seja pensado como elemento integrante do processo de ensino e aprendizagem.

da capacidade para utilizar as novas tecnologias e aponta para a necessidade de o professor
apropriar-se, a priori
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

apresentam programas governamentais (a exemplo do PROINFO,
da <TV Escola
sites de universidades,
chat. Podemos considerar essas

No

site

da

TV

Escola,

formadoras e, portanto, promotoras de momentos de estudo e de
fato de termos um quadro docente, principalmente tratando-se dos

Se desejarmos, de fato, incluir professores e alunos na cultura

de acessar esse link e
construir sua videoteca
digital.
http://www.bibvirt.futuro.
usp.br/index.php/videos/
tv_escola.

segundo o PNAD <( I BGE, 2 0 0 6 , p. 1 4 4 ) >, teremos uma clara
educandos das classes populares.

Para
consultar
o
documento
completo,
ver o site: <http://
www.ibge.gov.br/home/
estatistica/populacao/
condicaodevida/
indicadoresminimos/
sinteseindicsociais2006/
indic_sociais2006.pdf >

de professores de ensino fundamental, pode constituir uma excelente

professores (TAKAHASHI, 2000, p. 49).
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softwares

de mundo (BRASIL, 2006, p. 1).
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Em nosso curso, temos componentes curriculares que

realizadas
componente

no
curricular

Aprendente, Vol. 3.

visite os links indicados abaixo:

Revista Agora:
http://www.prof2000.pt/prof2000/agora3/agora3_1.html
Revista Conect@:
http://www.revistaconecta.com/
Revista Edutec-E:
http://www.revistaconecta.com/
http://www.eca.usp.br/prof/moran/video.htm
http://www.ufpe.br/nehte/noticia2.htm
http://www6.ufrgs.br/limc/blog/
http://www.andrelemos.info/
http://www2.ufba.br/~pretto/
http://www.nied.unicamp.br/
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AULA 08:

Para <Perrenoud> (1999, p. 7),

Fonte:
http://2.
bp.blogspot.com/_
OqSydmUkjoI/SEuvW4NrkI/AAAAAAAAACE/
n2LZZed8ZQY/s320/
repcapa_perrenoud.jpg.

conhecer, que distingue os homens dos animais (KOOGAN; HOUAISS,
1998).

ser entendida como um dos esquemas que integram a primeira. O funcionamento cognitivo de
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Esquemas de

Postura

Conhecimentos

Fonte: BEZERRA, 2006.

A <

ou <

>?

quantidade de conhecimentos a serem ensinados e se volta para o

Edgar Morin
(2004)
faz
a esse respeito

complexas. O dilema educativo consiste em, diante da impossibilidade em seu livro

docentes na contemporaneidade.
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(1) Utilizar editores de textos;
ensino;

u t iliza r e dit or e s de t e x t os, Perrenoud (2000) considera

mais apropriado seria inseri-la completamente nas atividades intelectuais, considerando que
as TICs podem realizar as tarefas rotineiras que fadigam e desestimulam os alunos, liberandocompartilhamento de recursos.
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recursos que os softwares ou aplicativos oferecem, mas, sobretudo, que ele seja capaz de planejar

Aprender nunca foi, metaforicamente, uma viagem com tantas possibilidades de destino quanto

u t iliza r a s fe r r a m e n t a s

possibilidades interativas.

Se todas essas potencialidades, que se multiplicam a partir dos referidos usos das TICs,

Boa leitura!
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AULA 09:
INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL

Vamos conversar sobre cada uma delas.

.

da atividade. Feito isso,

Analise
um software

software com recursos

Descreva
e
. Tudo isso deve estar
expresso no projeto e ser apresentado de forma clara para os alunos, que devem se envolver no
processo desde a etapa do planejamento. Compartilhe ideias e decida de forma coletiva, mesmo

instrucionismo e o construcionismo.
Sugerimos a leitura do livro:
ALMEIDA, Maria Elizabeth (Org).

145

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

as atividades desenvolvidas (BARRETO, 2002).

softwares
alunos trabalham em dupla, por computador), e o contexto favorece um processo de pesquisa
problemas.

las no processo de ensino-aprendizagem. O uso desses recursos na escola deve sempre estar
high-tech.

Para efeito da atividade proposta neste componente curricular, selecionaremos, dentre

,a
1.

e o portal educativo.

: Procure, no computador de seu Polo Municipal de Apoio Presencial, um

potencialidades oferecidas pelo aplicativo.
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2.

comandos dados a uma tartaruga que os executa. Desse modo, o aluno aprende a partir da
realizar a mesma tarefa com o aplicativo anterior. Vejamos:
a)
download do programa e instale-o em um computador. Para tanto, acesse: < http://
link referente a
este componente curricular;
b)
inf.ufsc.br/~rfag/Materias/ProgFuncional/PFTutorialSLogo.pdf e no CD-rom do Trilhas do
Aprendente, Vol. 5;
c)

2. Desenhe-o num papel;

pinte
recheie
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3. Portal Educativo
propostas fundamentam-se tanto na abordagem instrucionista quanto na construcionista. Vamos
navegar nos portais destacados a seguir:
http://www.sitiodosmiudos.pt
http://www.cidadedamalta.pt
http://www.mundodacrianca.com/
http://www.educacional.com.br/
http://www4.escola24h.com.br/main.asp

http://www.sitiodosmiudos.pt

http://www.cidadedamalta.pt
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Explore a maior quantidade de links
atividades que julgar interessantes para serem desenvolvidas com seus alunos.
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