
AULA DESCRIÇÃO ASSUNTO AUTOR LINKS 

1 As Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 
podem contribuir 
para ampliar os 
espaços de 
aprendizagem 

O 
Paradigma 
Educacional 
Emergente 

MORAES, 
Cândida 
Moraes. 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/uber.htm 

1 Quando 
adequadamente 
utilizados, 
poderão contribuir 
para a criação de 
micro mundos 
ecológicos nos 
quais alunos 
possam interagir 
entre si. 

O 
Paradigma 
Educacional 
Emergente 

MORAES, 
Cândida 
Moraes. 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/uber.htm 

1 Formular e testar 
hipóteses, 
relações, 
simulações 
rápidas e fáceis, 
construir 
conhecimentos 
com sua forma de 
pensar. E os fatos 
da vida 

O 
Paradigma 
Educacional 
Emergente 

MORAES, 
Cândida 
Moraes. 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/uber.htm 

1 Formar os 
professores para 
trabalharem com 
esse novo 
recurso, 
computador e 
suas mídia. Passe 
a olhar a escola 
como um espaço 
significativo. 

O 
Paradigma 
Educacional 
Emergente 

MORAES, 
Cândida 
Moraes. 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/uber.htm 

1 Felicidade é 
consumo, cultura 
é televisão, 
informação é 
Internet. 

O 
Paradigma 
Educacional 
Emergente 

MORAES, 
Cândida 
Moraes. 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/uber.htm 

1 Desenvolver o 
senso crítico se 
faz necessário 
para uma leitura 
de mundo que 
desvele os 
problemas 
coletivos e 
encontrar uma 
nova realidade. 

O 
Paradigma 
Educacional 
Emergente 

MORAES, 
Cândida 
Moraes. 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/uber.htm 

1 O computador é o 
artefato mediador 
da aprendizagem 
que, através da 
Internet, softwares 

O 
Paradigma 
Educacional 
Emergente 

MORAES, 
Cândida 
Moraes. 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/uber.htm 
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e programas de 
learning, o acesso 
à informação. 

1 Os alunos se 
sentem a si 
próprios e aos 
seus colegas de 
forma positiva, 

O 
Paradigma 
Educacional 
Emergente 

MORAES, 
Cândida 
Moraes. 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/uber.htm 

1 Suas 
necessidades 
individuais são 
satisfeitas e 
persistem nas 
tarefas escolares 
e trabalhem 
cooperativamente 
com o professor 

O 
Paradigma 
Educacional 
Emergente 

MORAES, 
Cândida 
Moraes. 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/uber.htm 

2 Colaboração entre 
professores e 
alunos nas 
escolas e 
organizações de 
forma que suas 
vidas sejam de 
aprendizagem. 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 Ajudando os 
alunos na 
construção da sua 
identidade, no 
caminho pessoal e 
profissional. 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 No 
desenvolvimento 
das habilidades de 
compreensão, 
emoção e 
comunicação. 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 Tornando-os 
capazes de 
encontrar seus 
espaços pessoais, 
sociais e de 
trabalho, 
transformando-se 
em cidadãos 
realizados e 
produtivos. 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 Buscar o equilíbrio 
entre a 
flexibilidade e a 
organização 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 Com a 
flexibilidade (que 
está ligada ao 
conceito de 
liberdade) 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/uber.htm
http://www.eca.usp.br/prof/moran/uber.htm
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2 Respeitando os 
diversos ritmos de 
aprendizagem e 
integrando as 
diferenças locais e 
contextos culturais 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 Com a 
organização, 
busca-se 
gerenciar as 
divergências como 
tempo e conteúdo. 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 Fazendo uma 
conexão direta 
com o cotidiano e 
o inesperado, 
transformando a 
sala de aula em 
uma comunidade 
de pesquisa. 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 O autor nos 
apresenta 
diferentes formas 
de ensinar para 
pessoas 
diferentes. 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 Como existem 
muitas 
informações 
disponíveis, temos 
uma grande 
dificuldade em 
escolher quais são 
significativas para 
nós.. 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 A aquisição à 
informação dos 
dados dependerá 
cada vez mais de 
processos 
complexos, 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 As tecnologias 
trazem imagens, 
resumos de forma 
rápida e atraente, 
cabendo ao 
professor ajudar o 
aluno a interpretar 
esses dados, 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 O aluno precisa 
estar “maduro” 
para que a 
informação faça 
parte do seu 
contexto pessoal, 
caso contrário ela 
não será 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 
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aprendida. 

2 O professor torna-
se mais um ator 
que procura 
ajudar a que cada 
um consiga 
avançar no 
processo de 
aprender. 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 Existem os limites 
do conteúdo 
programático, do 
tempo de aula, 
das normas 
legais. 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 A personalidade 
do professor é 
decisiva para o 
bom êxito do 
ensino-
aprendizagem 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 Não podemos dar 
aula da mesma 
forma para alunos 
diferentes, para 
grupos com 
diferentes 
motivações. 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 Precisamos 
adaptar nossa 
metodologia, 
nossas técnicas 
de comunicação a 
cada grupo. 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 Tem alunos que 
estão prontos para 
aprender o que 
temos a oferecer. 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 Alunos mais 
maduros, que 
necessitam 
daquele curso ou 
que escolheram 
aquela matéria 
livremente. 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 Comunicar-se 
com os seus 
alunos, motivá-los, 
explicar o 
conteúdo, manter 
o grupo atento, 
entrosado, 
cooperativo, 
produtivo. 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 Ao educar facilita-
se, num clima de 

Mudar a 
forma de 

Moran, 
José 
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confiança, 
interações 
pessoais e grupais 
que ultrapassam o 
conteúdo-construir 
um referencial 
rico. 

ensinar e de 
aprender 

Manuel. 

2 Os grandes 
educadores 
atraem não só 
pelas suas idéias, 
mas pelo contato 
pessoal. 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 Na sua forma de 
olhar, na forma de 
comunicar-se. É 
um poço 
inesgotável de 
descobertas. 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 Próximos da maior 
parte dos alunos. 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 Gerenciamento 
empresarial com o 
tecnológico e o 
humano, 
contribuindo para 
um ambiente de 
maior inovação, 
intercâmbio e 
comunicação. 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 É importante 
educar para a 
autonomia, para 
que cada um 
encontre o seu 
próprio ritmo de 
aprendizagem 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 Só se pode 
educar para a 
autonomia, para a 
liberdade com 
autonomia e 
liberdade. 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 É educar o 
educador para 
uma nova relação 
no processo de 
ensinar e 
aprender, mais 
aberta, 
participativa, 
respeitosa do 
ritmo da cada 
aluno. 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 
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2 Ensinar com as 
novas mídias será 
uma revolução, se 
mudarmos 
simultaneamente 
os paradigmas 
convencionais do 
ensino, 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

2 A Internet é um 
novo meio de 
comunicação, que 
pode ajudar-nos a 
rever, a ampliar e 
a modificar a 
forma de ensinar e 
de aprender. 

Mudar a 
forma de 
ensinar e de 
aprender 

Moran, 
José 
Manuel. 

 

3 Uso de recursos 
tecnológicos e 
midiáticos na 
prática do 
professor são 
imprescindíveis 
para a construção 
de novos 
ambientes de 
aprendizagem 

   

3 O simples uso de 
uma máquina 
fotográfica ou 
filme por alunos e 
professores não 
garante a 
aprendizagem e a 
interação, 

   

3 Uso das mídias 
como recursos 
pedagógicos em 
que o professor 
como mediador 
utilizará as 
potencialidades 
das diferentes 
linguagens 

   

3 O conhecimento 
passar a se 
apresentar como 
um fluido não 
material que 
banha o planeta e 
que circula na 
velocidade da luz. 

(DOWBOR, 
2001. 25) 

(DOWBOR, 
2001. 25) 

 

3 O novo professor 
como um 
“estrategista do 
conhecimento” e 
“arquiteto 
cognitivo”. O 
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arquiteto cognitivo 
é um profissional; 

3 Constituir-se como 
professor 
interessado pela 
evolução de seu 
saber pedagógico, 
que é específico e 
construído por 
múltiplas 
variáveis. 

   

3 A formação do 
sujeito não se dá 
através da 
acumulação de 
saberes, mas por 
um processo de 
reflexibilidade 
crítica acerca das 
práticas, 

   

3 A reflexibilidade 
crítica sobre as 
ações e as 
experiências 
cotidianas 
possibilita a 
construção e 
reconstrução da 
identidade do 
professor 

   

3 As mudanças são 
constantes, novos 
paradigmas 
surgem e, embora 
não rompendo 
inteiramente com 
os modelos 
precedentes, 

   

3 O perfil do 
profissional do 
ensino vai sendo 
transformado à 
medida que todas 
as áreas do saber, 
do fazer, do ser e 
da tecnologia. 

   

3 Muito se fala em 
interatividade, 
termo que, como 
muitos outros, 
acaba na 
banalidade e 
perde pelo seu 
mau uso, a 
verdadeira 
essência. 

   

4 A Interatividade  Marcos http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm
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permite ao usuário 
ser ator e autor 
fazendo da 
comunicação à 
criação da própria 
mensagem 

Silva, 

4 O usuário pode 
ouvir ver, ler, 
gravar, voltar, 
avançar, 
selecionar, tratar e 
enviar qualquer 
tipo de mensagem 
para qualquer 
lugar do mundo 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 a interatividade 
permite 
ultrapassar a 
condição de 
espectador 
passivo para a 
condição de co-
autor, interferindo 
na comunicação 
em tempo real. 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 a interatividade é 
desafio não só 
para os gestores 
da velha mídia, 
mas para todos os 
agentes do 
processo de 
comunicação. 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 Preceito iluminista 
de “educação para 
todos”, 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 Educar não tem 
sentido quando 
não há 
participação do 
aluno 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 Educação não se 
faz transmitindo 
conteúdos de A 
para B ou de A 
sobre B, mas na 
interação de A 
com B. 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 No presencial: não 
se percebe a 
necessidade da 
participação 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 Na educação a 
distância, via TV, 
o perfil 
comunicacional da 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 
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“teleaula” se 
mantém, na 
transmissão 
massiva de 
informações ou 
“conhecimentos”. 

4 E, via Internet, os 
sites educacionais 
continuam 
estáticos, 
subutilizando a 
tecnologia digital, 
ainda centrado na 
transmissão de 
dados. 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 O termo 
interatividade: Um 
terreno tão 
abrangente corre 
o risco de não 
poder exprimir 
coisa alguma. 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 Interatividade: é 
um conceito de 
comunicação 
(emissão-
recepção) e não 
de informática. 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 Comunicação 
entre humanos, 
entre humanos e 
máquinas e entre 
usuário e serviço. 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 Para que ocorra a 
interatividade: A 
dialógica que 
associa emissão e 
recepção como 
pólos antagônicos 
e na co-criação da 
comunicação 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 A intervenção do 
usuário ou 
receptor no 
conteúdo da 
mensagem ou do 
programa, aberto 
a manipulações e 
modificações. 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 “O emissor não 
emite mais no 
sentido que se 
entende 
habitualmente”. 
Ele não propõe 
uma mensagem 
fechada, oferece 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 
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possibilidades... 

4 O receptor não 
está mais em 
situação de 
recepção clássica. 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 A mensagem só 
toma todo o seu 
significado sob a 
sua intervenção. 
Ele se torna, de 
certa maneira, 
criador. 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 Ligação unilateral 
emissor-
mensagem-
receptor, se acha 
mal colocado em 
situação de 
interatividade. 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 O computador se 
encontra 
diretamente ligado 
ao termo pelo fato 
de que sua 
memória, 
imagens, sons e 
textos são 
convertidos em 
bits. 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 Os objetos são 
virtuais, definidos 
matematicamente 
e processados por 
algoritmos 
(pequenos passos 
necessários para 
realizar uma 
tarefa). 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 O computador é 
“conversacional” 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 Se o computador 
estiver conectado 
à Internet, 
ampliam-se as 
disposições que 
convidam o 
usuário a intervir, 
com as múltiplas 
conexões em 
rede. 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 Interatividade: 
deixa de ser tão 
complexo e não 
há por que criar 
gradações. 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 A sala de aula:  Marcos http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 
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seu propósito 
primordial de 
educar para a 
cidadania. Não 
contempla a 
participação do 
aluno na 
construção do 
conhecimento 

Silva, 

4 “A escola é uma 
instituição que há 
cinco mil anos se 
baseia no falar-
ditar do mestre”. 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 A tecnologia não é 
o essencial, mas 
uma nova 
pedagogia com 
maior 
comunicação. 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 Maior 
interatividade, 
participação, 
cooperação e 
multiplicidade de 
informações entre 
os atores 
envolvidos no 
processo. 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 O professor está 
desafiado a mudar 
sua prática na 
sala de aula e na 
educação 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 (Re)significando 
sua autoria 
enquanto docente 
com o intuito de 
criar um novo 
paradigma 
educacional. 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

4 “Hoje, é preciso 
inventar um novo 
modelo de 
educação, já que 
estamos numa 
época que 
favorece a 
oportunidade de 
disseminar um 
outro modo de 
pensamento”. 

 Marcos 
Silva, 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm 

5 A prática 
pedagógica: 
educando, 
estimulando-o a 
partir de 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.midiativa.org.br/index.php/midiativa/content/view/full/743 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm
http://www.saladeaulainterativa.pro.br/textos.htm
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situações-
problema 
encontradas no 
cotidiano. 

5 Conhecimentos 
necessários à 
formação para a 
cidadania. 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.midiativa.org.br/index.php/midiativa/content/view/full/743 

5 Os educadores 
devem suscitar o 
“aprender-
aprender” 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.midiativa.org.br/index.php/midiativa/content/view/full/743 

5 Capacitando-os 
para o saber-fazer 
e à auto-
avaliação. 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.midiativa.org.br/index.php/midiativa/content/view/full/743 

5 Para fazer ou 
resolver alguma 
situação-
problema, deve-se 
conhecer este 
problema e o 
caminho ou os 
caminhos para a 
sua solução. 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.midiativa.org.br/index.php/midiativa/content/view/full/743 

5 Requer que os 
educadores 
conheçam e 
apresentem aos 
educandos os 
diversos caminhos 
conhecidos, e 
não, apenas a 
resposta certa. 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.midiativa.org.br/index.php/midiativa/content/view/full/743 

5 Valorizar a 
formação de 
produtores e 
leitores 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.cciencia.ufrj.br/Publicacoes/Artigos/EduBytes95/LegoLogo.htm 

5 O rádio, a 
televisão, o vídeo, 
os computadores 
e suas 
combinações 
auxiliam a prática 
pedagógica. 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php 

5 Experiência no 
uso de novas 
tecnologias de 
comunicação e 
informação em 
práticas 
pedagógicas 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php 

5 Crianças entre 9 e 
11 anos: 
participarem de 
eventos como 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php 

http://www.midiativa.org.br/index.php/midiativa/content/view/full/743
http://www.midiativa.org.br/index.php/midiativa/content/view/full/743
http://www.midiativa.org.br/index.php/midiativa/content/view/full/743
http://www.midiativa.org.br/index.php/midiativa/content/view/full/743
http://www.midiativa.org.br/index.php/midiativa/content/view/full/743
http://www.cciencia.ufrj.br/Publicacoes/Artigos/EduBytes95/LegoLogo.htm
http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php
http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php
http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php
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concurso, 
exposição e fórum 
de discussão viam 
Internet. 

5 Atividades nas 
quais as crianças 
encontrassem um 
sentido em seu 
cotidiano, 
expressar sobre 
os assuntos 
discutidos na 
comunidade. 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php 

5 Idealização, 
investigação, 
observação, 
implementação e 
trocas de idéias 
por meio da 
manipulação de 
recursos 
tecnológicos. 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php 

5 O contato de 
crianças com 
máquinas 
fotográficas onde 
são levadas a 
fotografar o 
ambiente de 
aprendizagem 
revelando outras 
crianças 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php 

5 Fotografar “a 
própria história 
que vê”, com seus 
anseios e 
emoções. 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php 

5 Filmagem em que 
a criança faz um 
diálogo frente à 
câmera 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php 

5 Criança se 
apresenta dizendo 
seu nome, idade, 
onde mora, o que 
gosta de fazer e 
como se sente. 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília. 

http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php 

5 As crianças atuam 
com base naquilo 
que são capazes 
de realizar 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php 

5 Storyboard 
desenho em 
quadros para 
posterior 
composição de 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php 

http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php
http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php
http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php
http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php
http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php
http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php
http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php
http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php
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uma história. 

5 Interagissem em 
grupo, escutando 
uns aos outros. 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php 

5 “Elaboração de 
cartazes com 
texto e 
fotografias”, 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php 

5 “Elaboração de 
jornal” 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php 

5 Elaboração de um 
croqui em 
cartolina do jornal 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php 

5 “Elaboração de 
jogo multimídia”, 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php 

5 “Elaboração de 
mensagens na 
Web” 

Integração 
de mídias e 
práticas 
pedagógicas 

MARTINS, 
Maria 
Cecília 

http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php 

6 “Nada pode parar 
uma idéia cujo 
tempo chegou” - 
Vitor Hugo 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 Empregar as TIC 
na prática docente 
facilita a 
convivência e a 
troca de 
experiência com 
jovens de outra 
geração. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 O único bom 
ensino é aquele 
que se adianta ao 
desenvolvimento 
dos alunos, 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 Os elementos 
básicos e 
responsáveis pela 
mediação são os 
instrumentos ou 
ferramentas e os 
signos. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 Os instrumentos e 
ferramentas 
regulam as ações 
sobre os objetos, 
podendo provocar 
mudanças nos 
objetos. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php
http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php
http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php
http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php
http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php
http://www.cidade.usp.br/educaremtempo/numero13/entrevista.php
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6 Os signos 
direcionam as 
ações mentais dos 
sujeitos, medeiam 
às interações do 
sujeito com o 
meio, podem 
modificar o sujeito. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 O sujeito pode 
modificar o signo 
e os sistemas de 
signos-
siginificados. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 É preciso valorizar 
a didática, o 
ensino, para que 
nossos alunos 
possam aprender 
a construir o 
conhecimento. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 A aprendizagem 
ocorre na 
interação com 
outros 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 Ao utilizar o 
computador na 
interação com 
seus alunos, 
passa a ser visto 
como alguém 
próximo deles, 
que fala a mesma 
linguagem. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 A criação de uma 
rede digital na 
quais os jovens se 
identificam, pode 
amenizar 
problemas de 
ordem cognitiva, 
emocional e 
afetiva. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 Sua experiência 
na escola é 
apenas um 
momento, mas um 
momento 
importante que 
precisa ser 
autenticamente 
vivido. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 Com o cultivo 
diário de 
sementes, o 
professor fertiliza 
a consciência 
crítica dos alunos. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 



AULA DESCRIÇÃO ASSUNTO AUTOR LINKS 

6 A escola provoca 
a reflexão e 
coloca o aluno na 
cena como 
construtor de 
conhecimento 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 Valorizar o 
espiritual, a 
harmonia, o 
poético e o ético. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 Professor 
semeador é 
desestabilizador e 
provocador, 
incomoda com 
suas inquietações 
e dúvidas. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 Cria condições 
para que os 
alunos construam 
suas próprias 
redes de 
conhecimentos 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 Busca a 
integração com 
seus pares, mas 
tem seus pés 
fincados em sua 
disciplina, 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 Desenvolver uma 
prática 
interdisciplinar. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 Um de nossos 
desafios como 
educadores está 
em descobrir 
formas de sermos 
cada dia mais 
semeador 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 O tempo parou na 
educação e 
formaram-se dois 
mundos paralelos, 
o escolar e a 
sociedade real. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 Prática educativo-
crítica: ser social e 
histórico, ser 
pensante, 
comunicante, 
transformador, 
criador, realizador 
de sonhos. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 A escola precisa 
da ação coletiva 

A Utopia 
Move o 

CAMARGO, 
Claudia 
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de todos os 
envolvidos. 

Educador Coelho 
Hardagh. 

6 Os grandes 
problemas 
humanos 
desaparecem em 
benefício dos 
problemas 
técnicos 
particulares. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 A incapacidade de 
organizar o saber 
disperso conduz à 
atrofia da 
disposição mental 
natural de 
contextualizar e 
de globalizar. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 A mudança só 
ocorre se 
passarmos a 
refletir primeiro em 
nossa mudança 
interior, 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 Formação de 
formadores e 
auto-educação 
dos educadores 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 Formar 
professores na 
mudança para a 
mudança. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 A profissão exerce 
outras funções: 
motivação, luta 
contra a exclusão 
social, 
participação, 
animação de 
grupos, relações 
com estruturas. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 Desvincular da 
preparação de sua 
aula, de 
estratégias de 
aprendizagem e 
do estudo de 
teorias 
psicopedagógicas 
para a 
pedagógica. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 Os manuais 
anexados a livros 
didáticos com 
“receitas” passo a 
passo de como 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 
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dar aula 
distanciam os 
professores e 
seus alunos. 

6 Os resultados com 
exames nacionais 
ou estaduais sem 
levar em conta a 
realidade de cada 
região, escola e 
aluno. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 Buscar os novos 
caminhos na 
teoria. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 O papel de 
instigador de 
sonhos, de 
projetos e 
formador de 
consciência 
crítica. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 O homem precisa 
ter consciência de 
si próprio como 
indivíduo e como 
classe, para o 
bem e para o mal. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 Para a 
transformação e 
para a 
conservação da 
sociedade. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 Consciência se 
adquire através da 
educação. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 A 
responsabilidade 
política da 
educação foi 
esquecida, dando 
lugar à educação 
reprodutora de 
saberes e 
verdades. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 Muitos 
professores a 
encararem a 
educação como 
um “bico” em sua 
vida profissional. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 As Novas 
Tecnologias se 
aliam às 
propostas 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 
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pedagógicas de 
emancipação 
política e de 
inserção da 
massa no 
exercício da 
cidadania. 

6 Cidadania e 
tecnologia: temos 
acesso a dados, 
informações 
pessoais e 
globais. 

A Utopia 
Move o 
Educador 

CAMARGO, 
Claudia 
Coelho 
Hardagh. 

 

6 “Ninguém nasce 
feito. Vamo-nos 
fazendo aos 
poucos na prática 
social de que 
tomamos parte”. 

 Paulo 
Freire 

 

7 Valorização das 
experiências dos 
alunos 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 Vivenciou na pele 
como é difícil 
estudar com fome. 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 Valorizar a 
presença da 
linguagem popular 
na educação. 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 Combate ao 
intelectualismo 
sem relação com 
a realidade 
circundante. 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 O problema da 
escola primária 
não é apenas seu 
número inferior à 
demanda social, 
mas igualmente a 
falta de inserção 
no contexto. 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 Ele defende o fim 
da educação 
“bancária” que 
mata a 
curiosidade do 
educando. 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 Perceber o 
condicionamento 
histórico-social do 
conhecimento, 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 Deve-se ter uma 
postura crítica e 
questionadora 
perante as 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 
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informações, 

7 Processo de 
conhecimento: 
produzir o 
conhecimento 
para, apenas 
depois, conhecê-
lo. 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 Ideologia 
capitalista, à 
medida que os 
alunos só 
recebem as 
informações 
passivamente. 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 Círculos de 
Cultura, que eram 
lugares onde 
grupos de uma 
comunidade 
debatiam 
assuntos da sua 
realidade. 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 Debater idéias da 
realidade do aluno 
que Paulo Freire 
criou seu método 
de alfabetização. 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 Aluno e professor 
aprendem juntos. 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 O alfabetizador sai 
a campo, mistura-
se às pessoas da 
comunidade e lista 
as palavras mais 
usadas. 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 O professor 
deverá ser um 
agente 
proporcionador de 
discussões 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 Aprender é um 
processo natural 
do homem quando 
este se relaciona 
com o mundo. 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 Aprendizagem é 
essencial para a 
libertação do 
homem. 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 A conscientização 
nasce num 
contexto 
pedagógico 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 
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7 Consciência 
crítica: Etapa de 
investigação – 
consiste em 
levantar palavras 
e temas geradores 
significativos para 
o grupo. 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 Etapa de 
tematização – 
discussão dos 
temas da primeira 
etapa e 
descoberta de 
outros. São dados 
subsídios para a 
leitura e escrita. 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 Etapa de 
problematização – 
Percebe-se aí a 
necessidade de 
superar a situação 
atual e ler e 
escrever será um 
instrumento desta 
luta. 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 Aplicação deste 
método a 
crianças, a teoria 
é a mesma, 
variando um 
pouco o processo 
devido ao impulso 
lúdico que elas 
têm. 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 “Cadernos de 
Cultura”. 
baseadas em 
“princípios de 
realidade”, devem 
despertar o 
interesse do 
aluno. 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 O material didático 
fosse produzido 
regional ou 
localmente, para 
poder se 
relacionar com a 
realidade de cada 
comunidade. 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 Dialogo: as 
escolas deveriam 
sempre ouvir o 
que os seus 
alunos pensam 
acerca do que é 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 
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ensinado 

7 No ano de 1963, 
inicia-se no Brasil 
o Plano Nacional 
de Alfabetização 
para o qual Paulo 
Freire é convidado 
para ser o 
coordenador. 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 Em 1964, o golpe 
militar acaba com 
este projeto e leva 
Paulo Freire ao 
exílio, acusado de 
ser “traidor de 
Cristo e do povo 
brasileiro”. 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 Paulo Freire ficou 
setenta dias 
preso, o que o 
levou a reafirmar a 
ligação entre 
educação e 
política, 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 Sua tese de que a 
mudança social 
teria que partir das 
massas e não de 
indivíduos 
isolados 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

7 A consciência 
dominada 
hospeda dentro 
dela o dominador, 
e o processo de 
conscientização é 
um processo de 
libertação deste 
hóspede. 

Convite à 
leitura de 
Paulo Freire 

GADOTTI, 
Moacir 

 

25 O ciberespaço é 
uma gigantesca 
máquina do 
prazer. 

Educação 
Crítica no 
Ciberespaço 

Ilan Gur-
Ze’ev 

http://www.pedagogia.pro.br/educacao_ciberespaco.htm 

25 O sujeito é 
desfalcado de sua 
alteridade e 
perdemos o 
espaço para o 
diálogo e para a 
transcendência do 
dado. 

Educação 
Crítica no 
Ciberespaço 

Ilan Gur-
Ze’ev 

http://www.pedagogia.pro.br/educacao_ciberespaco.htm 

25 Onde há prazer 
total e 
unidimensional ou 
busca de prazer 
desaparece a 

Educação 
Crítica no 
Ciberespaço 

Ilan Gur-
Ze’ev 

http://www.pedagogia.pro.br/educacao_ciberespaco.htm 

http://www.pedagogia.pro.br/educacao_ciberespaco.htm
http://www.pedagogia.pro.br/educacao_ciberespaco.htm
http://www.pedagogia.pro.br/educacao_ciberespaco.htm
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autonomia e sua 
responsabilidade 
pelo “ainda - não” 
ou contra o mal. 

25 Contra-educação 
é uma forma de se 
opor ao modelo 
institucional de 
ensino-
aprendizagem 

Educação 
Crítica no 
Ciberespaço 

Ilan Gur-
Ze’ev 

http://www.pedagogia.pro.br/educacao_ciberespaco.htm 

25 Contra-educação 
visa encaminhar o 
sujeito à 
construção de um 
saber crítico frente 
à ilusão da 
“automação do 
conhecimento” 

Educação 
Crítica no 
Ciberespaço 

Ilan Gur-
Ze’ev 

http://www.pedagogia.pro.br/educacao_ciberespaco.htm 

25 A imprevisibilidade 
do ser poderia 
abrir a 
possibilidade de 
enfrentar os 
desafios 
fundamentais da 
humanidade. 

Educação 
Crítica no 
Ciberespaço 

Ilan Gur-
Ze’ev 

http://www.pedagogia.pro.br/educacao_ciberespaco.htm 

25 Manter a contra-
educação como 
relevante mesmo 
que no 
ciberespaço. 

Educação 
Crítica no 
Ciberespaço 

Ilan Gur-
Ze’ev 

http://www.pedagogia.pro.br/educacao_ciberespaco.htm 

25 Contra-educação 
no ciberespaço 
que possa levar 
humanidade, 
autonomia, 
diálogo e 
emancipação aos 
indivíduos. 

Educação 
Crítica no 
Ciberespaço 

Ilan Gur-
Ze’ev 

http://www.pedagogia.pro.br/educacao_ciberespaco.htm 

26 Fugirem da leitura 
e da escrita, 
buscando as 
facilidades dos 
textos 
audiovisuais. 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 him 

26 a própria escola 
que induz os 
indivíduos aos 
prazeres da TV. 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 him 

26 “conhecimento” o 
que ultrapassa a 
educação oficial e 
acontece na vida 
cotidiana. 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 him 

26 educar, não é 
tarefa exclusiva da 

“A Influência 
da Mídia na 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 him 

http://www.pedagogia.pro.br/educacao_ciberespaco.htm
http://www.pedagogia.pro.br/educacao_ciberespaco.htm
http://www.pedagogia.pro.br/educacao_ciberespaco.htm
http://www.pedagogia.pro.br/educacao_ciberespaco.htm
http://www.pedagogia.pro.br/educacao_ciberespaco.htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
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família, da igreja e 
da escola e sim de 
todas as 
instituições 
existentes. 

Educação” 

26 Ela (televisão) 
entra em todos os 
lares, confundindo 
o público e o 
privado. 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 him 

26 TV - desordena o 
tempo e o espaço; 
os seres 
humanos, nas 
suas condições 
individuais e 
coletivas, 
apresentando, 
modos de ser e de 
pensar. 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 him 

26 À cultura “letrada”, 
linear, sobrepõe-
se a cultura da 
“fragmentação”, 
multifacetada e 
polissêmica. 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 him 

26 Múltiplas 
interpretações de 
diferentes 
linguagens que se 
apresentam e se 
sobrepõem 
através de vários 
suportes 
midiáticos 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 him 

26 TV- geram novas 
formas de 
construção do 
conhecimento, 
com implicações 
diretas nas atuais 
condições de 
aprendizagem 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 him 

26 A televisão alterou 
os valores 
temporais entre o 
distante e o 
próximo e mesmo 
entre os valores 
morais e estéticos 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 him 

26 O tempo linear do 
texto escrito 
cedeu lugar ao 
texto fragmentado 
e recortado do 
vídeo 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 him 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
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26 o tempo 
psicológico, não 
mensurável, 
consegue se 
objetivar através 
de diferentes 
efeitos e recursos 
de computação. 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 him 

26 Computador vem 
criando uma outra 
realidade, 
alterando valores, 
provocando 
reflexões e 
revolucionando a 
linguagem. 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 htm 

26 Por trás das telas, 
representa-se e 
modifica-se o real 
cada vez com 
maior perfeição, 
cada vez com 
maior rapidez. 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 htm 

26 Os “mundos” 
simulados são 
desafios aos 
sentidos. 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 htm 

26 Ampliam e refinam 
nossa capacidade 
sensorial de 
perceber formas, 
cores e texturas. 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 htm 

26 As simulações de 
objetos 
tridimensionais 
criam situações 
propícias à 
experimentação. 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 htm 

26 Espaços virtuais 
puramente 
ilusórios: um 
universo 
perceptivo 
topológico, 
adimensional, 
imaterial e 
atemporal. 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 htm 

26 Compreender, 
interferir e 
transformar 
conjuntos de fatos 
virtuais múltiplos 
com o maior 
número possível 
de sentidos. 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 htm 

26 Videogames e “A Influência LEITE, http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 htm 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
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jogos eletrônicos-
desenvolvimento 
de novos 
paradigmas 
perceptivos e 
novos padrões de 
sensibilidade 

da Mídia na 
Educação” 

Márcia 

26 Afirmar que é 
preciso desligar a 
TV seria tão 
demagógicas 
quantas algumas 
críticas moralistas. 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 htm 

26 O sistema 
educacional não 
vai ficar melhor 
pelo simples fato 
de aderir e incluir 
os novos meios 
tecnológicos e sim 
de políticas 
públicas 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 htm 

26 “Os meios por si 
só não podem 
nem devem se 
constituir como o 
único campo de 
atuação e 
pesquisa da 
tecnologia 
educacional”. 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 htm 

26 A conduta 
humana é 
caracterizada pela 
utilização de 
signos, 
instrumentos 
culturais e 
artefatos 
mediando às 
relações (homens 
e meio ambiente). 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 htm 

26 Desenvolve o que 
é especificamente 
humano: a 
capacidade de 
criar. 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 htm 

26 Ao mesmo tempo, 
o uso do que ele 
vai criando 
interfere nos seus 
modos de 
raciocinar, atuar, 
perceber e de 
pensar o mundo e 
a si mesmo. 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 htm 

26 Instituição escolar: “A Influência LEITE, http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 htm 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
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cabe a ela educar 
ética moral e 
esteticamente, 
construindo 
indivíduos 
pensantes e não 
pensando por 
eles. 

da Mídia na 
Educação” 

Márcia 

26 Uma sociedade 
autônoma é feita 
por cidadãos que 
são sujeitos de 
seus caminhos, 
que fazem 
escolhas 
conscientes de 
suas opções. 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 htm 

26 Uma sociedade 
inclusiva é a que 
permite que todas 
as diferenças 
sejam explicitadas 
em busca de um 
consenso. 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 htm 

26 Uma sociedade 
democrática é 
aquela onde todos 
têm o direito a 
voto, a voz, a 
representação e a 
participação. 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 htm 

26 É aquela que 
almeja a felicidade 
de cada um e de 
todos. 

“A Influência 
da Mídia na 
Educação” 

LEITE, 
Márcia 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9 htm 

27 O aparecimento 
de ícones do 
consumo e do 
entretenimento 
altera a relação de 
alunos e 
professores dentro 
da sala de aula 

Mídia, 
Imaginário 
de Consumo 
e Educação. 

GOMES, 
Paola 
Basso 
Menna 
Barreto. 

http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf 

27 Produções visuais 
na sala de aula: 
“fonte de 
inspiração” 
produtos de mídia, 
tanto em livros 
didáticos como 
ilustrações e 
materiais de 
comunicação. 

Mídia, 
Imaginário 
de Consumo 
e Educação. 

GOMES, 
Paola 
Basso 
Menna 
Barreto. 

http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf 

27 Uso da cultura 
imagética, não só 
dentro do 
ambiente escolar, 

Mídia, 
Imaginário 
de Consumo 
e Educação. 

GOMES, 
Paola 
Basso 
Menna 

http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf 

http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.redebrasil.tv.br/educacao/artigos/artigo9%20htm
http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf
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como em locais 
desvinculados das 
salas de aula. 

Barreto. 

27 O papel das 
figuras produzidas 
por corporações 
como a Disney, a 
Warner e a Mattel, 
por exemplo, não 
diz respeito 
somente a figuras 
atraentes e 
coloridas para 
serem 
consumidas, mas 
também a 
posições e lugares 
sociais 
representados por 
esses 
personagens. 

Mídia, 
Imaginário 
de Consumo 
e Educação. 

GOMES, 
Paola 
Basso 
Menna 
Barreto. 

http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf 

27 Através do 
consumo massivo 
e de uma 
insistente aparição 
dessas figuras nos 
lugares mais 
diversos 
independente de 
nossas escolhas, 
passam a fazer 
parte de nossas 
vidas. 

Mídia, 
Imaginário 
de Consumo 
e Educação. 

GOMES, 
Paola 
Basso 
Menna 
Barreto. 

http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf 

27 O fato dos 
consumidores 
serem atraídos 
pelo olhar, como 
prateleiras de 
supermercado, 
assistindo a 
televisão o 
consumo visual se 
torna parte do 
cotidiano: 

Mídia, 
Imaginário 
de Consumo 
e Educação. 

GOMES, 
Paola 
Basso 
Menna 
Barreto. 

http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf 

27 Pois os chamados 
auxiliares de 
ensino 
audiovisual, a 
comunicação 
corporal do 
professor, sua 
retórica, não 
convence. 

Mídia, 
Imaginário 
de Consumo 
e Educação. 

GOMES, 
Paola 
Basso 
Menna 
Barreto. 

http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf 

27 O mundo da 
escola é um 
mundo cinza, 
parado e passivo. 

Mídia, 
Imaginário 
de Consumo 
e Educação. 

GOMES, 
Paola 
Basso 
Menna 

http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf 

http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf
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Barreto. 

27 Apenas uma 
parcela mínima da 
população 
conhece museus 
e raramente tem 
acesso a 
espetáculos 
artísticos. 

Mídia, 
Imaginário 
de Consumo 
e Educação. 

GOMES, 
Paola 
Basso 
Menna 
Barreto. 

http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf 

27 A quase total 
inexistência de 
imagens 
“originais” e um 
cotidiano povoado 
de objetos 
industrializados 
colocam-nos 
numa cultura de 
intensa 
reprodutibilidade 
visual. 

Mídia, 
Imaginário 
de Consumo 
e Educação. 

GOMES, 
Paola 
Basso 
Menna 
Barreto. 

http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf 

27 O consumo de 
imagens e 
informações que, 
através da mídia 
estão no domínio 
de todos, 
produzem uma 
nítida sensação 
de 
“pertencimento” 
social, pois fazem 
parte de sistemas 
codificados em 
comum. 

Mídia, 
Imaginário 
de Consumo 
e Educação. 

GOMES, 
Paola 
Basso 
Menna 
Barreto. 

http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf 

27 Produções 
individuais: não 
possuem o 
mesmo sentido, e 
por serem 
singulares, quase 
sempre dizem 
respeito apenas a 
nós e aos que 
partilham da 
especificidade de 
nosso código. 

Mídia, 
Imaginário 
de Consumo 
e Educação. 

GOMES, 
Paola 
Basso 
Menna 
Barreto. 

http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf 

27 O trabalho 
pedagógico 
precisa se 
debruçar sobre o 
que poderiam ser 
os dispositivos de 
produção de 
subjetividade 

Mídia, 
Imaginário 
de Consumo 
e Educação. 

GOMES, 
Paola 
Basso 
Menna 
Barreto. 

http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf 

27 É importante 
como educadores 

Mídia, 
Imaginário 

GOMES, 
Paola 

http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf 

http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a11v2274.pdf
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conhecermos e 
trabalharmos com 
as mídias no 
processo 
pedagógico, 
usando filmes, 
imagens, 
fotografias, 
Internet, e outras 
mídias. 

de Consumo 
e Educação. 

Basso 
Menna 
Barreto. 

28 Dificuldades em 
ter acesso ao 
material 
tecnológico em 
suas escolas. 

Desafios 
para a 
gestão 
escolar 

Mariluci 
Alves 
Martino 

 

28 Gestor da escola 
guardava as 
chaves e não 
permitia o uso 
com receio de 
danos materiais 
que pudessem 
ocorrer. 

Desafios 
para a 
gestão 
escolar 

Mariluci 
Alves 
Martino 

 

28 Os gestores são 
responsáveis pelo 
patrimônio e sua 
manutenção e 
essa 
responsabilidade 
faz com que 
muitos não 
permitam o uso de 
vídeo, som e 
computadores. 

Desafios 
para a 
gestão 
escolar 

Mariluci 
Alves 
Martino 

 

28 Segundo 
Martinho, “pensar 
a escola na 
sociedade do 
conhecimento 
pressupõe a 
elaboração de um 
novo paradigma 
educacional”, 

Desafios 
para a 
gestão 
escolar 

Mariluci 
Alves 
Martino 

 

27 Sociedade do 
conhecimento: Em 
primeiro lugar, 
engloba uma 
esfera científica, 
técnica e 
educacional 
ampliada. 

Desafios 
para a 
gestão 
escolar 

Mariluci 
Alves 
Martino 

 

28 Em segundo, 
envolve formas 
complexas de 
processamento e 
circulação de 
conhecimento e 

Desafios 
para a 
gestão 
escolar 

Mariluci 
Alves 
Martino 
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informações em 
uma economia 
baseada nos 
serviços. 

28 Em terceiro lugar 
criando sistemas, 
equipes e culturas 
que maximizem a 
oportunidade para 
a aprendizagem 
mútua e 
espontânea. 

Desafios 
para a 
gestão 
escolar 

Mariluci 
Alves 
Martino 

 

28 “Pensar a gestão 
científica da 
escola remete-nos 
a um debate sobre 
a articulação da 
escola com o 
mundo, com a 
vida”. 

Desafios 
para a 
gestão 
escolar 

Mariluci 
Alves 
Martino 

 

28 A predominância 
tecnológica no 
sentido em que a 
escola se torne 
mero instrumento 
de ensino-
aprendizagem. 

Desafios 
para a 
gestão 
escolar 

Mariluci 
Alves 
Martino 

 

28 O gestor é 
responsável pelos 
resultados finais 
obtidos dentro de 
uma visão mais 
ampla do trabalho 
escolar 

Desafios 
para a 
gestão 
escolar 

Mariluci 
Alves 
Martino 

 

28 É preciso refletir 
sobre a criação de 
pontes entre o 
mundo da escola 
e o universo que a 
cerca. 

Desafios 
para a 
gestão 
escolar 

Mariluci 
Alves 
Martino 

 

28 Formação de 
parcerias, de 
atores tanto 
públicos quanto 
privados, 
regionais, locais, 
econômicos, 
sociais, culturais, 
os quais poderão 
desenvolver 
projetos 
experimentais 
que, 
progressivamente, 
podem se 
estabilizar. 

Desafios 
para a 
gestão 
escolar 

Mariluci 
Alves 
Martino 

 

28 Martinho ressalta Desafios Mariluci  
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que o uso de 
tecnologias 
poderá permitir à 
escola uma 
participação mais 
efetiva com a 
comunidade. 

para a 
gestão 
escolar 

Alves 
Martino 

28 Diferentes grupos, 
pessoas e 
instituições façam 
leituras e 
interpretações 
diversas sobre os 
fenômenos 
educativos. 

Desafios 
para a 
gestão 
escolar 

Mariluci 
Alves 
Martino 

 

28 Que cada 
segmento que 
participe do 
debate – seja 
empresa, 
comunidade de 
pais ou moradores 
dos arredores das 
escolas – 
interprete os 
novos sentidos (e 
criem outros) da 
instituição escolar. 

Desafios 
para a 
gestão 
escolar 

Mariluci 
Alves 
Martino 

 

28 Criar uma nova 
perspectiva para a 
educação com as 
relações sociais 

Desafios 
para a 
gestão 
escolar 

Mariluci 
Alves 
Martino 

 

28 Importância da 
comunicação 
instantânea que 
permite aos 
professores 
conexão direta 
com os sistemas 
mundiais. 

Desafios 
para a 
gestão 
escolar 

Mariluci 
Alves 
Martino 

 

28 É preciso rever os 
conceitos de 
ensinar e 
aprender para 
tornar a 
aprendizagem 
significativa ao 
aluno. 

Desafios 
para a 
gestão 
escolar 

Mariluci 
Alves 
Martino 

 

28 É necessário que 
se tomem 
medidas urgentes 
para aproveitar 
este imenso 
potencial 
oferecido pelas 
novas tecnologias. 

Desafios 
para a 
gestão 
escolar 

Mariluci 
Alves 
Martino 

 

29 Todo e qualquer As TIC HESSEL,  
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processo, a 
transformação é 
lenta. 

podem 
auxiliar na 
gestão da 
escola? 

Ana Maria 
Di Grado. 

29 Dominação entre 
diretores e 
professores e 
entre professores 
e alunos; tais 
relações não 
respeitam a 
intersubjetividade 
do processo 
pedagógico. 

As TIC 
podem 
auxiliar na 
gestão da 
escola? 

HESSEL, 
Ana Maria 
Di Grado. 

 

29 Gestão 
participativa, que 
compartilhe 
responsabilidades, 
destituindo a 
postura de 
comando, 

As TIC 
podem 
auxiliar na 
gestão da 
escola? 

HESSEL, 
Ana Maria 
Di Grado. 

 

29 As organizações 
de trabalho hoje 
são vistas como 
sistemas vivos. 

As TIC 
podem 
auxiliar na 
gestão da 
escola? 

HESSEL, 
Ana Maria 
Di Grado. 

 

29 Investir na criação 
de um clima 
favorável para que 
novas propostas 
surjam dos 
próprios 
colaboradores da 
equipe. 

As TIC 
podem 
auxiliar na 
gestão da 
escola? 

HESSEL, 
Ana Maria 
Di Grado. 

 

29 É importante que 
o gestor cultive a 
cultura da escola, 
que não pode ser 
entendida como 
uma estrutura 
totalmente 
objetiva, 
mensurável, 
independente das 
pessoas, 

As TIC 
podem 
auxiliar na 
gestão da 
escola? 

HESSEL, 
Ana Maria 
Di Grado. 

 

29 O “líder” deve ser 
o principal 
estimulador dos 
participantes de 
sua equipe 
favorecendo a 
constituição de 
redes pensantes, 
dentro de uma 
comunicação 
intensa. 

As TIC 
podem 
auxiliar na 
gestão da 
escola? 

HESSEL, 
Ana Maria 
Di Grado. 

 

29 As estruturas As TIC HESSEL,  
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formais são 
conjuntos de 
regras e 
regulamentos que 
definem as 
relações entre as 
pessoas e as 
tarefas, e 
determinam à 
distribuição de 
poder. 

podem 
auxiliar na 
gestão da 
escola? 

Ana Maria 
Di Grado. 

29 As estruturas 
formais são as 
que aparecem nos 
documentos 
oficiais da 
organização, tais 
como regimentos, 
organogramas, 
estatutos e 
legislação. 

As TIC 
podem 
auxiliar na 
gestão da 
escola? 

HESSEL, 
Ana Maria 
Di Grado. 

 

29 As estruturas ou 
redes informais 
são redes de 
comunicações 
fluidas e 
oscilantes. 

As TIC 
podem 
auxiliar na 
gestão da 
escola? 

HESSEL, 
Ana Maria 
Di Grado. 

 

29 “Uma boa medida 
é proporcionar o 
espaço social 
necessário para 
que floresçam as 
comunidades 
informais”. 

As TIC 
podem 
auxiliar na 
gestão da 
escola? 

HESSEL, 
Ana Maria 
Di Grado. 

 

29 Reuniões 
informais como 
jornal da escola, 
quadro de avisos, 
reuniões no pátio, 
salas virtuais de 
bate-papo 
encontros em 
locais 
descontraídos; 

As TIC 
podem 
auxiliar na 
gestão da 
escola? 

HESSEL, 
Ana Maria 
Di Grado. 

 

29 Os avanços 
tecnológicos 
disponibilizam 
ferramentas aos 
gestores que, 
através delas, 
podem otimizar 
serviços 
burocráticos. 

As TIC 
podem 
auxiliar na 
gestão da 
escola? 

HESSEL, 
Ana Maria 
Di Grado. 

 

29 As rotinas 
manuais passam 
a ser executadas 
pelos 

As TIC 
podem 
auxiliar na 
gestão da 

HESSEL, 
Ana Maria 
Di Grado. 
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computadores, escola? 

29 O fato é que a 
informação hoje 
passou a ser um 
bem precioso e 
nas organizações 
fala-se em gestão 
do conhecimento. 

As TIC 
podem 
auxiliar na 
gestão da 
escola? 

HESSEL, 
Ana Maria 
Di Grado. 

 

29 cibercultura, ou 
seja, uma grande 
rede digital que 
conecta tudo a 
todos. 

As TIC 
podem 
auxiliar na 
gestão da 
escola? 

HESSEL, 
Ana Maria 
Di Grado. 

 

29 A comunicação 
está permitindo a 
troca imediata de 
idéias, a quebra 
de protocolos 
hierárquicos para 
acessar 
informações e a 
construção 
coletiva de 
conhecimento. 

As TIC 
podem 
auxiliar na 
gestão da 
escola? 

HESSEL, 
Ana Maria 
Di Grado. 

 

29 As formas de 
ensinar e 
aprender, que 
continuam 
distantes da nova 
realidade global, 
se perdem diante 
do desinteresse 
dos alunos. 

As TIC 
podem 
auxiliar na 
gestão da 
escola? 

HESSEL, 
Ana Maria 
Di Grado. 

 

29 Cabe aos 
gestores discutir e 
refletir com toda a 
equipe as novas 
relações do 
homem com o 
conhecimento. 

As TIC 
podem 
auxiliar na 
gestão da 
escola? 

HESSEL, 
Ana Maria 
Di Grado. 

 

29 A escola pode e 
deve facilitar a 
interação e 
participação dos 
sujeitos com a 
adoção das TIC, 
dando suporte e 
ampliando os 
canais de 
comunicação 
facilitando a 
interação entre 
pais, professores, 
alunos etc. 

As TIC 
podem 
auxiliar na 
gestão da 
escola? 

HESSEL, 
Ana Maria 
Di Grado. 

 

29 Ambientes virtuais 
podem ser 
implementados 

As TIC 
podem 
auxiliar na 

HESSEL, 
Ana Maria 
Di Grado. 
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para funcionarem 
como locais de 
integração. 

gestão da 
escola? 

29 Os computadores 
podem ser 
distribuídos em 
diversos lugares 
da escola como 
diretoria, 
secretaria, sala 
dos professores, 
biblioteca e 
ligados em rede. 

As TIC 
podem 
auxiliar na 
gestão da 
escola? 

HESSEL, 
Ana Maria 
Di Grado. 

 

29 Algumas escolas 
estão construindo 
seu site para 
publicar seus 
projetos na 
Internet e ativar 
canais de 
comunicação. 

As TIC 
podem 
auxiliar na 
gestão da 
escola? 

HESSEL, 
Ana Maria 
Di Grado. 

 

29 As tecnologias 
podem 
representar uma 
mudança na 
escola auxiliando 
a compor uma 
gestão mais 
democrática e 
participativa. 

As TIC 
podem 
auxiliar na 
gestão da 
escola? 

HESSEL, 
Ana Maria 
Di Grado. 

 

30 É necessária uma 
gestão eficiente 
para conseguir 
bons resultados 
educacionais. 

Gestão de 
Sistemas de 
Ed a 
Distância 

BOF, 
Alvana 
Maria. 

http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt2b.htm 

30 É preciso definir 
objetivos, desenho 
instrucional, 
avaliação, 
atividades e 
mecanismos de 
apoio à 
aprendizagem e 
tecnologias. 

Gestão de 
Sistemas de 
Ed a 
Distância 

BOF, 
Alvana 
Maria. 

http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt2b.htm 

30 Desenvolvimento 
da concepção do 
curso, a produção 
dos materiais 
didáticos ou fontes 
de informação. 

Gestão de 
Sistemas de 
Ed. a 
Distância 

BOF, 
Alvana 
Maria. 

http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt2b.htm 

30 Pode-se dividir a 
gestão de 
sistemas de EAD 
em dois grupos: 
gestão 
pedagógica e 
gestão de 

Gestão de 
Sistemas de 
Ed a 
Distância 

BOF, 
Alvana 
Maria. 

http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt2b.htm 

http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt2b.htm
http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt2b.htm
http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt2b.htm
http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt2b.htm
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sistema. 

30 Na gestão 
pedagógica 
encontra-se o 
sistema de apoio 
à aprendizagem, 
avaliação e 
atividades 
devidamente 
programadas. 

Gestão de 
Sistemas de 
Ed. a 
Distância 

BOF, 
Alvana 
Maria. 

http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt2b.htm 

30 Interatividade com 
os alunos, 

Gestão de 
Sistemas de 
Ed a 
Distância 

BOF, 
Alvana 
Maria. 

http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt2b.htm 

30 A comunicação 
deve ter um 
atendimento 
eficiente, com 
respostas precisas 
e em tempo hábil. 

Gestão de 
Sistemas de 
Ed. a 
Distância 

BOF, 
Alvana 
Maria. 

http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt2b.htm 

30 Já na gestão de 
sistema, 
encontram-se 
todas as outras 
necessidades. 

Gestão de 
Sistemas de 
Ed. a 
Distância 

BOF, 
Alvana 
Maria. 

http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt2b.htm 

30 Recursos 
financeiros, de 
treinamento e de 
pessoal. 

Gestão de 
Sistemas de 
Ed a 
Distância 

BOF, 
Alvana 
Maria. 

http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt2b.htm 

30 A 
responsabilidade 
pelos materiais 
impressos 

Gestão de 
Sistemas de 
Ed. a 
Distância 

BOF, 
Alvana 
Maria. 

http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt2b.htm 

30 Interatividade on-
line, onde deve 
assegurar-se da 
disponibilidade da 
rede e da 
manutenção 
constante. 

Gestão de 
Sistemas de 
Ed a 
Distância 

BOF, 
Alvana 
Maria. 

http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt2b.htm 

31 Contribuem para 
transformar a 
escola em um 
espaço criador, 
em uma 
comunidade de 
aprendizagem 
utilizando as 
tecnologias 
possíveis. 

Gestão 
inovadora 
da escola 
com 
tecnologias 

MORAN, 
José 
Manuel. 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/gestao.htm 

31 As tecnologias 
são os meios, as 
ferramentas que 
utilizamos para 
que os alunos 
aprendam. 

Gestão 
inovadora 
da escola 
com 
tecnologias 

MORAN, 
José 
Manuel. 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/gestao.htm 

http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt2b.htm
http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt2b.htm
http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt2b.htm
http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt2b.htm
http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt2b.htm
http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt2b.htm
http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2002/ead/eadtxt2b.htm
intr#intr
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31 A própria forma 
como 
organizamos 
nossos alunos em 
grupos, em salas 
ou em outros 
espaços é 
tecnologia. 

Gestão 
inovadora 
da escola 
com 
tecnologias 

MORAN, 
José 
Manuel. 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/gestao.htm 

31 O giz que escreve 
na lousa e até 
uma boa 
organização da 
escrita que facilita 
e muito a 
aprendizagem é 
tecnologia. 

Gestão 
inovadora 
da escola 
com 
tecnologias 

MORAN, 
José 
Manuel. 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/gestao.htm 

31 A forma de olhar, 
de gesticular, de 
falar com os 
outros também 
pode ser 
considerada 
tecnologia. 

Gestão 
inovadora 
da escola 
com 
tecnologias 

MORAN, 
José 
Manuel. 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/gestao.htm 

31 Tecnologia: o 
livro, a revista, o 
jornal, o gravador, 
o retro projetor, a 
televisão, e o 
vídeo. 

Gestão 
inovadora 
da escola 
com 
tecnologias 

MORAN, 
José 
Manuel. 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/gestao.htm 

31 Diretores e 
coordenadores 
têm nas 
tecnologias, um 
apoio 
indispensável ao 
gerenciamento 
das atividades 
administrativas e 
pedagógicas. 

Gestão 
inovadora 
da escola 
com 
tecnologias 

MORAN, 
José 
Manuel. 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/gestao.htm 

31 Programas de 
gestão 
tecnológica: banco 
de dados é, hoje, 
indispensável à 
gestão das 
escolas. 

Gestão 
inovadora 
da escola 
com 
tecnologias 

MORAN, 
José 
Manuel. 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/gestao.htm 

31 A Entrante se 
conecta com a 
Internet, abre-se 
para o mundo 
através de uma 
página WEB. 

Gestão 
inovadora 
da escola 
com 
tecnologias 

MORAN, 
José 
Manuel. 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/gestao.htm 

31 Página na 
Internet, que tem 
como finalidade 
imediata a 
divulgação da 

Gestão 
inovadora 
da escola 
com 
tecnologias 

MORAN, 
José 
Manuel. 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/gestao.htm 

intr#intr
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escola - marketing 
-, 

31 web- facilitar a 
comunicação 
entre todos os 
participantes da 
comunidade 
escolar. 

Gestão 
inovadora 
da escola 
com 
tecnologias 

MORAN, 
José 
Manuel. 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/gestao.htm 

32 Pediria a você que 
fizesse uma 
revisão do seu 
aproveitamento e 
uma avaliação do 
curso. 

   

 

intr#intr

