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RESUMO 

 

 

Esse trabalho surgiu das seguintes indagações: por que ainda há uma lacuna 

entre o professor e o aluno dentro do processo ensino-aprendizagem? Por que ainda 

há muita crítica por parte da sociedade em relação à educação? Onde se encontra o 

problema? 

Sem ter a pretensão de responder cabalmente a essas perguntas, mas 

pensando em vislumbrar alguma possibilidade de solução, pesquisou-se, se os 

professores de fato conseguem aproveitar os ensinamentos dados pelos cursos para 

aplicar em sua sala de aula e se não, entender o porquê. É importante saber o que os 

professores pensam de fato deste processo, ambíguo, às vezes contraditório, mas 

sempre mobilizador e esclarecedor. 

Por essa razão, esse trabalho tem o objetivo geral analisar a qualidade do  

apoveitamento dos professores em um curso de formação e tem por objetivos 

específicos: a) analisar o conteúdo do discurso dos professores que fazem o “Curso 

Mídias na Educação”, dentro de um ambiente virtual de aprendizagem que trata sobre 

mídias na educação; b) refletir sobre a relação entre o discurso analisado e as 

necessidades das novas exigências do novo século. 

 O percurso das etapas de pesquisa motivou a considerar a seguinte hipótese: 

para compreender o porquê ainda persiste a ideia de que a educação está “atrasada” 

e “falha” na visão da sociedade e de muitos estudos científicos apesar da existência 

de muitos cursos de formação, é necessário entender qual é o olhar do professor em 

relação ao mundo que o cerca nesse contexto – o quem, o onde e o quando. 

 Considerou-se quem – alunos do curso Mídias na Educação, o onde – o 

próprio curso e o quando; o contexto do século XXI, por meio da orientação teórica 

apontada no Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação 

para o século XXI.  

Justifica-se essa pesquisa por se considerar que os seus resultados podem 

contribuir para a reflexão na elaboração de novos cursos de formação de professores. 

 

Palavras chave: Currículo, EAD, Teoria e Prática, PROINFO.



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This project arose out of a need to answer to some questions: why is there still 

a gap between the teacher and the student in the teaching-learning process? Why is 

the society still so critical about education? What is the real problem?     

Having no ambition to answer these questions completely, but thinking of some 

possible solutions, this research was conducted in order to find out whether or not 

teachers are able to take advantage of the courses, apply what they had been taught, 

and, if they are not, why it happens. It is important to know how teachers feel about this 

process, which is ambiguous, and sometimes contradictory, but always mobilizing and 

enlightening.  

For this matter, the aim of this project is to analyse how profiting the training 

courses are and, more specifically, a) to analyse the discourse of the teachers who 

work at the Digital Media and Education Course; b) to speculate on the connection 

between the teacher’s discourse and the demands of the new century. 

This research led to the consideration of the following hypothesis: to understand 

the reason why education is seen as “poor” and “insufficient” in the eyes of society 

despite the many training/development courses that are offered, it is essencial that we 

understand how teachers feel in this context – who, where, and when. 

Consider who - students of the Digital Media and Education Course; where - the 

course itself; and when – the 21st century, based on the report of International 

Commission on Education for the Twenty-first Century (UNESCO). 

The justification for the study is that its results may significantly contribute to the 

elaboration of new programmes for teacher’s training courses. 

 

Key words: Curriculum, Distance Learning, Theory and Practice, PROINFO. 
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PRÓLOGO 

O OLHAR PESSOAL - O INÍCIO DE UMA TRAJETÓRIA DIGITAL 

 

Ser professor hoje é viver intensamente o seu tempo, 

conviver; é ter consciência e sensibilidade. Não se 

pode imaginar um futuro para a humanidade sem 

educadores, assim como não se pode pensar num 

futuro sem poetas e filósofos. (GADOTTI: 2000, 9) 

 

 

No ano de 1979, aos 14 anos de idade, iniciei minha vida profissional 

como auxiliar de escritório em uma grande empresa do comércio varejista1. Era 

o meu primeiro emprego, tudo me fascinava, inicialmente a utilização de 

calculadora e máquina de escrever, que eram as mais novas existentes no 

mercado.  

 Nesta empresa, todos os dias, eu iniciava minha rotina que era juntar 

uma série de recibos, pagos nas lojas pelos clientes, somar todos duas vezes e 

os valores tinham que “baterem”, caso contrário, tinha que repetir a operação. 

Após a finalização dessa etapa, iniciava a próxima que era de preencher um 

relatório datilografado com os dados obtidos e encaminhá-los ao departamento 

de processamento de dados, que era encarregado de processar todas aquelas 

informações. 

 Eu gostava muito do meu trabalho, conquistei amizades com pessoas de 

outros departamentos, entre elas, do departamento de processamento de 

dados, aliás, achava esse local o máximo. A sala era toda em vidro e dentro 

dela havia vários terminais com cerca de 50 (cinquenta) computadores 

alinhados e em fileiras. Ao fundo da sala existiam quatro computadores 

grandes que na época processavam todas as informações digitadas para fitas 

                                                             
1 Minha trajetória profissional se iniciou em 1979 na Rede varejista “Casas Buri”, onde meu 

fascínio pelas máquinas se mostrou presente. 
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magnéticas, que guardavam informações e que, posteriormente eram 

encaminhadas para outros departamentos. 

 Comecei a sonhar2 em trabalhar naquele local que achava o máximo, 

sempre que podia, ficava olhando com brilho nos olhos os funcionários 

trabalhando e imaginava que ainda estaria ali, afinal, além do “status” de 

trabalhar na sonhada sala, o horário e a perspectiva de trabalho eram 

melhores, isso facilitaria muito, pois eu estudava no período noturno, portanto 

era muito difícil encontrar tempo para estudar e realizar meus futuros sonhos. 

 Em agosto de 1981 a supervisora do centro de processamento de 

dados, abriu inscrições para auxiliares de escritório que se interessassem em 

fazer treinamento nos horários de almoço, os candidatos teriam duas semanas 

para participar e ao final seria feito uma seleção de 03 (três) pessoas para 

trabalhar no período da manhã, pois seriam adquiridos mais terminais e ela 

pensou em dar oportunidade aos próprios funcionários da empresa. Nessa 

seleção me saí bem e comecei minha atividade na “sonhada sala” com 

computadores, iniciando uma nova etapa como digitadora de terminais, os 

quais o salário era determinado pela velocidade de toques de cada funcionário. 

Continuei nessa empresa por cinco anos. 

Em 1986 continuava como digitadora, porém, já trabalhava em uma 

empresa de telecomunicação e os computadores já eram bem diferentes. Cada 

um tinha seu próprio sistema operacional DOS (MicroSoft Disk Operating 

System)3, utilizávamos dois disquetes 3 ½ (conhecido informalmente como 

bolachões), um era para o sistema operacional e o outro para armazenar as 

informações. Com a evolução na pesquisas e investimentos nessa área, aos 

poucos o sistema operacional foi substituído pelo Windows o que mudava 

totalmente a forma como trabalhávamos. De repente, nossos trabalhos 

                                                             
2
 Para Freire (2001) uma das tarefas políticas que devemos assumir é viabilizar os sonhos que 

parecem impossíveis. 

3
 É um nome genérico do sistema operacional licenciado pela Microsoft Corporation para uso 

em vários microcomputadores de diferentes de fabricantes.  
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apareciam em “janelas”4 e era algo bem estranho, na época era novidade o 

sistema. 

Percebi que era hora de mudança e mais uma vez comecei a almejar 

sonhos novos... 

 

Primeiros passos na área da educação: um ambiente de aprendizagem 

virtual... 

Em meados de 1988, fui convidada pela Empresa Alcatel 

Telecomunicações, para integrar a equipe de treinamento em informática, que 

tinha como objetivo principal, incluir todos os funcionários administrativos nos 

meios digitais. Nessa nova empreitada, iniciei minhas atividades ministrando 

oficinas por departamento de WordStar, que era um editor de texto e Lotus 1-2-

3 que se tratava de uma planilha de cálculo, aliás, ambos foram os primeiros 

aplicativos direcionados ao sistema operacional DOS, voltados para os 

usuários “domésticos”, ou seja, para o público em geral. 

Trabalhei nesse departamento por três anos, época em que nasceram 

meus dois filhos, então, resolvi parar de trabalhar e dedicar-me aos meus 

filhos, pois ser mãe foi sempre meu grande projeto de vida. Afinal, se “os pais 

demonstram interesse sincero pelo que o filho pode lhes ensinar, 

imediatamente cria-se uma ponte, estabelece-se uma conexão” (CORTELLA, 

2008, p.18). 

Quando fui comunicar à gerência minha decisão, meu superior me 

propôs que continuasse na empresa como prestadora de serviços e que 

fizesse parte da equipe de elaboração de material técnico. No começo relutei, 

afinal, o custo de um micro computador era muito alto para a época, e ia além 

das minhas possibilidades financeiras. Para minha surpresa, meu supervisor 

mostrou-me um manual de um equipamento, o qual deveria ser todo 

reelaborado e pela quantidade de páginas, esse primeiro trabalho, daria para 

pagar o meu primeiro PC (“computador”). Assim, iniciei uma nova jornada 

nessa empresa, só que agora como prestadora de serviços. 

                                                             
4
 No ambiente virtual estas janelas aparecem sobre um fundo chamado ambiente de trabalho. 



16 
 

 

 

Esse período foi uma grande aventura e ao mesmo tempo um desafio, 

pois trabalhava quando as crianças estavam dormindo, fosse de dia ou à noite. 

Enviava diariamente o trabalho produzido via Modem e recebia o trabalho 

entregue por um motoboy. Essa minha jornada durou aproximadamente três 

anos. 

Em meados do ano 2000, uma amiga convidou-me para lecionar 

informática em uma escola judaica, ela sabia que eu tinha licenciatura em 

ciências e que trabalhava com tecnologia e essa escola estava procurando 

exatamente uma pessoa com esse perfil. No início não me imaginava como 

professora achava que jamais conseguiria manter a ordem em uma sala de 

aula com muitos alunos, enfim, tinha muito medo, porém, acabei aceitando. 

Dizer que essa foi a experiência mais difícil de minha vida é um pouco 

de exagero, porém, foi um dos maiores desafios de minha vida. Digo isso, pelo 

fato de ao aceitar lecionar (algo que nunca tinha feito) nessa escola e a 

substituir um professor que lecionava somente para os alunos que gostavam 

de “mexer” no computador, ou seja, os demais alunos podiam fazer o que 

quisessem: subentende-se – “bagunça”.  

Em minha nova função como professora, não acreditava que uma sala 

de aula tinha que ser excludente, muito pelo contrário, acreditava que todos 

podiam e tinham capacidade de aprender a utilizar aquelas ferramentas 

digitais, as quais poderiam auxiliar em muitas de suas atividades no campo 

social ou pessoal. 

As primeiras semanas foram dificílimas, me sentia como uma “megera”, 

exigia que todos fizessem as atividades e participassem das aulas, aliás, eu os 

tratava como fazia com os funcionários que participavam dos treinamentos os 

quais eu ministrava anteriormente, explicava primeiro para o coletivo, tirava as 

dúvidas, aplicava uma atividade para ser elaborada em sala e durante esse 

exercício ia passando de computador em computador tirando as dúvidas. 

Mesmo usando essa autoridade excessiva comecei a perceber que nas aulas 

deveria respeitar a autonomia dos alunos: 
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Como professor, tanto lido com minha liberdade 

quanto com minha autoridade em exercício, mas 

também diretamente com a liberdade dos educandos, 

que devo respeitar, e com a criação de sua autonomia 

bem como com os ensaios de construção da 

autoridade dos educandos (FREIRE, 1996, p. 95). 

 

Ao final de um semestre eu já me sentia uma professora, porém, 

acreditava que poderia melhorar as minhas aulas, poderia torná-las mais 

agradáveis, dinâmicas e claras, eu achava que minha didática não era muito 

boa e atribuía isso ao fato de não ter feito pedagogia, então me inscrevi no 

Curso de Pedagogia e ao final do curso, descobri que aprendera bastante, 

porém, ainda teria muitas outras etapas a serem iniciadas. Descobri que: 

 

As pessoas não nascem educadores, se tornam 

educadores, quando se educam com o outro, quando 

produzem a sua existência relacionada com a 

existência do outro, quando produzem a sua existência 

relacionada com a existência do outro, em um 

processo permanente de apropriação, mediação e 

transformação do conhecimento mediante um projeto 

existencial e coletivo de construção humana 

(FELDMANN, 2009, p. 72). 

 

Tornei-me educadora, planejava minhas aulas, registrava os avanços 

dos alunos, diagnosticava os que estavam com dificuldades no processo 

ensino-aprendizagem e preparava atividades avaliativas para sanar as 

dificuldades destes alunos, nesta época comecei a pesquisar projetos que 

teriam como objetivo melhorar a qualidade das aulas da escola que trabalhava 

e trabalho até hoje. Finalmente compreendia que, 
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Uma aula produtiva não é aquela em que as pessoas 

falam o tempo todo. É aquela em que as pessoas 

participam mentalmente, raciocinam, refletem, se 

emocionam, eventualmente têm algo a dizer 

(CORTELLA,  2008, p. 28). 

 

Nessa escola a aula de informática era ensinada para que os alunos 

aprendessem a utilizar esses programas, porém, não ia, além disso. Comecei a 

articular projetos com alguns colegas. Trabalhávamos os conteúdos de suas 

disciplinas utilizando alguns programas, que facilitariam o aprendizado de 

nossos alunos. Fui atrás de várias parcerias e as aulas se tornaram mais 

“ricas”, os alunos e a direção da escola estavam bastante satisfeitos, assim 

como meus colegas. Inscrevemos vários trabalhos em congressos, algumas 

experiências foram publicadas em revistas, porém, ainda estava faltando 

envolver os professores nesse novo meio. 

Em algumas reuniões das quais eu participava, coloquei a importância 

de que os demais professores conhecessem as novas tecnologias digitais, 

como a internet, assim, eles poderiam inserir em suas aulas essa ferramenta 

interativa com múltiplas funções, que trouxe para a sociedade contemporânea 

uma nova forma de socializar o conhecimento. 

Por volta de 2002, iniciei um trabalho de formação pedagógica e 

tecnológica com os professores. Nossos encontros eram semanais, sempre 

abordando diferentes softwares. A partir daí, começamos a participar de 

encontros anuais como o Computer Jamboree, organizado pela Escola do 

Futuro da USP. Nesses encontros, começamos a ter contato com o trabalho 

elaborado por outras escolas, isto proporcionou uma rica experiência de 

reciprocidade entre as escolas, professores e alunos. Esses encontros 

proporcionaram compreender “que na formação permanente dos professores, o 

momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática” (FREIRE, 1996, 

p. 39). 

A escola estava mudando sua prática educativa, os professores tinham o 

prazer de educar, de construir em sua prática docente o conhecimento junto 
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com o aluno, foi assim em meio a essas transformações que em 2004, 

recebemos a visita de um grupo de educadores de uma ONG chamada Centro 

de Pesquisa Educacionais, Culturais e Ação Comunitária (CENPEC5), eles 

haviam lido algumas matérias as quais falavam de algumas práticas feitas 

pelos professores de nossa escola e gostariam de acompanhar algumas aulas. 

Lembro-me de que nesse período, eu e a professora de ciências, havíamos 

elaborado uma WebQuest6 sobre Microorganismos. Iniciamos o novo projeto 

passando o filme Alien, o sexto passageiro e a partir da discussão do filme, 

levantávamos questionamentos e debates sobre como um ser poderia viver 

dentro de outro. Esse projeto nos rendeu uma apresentação em um Congresso 

da Universidade Mackenzie e vários convites para apresentarmos em outros 

eventos.  

Nessa mesma época, recebi um convite da equipe do Educarede para 

participar do Grupo de Formação da Comunidade Coisas Boas da Minha Terra 

e na sequência, vieram muitos outros projetos tais como, Território Escola, Pró-

Menino e Conexão Escola. 

No ano de 2008, iniciei um novo trabalho de formação de professores e 

acompanhamento da implantação de computadores em uma escola pública da 

Vila Mariana, em São Paulo. Esse projeto é uma parceria do Cenpec, SME e 

uma empresa de advocacia chamada Tozzini & Freire. 

Logo de início achei a ideia maravilhosa, esse seria meu primeiro 

contato real com escola pública e eu tinha em mente que poderia tanto 

aprender como contribuir muito com esses professores.  

Para meu espanto, verifiquei que embora a escola possuísse laboratório 

de informática, o mesmo raramente era utilizado e quando isso se dava, não 

tinha nenhuma preparação, acabava caindo somente nas “pesquisas” na 

internet. 

                                                             
5 CENPEC -  Centro de Pesquisa Educacionais, Culturais e Ação Comunitária. 

6
 WEBQUEST - Atividade didática para os ensinos Fundamental, Médio e Superior para incluir nas aulas a 

Internet, em especial a busca de informação na Rede. Pode desenvolver o pensamento reflexivo e crítico 

dos alunos, como também estimular a sua criatividade. 
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Após conversar com os coordenadores, comecei a participar dos 

horários de HTPC (Hora de Trabalho Pedagógico Coordenado) e mostrar 

possibilidades de trabalho com as ferramentas computacionais. O que eu mais 

ouvia nesses encontros eram solicitações de “ajuda”. Comecei a pesquisar 

programas oferecidos pelos órgãos governamentais para ver se algum deles 

pudesse auxiliar esses professores e descobri, em uma de minhas leituras, o 

curso Mídias na Educação, oferecido pelo Governo Federal, que em São Paulo 

era ministrado pela equipe do Núcleo de Comunicação e Educação da USP, 

coordenado pelo Prof. Dr. Ismar de Oliveira Soares. 

Esse curso é um programa de educação à distância do Governo Federal 

dividido em módulos, voltado para a formação dos professores e a utilização de 

forma pedagógica de diferentes formas de comunicação, tais como: TV e 

vídeo, informática, rádio e material impresso. 

De início, recomendei a alguns professores que se inscrevessem no 

curso e eu mesma fiz minha inscrição e comecei a explorar a plataforma, 

porém, estava restrita à função de aluna. Passados alguns meses, uma amiga 

comentou comigo que esse curso necessitaria de tutores e como tenho 

especialização em EAD (Educação a distância) e também atuo como tal, 

inscrevi-me a uma das vagas. 

Desde maio de 2009, sou tutora desse curso e acompanhei uma turma 

do ciclo básico. Ao finalizar esse módulo, soube no início do Módulo 

Intermediário e que logo em seguida iniciaria o Módulo Avançado.  

Ao me integrar e participar ativamente do Curso Mídias em Educação 

comecei a refletir sobre os alunos participantes, que eu havia acompanhado no 

Curso. Nessa perspectiva surgiram em mim indagações e uma delas seria: “Os 

professores que passaram pelos módulos básicos e intermediários estariam 

aplicando os conhecimentos em sua prática diária?”. 

Para responder esta e outras questões, e ao mesmo tempo aprofundar 

meus estudos, participei com êxito do Processo Seletivo da PUC/SP – nível 

Mestrado no Programa de Educação: Currículo em 2010, quando comecei a 

investigar, delimitar e desenvolver minha pesquisa de Mestrado sobre o Curso 

Mídias na Educação. 
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INTRODUÇÃO 

O OLHAR CIENTÍFICO  

 

Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, 

por não poder ser neutra, minha prática exige de mim uma 

definição. Uma tomada de posição. Decisão. Ruptura. Exige de 

mim uma escolha entre isto e aquilo. Não posso ser professor a 

favor de quem quer que seja e a favor de não importa o quê. 

Não posso ser professor a favor simplesmente do Homem ou da 

Humanidade, frase de uma vaguidade demasiado contrastante 

com a credulidade da prática educativa. (PAULO FREIRE, 

1996) 

 

Na sociedade do início do século XXI, no Brasil, ouvem-se as pessoas de todas as 

áreas afirmando que a educação vai mal, que os professores não têm uma formação 

adequada, as universidades não estão preparando-os para assumirem salas de aula, e 

que seus métodos de ensino estão ultrapassados, etc. Diante desse quadro vão surgindo 

dúvidas e inquietações sobre o processo de formação dos professores. 

De fato, essa preocupação com a formação dos professores não é nova, vem de 

longa data. 

No Brasil, o primeiro modelo de formação de professores era baseado no modelo 

de educação de Portugal e iniciou-se no século XVIII com a vinda da família real para o 

país. É claro que essa preocupação não tinha um fundo filantrópico. Ela surgiu a partir da 

necessidade de se fazer os estudos da corte portuguesa. Tal fato é óbvio, visto ser o 

Brasil colônia de Portugal. 

Somente após a 1ª Guerra Mundial os olhos do poder governante do Brasil 

preocupam-se com um modelo de formação voltado para a educação. O motivo principal 

para essa mudança era o desejo de inserir o país no mundo capitalista, porém, 

desenhando a sua própria educação. Para isso, se fez necessária a criação de uma 

política para a formação dos professores. Esse desejo veio acompanhado de um projeto 

de modernização e a educação que estava incluída nele visava à política de valorização 
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humana e à produção e integração nacional. Pode-se notar isso em CARVALHO (1989, 

p.17), 

 

A superação do isolamento das diversas regiões brasileira pelo 

desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte; sua 

integração num circuito que garantisse a circulação dos bens 

materiais e culturais e constituindo um grande mercado nacional, 

a modernização da agricultura; o desenvolvimento industrial com 

ênfase na indústria de base; a dinamização do homem como fator 

de produção por políticas sanitárias e educacionais integram-se 

num projeto de maximização e integração dos recursos nacionais 

subordinados a concepção de defesa nacional. 

 

Na década de 20, no Brasil, vários estados reformularam suas escolas normais, 

não excluindo o estado de São Paulo que servia de modelo para os demais. 

Na década de 30, o Brasil vive um período de crescimento, desenvolvimento e 

modernização. Surgem no país a industrialização e a urbanização. Com essas mudanças 

temos também uma classe média renovada, a classe operária se torna mais dinâmica e o 

país, segue a trilha de países europeus e estadunidenses. 

Dentro desse contexto, a educação é vista como setor que precisa de uma 

profunda revisão e discussão, afinal, precisa acompanhar as mudanças da sociedade. 

As elites brasileiras, apoiadas por Getúlio Vargas e tendo em seus intelectuais da 

educação brasileira demonstravam grande simpatia por Dewey e Durkheim, tardiamente, 

trazem as ideias da Escola Nova ao Brasil que, segundo seus fundamentos, acreditavam 

em uma sociedade democrática, cujo cidadão é participante.  

Nesse momento, junto com o governo provisório de Getúlio Vargas, vemos 

mudanças e pela primeira vez é criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, o qual 

se encarregará de regular e organizar ações do setor educacional. São criados órgãos e 

infraestrutura para dar sustentação a esse ministério e as mudanças advindas (FILHO: 

2001). Nesse mesmo período surge o Conselho Nacional de Educação (CNE).  

Com relação à formação dos professores, eles tiveram de se preparar para mudar 

o foco de suas formações, ao invés de aprender como ensinar, tiveram de se preparar 
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para ensinar focando como se aprende, o que para a época era a mudança de todo o 

paradigma do ensino. As novas tendências visavam uma educação mais descontraída e 

mais centrada no interesse dos alunos e de suas vidas. 

Segundo o autor (LOURENÇO FILHO, 1978, p. 175-176), no estado de São Paulo, 

as escolas que iniciaram a aplicação desses novos métodos foram a Escola Experimental 

Rio Branco, a Escola Modelo que fazia parte do Instituto Caetano de Campos e a Escola 

Americana, atual Instituto Mackenzie. 

Após a Segunda Guerra Mundial, a formação dos professores é marcada por 

atender às exigências oriundas dos interesses econômicos da época. Faz-se necessário a 

adequação ao contexto atual da época e no decorrer do período de 1942-1946 mudanças 

vão ocorrendo e o grande alvo passa a ser as Escolas Normais, cuja preocupação estava 

voltada à formação de professores para o ensino primário. Em 1961 foi promulgada a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB 4.024/61, que determinava as 

seguintes alterações no ensino normal: 

- formação docente de profissionais para as escolas primárias; 

- formação de administradores para gerirem as escolas; 

- divulgação conhecimentos e técnicas relacionadas à educação infantil. 

De acordo com o decreto lei, a organização dos cursos de formação era elaborada 

com base na Lei Capanema e cabia às administrações estaduais a sua execução. 

Nas duas últimas décadas (1990-2000), em concomitância com o movimento de 

revitalização da escola normal, houve a criação dos CEFAMs (Centros Específicos de 

Formação e Aperfeiçoamento do Magistério), com as iniciativas de reestruturação 

curricular das escolas normais e dos cursos de pedagogia, com as experiências de novos 

cursos de formação em nível superior e também com a produção acadêmica intensa 

sobre o assunto. 

Tal debate acentua-se com a aprovação da nova LDB (Lei 9.394/96), que, 

superando a polêmica relativa ao nível de formação – médio ou superior –, elevou a 

formação do professor das séries iniciais ao nível superior, estabelecendo que ela 

ocorresse em universidades e em institutos superiores de educação, nas licenciaturas e 

em cursos normais superiores. Os tradicionais cursos normais de nível médio foram 
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apenas admitidos como formação mínima (art. 62) e por um período transitório, até o final 

da década da educação (ano de 2007) (Titulo IX, art. 87, parágrafo 4).  

Paralelamente a esse processo, cursos de extensão universitária vão surgindo 

como uma maneira de atualizar os professores nos contextos educacionais atuais, 

principalmente nos últimos 20 anos cujas mudanças na sociedade ocorreram de uma 

forma rápida, visto as evoluções tecnológicas com as quais nos deparamos. 

O professor atual, que nasceu antes da década de 1990 e foi educado em uma 

geração quando no máximo existia o vídeo cassete ou nem isso, muitas vezes não se 

sente seguro para em sua sala de aula recorrer a esses recursos de maneira eficiente. 

Neste sentido, PERRENOUD (2003, p. 17) ressalta, 

 

[...] a formação dos professores é, sem dúvida, uma das que 

menos leva em conta as observações empíricas metódicas sobre 

práticas, sobre o trabalho real dos professores no dia-a-dia, em 

sua diversidade e ambientes atuais. [...] para fazer as práticas 

evoluírem, é importante descrever as condições e as limitações do 

trabalho real dos professores. Essa é a base de toda estratégia de 

inovação. 

 

E a escola, como procede nesse novo contexto? Apesar de a escola avançar 

lentamente no sentido de propiciar aos alunos uma educação apropriada pela tecnologia, 

que facilite seu aprendizado com ferramentas de interação e publicação que as TIC 

oferecem e permitem, aprender a transformar a realidade estudada em conhecimento 

ainda é uma tarefa muito difícil, conforme afirma GATTI (2009, p.201), 

 

Os processos de formação continuada desenvolvidas desde os 

anos 1980, quer para atualização ou complementação de 

conhecimentos, quer para preparar a implementação de uma 

reforma educativa, não produziram os efeitos esperados. Entre as 

razões invocadas estão a dificuldade da formação em massa, a 

brevidade dos cursos, realizados nos limites dos recursos 

financeiros destinados, e a dificuldade de fornecer, pelos motivos 
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citados, ou ainda pelo nível de preparação das instituições 

formadoras, os instrumentos e o apoio necessários para a 

realização das mudanças esperadas. 

  

Em 1996, foi publicado um relatório encomendado pela UNESCO, coordenado por 

Jacques Delors, que tende a privilegiar o acesso ao conhecimento, pois importa 

compreender a educação como um todo. Esta perspectiva está inspirando e orientando as 

reformas educativas do século XXI, tanto na elaboração de programas como da definição 

de novas políticas pedagógicas. 

Para se adequar às novas transformações sociais, a educação precisa 

continuamente se transformar. Nesse sentido, se destaca a importância da formação 

docente, como eixo fundamental para se garantir uma eficácia na qualidade de ensino. 

Essa formação ocorre por meio de cursos de extensão e de pós-graduação, em que 

vários programas são criados pelas instituições privadas e públicas, além de outras 

modalidades de formação em serviço. 

Vislumbrando esse cenário, percebe-se que uma das principais necessidades dos 

professores é saber utilizar as ferramentas de mídia já existentes (vídeo e rádio, por 

exemplo) além das ferramentas das novas tecnologias de comunicação, proporcionadas 

pela Internet no dia-a-dia do seu trabalho em sala de aula. 

Segundo GATTI (2009, p.200) constata-se que nos últimos anos foram oferecidos 

cursos de formação continuada de atualização e aprofundamento de conhecimento, como 

requisito natural do trabalho docente envolvendo conhecimentos e mudanças no campo 

das tecnologias como, por exemplo: Aprender em Rede, que é oferecido pela Secretaria 

Estadual de Educação do Estado de São Paulo, e ProInfo Integrado e Mídias na 

Educação, ofertados pelo Governo Federal.  

Apesar de, tantas evidências e de tanta pressão há ainda um conjunto de 

incômodos com relação à entrada das tecnologias nas práticas escolares, pois conforme 

destaca COSTA (2007, p.80), há três pressupostos que envolvem o uso das TIC na 

educação:   

1) Geralmente, os professores não usam as TIC nas suas práticas pedagógicas. 

        Isso ocorre principalmente pelo fato dos professores desconhecerem tais 

ferramentas e não vislumbrarem possibilidades em suas atividades diárias, não se 
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sentirem seguros para levarem seus alunos ao laboratório de informática e caso 

enfrentem problemas técnicos, não sabem o que fazer ou a quem recorrer. 

2) Mesmo quando o fazem, essas práticas são pedagogicamente muito inconsistentes, 

por exemplo, em sua coerência com os princípios tal como são enunciados nos 

currículos da proposta curricular da escola. 

Esse tópico vem mostrar o quanto o professor ainda não tem claro em sua prática 

pedagógica como inserir esses novos elementos em suas tarefas diárias. 

Esta falta de clareza não se refere à incompetência dos docentes ou dos 

coordenadores pedagógicos, mas à indefinição das reais necessidades que iriam para 

alem do modismo. Nem na literatura especializada ou as pesquisas comparativas entre o 

uso e não uso das TIC mostraram a sua real eficácia.  

3) O uso das TIC pelos professores é, de acordo com a literatura e os exemplos de boas 

práticas, um fator estimulante para a inovação curricular. 

Quando os professores se sentem inseridos nessa realidade, e apropriados das 

novas ferramentas tecnológicas, trazem para suas aulas, atividades que envolvem os 

alunos de forma a inseri-los no contexto educacional, como seres participantes de seu 

próprio aprendizado. 

A formação continuada é vista como necessária aos professores, principalmente 

para que eles possam entender melhor a si mesmos e a seus alunos e assim, pensar em 

práticas que facilitem o aprendizado de forma que o aluno se sinta participante dessa 

construção. 

Assim como destaca FREIRE (1996, p.47), “[...] ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção”, 

Educar não é apenas ensinar, mas criar situações de aprendizagem nas quais todos os 

aprendentes possam despertar, mediante sua própria experiência do conhecimento. 

Diante desse contexto, pode-se constatar que muito foi e está sendo feito para se 

equacionar o avanço das tecnologias e seus efeitos na aprendizagem com a formação de 

quem “institucionalmente” deve formar. Então, por que ainda há uma lacuna entre o 

professor e o aluno dentro do processo ensino-aprendizagem? Por que ainda há muita 

crítica por parte da sociedade em relação à educação? Onde se encontra o problema? 
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Sem ter a pretensão de responder cabalmente a essas perguntas, mas pensando 

em vislumbrar alguma possibilidade de solução, pesquisou-se se os professores de fato 

conseguem aproveitar os ensinamentos dados pelos cursos para aplicar em sua sala de 

aula e se não, entender o porquê. É importante saber o que os professores pensam de 

fato deste processo, ambíguo, às vezes contraditório, mas sempre mobilizador e 

esclarecedor. 

 

OBJETIVOS 

 

Define-se como objetivo geral deste trabalho de analisar a qualidade do 

aproveitamento que os professores afirmam fazer em um curso de formação. 

Para tanto, minha experiência como tutora no Curso de Formação “Mídias na 

Educação” foi fundamental na realização dessa pesquisa. Visando assim, estabelecer 

dentro desse contexto uma melhor compreensão sobre o aproveitamento dos 

professores, que participaram do curso Mídias na Educação. Dessa maneira relacionam-

se os problemas apresentados na descrição anterior em um único espaço: formação de 

professores, uso das novas tecnologias em sala de aula e uso da tecnologia pelo próprio 

professor, já que esse curso é a distância. 

Como procedimento metodológico de pesquisa adotou-se a abordagem 

quantiquali. Os sujeitos da pesquisa foram 42 (quarenta e dois) professores da 1ª oferta 

do Módulo Avançado do Curso Mídias na Educação – São Paulo.  

Realizou-se um levantamento sobre o perfil dos professores participantes que 

responderam a um questionário com oito questões, cujo objetivo foi e de saber qual a 

visão dos professores a respeito dos conteúdos apresentados no curso de formação. 

Cumpre ressaltar que tais procedimentos preveem o exame do olhar do professor, 

seguindo as orientações teóricas dos autores que norteiam o olhar da análise dos dados. 

 O percurso das etapas de pesquisa: levantamento bibliográfico, pesquisa de 

campo, motivou a considerar a seguinte hipótese: para compreender o porquê ainda 

persiste a ideia de que a educação está atrasada e falha na visão da sociedade e de 

muitos estudos científicos apesar da existência de muitos cursos de formação, é 
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necessário entender qual é o olhar do professor em relação ao mundo que o cerca nesse 

contexto – o quem, o onde e o quando. 

 Como orientação teórica para situar o quando – já que quem (professores/alunos 

do curso de formação) e o onde (Curso Mídias na Educação) já estavam definidos, optou-

se por utilizar o Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação 

para o século XXI por sintetizar as necessidades de uma educação plena e coerente com 

as exigências desse novo século. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Retomando o objetivo geral, tem-se por objetivos específicos: a) analisar o 

conteúdo do discurso dos professores que fazem o “Curso Mídias na Educação”, 

dentro de um ambiente virtual de aprendizagem que trata sobre mídias na 

educação; b) refletir sobre a relação entre o discurso analisado e as necessidades 

das novas exigências do novo século. 

Justificam-se esses objetivos porque se considera que os resultados dessa 

pesquisa podem contribuir para a reflexão na elaboração de novos cursos de formação de 

professores. 

 Para cumprir tal tarefa, dividiu-se essa dissertação cinco capítulos: o primeiro traz o 

cenário da perspectiva da educação continuada e da relação com as novas tecnologias 

de comunicação; no capítulo dois descreve-se o lócus da pesquisa- o Curso Mídias na 

Educação -; um terceiro capítulo em que se dedica a descrever as etapas da pesquisa – o 

quarto, cujo assunto é o Relatório da UNESCO, visto que se utilizou desse pressuposto 

teórico para a análise, o quinto capítulo em que se realiza a análise. 
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CAPÍTULO 1 

O OLHAR TEÓRICO - AS NOVAS TECNOLOGIAS DE MÍDIA E A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

Diante desse contexto de transformação e de novas exigências 

em relação ao aprender, as mudanças prementes não dizem 

respeito à adoção de métodos diversificados, mas sim à atitude 

diante do conhecimento e da aprendizagem, bem como a uma 

nova concepção de homem, de mundo e de sociedade. ALMEIDA 

(2000) 

 

 Na sociedade do Século XXI cada vez mais a tecnologia se mostra presente com 

sua inventividade, criatividade e interatividade. Como destaca GADOTTI (1997, p.121):  

 

a tarefa do educador nesta sociedade é a de criar condições 

objetivas que favoreçam o aparecimento de um novo tipo de 

pessoas: solidárias, organizadas, capazes de superar o 

individualismo, valor máximo da educação capitalista. 

 

Seguindo esse mesmo pensamento, acompanhou-se quase que diariamente a 

evolução dos aparelhos que fazem parte do cotidiano das pessoas. Eles estão sendo 

aperfeiçoados e transformados de forma que aglutinam as mais variadas funções.  

Grande parte dos usuários, principalmente os professores, desconhece as 

inúmeras possibilidades que cada aparelho oferece, limitando muitas vezes seu potencial 

de utilização. Exige-se um conhecimento mais amplo sobre as tecnologias que estão 

disponíveis e que estão dentro do universo do aluno e dos docentes. De fato, mais do que 

conhecê-las, o que se faz necessário é um entendimento das metodologias e condições 

de como inseri-las no cotidiano da sala de aula, adequando-as e desenhando-as às novas 

propostas curriculares. 

As distâncias entre o mundo atual e a escola são tão grandes que um dos sintomas 

está na evasão escolar. 
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[...] pesquisa, de 2009, especialmente sobre os “Motivos da 

Evasão Escolar”, produzida pelo Centro de Políticas Sociais da 

Fundação Getúlio Vargas – FVG, mostra que 40,1% dos jovens de 

15 a 17 anos abandonam a escola por desinteressem, contra 

27,1% que saem por razões de trabalho e renda e outros 10,9% 

que deixam de estudar por falta de acesso à escola.  

Segundo a conclusão apresentada pela pesquisa, as políticas 

públicas em condições de aumentar o interesse pela escola 

deveriam ser basicamente de duas ordens: 

1) ampliação do ensino técnico-profissionalizante; e 

2) inclusão das tecnologias da comunicação e informação nas 

escolas. (SOARES: 2011, 25)  

 

Ao mesmo tempo, cada vez mais professores procuram cursos de atualização, 

principalmente aqueles cursos que envolvem o uso das TIC. Esses profissionais se veem 

pressionados a todo minuto com afirmações de que suas aulas são desestimuladoras e 

que é necessário inserir as TIC, pois assim elas chamarão mais a atenção dos alunos, 

serão mais significativas.  

Além disso, nos cursos de formação, os professores querem muito mais do que 

ficar no papel de espectador, querem aprender e ao mesmo tempo ir preparando 

atividades que possam aplicar em sala de aula, com seus alunos e assim, começar a 

sentir a mudança que tais instrumentos oferecem. O mundo vive um momento de 

urgência, em que todos têm muita pressa em ver tudo funcionando, e a realidade do 

professor não é diferente. ALMEIDA (2003, p.11) coloca que: 

 

Essa questão vem sendo discutida e pesquisada por estudiosos 

[...] que apontam a importância de desenvolver a formação do 

professor numa perspectiva contextualizada, para que durante a 

formação o professor possa experienciar os princípios 

construcionistas com seus alunos por meio da integração do 

computador com o currículo, da reflexão e reconstrução da própria 

prática orientada no processo de formação. 



31 
 

 

 

 

Por outro lado, existe o aluno que conta com múltiplas ferramentas tecnológicas ao 

seu alcance, joga, busca informações na internet quando não conhece algo, conversa 

com seus amigos, produz vídeos de momentos significativos e fotos e os posta em sites 

para compartilhar com os demais. SOARES (2011, p.25) sobre esse assunto diz: 

 

[...] os jovens estão em busca de novas propostas para sua 

formação e que, para apostarem no estudo, desejam uma escola 

que responda a esses anseios e ofereça novos elementos ante 

suas realidades e vivências.  

 

E a realidade é que embora esses jovens estejam em constante contato com todos 

esses aparatos tecnológicos, na maioria das vezes não sabem o que fazer com tudo isso 

além de utilizá-lo para entretenimento e busca na internet, deixando de explorá-lo com um 

olhar mais apurado e crítico. Faz-se necessário que os professores levem em 

consideração tal fato, conforme indica SOARES (2011, p.08): 

 

Na verdade, uma educação eficiente precisa inserir-se no 

cotidiano de seus estudantes e não ser um simulacro de suas 

vidas. Fazer sentido para eles significa um projeto de educação 

que caminhe no mesmo ritmo que o mundo que os cerca e que 

acompanhe essas transformações. Que atenda o jovem.  

 

Muitos dos professores não estão parados diante dessa realidade, estão à procura 

de soluções que os auxiliem a entender e oferecer mecanismos de aprendizagem mais 

eficazes na sala de aula, que os faça estar o mais próximo possível dessa realidade. Para 

isso, procuram em cursos de formação continuada, subsídios que os auxiliem. 

Alguns cursos de formação continuada vêm ao encontro desses anseios, como é o 

caso daqueles oferecidos pelas instâncias públicas. Por exemplo: Aprender em Rede, que 

é oferecido pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, e ProInfo 

Integrado e Mídias na Educação, ofertados pelo Governo Federal. 
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Em 2003, a SEE/SP inaugurou a Rede do Saber, que tem como objetivo contribuir 

para a inclusão digital dos profissionais da educação, por meio das tecnologias de 

informação e comunicação (educação a distância) como novas formas de aprender e 

ensinar. A Rede do Saber possui cerca de 90 ambientes de aprendizagens compostos de 

sala de videoconferência, sala de informática e sala de estudos. Esses ambientes estão 

espalhados nas 90 Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo.  

Em 2008, com o intuito de aprofundar os currículo e metodologia que norteavam as 

Propostas Curriculares do Estado de São Paulo para o Ensino Fundamental e Médio foi 

criado o Programa de Formação Continuada “A Rede Aprende com a Rede”. 

Em 2009, o programa foi expandido para os professores de ensino médio, já que 

não haviam participado do curso no ano anterior para o mesmo componente 

curricular/segmento em que pré-inscreveu; além disso, foi disponibilizado um curso de 

mediação para todos os PCOPs de Currículo e de Tecnologia das Diretorias de Ensino do 

Estado de São Paulo, com o objetivo de tornar os conceitos estruturantes do Currículo 

mais próximos da realidade em sala de aula. 

Criado em 09 de abril de 1997 pelo Ministério da Educação, o Proinfo tem por 

objetivo promover o uso o uso didático-pedagógico das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) no cotidiano escolar, articulado à distribuição dos equipamentos 

tecnológicos nas escolas e à oferta de conteúdos e recursos multimídia e digitais 

oferecidos pelo Portal do Professor, pela TV Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público 

e pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais. 

Vários são os projetos desenvolvidos:  

a) “Introdução à Educação Digital”: seu objetivo é apresentar aos 

professores e aos gestores a utilização de recursos tecnológicos básicos, 

tais como: processadores de texto, apresentações multimídia, recursos 

da Web para produções de trabalhos escritos/multimídia, pesquisa e 

análise de informações na Web, comunicação e interação (e-mail, lista de 

discussão, bate-papo, blogs);  

b) “Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC”: possui 

uma proposta mais avançada, pois visa oferecer aos docentes subsídios 

teórico-metodológicos práticos que possam ajudá-los nos planejamento 
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de estratégias de ensino e de aprendizagem que levem os alunos à 

construção de conhecimento, ao trabalho colaborativo e à criatividade; 

c) “Elaboração de Projetos”: possui o objetivo de orientar os professores na 

elaboração de projetos de ensino e de pesquisa. 

d) “Curso Especialização de Tecnologias em Educação”: esse curso é o que 

possui a maior carga horária – 400 horas - e a sua proposta é a de 

oferecer a todos os envolvidos na educação especialização, atualização 

e aprofundamento nos princípios da integração de mídias e a 

reconstrução da prática político-pedagógica. 

e) “Mídias na Educação”: esse é um programa de educação a distância, 

com estrutura modular, que visa proporcionar formação continuada para 

o uso pedagógico das diferentes tecnologias da informação e da 

comunicação – TV e vídeo, informática, rádio e impresso. O público-alvo 

prioritário é o professor da educação básica. 

 

No próximo capítulo abordar-se-á de forma detalhada o curso “Mídias na 

Educação” que é o lócus desta pesquisa de onde retiramos o objeto (fala dos professores 

cursistas).  
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CAPÍTULO 2 

O OLHAR TEÓRICO - FORMAÇÃO DE PROFESSORES – O CURSO MÍDIAS NA EDUCAÇÃO 

 

Quando falamos de novas tecnologias fazemos referência, 

principalmente, àquelas digitais. Hoje, sabemos que a tendência 

é de que haja uma convergência de tecnologias e mídias para 

um único dispositivo. O essencial é que este dispositivo possua 

ferramentas de produção colaborativa de conhecimento, de 

busca de informações atualizadas. Isso possibilita uma 

comunicação multidirecional, na qual todos são autores do 

processo ou, pelo menos, têm potencial para ser. (ALMEIDA, 

2009)  

 

 Diante da fala feita pela professora Maria Elisabeth de Almeida em uma entrevista 

publicada no blog dos estudantes do programa de pós-graduação da PUC-SP, pode-se 

confirmar que o atual cenário está totalmente inserido no mundo digital. Ratifica-se a ideia 

de que é premente a necessidade de o professor buscar conhecer os recursos de mídia 

disponíveis. E é nesse cenário que surge o “Curso de Mídias na Educação”7.  

 O Curso Mídia na Educação é um Programa de formação continuada articulado 

pela Secretaria Estadual de Educação (SEED) e os conteúdos dos módulos e a formação 

e a viabilização fica sob a responsabilidade das Instituições de Ensino Superior de cada 

estado (IES). No estado de São Paulo, o curso acontece com a parceria do Núcleo de 

Comunicação e Educação da USP (NCE-USP) e a Universidade Federal de Pernambuco. 

Esse curso é realizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem e destina-se a 

professores e gestores da rede pública e um dos pré-requisitos necessários para a 

participação é ter um computador conectado a internet. 

                                                             
7 Na atualidade, mídias é uma terminologia usada para suporte de difusão e veiculação da informação (rádio, 

televisão, jornal), para gerar informação (máquina fotográfica e filmadora). A mídia é também organizada pela 

maneira como uma informação é transformada e disseminada (mídia impressa, mídia eletrônica, mídia digital...), além 

do seu aparato físico ou tecnológico empregado no registro de informações em fitas de videocassetes, CD-ROM ou 

DVDs. 
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Tem como objetivo principal, contribuir para a formação de professores da 

educação básica para o uso pedagógico das mídias e das tecnologias de informação e 

comunicação: sonora, visual, impressa, audiovisual, informática e telemática, destacando 

as mais adequadas aos processos de ensino e aprendizagem. Ele é composto por 

Módulos que estão divididos em: Introdutório, Intermediário e Avançado. O foco principal 

da finalização de cada um dos módulos é proporcionar ao professor participante 

instrumentos que o torne capaz de utilizar essas mídias de diferentes formas 

relacionando-as com a proposta pedagógica. 

Segundo dados coletados no site MEC8: 

 

Mídias na Educação é um programa de educação a distância, com 

estrutura modular, que visa proporcionar formação continuada 

para o uso pedagógico das diferentes tecnologias da informação e 

da comunicação – TV e vídeo, informática, rádio e impresso. O 

público-alvo prioritário são os professores da educação básica. 

 

Vale à pena ressaltar que o foco principal do Curso Mídias na Educação é a 

integração de diferentes mídias no processo de aprendizagem do aluno, por isso está 

dividido em módulos, dentro de Plataforma E-PROINFO (www.eproinfo.mec.gov.br), que 

integram os tipos de mídias de forma articulada, integradora e de autoria com 

diversificação de linguagens e tecnologias que auxiliem de forma modernizada o Projeto 

Pedagógico. 

                                                             
8
 http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=681&id=12333&option=com_content&view=article 

http://www.eproinfo.mec.gov.br/
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Imagem 01 – Plataforma E-Proinfo 

 

 A inscrição no Curso inicia pelo cadastro dos professores interessados, que 

acessam o ambiente E-Proinfo e se matriculam. 

 Para se inscrever, o professor acessar a plataforma E-proinfo 

(http://www.eproinfo.mec.gov.br), clica sobre o ícone Inscrição e seleciona o curso que 

está interessado conforme imagem a seguir: 

 

 

Imagem 02 – Tela de Inscrição – Curso Mídias na Educação 

http://www.eproinfo.mec.gov.br/
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 Na sequência, é solicitado que o candidato preencha os dados a seguir: 

 

 

Imagem 03 – Tela de preenchimento de dados, curso “Mídias na Educação” 

 

 Após essa etapa o cursista preenche um formulário com seus dados pessoais, e-

mail para comunicação e senha. 

Ocorre que muitas vezes o professor se inscreve para fazer o curso e fica 

aguardando que as turmas sejam formadas, porém, esse processo às vezes demora e o 

usuário esquece que se cadastrou ou não guarda os dados que forneceu para o cadastro, 

usuário e senha, quando é iniciada uma nova oferta e os professores inscritos são 

comunicados, perde-se um tempo enorme até que todos consigam entrar no ambiente e 

os problemas são em sua maioria relacionados à identificação desses usuários. 

 Essa etapa demanda um esforço elevado de toda a equipe em trazer para o curso 

todos os professores interessados, iniciam-se aí contatos via e-mail e até telefônico com o 

candidato para saber quais as reais dificuldades que está enfrentando e o motivo por não 

estar acessando o curso. 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – CURSO MÍDIAS NA EDUCAÇÃO 

 

A organização curricular do curso “Mídias na Educação” e todos os módulos foram 

elaborados por profissionais especializados, que trabalham em Institutos de Ensino 

Superior (IES) de todo território brasileiro com experiência comprovada em programas de 

Educação a Distância (EAD). Quando o aluno se conecta na plataforma virtual do curso, 
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entra em contato com uma aprendizagem que se anuncia como dinâmica, ativa e 

compartilhada. 

 

 

Imagem 04 – Mapa conceitual do curso “Mídias na Educação 

(http://www.neaad.ufes.br/subsite/midiaseducacao/guia_aluno.htm) 

 

Os objetivos específicos do Curso Mídias na Educação são: 

a) destacar as linguagens de comunicação mais adequadas ao processo de 

ensino e aprendizagem; 

b) incorporar programas da SEED tais como TV Escola, Proinfo, Rádio Escola e 

Rived no projeto político pedagógico da escola; 

c) desenvolver estratégias de autoria e de formação do leitor crítico nas diferentes 

mídias.  

A rotina do Curso se dá com o acesso do cursista ao ambiente virtual de 

aprendizagem e-Proinfo (www.eproinfo.mec.gov.br), no qual ele previamente se inscreveu 

e recebe uma senha de acesso. 

Ao acessar o ambiente e-Proinfo, o cursista se depara com a tela inicial que lhe 

dará acesso às ferramentas do curso: 

 

http://www.neaad.ufes.br/subsite/midiaseducacao/guia_aluno.htm
http://www.eproinfo.mec.gov.br/
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Imagem 05 – Plataforma E-Proinfo – Ambiente dos Cursistas 

 

 Interação 

o Webmail – Esse espaço é destinado à comunicação via e-mail. 

o Enquete – Essa ferramenta permite criar enquetes em diferentes momentos 

do curso e destiná-las aos participantes. 

o Fórum – Essa é a principal ferramenta do Curso. Nesse ambiente 

acontecem as discussões referentes à unidade que está sendo estudada. É 

inserido um questionamento sobre esse o tema provocando todos a 

discutirem de forma reflexiva o assunto em questão. Ao final do módulo os 

cursistas são avaliados por sua participação. 

Com relação às ferramentas de interação, todas são bastante utilizadas, porém, a 

mais utilizada entre elas nesse ambiente de aprendizagem é o Fórum. É nesse ambiente 

que ocorrem as discussões, os comentários e postagem da maioria das atividades. 

Embora o Fórum seja bastante utilizado ele não tem uma visualização que auxilie o 

tutor e o cursista, as mensagens ficam agrupadas de uma forma que não facilita a leitura 

na medida em que o volume de mensagens é acumulado, exige que os leitores levem um 

tempo significativo para se familiarizarem com essa rotina. 

 

 Biblioteca 

A ferramenta biblioteca guarda duas funcionalidades: 
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o Acervo do Curso – Nesse espaço, encontram-se disponíveis leituras 

complementares, que possibilitam ao cursista além de lê-las – é claro, 

imprimi-las se for necessário. 

o Material do Curso - Nesse espaço, há o acesso ao material destinado ao 

estudo do módulo vigente, o qual permite que seja acessado on-line ou via 

download, caso o participante deseje imprimi-lo. 

O ambiente da Biblioteca não é intuitivo e o cursista demora a se familiarizar, em 

muitas atividades,  os cursistas solicitam que o material postado nesse ambiente seja 

enviado por e-mail, pois eles têm dificuldade em encontrá-lo.  

 Principal – Ao acessar esse link, o cursista é remetido à página principal do Portal 

e-Proinfo. 

Como na Plataforma E-Proinfo são ofertados diversos cursos, há a possibilidade de 

o cursista estar participando de mais de um curso, e esse link permite que ele possa 

mudar de curso sem ter que se identificar novamente. 

Após acessar o ambiente, o cursista terá acesso ao material relativo ao módulo que 

ele está cursando. Tudo está disponível on-line, mas há a possibilidade de se fazer 

download, caso seja necessário.  

O cursista tem a sua disposição todo o material do ciclo o qual fica on-line. Quando 

esse cursista termina um módulo e inicia outro, percebe que não há uma conversa de um 

módulo para o outro, isso ocorre pelo fato do material ter sido preparado por 

universidades diferentes, o material não foi preparado pela mesma equipe e sim por 

equipes de universidades diferentes e linguagens diferentes o que causa, a cada módulo, 

uma adaptação do cursista. 

A equipe de coordenação, pensando em facilitar a comunicação entre todos os 

participantes do curso, ofereceu na 3ª Oferta um Blog com todas as informações, 

materiais complementares e de acompanhamento para facilitar para a equipe e aos 

cursistas. 

Inovação – A partir da 3ª Oferta do Curso Mídias na Educação, a organização do 

curso do estado de São Paulo também criou o Blog 

(http://midiaseducacao.blogspot.com/),  

http://midiaseducacao.blogspot.com/
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no qual o cursista tem a oportunidade de interagir com os responsáveis pelo ambiente, 

trocar informações com os demais, acompanhar dicas de sites, vídeos, livros e eventos 

que estão acontecendo de forma dinâmica. Esses materiais são inseridos pela 

coordenação e além de ter em um único ambiente de informações sobre o curso há 

também um FAQ com as dúvidas mais frequentes. Para auxiliar os cursistas, dependendo 

da recorrência das dúvidas, são criados tutoriais referentes ao tópico em questão e 

disponibilizados no ambiente. 

No Blog Mídia na Educação, os cursistas também contam com planilhas de 

acompanhamento das atividades realizadas que permitem a interação entre eles e a 

equipe organizadora no acompanhamento do seu desempenho. Essa planilha é 

alimentada pelo tutor da turma uma vez por semana. 

A ferramenta permite que seja inserido durante o curso o material complementar, 

assim como os links, a cada um dos módulos – tanto por parte do tutor como do cursista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 06 – Ambiente virtual do Blog Mídias na Educação 
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Imagem 07 – Exemplo da Planilha de Acompanhamento de Atividades do Curso Mídias na Educação 

 

Durante todo o Curso, os alunos seguem a mesma sequência: leitura do material 

referente ao conteúdo do módulo que são discutidas no Fórum e atividades que são 

postadas na Biblioteca.  

Tudo é marcado na planilha de acompanhamento que auxilia tutores e cursistas a 

acompanharem as atividades. Os cursistas acompanham de forma on-line como está a 

qualidade de seu trabalho postado, ou seja, se está avaliado com de acordo com os 

conceitos de PS (plenamente satisfatório), S  (satisfatório), I (insatisfatório), N (não 

postou), D (desistente). Essas anotações permitem ao tutor, ter uma visão de como está o 

andamento do curso. As produções são exigidas de acordo com a necessidade de cada 

módulo. 

O mesmo procedimento ocorre com o Módulo Intermediário. Nesse caso, porém, 

exige-se um número maior de produções que viabilizem aos cursistas a integração do 

teórico a sua prática docente. 
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No Módulo Avançado, os alunos continuam com as leituras, interagem no fórum, 

publicam suas atividades, porém, para conclusão do módulo que lhes oferecerá a 

certificação de especialista, eles têm de escolher um tema de pesquisa para elaboração 

da monografia.  

Durante a elaboração da monografia, o cursista é acompanhado por um orientador 

até o final dessa etapa, culminando com a apresentação do TCC a uma banca de 

qualificação previamente selecionada.  

 

Composição de cada ciclo: 

Ciclo Básico: 

Nesse ciclo, o cursista inicia a discussão sobre as mídias rádio, televisão e vídeo, 

nos diferentes momentos dentro da sua prática pedagógica, a fundamentação teórica e 

como inserir tais recursos no contexto escolar. 

Esse é um ciclo de extensão, composto de 120 horas em sua totalidade.  

Nesse ciclo, os cursistas desenvolvem atividades e contam com material de apoio 

que é composto por leituras e vídeos ilustrativos referente aos seguintes tópicos: 

 Módulo Introdutório Integração de Mídias na Educação  

 Módulo Gestão 

 Módulo Material Impresso 

 Módulo TV e Vídeo 

 Módulo Rádio 

 Módulo informática 

 Oficina de TV e Vídeo: produzindo vídeos educativos  

 Educomunicação  

 Rádio na Escola Linguagem Radiofônica Módulo Básico  

 Rádio e Política no Brasil  

 Novo Módulo Básico de Gestão  

http://www.eproinfo.mec.gov.br/webfolio/Mod83230/index.html
http://www.eproinfo.mec.gov.br/webfolio/Mod83684/index.htm
http://www.eproinfo.mec.gov.br/webfolio/Mod83687/index.htm
http://www.eproinfo.mec.gov.br/webfolio/Mod83686/index.htm
http://www.eproinfo.mec.gov.br/webfolio/Mod83690/index.htm
http://www.eproinfo.mec.gov.br/webfolio/Mod83948/index.html
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Ao final desse ciclo o cursista tem condições de estar familiarizado com a 

plataforma de estudo, possui uma rotina de postagem de atividades, interação no blog e 

está apto a iniciar o próximo ciclo, Intermediário o qual exigirá mais sua participação e 

interação. 

 

Ciclo Intermediário: 

No Ciclo Intermediário, o cursista entrará em contato com diversos módulos 

temáticos englobando as mais variadas mídias, sendo: mídias: impressa, rádio, televisão, 

vídeo e internet, como gerenciar, se torne autor e as diversas aplicações que poderá fazer 

uso na sala de aula. 

Esse ciclo é de extensão, composto por 60 horas em sua totalidade. Nessa etapa, 

os cursistas já estão familiarizados com o ambiente e já se apropriaram da rotina do curso 

que aborda os seguintes tópicos: 

 Módulo Material Impresso  

 Módulo TV e Vídeo  

 Módulo Rádio  

 Módulo informática 

 Produção de textos didáticos  

 Gêneros televisivos  

 Uso pedagógico das ferramentas de interatividade  

 Mídia impressa - mapas, gráficos e tabelas  

 Ferramentas de autoria para produção de hipertexto na educação  

 Texto e Hipertexto na educação  

 Recursos de Áudio na WEB 

Observa-se que quando os cursistas iniciam o ciclo intermediário, já fazem 

comentários nas ferramentas de interação de atividades que elaboraram durante o 

módulo anterior e aplicaram aos seus alunos, percebe-se que esses cursistas estão se 
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abrindo para novas possibilidades de trabalho em sala de aula, e em diferentes momentos 

podemos acompanhar relato de aplicações em sala de aula que se iniciaram. 

 

Ciclo Avançado 

Nesse Ciclo, os cursistas estarão envolvidos em aprofundar seus conhecimentos 

sobre as mídias na educação. Os módulos que se seguem, estarão voltados para a 

convergência de Mídias, multimídia educacional e softwares de autoria, utilização de 

blogs, publicação de imagens, elaboração de webquest, com a finalidade de novas 

criações em sala de aula. 

Esse módulo é o último dos ciclos, é composto de 360 horas e ao final é conferido 

ao cursista o título de especialista em Mídias na Educação. 

Os tópicos de estudo dessa etapa são: 

 Convergência das Mídias  

 Linguagem da mídia impressa: Escrita e Visual  

 Multimídia educacional e softwares de autoria  

 Vivenciando o desenvolvimento de projeto com mídias integradas na educação 

 O uso de blogs, flogs e webquest na educação 

 Planejamento, gestão e avaliação do uso das mídias na educação  

 Cordel 

 A imagem na mídia impressa  

 Histórias em quadrinhos e charges 

 Gêneros de Entretenimento 

 Propaganda e Publicidade 

 Módulo Avançado 2 - Serviços de Radiodifusão 

 Metodologia da Pesquisa Científica 

 Gêneros Educativos 

 Gêneros Infomativos na TV 
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Os cursistas ao finalizarem esse Ciclo elaborarão um TCC (Trabalho de Conclusão 

de Curso) que lhes permite obter o título de Especialista em Mídias na Educação.  

Na sequência, há alguns dados referentes à quantidade de vezes que os ciclos 

foram ofertados, número de participantes e período de cada oferta e ciclos. 

Ciclo Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3 Total 

Básico 847 1128 1243 3218 

Intermediário 328 226 746 1300 

Avançado 100 226 746 1072 

Tabela 01 – Quantidade de Cursistas em cada Oferta 

 

O número de cursistas em cada Oferta cresceu consideravelmente, porém, nota-se 

que menos da metade dos cursistas chegaram aos Ciclos Intermediário e Avançado.  

O gráfico a seguir representa a quantidade de cursista que finalizou cada ciclo nas 

ofertas 1, 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01 – Quantidade de cursistas aprovados em cada ciclo e Oferta. 
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 Observa-se que no Ciclo Básico a procura sempre é muito maior que nos demais 

ciclos, principalmente pela demora em se ofertar os ciclos intermediário e avançado, com 

exceção da Oferta 3, onde essa demora não ocorreu. 

A tabela a seguir representa o período que cada Ciclo foi oferecido. 

 

Curso Mídias na Educação – São Paulo 

Oferta Ciclo Data 

1 

Básico 09/2006 – 08/2007 

Intermediário 12/2008 – 01/2009 

Avançado 05/2010 – 07/2011 

2 

Básico 11/2007 – 07/2009 

Intermediário 05/2010 – 07/2010 

Avançado 08/2010 – 11/2011 

3 

Básico 04/2009 – 12/2009 

Intermediário 03/2010 – 07/2010 

Avançado 08/2010 – 11/2011 

Tabela 02 – Período em que cada Oferta e Ciclo foram oferecidos 

  

Nas três Ofertas do Curso Mídias na Educação, o número de inscritos foi 

aumentando significativamente, isso se dá principalmente pelo fato dos professores 

sentirem necessidade em usar a tecnologias digitais em suas aulas de forma a surgirem 

novas possibilidades de comunicação, seja ela escrita, visual ou auditiva. 

No próximo capítulo apresentar-se-ão as etapas metodológicas da pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 

O OLHAR DA PRÁTICA - AS ETAPAS DA PESQUISA 

 

(...) o conhecimento científico não faz mais do que provar suas 

virtudes de verificação e de descoberta em relação a todos os 

outros modos de conhecimento. É o conhecimento vivo que 

conduz a grande aventura da descoberta do universo, da vida, 

do homem. (MORIN, 1998)  

 

Como procedimento metodológico de pesquisa, após um estudo bibliográfico 

sobre o assunto, decidiu-se optar pela abordagem quantiquali realizada por meio de um 

questionário aplicado a 42 (quarenta e dois) professores da 1ª oferta do Módulo Avançado 

do Curso Mídias na Educação – São Paulo. 

Após a seleção do campo da pesquisa, realizou-se um levantamento sobre o perfil 

dos professores participantes. Esse material foi obtido por meio de um formulário on-line, 

elaborado com a ferramenta Google Docs. 

Nesse questionário on-line, oito questões eram fechadas e destinadas a verificar o 

perfil dos professores participantes. Também constava nesse mesmo objeto de coleta de 

dados, cinco questões abertas cujo discurso é o conjunto analisado nesse trabalho. Por 

essa razão, optou-se por realizar a análise de conteúdo sob o olhar do sujeito coletivo.  

Segundo LEFEVRE (2005, p.14), a Análise do Discurso do Sujeito Coletivo nos 

permite resgatar das respostas dos pesquisados, algo que seja comum: 

 

[...] para obter pensamentos coletivos por meio de uma soma, 

seria preciso, de alguma forma, equalizar os pensamentos, o que 

é feito de dois modos: usando-se questionários fechados com 

alternativas de respostas ou, quando se trata de questionários 

abertos, utilizando-se o processo de categorização das respostas 

julgadas iguais ou equalizáveis, o que implica “desdiscursivar” o 

pensamento coletivo, seja transformando-o em escolhas de 

alternativas de respostas pré-definidas, seja, no caso das 

respostas às questões abertas, substituindo a discursividade do 
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9pensamento pela categoria que nomeia o sentido comum dos 

depoimentos e torna iguais os depoimentos enquadrados sob ela.  

 

Após a coleta dos dados, as respostas das questões abertas foram adicionadas a 

um só arquivo e submetido a um software de análise de texto chamada Many Eyes. 

NOVAK (2008, apud OKADA, p.25) afirma nesta direção que: 

 

[...] como o uso de mapas conceituais e outras tecnologias de 

representação do conhecimento iriam resultar em dezenas de 

novas aplicações, incluindo suporte para estudantes, para equipes 

de pesquisas desenvolverem seus projetos com produtividade, 

captura de registro do conhecimento explícito e tácito de 

especialistas, instrumento metacognitivo e metaconhecimento, 

além de poder ser aplicado na busca e organização de amplo 

banco de dados.  

 

Pensando em uma melhor organização dos dados coletados, optou-se por utilizar 

os mapas de análise de texto e dentre os inúmeros tipos de mapas, selecionamos a Word 

Cloud Generator. Argumentando sobre a importância do mapeamento podemos ver em 

OKADA (2005, p.39): 

 

A experiência de mapear implica num processo de representação 

gráfica de interpretações no qual é necessário desconstruir, 

ressignificar, reconectar, e construir conhecimentos explícitos 

explorando espaços desconhecidos.   

 

A escolha desse tipo de mapa se deu pelo fato de se permitir localizar as palavras 

que mais se repetiram nas respostas escritas no questionário pelos pesquisados, 

evidenciando assim o que foi comum a todos. Em OKADA (2005, p.40) podemos ver que: 

                                                             
9
  Site (http://www-958.ibm.com) - está disponível on-line e gratuitamente, através de cadastro, a qualquer pessoa que 

queira analisar um texto ou levantar dados. Esse site permite fazer mapas conceituais. 

http://www-958.ibm.com/
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Mapas abrem novos caminhos, possibilitam descobrir novos 

atalhos e estabelecer novas conexões. Eles não têm um único 

ponto de chegada ou de partida, e devem ser flexíveis e estar em 

contínua atualização e voltados para uma experimentação 

ancorada no real. 

 

Após a coleta dos dados, iniciou-se uma análise reflexiva a partir das ideias do 

relatório para a UNESCO, que estão baseadas no diagnóstico das principais 

necessidades do século XXI. 

Entendeu-se que para analisar o olhar do professor era necessário situá-lo no 

contexto atual da educação. 

  



51 
 

 

 

CAPÍTULO 4 

O OLHAR DO ESPECIALISTA - RELATÓRIO PARA A UNESCO DA COMISSÃO 
INTERNACIONAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO XXI 

 

O ensino deve, também, ser personalizado: esforçar-se por 

valorizar a originalidade, apresentando opções de iniciação às 

diversas disciplinas, atividades ou artes, confiando esta iniciação 

a especialistas, que possam comunicar aos jovens o seu 

entusiasmo e explicar-lhes as suas próprias opções de vida. 

Para criar modalidades de reconhecimento de aptidões e 

conhecimentos tácitos e, portanto, para haver reconhecimento 

social, é bom, sempre que possível, diversificar os sistemas de 

ensino e envolver nas parcerias educativas as famílias e os 

diversos atores sociais. (DELORS,1996) 

 

Na análise das falas dos cursistas, observou-se que seria necessário, além dos 

dados coletados, o olhar do contexto de educação atual e suas necessidades. Decidiu-se 

então em estudar o Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre a 

Educação do Século XXI. 

Esse relatório, intitulado: Educação, um Tesouro a descobrir (1996), em que se 

exploram os Quatro Pilares da Educação, foi organizado por Jacques Delors. 

Segundo o Relatório, a prática pedagógica deve preocupar-se em desenvolver 

quatro aprendizagens fundamentais, que serão para cada indivíduo os pilares do 

conhecimento: aprender a conhecer indica o interesse, a abertura para o conhecimento; 

aprender a fazer demonstra a capacidade de realizar; aprender a conviver traz o desafio 

da convivência que apresenta o respeito a todos e o exercício de cidadania; e, finalmente, 

aprender a ser, que destaca a capacidade de o ser humano se reconhecer. 

Com base nessa visão dos quatro pilares do conhecimento, podem-se prever 

grandes consequências na educação. O ensino-aprendizagem voltado apenas para a 

absorção de conhecimento e que tem sido objeto de preocupação constante de quem 

ensina deverá dar lugar ao ensinar a pensar, saber comunicar-se e pesquisar, ter 
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raciocínio lógico, fazer sínteses e elaborações teóricas, ser independente e autônomo; 

enfim, ser socialmente competente. 

Esse relatório, elaborado por especialistas da Educação, foi uma encomenda da 

UNESCO para que se pudessem vislumbrar orientações sobre a educação para o Século 

XXI a partir das necessidades emergentes.  

A COMUNIDADE INTERNACIONAL assumiu o compromisso de reverter essas 

tendências e de atingir, até o ano de 2015, a meta da Educação para Todos (EPT). Para 

tanto, tem como uma das prioridades a Formação de Professores. Foi a partir dessa 

premissa que a UNESCO encomendou tal documento. 

A UNESCO é um órgão da ONU – Organização das Nações Unidas, voltado para 

Educação, Ciência e Cultura. Ela foi criada em 16 de novembro de 1945. Possui como 

objetivos até o final de 2015: 

 reduzir pela metade a quantidade de pessoas que vivem em condições de pobreza 

extrema; 

 atingir o ensino básico universal; 

 combater a Aids, a malária e outras doenças; 

 garantir a sustentabilidade ambiental; 

 eliminar a disparidade de gênero no ensino primário e secundário; entre outros. 

Esse relatório trata de desafios que enfrentaremos no futuro, e aponta a educação 

como uma das soluções aos problemas enfrentados pelos seres humanos em todo o 

planeta. Essa educação é uma forma de proporcionar aos seres humanos um convívio de 

paz e justiça social e dessa forma, conduzir ao desenvolvimento humano na cultura da 

paz, com a redução da pobreza absoluta. Esse relatório mostra que os governos veem 

priorizando a economia e as finanças muito mais do que a educação, DELORS (1996, 

p.11) mostra que:  

 

[...] a Comissão pensou, antes de mais nada, nas crianças e nos 

adolescentes, naqueles que amanhã receberão o testemunho das 

mãos dos adultos, os quais tendem a concentrar-se demasiado 

sobre os seus próprios problemas. A educação é, também, um 
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grupo de amor à infância e à juventude, que devemos acolher nas 

nossas sociedades, dando-lhes o espaço que lhes cabe no 

sistema educativo, sem dúvida, mas também na família, na 

comunidade de base, na nação. 

 

A Comissão da UNESCO, ao elaborar esse relatório, pensou nas crianças e nos 

adolescentes que serão os adultos de amanhã e estarão dentro de suas comunidades 

como representantes legítimos e preparadas para o conviver junto. Para todos os serem 

humanos, a educação é antes de tudo uma forma de amor para com nossos jovens e 

crianças os quais deverão ser acolhidos em nossa sociedade, estimulando-os a que, junto 

com suas famílias, possam crescer e desenvolver-se psicologicamente, fisicamente e 

intelectualmente. É dever de todos avaliar os riscos que nossos jovens correm vivendo 

em um universo alheios ao crescimento tecnológico e aos avanços da ciência. 

As orientações aparecem como um trunfo indispensável na construção de um 

mundo mais justo, com paz, liberdade e justiça social. Também se coloca que a educação 

é essencial para o desenvolvimento contínuo das pessoas e comunidades, como caminho 

que direciona a um desenvolvimento humano mais igualitário de modo a fazer com que a 

pobreza extrema, a exclusão social e opressões possam, no decorrer do novo século, ir 

em direção a um mundo mais igualitário para todos os seres humanos da terra.  

Segundo seus relatores, as políticas públicas devem pensar na educação como um 

processo permanente e contínuo que possibilite o enriquecimento dos conhecimentos de 

modo que as pessoas possam saber-fazer, primando por sua própria construção bem 

como pela construção da sociedade, estando dessa maneira incluídas no meio. 

Além do saber-fazer o relatório assinala a importância do aprender a viver juntos, 

em comunidades, onde são importantes os interesses individuais e coletivos. O exercício 

de convívio, tolerância com as diferenças, físicas, intelectuais e religiosas é importante 

para que possamos progredir em ideias e realizações. Faz-se necessário respeitar o 

caráter único de cada pessoa, cada uma tem o direito de escolher seu destino, realizar 

suas potencialidades mantendo suas tradições, cultura e cabe a todos nós cuidarmos 

para as ameaças que pairam nesse sentido, não deixando a modernidade passar por 

cima da tradição e evolução do outro. 
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Outra preocupação é com relação ao bem estar das pessoas, seja ele físico ou 

psicológico. Não deixando de engajar aí as escolas que devem promover na educação 

básica formas de ensinar as pessoas a viverem melhor experimentando os novos 

conhecimentos. 

O relatório aponta também que se deve ter um olhar para que as pessoas possam 

permanentemente cuidarem do espiritual e do material, não se esquecendo de trabalhar 

com os educandos os valores morais. Cada um deve se sentir fazendo parte de alguma 

comunidade em que possa desenvolver seu talento e potencialidades. 

Como citado anteriormente, por meio dos trabalhos desenvolvidos com os valores, 

não se deve excluir dessas atividades a ética e cultura da educação, assim, estaremos 

dando a todos meios de compreender o outro e dessa forma entender melhor o mundo e 

suas especificidades.  

No Relatório, há recomendações para repensarmos o lugar ocupado pelo trabalho 

e sempre, tentarmos nos antecipar aos avanços tecnológicos, de forma que, possamos 

evitar desemprego em massa, exclusão social ou desigualdades do desenvolvimento. 

O Documento também cita que se deve preparar para o conceito de educação ao 

longo de toda a vida, pois as adaptações às novas alterações na vida profissional, as 

quais se devem encarar como uma construção contínua da pessoa humana. Temos a 

responsabilidade de desempenhar as funções sociais enquanto trabalhadores e cidadãos. 

Cabe a todos trabalhar para ter uma sociedade educativa, ou seja, aprender para 

colocar em prática aquilo que foi ensinado e repassar esse conhecimento. Nessa 

colocação, leva-se em conta que para que esse ciclo se complete, é necessário ter 

acesso a uma educação básica de qualidade, cujo aluno tenha prazer em aprender ao 

longo de toda a vida. 

Outra recomendação que podemos encontrar nesse relatório é que a educação 

deve possibilitar a todos o acesso às mesmas informações, de forma que recolham, 

selecionem, ordenem e gerenciem aquilo que lhes interessa. A educação deverá adaptar-

se constantemente as novas situações que o mundo em transformação necessita, sem 

deixar de transmitir os saberes básicos fruto da experiência humana. 

Outro olhar que o relatório aponta é com relação à educação básica que deverá 

oferecer instrumentos essenciais de aprendizagem que permitam a todos os cidadãos 
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desenvolverem habilidades de leitura, escrita, expressão oral, cálculo matemático, 

resolução de problemas. 

A todos os indivíduos devem ser propiciadas condições que favoreçam o saber 

fazer desde o início da idade escolar. Em todas as instituições, deve-se conciliar o saber 

com o saber-fazer os quais deverão acontecer de acordo com as necessidades. 

Entrando no universo dos professores, nesse relatório podemos ver a seguinte 

observação: 

- O professor não pode trabalhar isoladamente, a sociedade não pode deixá-lo exposto às 

críticas, muitas vezes injustas. 

Como resultado de toda a discussão, chegou-se à construção de quatro pilares da 

educação:  

a) aprender a fazer - indissociável do aprender a conhecer, o aprender a 

fazer refere-se essencialmente à formação técnico-profissional do 

educando. Consiste essencialmente em aplicar, na prática, a teória. 

b) aprender a conhecer – não negligenciar o fato dos avanços científicos, 

permitindo que os alunos estejam sempre em contato com o progresso 

tecnológico, as atividades econômicas e sociais.  

c) aprender a viver junto - é de extrema relevância o exercício constante 

de trabalho em equipe, resolução de problemas que facilite o trabalho do 

grupo ao qual pertença não esquecendo que vive em comunidade. É 

necessário aprender a conhecer o outro e a participar de trabalho em 

projetos em comum. 

d) aprender a ser - está como todos os demais pilares relacionado ao 

conviver, conhecer e fazer. Todavia, aqui há a particularidade da 

autonomia e da identidade pessoal. 

Esse relatório foi de extrema importância para quando de posse dos dados de 

pesquisa, se pudesse olhá-los de uma forma mais próxima aos anseios que exige a 

educação no século XXI. Notou-se, por meio do levantamento das palavras repetidas, que 

se poderia estabelecer uma relação entre elas e os quatro pilares.  

Com base nesse documento e após a análise das respostas dos questionários dos 

professores pesquisados, notou-se que as palavras mais repetidas pelos pesquisados 
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estavam relacionadas aos quatro pilares da educação citados nesse relatório. O fato de 

estarem tantas vezes repetidas no discurso dos educadores pesquisados é o reflexo do 

seu olhar. 

O próximo capítulo apresenta a reflexão feita a partir das falas dos cursistas e dos 

dados do Relatório da UNESCO.  
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CAPÍTULO 5  

O OLHAR ANALÍTICO – ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nas últimas décadas do século XX, assistimos a um acentuado 

movimento de mudanças nas organizações sociais, consequente 

e interdependente dos movimentos de mudanças políticas, 

econômicas, científicas e culturais. Esse movimento impulsionou e 

foi incentivado, de um lado, pelos avanços das pesquisas, das 

descobertas e do desenvolvimento dos mais sofisticados meios 

tecnológicos de informação e comunicação e, de outro, pelas 

complexas inter-relações do mercado internacional, cada vez mais 

globalizadas.                                                 (CONSOLO & SILVA ) 

 

A pesquisa, como dito anteriormente, dividiu-se em duas etapas: verificar quem era 

o sujeito para posteriormente, verificar os seus olhar como cursista diante no contexto 

atual. 

OS SUJEITOS 

Os dados apontam que 93% dos pesquisados estão no magistério há mais de 10 

anos, ou seja, são profissionais experientes, com maturidade na docência. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02 – Tempo de atuação dos docentes pesquisados 

 

Em relação à sua formação, a coleta permitiu constatar que 100% dos educadores 

que participaram da pesquisa possuem Graduação, 33%; especialização e 5%; mestrado 

demonstrando o quanto esses profissionais estão comprometidos com sua formação, ou 
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seja, pouco se for analisado que a graduação é pré-requisito obrigatório para estar na 

profissão – pelo menos em São Paulo que é onde se realizou a pesquisa. Então, menos 

da metade especializou-se e um índice muito baixo fez pós-graduação strictu-senso. 

Se comparado aos dados de tempo de magistério, nota-se que há uma lacuna 

grande de tempo de atualização de pelo menos 77% dos docentes. 

 Claro que se deve lembrar aqui, que os professores, em sua grande maioria, 

trabalham em mais de uma escola e mais de um período para que possam se sustentar, o 

que muitas vezes dificulta o seu processo de aperfeiçoamento. 

 A esses profissionais são oferecidos diversos cursos de formação contínua, porém, 

para que valham em seus planos de carreira, eles têm que fazê-los fora de sua hora de 

trabalho, o que é quase impossível, visto que esses profissionais fazem jornadas de até 

60 horas semanais para poder ter uma renda digna. 

Também tem de se levar em consideração que há professores que têm 

insegurança em relação ao domínio mínimo de tecnologia, sendo este um empecilho, 

visto que, atualmente, uma parte desses cursos utiliza das ferramentas que as novas 

tecnologias de comunicação oferecem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 03 – Nível de formação dos docentes pesquisados 

 

Outro dado obtido por meio da pesquisa é que todos lecionam no Ensino 

Fundamental II e Médio, não contemplando, portanto, todas as séries da educação básica 

– infantil e fundamental I. 
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Talvez esse fato ocorra, pois os docentes do infantil e fundamental I normalmente 

não utilizam as mídias em sala de aula como processo de construção de produto de 

conhecimento. Em relação à participação das demais séries deve-se ao fato de que nessa 

faixa etária os conteúdos programáticos são mais abstratos, tendo, portanto, a mídia um 

papel muito importante, já que permite materializá-los no virtual e os alunos podem utilizar 

os softwares e simuladores para suas visualizações e simulações, as quais antes 

somente podiam imaginar. 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 04 – Série que lecionam os docentes pesquisados 

 

Observou-se, no estudo dos dados qualitativos, que ainda há resistência e medo 

por parte dos professores, em relação às tecnologias pelo fato de desconhecerem e terem 

receio de que os alunos percebam que desconhecem. Eles não veem o aluno como 

parceiro e sim como aquele que conhece muito a tecnologia. Como se pode observar, por 

exemplo, na fala dos professores quando redigem sua carta10. 

 

“Aconselho a você que baixe a resistência e procure participar de 

experiências como esta.” (P1)11  

“Com o curso comecei a ver as mídias e tecnologias com outros 

olhos, já não as temo, vejo-as como instrumentos que podem nos 

auxiliar muito em nossas aulas [...]” (P4) 

 

                                                             
10 Questão 1.3. 

11
 Os participantes da pesquisa foram identificados por meio de números. 
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Esses professores têm consciência de que seus alunos são jovens pré-

adolescentes e adolescentes. Esses jovens são o que hoje chamamos de Geração Z, que 

nasceram depois da metade dos anos 90, sentem-se à vontade em fazer várias coisas ao 

mesmo tempo, como: assistir televisão, ouvir música, navegar pela internet, falar ao 

telefone. Eles não imaginam o mundo sem essas tecnologias, eles já nasceram com elas. 

Eles viajam o tempo todo, lidam com as ferramentas tecnológicas e o conceito 

globalização já existia quando nasceram. O grande desafio para essa geração é saber 

selecionar as informações que encontra em grande quantidade na internet, porém, não 

sabe o que fazer com elas. 

 

“O protagonismo juvenil. Quando incorporamos as TIC às aulas 

estamos agregando recursos que muitas vezes os alunos já fazem 

uso no seu cotidiano. A aprendizagem colaborativa rende bons 

frutos a todos.” (P6) 

 

“O interesse do aluno. Esse item é alvo de reclamação constante 

por parte dos colegas. Quando se envolve as TIC a coisa muda de 

figura. O interesse é unânime. Todos participam e se interessam.” 

(P3) 

 

O aluno a que nos referimos e que se encontra nas escolas públicas como nas 

escolas privadas é aquele que interage o tempo todo, acessa internet, participa de bate-

papo nos chats, acessa as redes sociais, posta filmes e imagens que produz em diversos 

momentos, sejam formais ou informais, enfim, esse aluno é um multitarefa. Consegue 

fazer uma busca na internet e ao mesmo interagir com outras pessoas por meio do SMS e 

certamente com fone de ouvido ouvindo músicas. Seu nível de aprendizagem e fixação do 

conteúdo aprendido exige outro nível de debate e pesquisa. 

Este conjunto de habilidades nem sempre vão ao encontro das exigências da 

escola da dinâmica da sala de aula e das disposições de um dado currículo.  

Olhando este, conjunto de dados percebe-se que as escolas, com seus 

laboratórios cheios de grades e cadeados e com equipamentos sem manutenção, fazem, 
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muitas vezes, com que os professores desanimem de levar seus alunos e desistam de 

utilizar esses espaços. 

 

“Você não acredita, mas tem tantos arquivos de atividades que 

estou fazendo novas pastas, na escola o computador vive com 

problemas, mas procuro salvar em pendrive e trago e levo onde 

quer que eu vá”. (P9) 

 

 Nas falas também se veem professores que como coordenadores atuam no sentido 

de aproveitar os espaços da escola para ampliar a capacitação dos docentes. 

 

“Investir na formação de professores e levar essa prática para a 

escola, para a sala de aula, para o HTPC, também resolvi 

procurar melhorar minha prática pedagógica e oferecer aulas mais 

gostosas”.( P4) 

“Como sou coordenador de ensino procuro orientar meus 

professores quanto à aplicação de novas ferramentas e 

tecnologias em sala de aula, inovando o repertório e estudando as 

novas tendências em HTPC.” (P19) 

 

Nos relatos das cartas nota-se também que os docentes estão se sentindo mais 

seguros em relação ao uso de tecnologias depois de ter entrado no curso. 

 

“Antes de conhecer o uso adequado de determinadas ferramentas 

midiáticas, confesso que pouco as usava e quando o fazia as 

tinha apenas como recursos ilustrativos ou fontes de pesquisa 

para minhas aulas [...], hoje, além de conhecê-las melhor, 

modifiquei minha maneira de utilizá-las. Tenho percebido que 

nossos alunos gostam de ser desafiados e as mídias nos 

favorecem diante dessa constatação.” (P11) 
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“[...] perdi o medo de utilizar ferramentas como o computador, 

jornais e revistas, vídeo e rádio, na minha prática educativa. 

Desde então utilizo esses recursos como ferramentas essenciais 

para o desenvolvimento de meu trabalho, o melhor é que meus 

alunos sentem-se motivados a utilizá-los também e já surgiram 

várias ideias por parte dos mesmos.” (P27) 

 

Pode-se acompanhar pela fala desses professores, que através do conhecimento 

adquirido, eles iniciaram uma exploração do que estavam aprendendo no curso e que 

podiam oferecer aos seus alunos, de forma que mesmo não conhecendo tudo, estavam 

abertos a contarem com seus alunos. Saíram da posição de detentores do conhecimento 

e juntos com seus alunos, colocaram-se na posição de aprender a aprender. 

Após a análise, submeteu-se discurso postado por esses professores em suas 

respostas ao questionário a uma ferramenta que permitisse visualizar aquilo que fosse 

comum à maioria dos entrevistados. A ideia é verificar os conceitos levantados pelo 

sujeito coletivo para analisá-los à luz das orientações do relatório para a UNESCO. 

A ferramenta escolhida nessa etapa do trabalho foi o aplicativo ManyEyes 

disponível em (http://www-958.ibm.com) que permite escolher o tipo de mapa que facilita 

essa visualização baseado nos dados fornecidos. Para essa análise, escolheu-se o 

modelo Word Cloud Generator, que gera um mapa de palavras a partir do número de 

suas repetições, sendo que, quanto maior o número de repetições, maior será o tamanho 

da palavra dentro desse mapa. 

 

http://www-958.ibm.com/
http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/visualizations/new/wordle/12121-2/1
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Imagem 08 – Mapa de palavras dos docentes pesquisados 

 

A partir desse mapa, as quatro palavras que se destacaram têm relação com os 

quatro pilares da educação. As palavras são: trabalho colaborativo, auto-estima, 

tecnologia e prática pedagógica. 

Os quatro pilares da educação são: aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver e aprender a ser. 

 

auto-estima - aprender a conhecer  

Durante algum tempo, e ainda atualmente, a educação formal pauta-se apenas no 

aprender a conhecer como exercício do ensino. Acredita-se que a função do educador é 

apenas a de transmitir o conhecimento. Paulo Freire chamou esse modelo de educação 

“bancária” visto a similaridade com a função de um banco de valores, em cujo se fazem 

depósitos de valores e depois de terminado tempo possui-se um saldo total. 

O professor, então tem de “depositar” o conhecimento na cabeça do aluno para 

que posteriormente ele o devolva em forma de avaliação. 
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Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos 

que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se 

funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da 

opressão - a absolutização da ignorância, que constitui o que 

chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se 

encontra somente no outro (FREIRE, 2009, p. 67). 

  

 Quando se entende que o conhecimento está no outro, se gera uma hierarquia cujo 

conhecedor está numa escala mais alta do que o que está na ignorância. 

 O surgimento das novas tecnologias de comunicação gerou em muitos indivíduos a 

sensação de incapacidade, pois a velocidade de sua modernização não concedia o tempo 

hábil para a aquisição do conhecimento. Mesmo atualmente, cujos instrumentos de 

tecnologia possuem ferramentas facilitadoras de utilização, muitas pessoas ainda se 

sentem impotentes diante de uma máquina. Esta impotência gera um sentimento – muitas 

vezes – de humilhação – consequentemente, baixando a auto-estima do indivíduo. 

O pilar aprender a conhecer relaciona-se à autonomia dos indivíduos para que a 

partir dos conhecimentos já adquiridos, se sintam seguros e comecem a trilhar de forma 

diferenciada o seu próprio caminho, utilizando os antigos e novos conhecimentos. Saber 

que se é capaz de aprender, mesmo sem alguém para dar a instrução, faz com que a 

pessoa se sinta realizada e isso aumenta sua auto-estima. 

Para DELORS (1996, p.91): 

 

[...] se pretende que cada um aprenda a compreender o mundo 

que o rodeia, pelo menos na medida em que isso lhe é necessário 

para viver dignamente, para desenvolver as suas capacidades 

profissionais, para comunicar, [...] porque seu fundamento é o 

prazer de compreender, de conhecer, de descobrir.  

 

 Sabe-se que a prática pedagógica mais eficaz é aquela na qual o indivíduo busca 

os próprios saberes, pesquisa suas curiosidades, pesquisa soluções para os seus 

problemas a partir dos próprios conhecimentos e dos adquiridos. 
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 Aprender a conhecer é o caminho para uma aprendizagem significativa e mais 

prazerosa. Quando nos notamos capazes de aprender, sentimo-nos orgulhosos de nós 

mesmos e consequentemente com segurança para aprender mais. O prazer e o orgulho 

de si mesmo constroem a auto-estima positiva necessária para um melhor aprender e 

principalmente para a confiança de construir um aprender. GADOTTI (2000, p.07) afirma: 

 

Aprender a conhecer é mais do que aprender a aprender. 

Aprender mais linguagens e metodologias do que conteúdos, pois 

estes envelhecem rapidamente. Não basta aprender a conhecer. 

É preciso aprender a pensar, a pensar a realidade e não apenas 

“pensar pensamentos”, pensar o já dito, o já feito, reproduzir o 

pensamento. É preciso pensar também o novo, reinventar o 

pensar, pensar e reinventar o futuro.  

 

É importante ressaltar que a palavra auto-estima, no relato dos professores, estava 

sempre associada à ideias positivas e muito mais ligada à boa auto-estima. Vê-se, com 

suas respostas, que eles passaram a conhecer mais instrumentos os quais permitiram 

que se sentissem seguros e começassem a explorar outras formas de ensinar que 

fugissem do tradicional. 

 

[...] a partir do momento em que comecei a trabalhar e a estudar o 

material, passei a entender o porquê da utilização adequada de 

alguns equipamentos a nossa disposição, mas que comumente 

não o utilizamos corretamente, Foi a partir daí que passei a 

incorporar em minhas práticas pedagógicas o uso do rádio, da TV 

e a aprimorar mais ainda o uso do computador.” (P.24) 

  

Esses professores, quando fazem o curso, acabam percebendo-se conhecedores. 

Sentem-se satisfeitos com sua própria capacidade de conhecer e de assim conseguir 

fazer o mesmo com seus alunos. O professor dessa década foi educado ou na geração 

da educação “bancária” ou por professores que foram educados dessa maneira. Os 

modelos e exemplos vivenciados estavam longe do que a atualidade solicita. 
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O curso, por utilizar a nova tecnologia de comunicação como meio e por apresentar 

as demais mídias, proporciona ao docente um novo cenário de educação formal 

apresentando uma nova possibilidade de aprender a conhecer. 

 

Prática pedagógica – aprender a fazer 

Outra expressão que foi repetida pelos professores e destacou-se no mapa de 

palavras foi prática pedagógica. 

Parece meio óbvio dizer que essa palavra foi uma das mais ditas pelos docentes – 

já que esse é o assunto do curso. O que ocorre é que sempre que essa palavra foi 

mencionada estava ligada a ideia das dificuldades de se encontrar saídas nas práticas 

pedagógicas. 

É o famoso jargão popular “colocar em prática a teoria”. Não basta que se tenha o 

conhecimento, tem-se de saber colocá-lo em prática.  

 

Aprender a fazer não pode, pois, continuar a ter o significado 

simples de preparar alguém para uma tarefa material bem 

determinada, para fazê-lo participar no fabrico de alguma coisa. 

Como conseqüência, as aprendizagens devem evoluir e não 

podem mais ser consideradas como simples transmissão de 

práticas mais ou menos rotineiras, embora estas continuem a ter 

um valor formativo que não é de desprezar. (DELORS: 1996, p. 

93) 

 

A educação não pode apenas preparar para a reprodução, mas também para a 

criação e habilidade de solucionar problemas. Saber fazer, na atualidade, consiste da 

junção de todos os demais pilares – o conhecer, o conviver e o ser.  Não se trata de um 

simples fazer como em uma produção de fábrica em que o operário repete a mesma ação 

durante sua jornada. Hoje, qualquer máquina faz essa tarefa. O fazer depende de 

experiência. 
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É indissociável do aprender a conhecer. A substituição de certas 

atividades humanas por máquinas acentuou o caráter cognitivo do 

fazer. O fazer deixou de ser puramente instrumental. Nesse 

sentido, vale mais hoje a competência pessoal que torna a pessoa 

apta a enfrentar novas situações de emprego, mas apta a 

trabalhar em equipe, do que a pura qualificação profissional. Hoje, 

o importante na formação do trabalhador, também do trabalhador 

em educação, é saber trabalhar coletivamente, ter iniciativa, 

gostar do risco, ter intuição, saber comunicar-se, saber resolver 

conflitos, ter estabilidade emocional (GADOTTI: 2000, p.7). 

 

É importante ressaltar que a experiência vivida pelo docente, como cursista, pode 

contribuir para que ele reveja a sua prática pedagógica tanto no próprio aprender a fazer 

como na forma como o seu aluno vai aprender a fazer. 

Aqui, tanto a prática pedagógica como o aprender a fazer estão ligados ao 

mesmo sentido, aprender como se faz para que a cada dia possa ser melhor naquilo que 

se propôs a fazer. Os testemunhos dos cursistas demonstram: 

 

“[...] aprendi a utilizar as mídias de forma que posso diversificar 

minhas aulas, a tecnologia vem se desenvolvendo todos os dias, 

não podemos ficar fora. Meus alunos têm elogiado minhas aulas, 

até reclamam quando as aulas terminam.” (P.03) 

 

“Apesar dos alunos adorarem trabalhar no computador, se eu não 

inovar a minha prática, minhas aulas pode ser monótonas a ponto 

dos alunos não gostarem de participar.  Eles já possuem seus 

hábitos de jogos, orkut, msn, e outros meios de interação com as 

máquinas, mas morre aí, se não busco novos meios trazer 

informação e conhecimento. As mídias atualmente, conversam 

umas com as outras. Mesmo a impressa, hoje está disponível nos 

meios eletrônicos.” (P.04) 
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“É de fundamental importância o planejamento das aulas com 

dinâmicas e estratégias diversificadas para que o aluno sinta 

vontade e prazer em fazer e aprender”. (P.41) 

“A partir do momento que aumentamos nossos conhecimentos 

sobre as linguagens midiáticas e aprendemos a utilizar 

efetivamente as diferentes tecnologias disponíveis conseguimos 

visualizar formas de abordagem mais criativas dos conteúdos que 

deverão ser desenvolvidos.” (P.37) 

“Antes trabalhava com mídias, principalmente a impressa, mas 

nunca me aprofundava na temática das mídias em si. Trabalhava 

somente conteúdos específicos. Hoje ao apresentar alguma mídia, 

sempre levanto o debate, tendo diversas opiniões dos alunos de 

como eles percebem a interferência delas na vida cotidiana e na 

sala de aula.” (P31) 

 

Quando temos a própria experiência do “fazer” conseguimos ter a segurança 

necessária para ensinar ao como aprender. DELORS (1996, p.94) salienta, 

 

[...] busca de um compromisso pessoal [...] considerado como 

agente de mudança, torna-se evidente que as qualidades [...] 

muitas vezes denominadas “saber ser” [...] se juntam ao saber e 

ao saber-fazer para compor a competência exigida – o que mostra 

bem a ligação que a educação deve manter [...] entre os diversos 

aspectos da aprendizagem. Qualidades como a capacidade de 

comunicar, de trabalhar com ou outros, de gerir e de resolver 

conflitos, tornam-se cada vez mais importantes. 

 

 Percebe-se aqui que a relação entre os pilares é inevitável. Como quatro colunas, 

um depende do outro para servir de base para a educação. Para fazer, é necessário 

conhecer. Quando associados à autonomia do próprio aprender, geram frutos de 

resultados mais positivos ao indivíduo em sua aprendizagem. 
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Trabalho Colaborativo - aprender a viver juntos 

Um ponto levantado pelos professores nessa pesquisa o qual se destacou foi o 

trabalho colaborativo. Mas qual a importância desse tema dentro dessa pesquisa e na 

sala de aula? Após acompanhar as respostas fornecidas pelos pesquisados e fazer uma 

relação direta com trabalho colaborativo, algumas falas se sobressaíram: 

 

“Com o curso comecei a ver as mídias e tecnologias com outros 

olhos, já não as temo, vejo-as como instrumento que podem nos 

auxiliar muito em nossas aulas e aos nossos alunos, eles já são 

familiarizados com a internet e toda a parafernália tecnológica. 

Aprendi a pedir auxílio com o que não sei e isso melhorou muito 

minha auto-estima e não diminuiu o respeito que os alunos têm por 

mim.” (P.04) 

 

Na pesquisa e na fala dos pesquisados, há o relato sobre a interação que é feita 

com as ferramentas tecnológicas assim como a participação e o protagonismo dos alunos 

em suas iniciativas e ao mesmo tempo, tornando-se parceiros de seus professores e 

colegas, em VYGOTSKI (2010, p.10), 

“[...] esse “fazer em colaboração” não anula, mas destaca a 

participação criadora [...] e serve para medir o seu nível de 

desenvolvimento intelectual, sua capacidade de discernimento, de 

tomar a iniciativa, de começar a fazer sozinha o que antes só fazia 

acompanhada, sendo, ainda, um valioso critério de verificação da 

eficácia do processo ensino-aprendizagem.” 

 

Observando a pesquisa, enxerga-se esse processo no percurso percorrido pelos 

pesquisados e o quanto eles veem quão importante é a participação dos demais colegas 

e dos alunos de forma que ele começa a alterar sua forma de ministrar suas aulas, em 

algumas falas isso se torna claro: 
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“Houve um grande avanço em relação aos projetos interdisciplinares, 

são mais envolventes, o aluno participa mais como protagonista. 

Antes do início do curso, os projetos que participava eram somente 

de minha disciplina, hoje há interação entre várias. A maneira de 

condução dos projetos tornou-se mais complexos e completos, tanto 

para o professor quanto para o aluno.” (P.14) 

 

E é isso que acontece quando o professor participa de cursos de formação 

continuada, a partir da vivência nesses cursos, ele começa a enxergar um trabalho 

pedagógico com novas possibilidades e utiliza as novidades aprendidas para potencializar 

o aprendizado de seus alunos e até mesmo o seu. 

Lamentavelmente, entende-se muitas vezes de maneira equivocada o sentido de 

viver junto, confundindo-o com “tolerar o outro” e “não questionar o outro”, “acatar a 

ordem do outro”, “dar ordem ao outro” e outras situações em que apesar de junto, não há 

colaboração nem cooperação. Segundo VYGOTSKI (2010, p.10), 

 

“[...] no processo de aprendizagem o aluno consegue fazer sozinho 

ou com a colaboração de colegas mais adiantados o que antes fazia 

com o auxílio do professor. 

 

O relatório para UNESCO não oferece receitas, mas avança uma proposta 

baseada em dois princípios: primeiro a “descoberta progressiva do outro”, pois sendo o 

desconhecido a grande fonte de preconceitos, o conhecimento real e profundo da 

diversidade humana combate diretamente este “desconhecido”. Depois e sempre, a 

participação em projetos comuns que surge como veículo preferencial na diluição de 

atritos e na descoberta de pontos comuns entre povos, pois, se analisarmos a História 

Humana, constataremos que o Homem tende a temer o desconhecido e a aceitar o 

semelhante. 

Nesse sentido, não é possível desassociar trabalho colaborativo de aprender a 

viver juntos, tanto um como o outro termo trata exatamente da mesma coisa, o fazer, 

produzir em grupo e isso não é nada fácil se não for trabalhado de forma a propiciar 
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meios adequados para essa prática. Pode-se observar na fala dos professores 

pesquisados esse momento: 

 

“ [...] Trabalhei com a sétima série a montagem de um vídeo sobre 

a obra de Jorge Amado, utilizando o PowerPoint para 

apresentação multimídia e, acredite, pude contar com a 

participação de todos, sem reclamações e sem cabular aula. 

Foram feitas pesquisas, entrevistas, elaboramos uma 

dramatização do Capitães de Areia. Tudo muito animado.” (P37) 

 

“Criei um Blog em 2008 e mesmo a escola tendo apenas um 

computador disponível, tive o apoio de outras pessoas e 

tecnologias para atualizá-lo. Para mim foi só aprendizado, o que 

eu não conhecia/sabia, procurava aprender. E o meu aprendizado 

em algumas vezes foi compartilhado com meus alunos.” (P.42) 

 

Quando esse professor se sente seguro e inicia trabalho compartilhando tanto com 

seus alunos como com seus pares, ele se fica mais confiante em relação ao seu conteúdo 

assim como da tecnologia a qual está fazendo uso nesse momento e, em caso de não 

dominar totalmente nada o impede de dividir com aqueles que estão próximo essa 

atividade e novas atribuições de forma a chegarem ao produto final.  Pode-se notar essa 

colocação em DELORS (1996, p.97), 

 

[...] a educação deve utilizar duas vias complementares. Num 

primeiro nível, a descoberta progressiva do outro. Num segundo 

nível, e ao longo de toda vida, a participação em projetos comuns, 

que parece ser um método eficaz para evitar ou resolver conflitos 

latentes. 

 

DELORS (1996, p.98) acrescenta, 
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Quando se trabalha em conjunto sobre projetos motivadores e 

fora do habitual, as diferenças e até os conflitos interindividuais 

tendem a reduzir-se, chegando a desaparecer em alguns casos. 

Uma nova forma de identificar nasce destes projetos que fazem 

com que se ultrapassem as rotinas individuais, que valorizam 

aquilo que é comum e não as diferenças. 

 

O trabalho colaborativo que aparece de forma destacada no mapa de palavras, 

reflete na resposta dos professores que o conceito de participação e colaboração está em 

todos, evidenciando o desejo dos professores participantes em trazer para a sala de aula 

a interação necessária e desejada em um ambiente de aprendizagem.  

 

Tecnologia – aprender a ser 

  

 Uma das preocupações mencionadas no relatório sobre o aprender a ser está 

relacionada à desumanização gerada pelo avanço da tecnologia. Entende-se que as 

pessoas ficam mais “mecanizadas”, imediatistas e multifuncionais como entendem que 

são as máquinas. É o mundo do pragmatismo, cujo pensamento filosófico se transforma 

em prolixidade aos olhos da sociedade. Por isso, reforça-se a importância de a educação 

estar preocupada em dar ao indivíduo a noção de sua capacidade de reflexão, de 

liberdade de pensamento, imaginação e sentimentos que lhe permitem ser criador do 

próprio destino bem como também colaborador na criação do destino da humanidade. 

          Encontramos em DELORS (1996, p.99) que, 

 

O relatório Aprender a ser (1972) exprimia, no preâmbulo, o temor 

da desumanização do mundo relacionada com a evolução técnica, 

ou seja, risco de alienação da personalidade patente nas formas 

obsessivas de propaganda e publicidade, no conformismo dos 

comportamentos que podem ser impostos do exterior, em 

detrimento das necessidades autênticas e da identidade 

intelectual e afetiva de cada um. Risco de expulsão pelas 

máquinas, do mundo do trabalho, no qual a pessoa pelo menos 
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tinha a impressão de se mover livremente e de decidir por si 

própria. 

 

Faz-se, aqui, a relação entre tecnologia e saber ser, pois se observa que os 

professores procuram por uma técnica que os habilite a levar para a sala de aula, 

estratégias que possam auxiliar os alunos nesse aprendizado. 

Esta afirmação é testemunhada pelo cursista: 

 

“[...] posso levar meus alunos ao laboratório de informática e 

eles poderão fazer trabalhos com os programas disponíveis 

nas máquinas e a internet. [...] eles trabalham em grupo e 

compartilham com os demais colegas o que sabem e uns 

ajudam ou outros nas dificuldades, pois como não domino 

essas ferramentas acabo aprendendo com eles o que não é 

de todo ruim, porém, no início eu tinha muito medo o qual 

agora foi superado.” (P.04) 

 

Paulo Freire, na década de 1950, já afirmava em sua pesquisa de doutorado 

a importância da tecnologia como forma de democratização dos saberes e das 

aprendizagens. Estava nesse olhar um sinal de que a tecnologia pode contribuir 

muito para a autonomia do indivíduo e criação do seu senso crítico, se bem 

trabalhada, como observa ALMEIDA (2009, p.54) em sua análise, 

 

[...] o uso das tecnologias na escola nasceu com propostas 

tecnicistas para resolver pela massificação das aprendizagens – 

propostas que foram um fracasso. Já Paulo Freire nos dava a 

esperança de resgatar suas potencialidades para a escola, pelo 

questionamento, pela democratização, pela emancipação digital 

originada no espaço político. 
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Nesse sentido, podemos observar na fala dos professores pesquisados, 

algumas iniciativas: 

 

“Para cada faixa etária é possível encontrar gêneros que 

possibilitem atividades interativas e diversificadas, que instiguem 

os alunos a buscarem soluções para as situações-problemas que 

sejam propostas. Isso, sem precisar movimentar recursos 

financeiros, ou equipar a escola com tecnologia de ponta. Com um 

pouco de criatividade, usando recursos da escola, e buscando 

idéias nas diversas mídias disponíveis. Nesse desenvolver de 

idéias, o próprio professor cresce, sai da estagnação, se prepara 

para a educação do futuro.” (P.03) 

 

O século XXI exige dos aprendentes um desenvolvimento da pessoa como 

um todo, ou seja, pessoas que saibam respeitar as diferenças, as culturas e 

religiões, que estejam preparados para aprender por toda sua vida e, sobretudo ser 

uma pessoa crítica, que saiba viver em sociedade e seja autônoma Para DELORS 

(1996, p.100), 

 

[...] Mais do que preparar as crianças para uma dada sociedade, o 

problema será, então, fornecer-lhes constantemente forças e 

referenciais intelectuais que lhes permitam compreender o mundo 

que os rodeia e comportarem-se nele como atores responsáveis e 

justos. Mais do que nunca a educação parece ter como papel 

essencial, conferir a todos os seres humanos a liberdade de 

pensamento, discernimento, sentimentos e imaginação de que 

necessitam para desenvolver os seus talentos e permanecerem, 

tanto quanto possível, donos do seu próprio destino. 

 

Assim, como se observa nas respostas dos professores, quando todos encaram o 

aprender como algo que envolve muito mais do que as memorizações sem sentido, em 

suas colocações, a prática dos professores sofreram modificações na medida em que 

inseriram novos conceitos que agregaram um melhor aprendizado sem deixar de 
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contemplar o currículo. Esse aprendizado não está acabado, ele deverá perdurar por toda 

a vida tanto dos alunos como de seus professores. Pode-se observar na fala do professor 

que isso já está ocorrendo, 

 

“Houve um grande avanço em relação aos projetos 

interdisciplinares, são mais envolventes, o aluno participa mais 

como protagonista. Antes, os projetos que participava eram 

somente em minha disciplina, hoje há interação com outras várias. 

A maneira de condução dos projetos torna-se mais complexos e 

completos, tanto para o professor quanto para o aluno.” (P.14) 

 

Essa é a aprendizagem que se deseja e que se faz necessária para os 

aprendentes do século XXI, os quais deverão ser preparados para continuamente de 

atualizarem e assim estarem aptos a acompanhar criticamente as novidades de seu 

tempo de forma contextualizada, professores autores, tendo em seus alunos parceiros e 

protagonistas das demandas que os tempos atuais exigem. 
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CONSIDERAÇÕES 

O OLHAR REFLEXIVO 

 

É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá 

ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem 

forma se forma e re-forma ao for-mar e quem é formado forma-se 

e forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é 

transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é ação pela qual 

um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e 

acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam 

e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se 

reduzem à condição de objeto, um do outro. (FREIRE, 1996). 

 

Retomando o problema inicial que indaga o porquê ainda há uma lacuna entre o 

professor e o aluno dentro do processo ensino-aprendizagem, mesmo diante de um 

contexto que oferece diversas possibilidades de formação de professores, iniciam-se as 

considerações finais. 

A pesquisa norteou-se pelo objetivo geral que foi o de analisar a qualidade do 

aproveitamento que os professores afirmam fazer em um curso de formação no formato 

EAD. Todavia, se conseguiu destacar mais do que isso. Por meio de suas palavras, 

detectaram-se os anseios e necessidades destes docentes pesquisados. 

Conclui-se que quando os professores participam de cursos de formação, 

enxergando possibilidades nos novos conceitos apresentados em seu cotidiano 

(conhecer), se sentem inseridos, interagem com os demais participantes (viver juntos) e 

começam a colocar em prática o que aprendem (fazer), passam a oferecer um universo 

de possibilidades aos seus alunos e em contra partida, sua prática é modificada uma vez 

que esse professor começa a colocar em prática o que aprendeu.  

Ele começa a ser diferente. As atitudes tornam-se mais seguras e a empolgação 

pela nova descoberta torna-se um estímulo para a transformação.  

Na década de 1990, quando pesquisadores se reuniram para apontar as 

necessidades do século XXI na educação, talvez não previssem que tais necessidades 

seriam tão prementes logo no início do século. Os quatro pilares apontados como 
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indispensáveis pela comissão de pesquisadores – aprender a conhecer, a fazer, a viver 

junto e a ser – puderam ser notados no implícito do discurso dos pesquisados, quando 

levantadas as palavras mais ditas. Apesar de em sua grande maioria, esses professores 

serem experientes, visto mais de 90% terem mais de dez anos de profissão, há uma 

insegurança em sua prática pedagógica. Não apontam ter dificuldades de conteúdo 

dentro de suas disciplinas, mas sim de utilização das novas mídias como instrumentos 

didáticos na “transmissão” desses conteúdos. 

A busca pelo saber conhecer parte não somente da ânsia de o professor fazer o 

seu aluno aprender, mas dele próprio conseguir entender como pode saber conhecer 

dentro dessa nova era. 

 

 “Foi através do curso que procurei tornar minhas aulas voltadas 

para as mídias e poder trabalhar dentro das propostas da nossa 

era, e também pude fazer uma Pós-Graduação a qual estou 

terminando.” (P.09) 

 

Outro pilar ressaltado, nas entrelinhas do discurso, e que talvez seja o mais difícil, 

visto as diversidades encontradas na profissão, é o saber viver junto. Atualmente, o 

trabalho colaborativo é indissociável de bons resultados. Em alguns relatos, constatou-se 

que o professor percebeu a necessidade de ver seu aluno, bem como o seu colega 

docente, como aliado no processo ensino e na aprendizagem. Para PERRENOUD & 

THURLER (2002, p. 81), 

 

Os saberes que os professores desenvolveram são gerados com 

muito pouco cuidado. Nos estabelecimentos escolares, não existe 

o hábito de descrever e analisar os processos em curso; nunca se 

avaliam as experiências coletivas vividas no quadro de projetos 

pedagógicos, muito menos elas são capitalizadas mediante 

escritos; os “aficionados em formação contínua apenas 

excepcionalmente são chamados a partilhar seus novos saberes; 

até mesmo intercâmbio de estratégias para resolver certos 

problemas e de novas ferramentas não ocorre com facilidade em 

toda parte. 
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 Um dos cursistas relata: 

 

“Alguns dos trabalhos que precisava apresentar no curso, contei 

com a ajuda dos meus alunos, Eles participaram e fizeram várias 

sugestões. Um exemplo disso, foi Ecologia Sonora, um tema em 

que explorei os sons e as sensações que esses sons nos 

proporcionam.” (P.29) 

 

Isso, sem dúvida se deu principalmente pelo fato de eles se sentirem mais seguros 

e conhecedores das tecnologias e mídias envolvidas nas atividades aumentando-lhes a 

autoconfiança. Foi-lhes permitindo assim uma nova modalidade de voo e autonomia. 

Pode-se perceber isso principalmente no relato de um dos professores pesquisados, 

conforme citado a seguir: 

 

“A mudança de papéis, tanto dos alunos, que deixam de ser 

passivos e são desafiados a autoria, como dos professores, que 

se tornam realmente mediadores na prática pedagógica.” (P.11) 

 

É com esse espírito que se pode considerar que cursos, como o “Mídias na 

Educação”, permitem que o professor acompanhe seu rendimento, interaja com os 

demais colegas, e de fato contribuem para a aquisição de conhecimento, como indica a 

frase do professor pesquisado, 

 

“[...] todas as atividades que fizemos foram socializadas no 

ambiente do Fórum. O interessante é que podemos ter contato 

com outros professores do Brasil todo e há uma troca de 

experiências efetiva através do ambiente de comunicação”. (P.19) 

  

Com relação ao saber ser, os professores, cada vez mais, vem demonstrando sua 

consciência de que sua formação deverá ocorrer ao longo da vida, afinal, sua profissão 
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necessita estar em consonância com a atualidade. O que ocorrer no mundo como todo, 

reflete no mundo da sala de aula. Esse processo pode ser repetido por inúmeras vezes e 

por inúmeros recomeços em sua vida, assim como na de seus alunos. 

 Pode-se inferir do conjunto desta pesquisa que um curso de formação contribui 

com a transformação do professor, se for realizado levando em consideração o ensinar a 

conhecer, a fazer, a conviver e a ser em seu desenvolvimento teórico e prático. 

 A partir dos relatos dos professores, nota-se também que houve um bom 

aproveitamento do curso “Mídias na Educação”, visto as transformações relatadas em 

suas práticas pedagógicas. 

 Esperamos que as análises desse trabalho de pesquisa, assim como as 

conclusões, auxiliem em outras pesquisas e abram novas curiosidades e inquietações 

sobre o tema. 
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ANEXO - QUESTIONÁRIOS COM AS RESPOSTAS DOS PROFESSORES CURSISTAS 

DA 1ª TURMA DO MÓDULO AVANÇADO - CURSO MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – (NCE-

USP). 
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PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.01 
Idade: 56 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  São Paulo 
Formação: Arte     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 1ª série EM, 2ª série EM 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Realmente e sinceramente, o curso Mídias na Educação me trouxe e trás um Upgrade em minha 

carreira de educadora. Trabalho com mídias interativas desde o ano 2000 e minha formação em 

artes visuais foi à diferença neste trabalho, mas ainda estava longe de atender as demandas do 

cotidiano e demandas do programa. 

Apesar de simpatizar com as TICs e ser curiosa no assunto, não havia tido a oportunidade de me 

especializar neste tema. Este curso me permitiu o aprofundamento e sustentação teórica  no estudo 

das várias mídias e permiti experiências inusitadas com a tecnologia em minha vida profissional. 

Espero melhorar minha prática de ensino com o uso das tecnologias. 

Agradeço sempre a oportunidade de poder estar neste curso na modalidade EAD. Situação 

imprescindível para poder estudar e cumprir a demanda do curso e meus compromissos 

profissionais.  

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

O aprofundamento teórico e leituras sobre as mídias na educação. Sua história, sua entrada no 

campo pedagógico e uso das mídias na escola. Realmente,  são muitas experiências que devem ser 

socializadas para que possamos ter embasamento teóico em nossa prática profissional. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 
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Querida Colega XXX , 

 

Como vai? Trabalhando muito? A família está bem? 

 

Eu estou bem e gostaria de contar que estou em um ótimo curso de especialização oferecido pelo 

MEC / PROINFO. Grande oportunidade para nós professores. 

O Curso é na modalidade EAD, você imagina como estou gostando. Conhecendo-me há tantos 

anos e trabalhando tão perto, sabe de minha simpatia por tecnologia.  Este curso é dinâmico, 

temos uma plataforma com todo o conteúdo e aplicativos. Estou tendo a oportunidade de 

conhecer novos colegas da profissão e trocamos idéias e trabalhos em FORUM e Bibliotecas na 

internet. Não sei se está conseguindo imaginar tudo que estou vivendo. Sei de sua resistência frente 

à tecnologia na educação. Usamos muitas mídias para a complementação do conteúdo do curso. 

A única coisa que senti falta foi de trabalho colaborativo. 

Muito legal! 

Aconselho a você que, baixe a resistência e procure participar de experiências como esta. Sei de 

seus compromissos de trabalho e de suas obrigações familiares. Acredite! É uma grande saída para 

a complementação de nossos estudos além de melhorar nossa auto-estima.  

Saudades e felicidades! 

Bjs 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Utilizou mais o Google Earth como viagem virtual, Blog para interação professor/aluno, Chat para 

tirar dúvidas, Rádio na escola, Confecção de um jornal, PowerPoint para apresentações multimídias, 

Excel para elaboração de cálculos e gráficos., Fórum para compartilharem novas ideias 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Em meu trabalho tenho a oportunidade de estar frente à frente com muitas mídias e usá-las de 

forma habitual, no cotidiano para nossa comunicação interna e externa. As mídias estão 

incorporadas em nosso cotidiano. Nosso desafio e meta é levar a tecnologia que aprendemos para 

nossos professores e fazer chegar a todos nossos alunos. 
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3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Não optei por nenhum item acima,  porque estou em trabalho afastado do contato direto com a sala 

de aula e  alunos. Faço um trabalho de capacitação de professores e acredito que o curso pode 

contribuir com a prática desse professores e assim oferecerão aulas com diferencial . Por isso,  a 

importância do embasamento teórico para assegurar mas qualidade ao meu trabalho. 

 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.02 
Idade: 30 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  São Paulo - SP  
Formação: Humanas - Filosofia      Nível: Graduação, Especialização / MBA, Mestrado                 
Leciona há quanto tempo? de 6 a 10 anos          Série: 7ª série, 8ª série, 1ª série EM, 2ª série EM, 3ª 
série EM 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Mostrou-me possibilidades de convergencia e articulação de midias na educação efetiva e nas 

praticas pedagogicas planejadas, assim como a tecnologia está presente em nossas vidas e na de 

nossos alunos, não podemos ignorar isso e deixar que os alunos acreditem que estamos 

ultrapassados. Minhas aulas agora acontecem mais grupo e permite que os alunos participem muito 

mais assim eles começam a acreditar que são capazes e dessa forma passaram a acreditar que 

realmente podem aprender. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

Aprendizagens significativas e convergentes às praticas pedagogicas e didáticas, melhoria de nossa 

prática pedagógica com formas diferentes de ensinar nosso conteúdo, permitindo assim que a 
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tecnologia seja aliada em momentos que é necessário visualizar e contruir atividades que antes o 

aluno tinha que imaginar, agora ele ver com as diferentes mídias e ferramentas tecnológicas. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Querida XXX, 

Escrevo essa cartinha para saber como você e os seus estão. 

Em minha vida algumas coisas mudaram, antes eu estava desanimada com minha forma de dar aulas 

e até mesmo achava minhas aulas chatas, agora, depois de fazer o curso Mídias, aprendi a utilizar as 

mídias de forma que posso diversificar minhas aulas, a tecnologia vem se desenvolvendo todos os 

dias, não podemos ficar fora. Meus alunos tem elogiado minhas aulas, até reclamam quando as aulas 

terminam, por isso, resolvi escrever-lhe e indicar esse curso que tanto me auxiliou, tenho certeza que 

minha prática pedagógica melhorou muito e estou começando a conhecer melhor o mundo de 

nossos alunos. Assim que abrirem as inscrições inscreva-se, tenho certeza que gostará. Um grande 

abraço a você e aos meninos. 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Blog para interação professor/aluno, Confecção de um jornal, PowerPoint para apresentações 

multimídias, Wiki para trabalhos em grupo 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

 Escolhi o Blog para interação professor /aluno porque ele aproxima nosso alunos de nossas aulas e 

ao mesmo tempo, permite que mesmo acabando a aula, esses alunos continuem em contato comigo 

e assim, durante a semana eles vão colocando as novidade e sugestões. A confecção de um jornal 

pelo fato de permitir que os alunos de articulem para trazer notícias e ao mesmo tempo verem o 

jornal pronto, porém tudo isso fez com que eles trabalhassem mais em grupo e isso tem ajudado 

muito. Antes eu resistia muito quando tinha que dar trabalho em grupo, os alunos brigavam muito, 

agora, eles se organizam e quando sai algum problema eu os auxilio a resolver. Ainda não utilizei 

Wiki para os trabalhos em grupos, porém pesquisei e ví vários exemplos e pretendo adaptar para 
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minhas aulas e assim facilitar o trabalho em grupo. O powerpoint foi o primeiro que me 

entusiasmou a inserir em minhas aulas, com ele posso inserir imagens, vídeos e os sons o que muitas 

vezes auxilia, principalmente quando o conteúdo não é tão atraente. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, Inventei um procedimento de avaliação mais criativo 

  

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

  

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.03 
Idade: 50 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  São Paulo 
Formação: Arte     Nível: Especialização / MBA                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Sou professora orientadora de informática. Meu foco anterior ao curso era apenas no computador. 

Hoje busco integrar as várias mídias, entendendo como elas se interagem. Tenho muito mais 

desenvoltura na criação de atividades diversificadas.  

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

O interesse do aluno. Esse ítem é alvo de reclamação constante por parte dos colegas. Quando se 

envolve as TIC , a coisa muda de figura. O interesse é unanime. Todos participam e se interessam. 
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1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Oi colega, 

Muita gente pensa que pelo fato do meu trabalho ser com os computadores, tudo fica mais fácil. 

Apesar dos alunos adorarem trabalhar no computador, se eu não inovar a minha prática, minhas 

aulas pode ser monótonas a ponto dos alunos não gostarem de participar.  

Eles já possuem seus hábitos de jogos, orkut, msn, e outros meios de interação com as máquinas, 

mas morre aí, se não busco novos meios trazer informação e conhecimento.  

As mídias atualmente, conversam umas com as outras. Mesmo a impressa, hoje está disponível nos 

meios eletrônicos. 

Para cada faixa etária é possível encontrar gêneros que possibilitem atividades interativas e 

diversificadas, que instiguem os alunos a buscarem soluções para as situações-problemas que sejam 

propostas. Isso, sem precisar movimentar recursos financeiros, ou equipar a escola com tecnologia 

de ponta. Com um pouco de criatividade, usando recursos da escola, e buscando idéias nas 

diversas mídias disponíveis. Nesse desenvolver de idéias, o próprio professor cresce, sai da 

estagnação, se prepara para a educação do futuro. 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Utilizou mais o Google Earth como viagem virtual, Blog para interação professor/aluno, Chat para 

tirar dúvidas, Podcast sobre atualidades escolares, Livro de crônicas utilizando editor de texto (Word 

- por exemplo), Confecção de um jornal, PowerPoint para apresentações multimídias, Excel para 

elaboração de cálculos e gráficos., Twitter sobre as novidades da escola, Banner de boas-vindas, 

Fórum para compartilharem novas ideias 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

O Google Earth utilizo muito com alunos do EJA. São adultos, muitas vezes estão longe do local de 

nascimento. Possuem dificuldades em manusear o computador, e o programa possibilita um bom 

treino inicial. O blog é fundamental para os alunos que já produzem conteúdo para internet. No 

trabalho como gmail, de 4º ano em diante, temos a possibilidade de usar o próprio bate papo do e-
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mail como chat. Power point, excel, são recursos que os alunos utilizam a partir  do 3º ano, com 

grau de dificuldade de acordo com a idade, e em atividades diversas. A proposta de Prefeitura de SP, 

em 2010, é trabalho na informática com a esfera jornalística, portanto, inevitável o trabalho com 

jornais, e confecção de jornal, mas tem sido produtivo, com os 5º e 6º anos em especial. O fórum 

tem sido feito no googlegroups, pois temos explorado as ferramentas do Google com vontade. Mas 

foi mais com alunos do 8º ano.  Twitter foi mais no início do ano, e o Buzz do Gmail também. Não 

há muito tempo para explorar, mas os alunos estão utilizando, depois que foram apresentados.  As 

ferramentas do Google já estão sendo utilizadas por mim desde 2008, e eles se aprimoram, e farão 

parte dos meus planos para 2011, assim como as outras. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, A disciplina dos alunos melhorou consideravelmente, 

Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Inventei um procedimento de avaliação mais criativo, 

Os alunos têm conversado menos durante as aulas, Tenho percebido que poucos  alunos chegam 

atrasados nas aulas 

   

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Aulas planejadas, são certeza de aulas mais produtivas. Isso inclui a melhoria da disciplina.  

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.04 
Idade: 36 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  Sumaré/SP 
Formação: Pedagogia     Nível: Especialização / MBA                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série:   
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Investir na formação de professores e levar essa prática para a escola, para a sala de aula, para o 

HTPC, também resolvi procurar maneiras de melhorar minha prática pedagógica e oferecer aumas 

mais gostosas. 
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1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

Vídeo,  a internet e programas como excel e word, assim poderei preparar materiais para minhas 

aulas com uma qualidade melhor. Também posso levar meus alunos ao laboratório de informática 

e eles poderão fazer trabalhos com esses programas e usando a internet. No laboratório de 

informática eles trabalham em grupo e compartilham com os demais colegas o que sabem e uns 

ajudam os outros nas dificuldades, pois como não domino essa ferramentas acabo aprendendo 

com eles o que não é de todo ruim, porém, no início eu tinha muito medo o qual agora já foi 

superado. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Querida amiga, 

Com o curso comecei a ver as mídias e tecnologia com outros olhos, já não as temo, vejo-as como 

instrumentos que podem nos auxiliar muito em nossas aulas e aos nossos alunos, eles já são 

familiarizados com internet e toda a parafernalha tecnológica. Aprendi a pedi auxílio com o que 

não sei e isso melhorou muito minham auto-estima e não diminuiu o respeito que os alunos tem 

por mim. Aconselho todos a fazerem cursos como esse que nos faz refletir e pensar nas 

possibilidades de novas formas de ensinar. Até breve.  

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Utilizou mais o Google Earth como viagem virtual, Blog para interação professor/aluno, Chat para 

tirar dúvidas, Rádio na escola, Livro de crônicas utilizando editor de texto (Word - por exemplo), 

Confecção de um jornal, PowerPoint para apresentações multimídias, Excel para elaboração de 

cálculos e gráficos., Facebook da turma, Banner de boas-vindas 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 
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Estamos na efetivação do uso do blog, como parte dos cursos de formação, acredito que nos 

auxiliará muito. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Inventei um 

procedimento de avaliação mais criativo, Desenvolvo atividades mais criativas para os alunos  como 

lição de casa. 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Inovar, inventar outras dinâmicas para realizar as atividades e aprender do mesmo jeito, com menos 

uso da lousa, do giz e do apagador, claro que não excluindo esse materias  e sim inserindo outros os 

quais tanto tememos quando não conhecemos. 

 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.05 
Idade: 46 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  São Paulo - SP 
Formação: Pedagogia     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série:   
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Sou Coordenadora Pedagógica e na formação junto aos professores e já utilizei vários conteúdos 

do Curso de Mídia. Houve uma atenção especial das professoras e algumas passaram a ter um 

olhar mais apurado em relação a utilização das mídias na escola junto aos alunos. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 
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Estar atenta à utilização das mídias para que não se corra o risco de somente trocar a lousa e o giz 

pelo power point (erxemplo). Que elas sejam utilizadas de forma crítica e adequada às 

necessidades. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

  

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Rádio na escola, Livro de crônicas utilizando editor de texto (Word - por exemplo), PowerPoint para 

apresentações multimídias, Banner de boas-vindas 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Como já utilizei, continuarei a usar e irei introduzir outras mídias. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Tenho 

percebido que poucos  alunos chegam atrasados nas aulas 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Fiz uma adaptação, pois como já informei trabalho com a formação de professoras. Procurei 

dinamizar as atividades e orientá-las para a utilização das mídias junto aos alunos proporcionando a 

utilização dos equipamentos, revistas, livros, dvds e outros. 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.06 
Idade: 35 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  São Paulo 
Formação: Historia e antigo Magistério     Nível: Graduação                 
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Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 7ª série, 8ª série 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Eu já trabalhava usando o computador pra ilustrar minhas aulas com apresentações no powerpoint 

por exemplo. Hoje além desse recurso construo atividades com os alunos na sala de informática e 

quando possível aliamos as aulas de história e português para desenvolver projetos 

interdisciplinares. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

O protagonismo juvenil. Quando incorporamos as TICs as aulas estamos agregando recursos que 

muitas vezes os alunos já fazem uso no seu cotidiano. A aprendizagem colaborativa rende bons 

frutos para todos. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

XXX, minha amiga. 

 

Não tenho palavras para descrever o quanto minhas aulas estão mudando. 

Meus alunos criaram um video apresentando com as histórias em quadrinhos que eles escreveram 

sobre a origem do plantio do café no Brasil. 

Além do livro que construimos também fizemos essa apresentação no powerpoint que ficou 

barbara. 

De uma passadinha aqui no período da manhã pra dar uma olhada. 

Estou enviando um anexo para que você possa ver um exemplo do que foi realizado. 

Um grande abraço, XXX. 
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2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Blog para interação professor/aluno, PowerPoint para apresentações multimídias 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

O blog esta sendo colocado em pratica na escola. A ideia é divulgar os trabalhos que estão 

acontecendo na escola, postar videos educativos e links de informações importantes para os pais. Os 

professores irão orientar os alunos a redigirem suas opniões antes e fazer a correção ortografica 

antes de postá-las no mesmo. 

As apresentações já são usadas nas aulas como fonte de informações adicionais as aulas e como 

forma de apresentar trabalhos com temas trabalhados nas aulas.  

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

A disciplina dos alunos melhorou consideravelmente, Desenvolvo atividades mais criativas para os 

alunos  como lição de casa., Tenho percebido que poucos  alunos chegam atrasados nas aulas 

  

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Quando o aluno percebe que através dum exercicio no computador ou mesmo que o celular pode 

ser um recurso para produzir conhecimento ele se apropria melhor do que é desenvolvido em sala. 

 

 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.07 
Idade: 36 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  SÃO PAULO 
Formação: EDUCAÇÃO     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 6ª série, 7ª série 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 
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1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Sou professora de Informatica, e iniciei no cargo em 2006. Tinha uma visão da sala de informatica 

parecida com um curso profissionalizante que é oferecido fora da escola. 

Logo inicie o curso Midias na Educação e comecei a compreender a função pedagogica da sala. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

Saber comunicar em rede. 

Utilizar a rede com segurança. 

Saber publicar. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Caro colega 

 

Estou atuando na sala de informatica há 4 anos, confesso que foi muito dificil o inicio das 

atividades, por tinha uma visão e pratica muito diferente em relação a sala de informática. 

Quando utilizava a sala de informatica com minha turma, fazia um projeto com eles e tinha acesso 

livre à sala quantas vezes quizesse por semana. 

faziamos excelentes trabalhos, então quando surgiu a proposta para ser professora da sala de 

informatica fiquei encantada e achei que fazeria os mesmos tipos de trabalhos. 

Como professora de informatica tinha que atender todas as turmas do periodo, não importava a 

série. Começou aí a minha dificuldade. Os alunos do Ensino Fundamental II viam a sala como 

uma lan house, só queriam entrar no orkut ou jogar, nada do que tentava conseguia, sem contar 

que tinha uma aula apenas por semana com cada turma, se houvesse feriado ou suspensão de aula 

por qualquer motivo ficava até  quinze dias sem ver aquela sala. 

Neste mesmo periodo comecei o curso Midias na Educação, achava lindo, maravilhoso, minha 

imaginação voava com tantas ideias, mas o processo foi lento. 

A primeira dificuldade foi desvincular a sala de informatica como sala pra aula vaga. Pra ser sincera 
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estou colhendo os frutos somente agora, porque? 

Essas salas foram avançando e indo embora da escola, os novos alunos já iniciavam em uma nova 

rotina então não tinham tempo pra descobrir o errado. Não posso dizer que fiquei esses 4 anos so 

trabalhando com os alunos novos, mas o pouco que fizeram foi atravez de muita briga. 

Durante todo esse periodo tive o curso Midias e os cursos oferecidos pela secretaria Municipal de 

Educação como suporte teorico. Aos poucos fui colocando em pratica a teoria do curso as 

atividades propostas e tenho outra realidade em sala de aula. Não temos mais uma lan house na 

escola, mesmo ficando ainda voltada pro computador eles ja utilizam outras midias pra realizar as 

atividades: camera digital, filmadora e gravador de voz. 

Hoje qual é a dificuldade que continuo tendo? 

Quantidade de aula por semana. Uma aula por turma infelizmente impede de terminar alguns 

trabalhos, e quando tem um projeto na escola onde todas as salas participaram com todos os 

professores inicio no inicio do semestre pra estar pronto no final do semestre, às vezes isso gera 

um desanimo, mas continuo e estou aprendendo a conviver com essa dificuldade e com os pés no 

chão elaborar projetos que envolvam poucas informações pra não ficar apenas em um e se tornar 

cansativo de gerar desanimo nos alunos, afinal eles buscam novidades. 

 

Grata 

XXXX 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Utilizou mais o Google Earth como viagem virtual, Blog para interação professor/aluno, Rádio na 

escola, Livro de crônicas utilizando editor de texto (Word - por exemplo), Confecção de um jornal, 

PowerPoint para apresentações multimídias, Twitter sobre as novidades da escola, Banner de boas-

vindas, Fórum para compartilharem novas ideias 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

O google Earth usei com os alunos para localizarem a escola e casa deles, é um programa que eles 

adoram utilizar. 

O blog está em processo de construção, ja temos a pagina com uma poesia que apresenta a escola e 

estamos elaborando o material pra postar. Na verdade é um blog da escola neste primeiro momento 
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e são alunos de oitavo ano que estão construindo. 

Radio é uma atividade que fiquei encantada desde que estudei este modulo no curso, já tentei fazer 

uma radio novela mas ainda não obtive sucesso, não desisti por isso coloquei aqui. A minha 

expectativa é que em 2011 consiga realizar pois agora temos aluno monitor e estes podem ser 

parceiros. 

Livros de cronicas ja foi feito junto com a professora de portugues. Utilizaram as aulas para 

digitarem e formatarem o texto. 

Confecção de jornal estamos iniciando este ano com o jornal mural. até esse tema faz parte da 

minha monografia e agradeceira colaboração. Após o jornal mural entraremos com o jornal 

impresso e virtual. 

Powerpoint trabalho todos os anos. 

Para o twitter da escola pretendo utilizar a ajuda dos mesmos alunos monitores. 

Banner de boas-vindas nunca tinha pensado e quando li aqui gostei e marquei por que quero 

pesquisar e aplicar. 

Tivemos forum aqui na escola com algumas turmas a mais ou menos dois anos, foi uma atividade 

junto com o professor da sala em que ele postava o tema pra discusão e eles utilizavam as aulas de 

informatica pra participar. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, A disciplina dos alunos melhorou consideravelmente, 

Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Tenho iniciado a aula com os objetivos do dia anotados 

na lousa 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Todas as aulas coloco no datashow a aividade do dia passo a passo se for o caso. eles tem uma boa 

visão e não gera mais ter que passar de computador por computador.  

A disciplina melhorou a partir do momento em que eles perceberam que sempre tem uma atividade 

que esta vai ser cobrada 

 

 

 

 



103 
 

 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.08 
Idade: 44 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  São José do Rio Preto 
Formação: Letras     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série, 1ª série 
EM, 2ª série EM, 3ª série EM 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Melhorou muito pois, as atividades e temas trabalhados no curso contribuiram para aplicação na 

escola, em projetos pedagógicos mais diversificados e práticas que incentivaram mais a participação 

dos alunos. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

  

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Confecção de um jornal, Excel para elaboração de cálculos e gráficos., Wiki para trabalhos em grupo 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Assim que tivermos a internet disponível na escola poderemos inserir outras atividades. 
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3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Inventei um 

procedimento de avaliação mais criativo, Desenvolvo atividades mais criativas para os alunos  como 

lição de casa. 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Atividades diversificadas envolveram mais a comunidade escolar 

 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.09 
Idade: 54 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  Guaíra - São Paulo 
Formação: Educação     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série:   
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Foi através do curso que procurei tornar minhas aulas voltadas para as mídias  e poder trabalhar 

dentro das propostas da nossa era, e também pude fazer uma Pós- graduação que estou 

terminando e que também é um curso a distância. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

Sem o uso das TICs, fica dificil expor nossas aulas, elas ficam desatualizadas e desestimuladas para 

os alunos. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 
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Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Cara amiga XXXX, 

 

 Recebi seu arquivo, o qual foi salvo em minha pasta da escola, a qual coloquei o nome de Escola 

2. 

 Você não acredita mas tenho tantos arquivos de atividades que estou fazendo novas pastas.Na 

escola o computador vive com problemas, mas procuro salvar em pen drive e trago e levo onde 

quer que eu vá. 

  Você não acredita mas tem colegas que não valoriza cursos, estão descontentes mas eu afirmo 

que o Curso Mídias na Educação me trouxe crescimento e motivação na minha vida social e 

profissional.bjos 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Utilizou mais o Google Earth como viagem virtual, Blog para interação professor/aluno, Banner de 

boas-vindas, Fórum para compartilharem novas ideias 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Pretendo aumentar a maneira de estratégias diferentes e também trocar atividades em email, msn e 

fazer uso do Google Earth com as crianças. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Inventei um 

procedimento de avaliação mais criativo, Tenho iniciado a aula com os objetivos do dia anotados na 

lousa 

  

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 
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Quando a gente tem condições de um melhor desempenho com a gente mesmo, tudo é mudado até  

a relação professor /aluno. 

 Temos mais segurança e autonomia. 

 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.10 
Idade: 41 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  Tambau 
Formação: Ciencias Fisicas e Biologicas     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 8ª série, 1ª série EM 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Hoje me sinto mais segura para trabalhar com os alunos com as Tecnologias este curso me 

proporcinou uma visão mais ampla sobre as TIC 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

Temos que estar envolvido no Mundo Globalizado para estar atento as mudanças e a evolução.  

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Amiga o curso de Midias me proporcionou muitas mudanças na minha prática pedagógica. Hoje 

utilizo muito rádio na sala de aula. Já fiz uma produção de um jornal impresso e uso do 

Computador ficou mais presente no meu dia a dia. 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 
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Blog para interação professor/aluno, Rádio na escola, Confecção de um jornal, PowerPoint para 

apresentações multimídias 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Utilizo muito o PowerPoint para apreentações de minhas aulas ou conteudos mais pertinentes os 

alunos adoram. Já realizei a confecção de jornal - o meu projeto chama "Jornal na Sala de Aula" 

onde os alunos toda semana destacam a materia mais interessante realiza um resumo da noticia e 

expoe para todos da classe. Minha maior conquista foi que consegui fazer o meu blog é muito legal. 

Mas um desafio que pretendo implantar no ano 2011 é o Rádio na Escola. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, A disciplina dos alunos melhorou consideravelmente, 

Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Os alunos têm conversado menos durante as aulas 

  

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Notei que quando você traz uma dinamica diferente para sua sala de aula você sai da mesmisse e 

remete aos alunos a novos horizontes. Hoje o professor não pode apenas transmitir os conteúdos 

ele tem que fazer que seus alunos seje tambem o autor  e coautor das aulas. 

beijos 

 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.11 
Idade: 54 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  São Paulo 
Formação: Português     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série, 1ª série 
EM, 2ª série EM, 3ª série EM 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 
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1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Antes de conhecer o uso adequado de  determinadas ferramentas midiáticas, confesso que pouco 

as usava e quando o fazia as tinha apenas como  recursos ilustrativos ou fontes de pesquisa para 

minhas aulas( Exemplos: apresentação de  vídeos, músicas, programas de TV, pesquisas na 

Internet, revistas, jornais...); hoje, além de conhecê-las melhor,modifiquei minha maneira de utilizá-

las. Tenho percebido que nossos alunos gostam de ser desafiados e as mídias nos favorecem diante 

dessa constatação.  

Uma das coisas mais significativas para um educador é conseguir dinamizar suas aulas de maneira 

que realmente aconteça o aprendizado. As mídias permeiam a vida de cada um de nós e tem se 

tornado ferramentas que além de favorecerem o ensino aprendizagem proporcionam o 

protagonismo de nossos alunos. O curso de mídias fez-me exergar melhor esta verdade. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

A mudança de papéis tanto dos alunos, que deixam de ser passivos e são desafiados a autoria, 

como dos professores, que se tornam realmente mediadores na prática pedagógica. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Oi XXXX, 

Tudo bem com você? 

Você não faz idéia de quanto estou animada com as minhas turmas depois que comecei a 

participar do curso de Mídias na Educação.  

É isso mesmo, o curso de que lhe falei.Pois é, lembra daquele projeto sobre o qual conversamos? 

Estou com idéias super legais para  propor à meninada. A criação de roteiros para a produção de 

pequenos vídeos ou audios que abordem temas contemporâneos, escolhidos por eles 

mesmos.Podemos fazer uma parceria. O que acha? 

Algumas amigas do curso e eu, precisamos elaborar uma atividade semelhante e amamos realizá-la, 

imagine nossos alunos que são mais ousados que nós.Partilhei a idéia com alguns deles e ficaram 
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super entusiasmados. 

Depois nos falamos. 

Abraços, 

XXX 

  

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Blog para interação professor/aluno, Podcast sobre atualidades escolares, Rádio na escola, 

Confecção de um jornal 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Blog= Criamos, alguns professores e eu, para que nossos alunos, tenham oportunidade de se 

manifestarem, além de trocarem informações ( Professores - Informática Educativa, História, Artes) 

 

Podcast = através da criação de um audio-livro que estamos criando com  alunos das nossas 5ªs 

séries. 

 

Rádio na Escola - Estamos em fase de organização para o ano de 2011. 

 

Confecção de um Jornal - Desde o início do ano estamos, em parceria com vários colegas de 

disciplinas diversas, selecionando material criado por nossos alunos, que resultará numa edição 

impressa e outra on line  de um jornal. Nestas edições apresentaremos as melhores produções de 

nossos alunos. 

Cada classe faz a eleição dos melhores artigos, notícias, quadrinhos, propagandas, etc. e finalmente 

teremos o material para a "Edição Especial do Jornal". 

A publicação do material é feita por nosso grupo de alunos monitores + a POIE ( Profª Orientadora 

de Informática Educativa) 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 
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Planejo mais detalhadamente minhas aulas, Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Inventei um 

procedimento de avaliação mais criativo, Tenho percebido que poucos  alunos chegam atrasados nas 

aulas 

  

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Quando percebemos que não somos os donos da verdade, nem auto-suficientes, nossas relações 

melhoram. 

A troca sempre acrescenta e em educação todos sempre aprendemos não só nossos alunos, mas 

também nós professores. 

Creio que estes sejam os motivos para as mudanças. 

 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.12 
Idade: 49 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  Tietê-SP 
Formação: Pedagogia/E.Artistica     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Sim, Abriu o leque para novas ferramentas. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

Tudo é importante, pois o uso de tecnologia  não se resume a um so fato. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 
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Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Cara Amiga, apesar de no momento não estar mais lecionando, o curso mídias na Educação foi 

importante e esta sendo importante, pois temos acesso a  novas tecnologias, que enriquecem 

nossas aulas e nos dão uma visão nova das TICs,que muitos professores são avessos ao uso delas 

em sala de aula, mas temos que mudar algumas posturas e usar aquilo que há de melhor e esta ao 

nosso alcance. 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Blog para interação professor/aluno, Rádio na escola, Livro de crônicas utilizando editor de texto 

(Word - por exemplo), PowerPoint para apresentações multimídias 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Blog: Usei o Blog com alunos da 5ª e 6ª Séries, não foi facil, pois eles acham que blog é só para 

"escrever bobagens" 

Radio na Escola: Durante o intervalo e na hora do almoço o radio era muito usado. 

Livro de crônica: Não trabalhei crônica, trabalhei o folclore. 

PowerPoint: dentro do folclore o aluno "montou" uma história no word e depois colocou esta 

história no PowerPont. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Tenho 

iniciado a aula com os objetivos do dia anotados na lousa 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Sempre planejei minhas aulas, mas o curso me ajudou a planejar mais detalhado, e adotei novas 

dinamicas nas aulas, uma delas é anotar na lousa os objetivos  da aula na lousa. 
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PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.13 
Idade: 46 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  São Paulo - SP 
Formação: Pedagogia     Nível: Especialização / MBA                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Já trabalhava com mídias, mas participar dessa formação contribuiu para uma reflexão constante 

sobre o  uso que se faz das das ferramentas. O que? e Para que? 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

O importante em uma aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e 

comunicação é o lugar que o indivíduo passa a ocupar, ou seja, amplia e aponta diferentes 

caminhos para novos conhecimentos. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Utilizou mais o Google Earth como viagem virtual, Blog para interação professor/aluno, Podcast 

sobre atualidades escolares, Rádio na escola, Livro de crônicas utilizando editor de texto (Word - por 

exemplo), Confecção de um jornal, PowerPoint para apresentações multimídias, Twitter sobre as 

novidades da escola, Fórum para compartilharem novas ideias 
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2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

As estratégias serão pensadas a partir dos Projetos que serão desenvolvidos na escola em 2011. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Planejar mais detalhadamente as aulas é pensar em como atingir melhor o aluno, para que desperte 

nele o interesse e um significado para a aprendizagem, pois o que percebemos é que os alunos têm 

visto a escola como o lugar de convívio social.  

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.14 
Idade: 45 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  sao paulo 
Formação: letras/pedagogia     Nível: Graduação, Especialização / MBA                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 8ª série, 1ª série EM 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Houve um grande avanço em relação aos projetos interdisciplinares, são mais envolventes, o aluno 

participa mais como protagonista. Antes do início o curso os projetos que participava eram 

somente de minha disciplina, hoje há interação entre várias. A maneira de condução dos projetos 

tornaram-se mais complexos e completos tanto para o professor quanto para o aluno. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 
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Gosto muito da mídia impressa, consegui desevolver mais trabalhos a partir de um estudo mais 

aprofundado.  

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Jaú, 22 de setembro de 2010. 

Olá colegas, 

Espero encontrá-los em perfeita saúde, renovados pela entrada da primavera.  

Estou há algum tempo participando de um curso de formação a distância, entitulado "Mídias na 

Educação". O curso está organizado em três etapas e já estou na última. Em cada fase do curso são 

apresentados vários módulos. 

Os módulos são bastante interessantes e instigantes. Conhecer o uso das mídias, da nova 

tecnologia que podemos nos aliar para fazercom que nossos alunos construam o conhecimento é 

sensacional. 

Até agora a mídia que mais me chamou a atenção é a impressa, mas não posso deixar de lado o 

rádio, a informática e as várias literaturas que lemos sobre o assunto. 

Espero que com toda essa novidade, os tenho deixados com bastante vontade em discutir comigo 

os assuntos dos quais  citei. 

Um grande abraço, 

XXX 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Blog para interação professor/aluno, Livro de crônicas utilizando editor de texto (Word - por 

exemplo), Confecção de um jornal, PowerPoint para apresentações multimídias, Banner de boas-

vindas, Fórum para compartilharem novas ideias 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Enquanto professora de Língua Portuguesa já confeccionei jornal impresso, jornal 

falado,trabalhamos com produção de livros. Enquanto aluna, em outro curso, confeccionei banner 
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de apresentação na Feira do Livro, divulgação de projeto, construção de blog. 

Enquanto coordenadora pedagógica, utilizo com frequencia apresentações em powerpoint para 

tratar de assuntos pedagógicos. 

Ainda não consegui organizar um forum para compartilhar idéias, o que seria bem vindo para o 

próximo ano letivo. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Inventei um procedimento de avaliação mais criativo, Tenho iniciado a aula com os objetivos do dia 

anotados na lousa, Desenvolvo atividades mais criativas para os alunos  como lição de casa. 

  

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Penso ser importante inovar quanto a avaliação, assunto tão discutido nos meios acadêmicos. O uso 

da avaliação coletiva e auto avaliação são mais comuns agora. 

Também inicio as aulas informando com mais clareza as competências e habilidades que pretendo 

desenvolver nas aulas, criando uma rotina de detalhes. 

 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.15 
Idade: 38 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  campinas 
Formação: pedagogia     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série, 1ª série 
EM, 2ª série EM, 3ª série EM 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Não 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Aprendi a lidar melhor com o computador e consequentemente passar para meus alunos atividades 

relacionadas 
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1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

o uso da tecnologia em sala de aula 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Chat para tirar dúvidas, Rádio na escola, Confecção de um jornal 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Os alunos 

têm conversado menos durante as aulas 

 

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

tudo melhora quando estudamos aprendemos e colocamos em prática o que aprendemos. 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.16 
Idade: 38 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  campinas 
Formação: pedagogia     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série, 1ª série 
EM, 2ª série EM, 3ª série EM 
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1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Não 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Aprendi a lidar melhor com o computador e consequentemente passar para meus alunos atividades 

relacionadas 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

o uso da tecnologia em sala de aula 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Chat para tirar dúvidas, Rádio na escola, Confecção de um jornal 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Os alunos 

têm conversado menos durante as aulas 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

tudo melhora quando estudamos aprendemos e colocamos em prática o que aprendemos. 
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PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.17 
Idade: 38 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  campinas 
Formação: pedagogia     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série, 1ª série 
EM, 2ª série EM, 3ª série EM 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Não 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Aprendi a lidar melhor com o computador e consequentemente passar para meus alunos atividades 

relacionadas 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

o uso da tecnologia em sala de aula 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Chat para tirar dúvidas, Rádio na escola, Confecção de um jornal 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

ainda não planejei 
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3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Os alunos 

têm conversado menos durante as aulas 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Tudo melhora quando estudamos aprendemos e colocamos em prática o que aprendemos. 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.18 
Idade: 47 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  Vargem Grande do Sul-SP 
Formação: Pedagogia     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série:   
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Antes do curso meus conhecimentos sobre mídias eram bem limitados e portanto não utilizava 

como meios para ensinar e aprender.Hoje toda a parte teórica do curso vem me ajudando bastante 

para que desenvolva atividades diferenciadas e com melhores resultados.A prática também me 

ajuda a descobrir as potencialidades da informática na educação e isso me faz feliz em minhas 

aulas,claro que é só o começo! 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

A metodologia do curso é ótima pois proporciona descobertas e vivências diferentes em cada 

módulo. No básico muita informação sobre concepções e sua relação com a aprendizagem e no 

intermediário o estudo dos gêneros midiáticos e suas aplicações. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 
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Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

     Cara colega 

Como você já sabe estou participando do curso Mídias na Educação já faz algum tempo e gostaria 

de contar a você como tem me ajudado em sala de aula. 

Tenho estudado muito e descoberto muitas práticas inovadoras como:a elaboração de videos e 

áudios,estudo de gêneros midiáticos,elaboração de projetos envolvendo as mídias,como fazer a 

gestão integrada de mídias e no momento estou elaborando um projeto de pesquisa que irá 

investigar a utilização de páginas como ferramentas de aprendizagem e comunicação. 

Estou muito contente pois tenho vivido experiências muito diferentes e estimulantes para a nossa 

profissão. Recentemente elaborei algumas páginas de exercícios para meus alunos com dificuldades  

e deu muito certo.Agora estou preparando um pequeno seminário com ilustrações feitas por eles 

,textos e quem sabe até um pequeno video e áudio ,tudo elaborado na sala de informática. 

Acredito que se não estivesse cursando Mídias na Educação não me arriscaria a faze-lo e tenho 

percebido que meus colegas tem notado que é difícil mas possível e estão atentos. 

Você deveria também participar,iria estudar muito e fazer importantes reflexões sobre as nossas 

práticas . 

Até breve!!! 

XXXXX 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Como mencionei na questão anterior utilizo algumas práticas diferentes destas e para nós 

professores da rede é muito difícil a utilização dos computadores, pois não podemos levar a classe 

toda e muito menos a metade porque não há ninguém na sala para coordenar as atividades.Cada aula 

na sala de informática é muito desgastante e demorada.Muitos professores nem mesmo se 

arriscam.O problema é poucos computadores ou como coordenar a atividade ? 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 
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Planejo mais detalhadamente minhas aulas, A disciplina dos alunos melhorou consideravelmente, 

Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, O caderno dos meus alunos está mais organizado, A 

minha lousa está mais organizada, Tenho iniciado a aula com os objetivos do dia anotados na lousa, 

Os alunos têm conversado menos durante as aulas, Desenvolvo atividades mais criativas para os 

alunos  como lição de casa., Tenho percebido que poucos  alunos chegam atrasados nas aulas 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas ,pois estou sempre atenta para a incorporação das 

mídias,para que haja maior contextualização dos conhecimentos e a aplicação deles. 

Os alunos estão sempre mais interessados porque sabem que o professor está lhes proporcionando 

vivências diferentes daquelas somente em sala de aula.A dinâmica das aulas é pré definida na rotina 

diária(na lousa) e portanto eles ficam mais tranquilos,pois já sabem o que irá acontecer naquele 

dia.Todas as atividades realizadas em classe são do projeto Ler e Escrever e depois de executadas 

são coladas nos cadernos,as extras ou com registros á mão ou também afixadas.Com atividades para 

casa sempre em pequenas doses me utilizo de pequenos textos para a aplicação de conhecimentos já 

vistos em sala como: reescritas ,quadrinhos,poemas,trechos de contos,fábulas,lendas,etc.Procuro 

deversificar bastante.  

Enfim,minha turma tem se interessado bastante em assuntos de todas as áreas do conhecimento.Ah! 

sou professora do Ciclo I  5º ano. 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.19 
Idade: 42 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  Sorocaba - SP 
Formação: Humanas      Nível: Graduação, Especialização / MBA                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série:   
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

como Coordenador de Ensino procuro orientar meus professores quanto a aplicação de novas 

ferramentas e tecnologias em sala de aula, inovando o repertório e estudando as novas teendências 

em HTPC  



122 
 

 

 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

A adequação do material ao nivel de escolaridade do aluno e também a seleção de material 

relevante para a melhoria da qualidade da educação  

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Olá  

XXXX . 

Gostaria de te contar como é o  curso de Midias em Educação que estamos fazendo.  

O ambiente é muito fácil e todas as atividades que  fazemos são socializadas no ambiente do 

Fórum . O interessante é que podemos ter contato com outros professores do Brasil todo e há 

uma troca de experiências efetiva através dos ambientes de comunicação . (chat, e-mail , fórum etc) 

Uma das atividades mais relevantes foi a utilização do próprio ambiente para conhecermos outras 

pessoas e compormos as atividades em grupo .  

As atividades em grupo totalmente a distância exigiram muito jogo de cintura e dedicação por parte 

dos cursistas , valeu a pena .  

Na próxima oferta aconselho a participar deste curso  

um grande abraço  

XXXXX 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Utilizou mais o Google Earth como viagem virtual, Rádio na escola, PowerPoint para apresentações 

multimídias, Fórum para compartilharem novas ideias 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Indico atividades aos professores pois atuo como coordenadora pedagogica no momento 
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3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

praticidade e envolvimento dos alunos com as tecnologias  

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.20 
Idade: 43 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  São João da Boa Vista 
Formação: Letras     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 6ª série, 7ª série, 8ª série, 2ª série EM 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Utilizo videos e mídias impressas como jornais, Hq e revistas. Para pesquisas, produção de textos e 

debates. Tornam as aulas produtivas com alunos mais interessados e participantes. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

O mais importante é a curiosidade , a iniciativa em inovar e experimentar o novo. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Aconselho a todos que tiverem oportunidade e tempo que façam o curso, pois é inovador e muito 

importante a todos que buscam alternativas para aulas motivadoras e producentes. 
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2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Blog para interação professor/aluno, Livro de crônicas utilizando editor de texto (Word - por 

exemplo), Confecção de um jornal, PowerPoint para apresentações multimídias 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Powerpoint já utilizo, tornando as aulas mais atrativas, principalmente para desenvolver temas extras 

como concursos de redação. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Inventei um 

procedimento de avaliação mais criativo, Desenvolvo atividades mais criativas para os alunos  como 

lição de casa. 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Como iniciei minha carreira como PEB I, mais precisamente alfabetização, meu intuito sempre foi 

despertar o interesse e levar os alunos a descobrirem e formularem seus próprios conceitos a partir 

de discussões, debates, pesquisas e troca de experiências vividas por eles mesmos. 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.21 
Idade: 39 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  Ribeirão Preto 
Formação: Pedagogia     Nível: Graduação, Especialização / MBA                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 
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As mudanças estão relacionadas na utilização das mídias na aprendizagem: como elaborar uma aula 

utilizando recursos audiovisuais e outros. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

Os alunos fazem pesquisas utilizando o computadores. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Olá, Maria. 

Estou trabalhando com meus alunos os recursos tecnológicos disponível na escola. Com o curso 

Mídias na Educação dei outro rumo as minhas aulas, fizemos um vídeo que será postado no site 

Educarede e aumentou o interesse dos mesmos pelas aulas. Um abraço, Lia. 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Utilizou mais o Google Earth como viagem virtual, Rádio na escola, PowerPoint para apresentações 

multimídias, Fórum para compartilharem novas ideias 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Esses recursos citados na questão anterior já fazem parte do meu planejamento desde 2005, pois 

leciono Informática Educacional. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, A disciplina dos alunos melhorou consideravelmente, 

Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Inventei um procedimento de avaliação mais criativo 
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3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Desde que comecei a lecionar Informática percebi o interesse dos alunos pela disciplina e também 

pela facilidade que aprendiam a usar as ferramentas do computador. Com isso as aulas tinham que 

ser inovadoras para que este interesse não acabasse. 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.22 
Idade: 39 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  Ribeirão Preto 
Formação: Pedagogia     Nível: Graduação, Especialização / MBA                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

As mudanças estão relacionadas na utilização das mídias na aprendizagem: como elaborar uma aula 

utilizando recursos audiovisuais e outros. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

Os alunos fazem pesquisas utilizando o computadores. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Olá,  XXX. 

Estou trabalhando com meus alunos os recursos tecnológicos disponível na escola. Com o curso 

Mídias na Educação dei outro rumo as minhas aulas, fizemos um vídeo que será postado no site 

Educarede e aumentou o interesse dos mesmos pelas aulas. Um abraço, XXX. 
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2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Utilizou mais o Google Earth como viagem virtual, Rádio na escola, PowerPoint para apresentações 

multimídias, Fórum para compartilharem novas ideias 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Esses recursos citados na questão anterior já fazem parte do meu planejamento desde 2005, pois 

leciono Informática Educacional. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, A disciplina dos alunos melhorou consideravelmente, 

Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Inventei um procedimento de avaliação mais criativo 

  

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Desde que comecei a lecionar Informática percebi o interesse dos alunos pela disciplina e também 

pela facilidade que aprendiam a usar as ferramentas do computador. Com isso as aulas tinham que 

ser inovadoras para que este interesse não acabasse. 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.23 
Idade: 44 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  Andradas - MG 
Formação: Letras     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 6ª série, 7ª série, 1ª série EM, 2ª série EM, 3ª 
série EM 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 
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Melhorei o trabalho com as mídias que até então era feito de forma a seguir apenas a comanda dos 

cadernos publicados pela SEE de São Paulo. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

As mídias exigem que o aluno torne-se ativo no processo ensino-aprendizagem.  

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Caro colega, 

 

A partir do curso de Mídias na Educação, que venho fazendo desde 2006, minhas aulas se 

tornaram mais atrativas, visto que os estudos realizados nos trouxeram várias novidades em como 

trabalhar com esses recursos em sala de aula. 

Por outro lado, trabalhar com a tecnologia de forma integrada aos conteúdos escolares é uma 

forma de transformar o espaço escolar em um espaço mais dinâmico e ao mesmo tempo de maior 

interação. Todos são responsáveis pelo processo e não só o professor, pois também aprendo muito 

com estes recursos nas aulas que os utilizo. 

Sendo assim, aconselho-te a utilizar as mídias de forma integrada e consciente, pois observará que 

o interesse dos alunos melhorará. 

 

Abraços 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Blog para interação professor/aluno, Fórum para compartilharem novas ideias 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 
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Blog para interação professor/aluno. FOi criado um blog "Personagens da aprendizagem" para 

divulgação dos trabalhos dos alunos na criação de personagens que diariamente viviam aventuras 

que eram descritas em um diário (caderno). 

Fórum para compartilhamento de idéias. Foi criada a comunidade "PErsoangens da aprendizagem" 

no orkut, onde os alunos interagiam-se entre si respondendo as questões deixadas pelo professor. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Desenvolvo atividades mais criativas para os alunos  como lição de casa. 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

A escolha das atividades são mais planejadas e sempre inseridas no contexto de um evento ou de um 

conteúdo que proporcione o uso da tecnologia para ampliação do conhecimento. 

 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.24 
Idade: 44 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  CUNHA 
Formação: MATEMÁTICA     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 7ª série, 8ª série, 1ª série EM, 2ª série EM, 3ª 
série EM 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Temos muitos recursos em nossas mãos e, na maioria das vezes, não sabemos qual a melhor forma 

em utilizá-las de modo a alcançar o resultado que esperamos. Nesse sentido, o curso vem trazer à 

luz aquilo que gostaríamos de alcançar, mas não encontrávamos o meio correto ou o mais 

apropriado. 
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1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

O uso adequado do rádio e da TV. Aprender a utilizar o meio apropriado e no momento certo 

torna-se um elemento catalisador do processo ensino-aprendizagem. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Olá meu amigo XXX. Escrevo-lhe para contar algumas novidades. Comecei a fazer um curso, mas 

sem muitas expectativas. Contudo, a partir do momento em que comecei a trabalhar e a estudar o 

material, passei a entender o porquê da utilização adequada de alguns equipamentos a nossa 

disposição, mas que comumente não o utilizamos corretamente. Foi a partir daí que passei a 

incorporar em minhas práticas pedagógicas o uso do rádio, da TV e a aprimorar mais ainda o uso 

do computador. Assim, percebi uma melhora muito significativa na aprendizagem dos meus 

alunos, além de poder trocar essas experiências com meus colegas de curso, onde colocávamos 

nossas impressões sobre o curso e sua aplicação. Valeu a pena. 

Um abraço. 

 

XXX. 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Utilizou mais o Google Earth como viagem virtual, Rádio na escola, Confecção de um jornal, Excel 

para elaboração de cálculos e gráficos. 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 
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Planejo mais detalhadamente minhas aulas, Inventei um procedimento de avaliação mais criativo, 

Desenvolvo atividades mais criativas para os alunos  como lição de casa. 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

 

 PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.25 
Idade: 39 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  OSVALDO CRUZ - SP 
Formação: HISTÓRIA     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 5ª série 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Intensifiquei o uso das mídias na aula.  

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

Desmistificação do uso das novas tecnologias 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

  

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Utilizou mais o Google Earth como viagem virtual, Blog para interação professor/aluno, Livro de 

crônicas utilizando editor de texto (Word - por exemplo), Confecção de um jornal, PowerPoint para 

apresentações multimídias, Excel para elaboração de cálculos e gráficos., Fórum para 

compartilharem novas ideias 
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2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

  

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, A disciplina dos alunos melhorou consideravelmente, 

Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Inventei um procedimento de avaliação mais criativo, O 

caderno dos meus alunos está mais organizado, A minha lousa está mais organizada, Tenho iniciado 

a aula com os objetivos do dia anotados na lousa, Os alunos têm conversado menos durante as 

aulas, Desenvolvo atividades mais criativas para os alunos  como lição de casa., Tenho percebido 

que poucos  alunos chegam atrasados nas aulas 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

  

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.26 
Idade: 41 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  São Pauilo - SP 
Formação: Bacharelado e Licenciatura Plena em História     Nível: Especialização / MBA                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 8ª série, 1ª série EM 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Mesmo antes de iniciar o curso, já utilizava midias diferenciadas em minhas aulas, o curso me 

auxiliou no sentido de elaborar melhor estar atividades, com consciência da produção e 

aproveitamento dos alunos. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 
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Preparar-se para imprevistos, daí a necessidade de planejar muito bem a atividade. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Caro colega, há tempos venho tentando rever minhas práticas de ensino, hoje tenho certeza que o 

estudante do século XXI não pode mais ficas no velho "giz e saliva". Estamos falando de uma 

geração de informações aceleradas. Aulas entediantes não fazem parte do cotidiano deste aluno 

gerando a indisciplina. Por exemplo, desenvolvi um projeto com alunos de 8ª série (9º ano) 

utilizando a Sala de informática e  um softewere muito interessante sobre a 2ª Guerra Mundial . 

Eles bscaram alguma informações e após esta etapa deveriam criar uma apresentação em Power 

Point sobre um assunto específido (dentro do tema) escolhido por eles. Foi muito proveitoso pois 

algumas apresentaçaões foram muito criativas. Neste sentido chego a conclusão de que vale a pena 

fazer uma atividade que use materiais que são de conhecimento dos alunos. Tente você também, 

pois "   inserir o professor no contexto de “novas tecnologias” é dar condições do 

desenvolvimento de seu trabalho, acompanhando o mundo que o cerca, humanizando-o com a 

nova geração de alunos que ele recebe em sua sala de aula", diz um autor chamado David 

Bianchini. 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Blog para interação professor/aluno, PowerPoint para apresentações multimídias, Twitter sobre as 

novidades da escola, Fórum para compartilharem novas ideias 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

A escola possui um blog onde é sugerido aos alunos participação, além disto tbm temos uma página 

no orkut com fórum aberto para discussões ou levantamento de dúvidas, e como trabalhos em 

alguma salas solicito aos alunos que façam apresentação em video . Todos os anos estas atividades 

são desenvolvidas. Ainda são poucos os que realmente participam mas a tendência é aumentar 

gradativamente. 
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3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Tenho 

iniciado a aula com os objetivos do dia anotados na lousa, Desenvolvo atividades mais criativas para 

os alunos  como lição de casa. 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Como sou professora de história, aulas puramente teóricas são cansativas, temos que envolver os 

alunos para que se interessem pelo menos um pouco pelo assunto. Lidar com atividades 

diferenciadas que envolvem diversas mídias, chama a atenção do aluno, que é claro que reclama, mas 

acaba fazendo. É certo que não  conseguimos atingir á 100% da sala, mas os 30% que realmente se 

importam, fazem o proposta adequadamente, tem um aproveitamente considerável. 

 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.27 
Idade: 34 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  Sta Isabel - SP 
Formação: Educação     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? de 6 a 10 anos          Série: 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série, 1ª série EM, 
2ª série EM, 3ª série EM 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

A participação no Curso de Mídias proporcionou um outra visão sobre o uso de tecnologias de 

informção e comunicação dentro da sala de aula, pois esse curso faz com que se abra um leque de 

possibilidades sobre a utilização das várias mídias,dando um direcionamento didático/pedagógico. 

Essas mídias, querendo ou não, já fazem parte do cotidiano de nossos alunos, o que torna o uso 

delas muito proveitosa para a prática de ensino/aprendizagem.  
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1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

A participação interativa dos educandos na construção do conhecimento. O uso das tecnologias de 

informação e comunicação permitem essa interatividade. 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Olá colega 

Escrevo essa carta para contar-lhe as novidades que estou utilizando em minhas aulas. Depois que 

comecei a participar do Curso de Mídias perdi o medo de utilizar ferramentas como o computador, 

jornais e revistas, vídeo e rádio na minha prática edducativa. A partir de agora utilizo estes como 

ferramentas essenciais para desenvolvimento de meu trabalho, o melhor é que meus alunos 

sentem-se motivados a utiliza-los também, e já surgiram várias ideias por parte dos mesmos, que 

mostra o quanto eles tem aprendido com essa nova prática. O uso do vídeo, nunca mais foi o 

mesmo... Agora, além de utilizarmos o vídeo para observar situações descritas em filmes e 

documentários, também produzimos os nossos filmes e compartilhamos os resultados. A rádio da 

escola, enfim vai sair do papel, os alunos sugeriram vários formatos de programa. Além de músicas 

pretendem transmitir conhecimentos também. Estou muito satisfeito com os resultados que tenho 

obtido com essa nova prática. Espero que sinta-se motivado também para podermos trabalhar 

juntos. Nossa escola e nossos alunos ganharão muito em qualidade se trabalharmos juntos.  

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Utilizou mais o Google Earth como viagem virtual, Blog para interação professor/aluno, Rádio na 

escola, PowerPoint para apresentações multimídias 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

- A  utilização do Google Earth já faz parte da minha prática. Com ele procuro mostrar os mais 

variados lugares destacando a interação entre a sociedade/natureza e as transformações decorrentes 

desse relacionamento; 
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- Criação de um blog onde alunos e professores possam compartilhar suas ideias e trocar 

informações. Esse blog será formado e formatado a partir das ideias sugeridas pelo grupo de alunos 

e professores da escola, bem como a criação de regras para as postagens. A sua discussão servirá 

como meio de divulgação do mesmo, procurando assim garantir a participação de todos; 

 

- Rádio na escola é um projeto que pretendo por em prática. Os módulos do curso mídias estão 

sendo fundamentais para a formatação desse projeto. Estamos formando um grupo de professores e 

alunos para colocar em prática esse projeto; 

 

- O uso do PowerPoint é frequentemente utilizado, principalmente quando os alunos apresentam 

trabalhos. Orientamos o uso e deixamos a sala de informática da escola como oficina, para que 

possam elaborar seus trabalhos. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, A disciplina dos alunos melhorou consideravelmente, O 

caderno dos meus alunos está mais organizado, A minha lousa está mais organizada 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

  

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.28 
Idade: 44 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  ITABERÁ-SP 
Formação: PEDAGOGIA E HISTORIA     Nível: Especialização / MBA                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série:   
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Melhorou na dinamicidade de utilização de ferramentas midiáticas no trabalho docente, além do 

conhecimento próprio conquistado com o curso 
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1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

A multiplicidade de suportes para dinamizar os conteudos. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Utilizou mais o Google Earth como viagem virtual, Blog para interação professor/aluno, Livro de 

crônicas utilizando editor de texto (Word - por exemplo), Confecção de um jornal, PowerPoint para 

apresentações multimídias, Excel para elaboração de cálculos e gráficos., Facebook da turma, 

Twitter sobre as novidades da escola, Banner de boas-vindas, Wiki para trabalhos em grupo 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Inventei um 

procedimento de avaliação mais criativo, Tenho iniciado a aula com os objetivos do dia anotados na 

lousa, Desenvolvo atividades mais criativas para os alunos  como lição de casa. 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 
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PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.29 
Idade: 45 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  Aparecida - SP 
Formação: Licenciatura - História     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 1ª série EM, 2ª série EM, 3ª série EM 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

As aulas tornaram-se mais atrativas e os alunos passaram a mostrar mais interesse, mesmo porque 

as mídias( de um modo ou de outro) estão muito presentes no cotidiano de nossos alunos. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

O aprendizado é mais rápido e mais duradouro. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Oi amiga! 

Participo do Curso Mídias na Educação. Aprendi de muitas maneiras, como melhor utilizar as 

mídias em sala de aula. Trabalhamos com áudio e vídeo, material impresso e internet. Alguns do 

trabalhos que precisava apresentar no curso, contei com a ajuda dos meus alunos. Eles 

participaram e desenvolveram junto comigo as atividades propostas. Um exemplo disso, foi  

Ecologia Sonora, um tema em que explorei os sons e as sensações que esses sons nos 

proporcionam. Ainda não terminei o curso, mas está sendo válido e gratificante.  

Abraços. XXXX 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 
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Blog para interação professor/aluno, Rádio na escola, Confecção de um jornal, PowerPoint para 

apresentações multimídias 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Os itens que selecionei na questão anterior já estão sendo desenvolvidos em minha escola. Temos 

um blog, a rádio que funciona durantes os intervalos com a atuação do Grêmio Estudantil (ainda 

precisa melhorar) e ainda existe para divulgação dos trabalhos e assuntos de nossa escola o "Jornal 

da Galera" , jornal impresso  que circula desde 2001 e sou responsável pelas edições. Nas aulas, o 

power point tornou-se um grande aliado, pois na minha escola existem computadores e projetores 

para uso dos professores. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, inventei um procedimento de avaliação mais criativo, 

Tenho iniciado a aula com os objetivos do dia anotados na lousa, os alunos têm conversado menos 

durante as aulas 

 

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Planejar tudo o que fazemos é um grande passo para o sucesso. Os alunos percebem que o 

professor está preparado e conhece o conteúdo a ser desenvolvido na aula, sabem exatamente o que  

e como será desenvolvido. Consequentemente, o interesse é  maior e o aprendizado flui de maneira 

mais gratificante para aluno e professor. 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.30 
Idade: 35 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  São Paulo 
Formação: Educação     Nível: Especialização / MBA                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 5ª série 
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1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Eu já conhecia o trabalho com mídias porem o curso deixou mais claros os objetivos bem como 

abriu um leque de possibilidades. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

Nos anos anteriores eu estava trabalhando diretamente na Secretaria de Educação de meu 

município, assim tive a oportunidade de repassar para os outros professores não só a parte prática, 

softwares, mas também a parte teórica do trabalho com mídias na Educação. 

Este ano voltei para sala de aula e me sinto um tanto limitada pela atual política local. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Caros colegas professores, 

É interessante o que vou lhes contar, em minhas aulas no laboratório da escola ou na sala de vídeo 

atingo meus objetivos de forma bem mais efetiva do de do modo convencional. Este ano quando 

fui trabalhar o sistema solar foi muito interessante, montei o data show e projetei lá arquivos que 

pesquisei na internet, fotos, animações, foi a primeira vez que vi que os alunos compreenderam a 

estrutura planetária, a relação de tamanhos numa primeira abordagem. 

Com a turma do infantil desenvolvi um projeto sobre o folclore e assistimos ao um video clip 

sobre os seres mitológicos, quadrinhas e advinhas, o interesse deles foi visível. 

Com o quinto ano, no folclore montamos um livro de lendas, eles digitaram, pesquisaram na 

internet, ilustraram e imprimimos. Ah, também tiramos uma foto da turma para ilustrar o livro, 

ficou muito bom. 

Fizemos muitas outras atividades, só não fizemos mais pelos problemas tecnicos que tivemos, 

troca dos computadores, troca do sistema operacional. Vale muito a pena se dedicar a um trabalho 



141 
 

 

 

diferenciado. 

Abraços. 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Utilizou mais o Google Earth como viagem virtual, Blog para interação professor/aluno, Livro de 

crônicas utilizando editor de texto (Word - por exemplo), Confecção de um jornal 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Há algum tempo criei um blog para minha escola onde postava os trabalhos dos alunos, este ano 

não tive muito como trabalhar nele, pretendo retomar por ser uma exelente ferramenta. 

O google Earth é uma ótima ferramenta para o trabalho com mapas, fronteiras, regiões tenho 

utilizado e pretendo continuar. 

Os editores de texto são ferramentas indispensáveis para o trabalho com texto, produçao textual, 

edição, já utilizo e pretendo dar continuidade. 

Estamos construindo um jornal, gosto do Publisher mas agora terei que utilizar o similar do Linux. 

Pretendo utilizar mais ferramentas para o trabalho com os alunos, desta forma motivá-los a 

aprender. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, A disciplina dos alunos melhorou consideravelmente 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

As mudanças em minha sala foram notadas por mim no sentido em que me sinto mais segura na 

orientação dos alunos, isso faz com que eles se sintam mais confiantes em relação ao que lhes 

ensino, isso posso perceber pelo aumento do interesse e diminuição da indisciplina. 

 

 

  



142 
 

 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.31 
Idade: 47 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  Americana 
Formação: Letras     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 5ª série, 6ª série, 1ª série EM, 3ª série EM 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Antes trabalhava com midias, principalmente a impressa, mas nunca me aprofundava na temática 

da mídia em si. Trabalhava somente conteúdos específicos. Hoje ao apresentar alguma mídia, 

sempre levanto o debate, tendo diversas opiniões dos alunos de como eles percebem a 

interferência delas na vida cotidiana e na sala de aula. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

Dentro do meu conteúdo destacaria a utilização das TIC no conhecimento dos diversos gêneros 

textuais, buscando juntamente com os alunos, qual o intuito de um texto e em que veículo de 

comunicação aparece. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Americana, 27 de setembro de 2010. 

 

Querida XXXX, 

 

Gostaria de compartilhar com você algumas das atividades que estou realizando com minhas 

turmas, já que compartilhamos as mesmas séries. Estou fazendo um curso de Mídias na Educação 

e estou me sentindo realizada com as atividades diferenciadas que posso realizar. 

Com as quintas séries, estamos criando um livro da turma, para ficar exposto na biblioteca da 
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escola, onde os alunos estão digitando no Word e ilustrando usando as imagens do Google. 

Nas sextas séries estamos utilizando o editor para criar um jornalzinho da escola, onde os alunos 

buscam informações da semana toda:o que aconteceu na escola, quais conteúdos mais gostaram, 

recadinhos, dicas de estudo e leitura, enfim todas as fofocas relacionadas a nossa escola. 

E o terceiro, então, que delícia! Estamos nos comunicando através de um blog. Cada dia, um aluno 

posta um texto crítico reflexivo e através deles, comentamos nossas opiniões e já está fazendo 

tanto sucesso, que pessoas de outras escolas estão entrando para comentar. Está sendo empolgante 

e pude perceber que nosso relacionamento melhorou muito. Começaram a encarar as aulas de 

Português com mais seriedade.  

Gostaria que você me desse alguma dica, se conhecer alguma atividade relacionada as TIC. 

Nos vemos sexta-feira, pois infelizmente é o único dia que nos encontramos. 

Beijão, 

 

XXX  

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Livro de crônicas utilizando editor de texto (Word - por exemplo), Confecção de um jornal 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Todo ano planejo com meus alunos de quinta série, a confecção de um livro de crônicas ou contos, 

para o encerramento do ano. Durante o ano, peço diversos textos confeccionados por eles e ao se 

encerrar o ano, aproveitamos para ilustrar essas histórias e criar nosso exemplar. Já o jornal, 

participamos de um projeto da Diretoria de Ensino, O Projel, que recebemos o jornal local e no 

decorrer do ano, desenvolvemos diversas atividades, como a leitura das notícias para criação de 

artigos de opinião, crônicas, e muitas vezes aproveitamos somente os títulos para que os alunos 

criem suas notícias, transformando-as em um jornalzinho da classe. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, Desenvolvo atividades mais criativas para os alunos  

como lição de casa. 
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3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Sempre planejei minhas aulas, mas nunca parei para detalhar todas as etapas. Após cursar os 

módulos, percebi que principalmente devo registrar tudo aquilo que planejo e faço. Comecei a 

desenvolver algumas atividades com leitura de imagens, que está estimulando muito os alunos do 

ensino fundamental, no sentido da leitura. Ao olharem para as sequências de imagens, podem 

imaginar, criar e até debater sobre elas. Depois de iniciada essa prática, os alunos se tornaram 

exigentes e a semana que pulo de realizá-la, cobram-me. 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.32 
Idade: 46 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  Santo André-SP 
Formação: Humanas     Nível: Especialização / MBA                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 8ª série, 1ª série EM, 2ª série EM, 3ª série 
EM 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Antes do curso mídias na educação eu via toda aquela aparelhagem, bem com as revistas, jornais e 

livros como apenas algo que estava ali e "alguém" poderia usar e o que aconteceu depois do curso 

foi que eu passei a usar e incentivar os(as) demais companheiros(as) a utilizarem também com 

ferramenta pedagógica. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

A utilização dos recursos do computador e o acesso a Internet facilitou bastante a questão do 

acesso às informações e pesquisas relacionadas a diversos temas abordados nas aulas. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 
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Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Bom dia amiga, gostaria de compartilhar com você minhas experiências com o uso das tecnologias 

em sala de aula. Pois desde o uso do rádio até o computador com acesso à internet tenho 

percebido que os alunos demonstram um grande interesse e que há uma imensa facilidade da parte 

deles em manipularem tais aparelhos. Isso ocorre pois eles já nasceram com todas essas coisas à 

disposição o que facilita muito para eles e muitas vezes, nós não compreendemos porque que 

gostam tanto de ficarem com seus celulares para lá e para cá. Aliás, o que acha de fazermos um 

projeto na escola para estimularmos o uso pedagógico do celular e outras tecnologias ao invés de 

ficarmos coibindo o uso poderíamos direcioná-los a fazerem o "bom"uso. 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Blog para interação professor/aluno, Rádio na escola, PowerPoint para apresentações multimídias, 

Wiki para trabalhos em grupo 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Blog para interação professor aluno: é isso mesmo! utilizar o blog para colocarmos ali nossos artigos, 

questionamentos e curiosidades. 

Rádio na escola: Através do uso da rádio na escola fazer com que os alunos participem da 

elaboração da programação e roteiros. 

Power Point para apresentações multimídias: Elaborar apresentações dos conteúdos de uma forma 

dinâmica fazendo uso desse recurso do office para estimular mais os alunos a prestarem atenção e 

entenderem os conteúdos. 

Wiki para trabalhos em grupo: O site wiki, como o próprio nome de origem Hawaiana diz "acelera" 

facilita e coloca tudo à disposição. O cuidado a ser tomado é de que não fiquem somente no Ctrl "c" 

e Ctrl "v". 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, A disciplina dos alunos melhorou consideravelmente, 

Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, A minha lousa está mais organizada 
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3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas: Isso ocorreu devido ao fato de estar estudando as 

tecnologias e as técnicas de utilização no dia dia o que requer uma grande organização. 

A disciplina dos alunos melhorou consideravelmente: Isso é uma verdade, pois quando percebem 

que temos algo novo a ser transmitido ou algo que será transmitido a eles de uma forma nova 

prende mais a atenção 

Adotei alguma dinâmica nova para as aulas: como descrito acima tudo mudou. 

A minha lousa está mais organizada: Sim está mesmo como resultado da influência da organização 

dos dados e outros tipos de trabalhos feitos durante o curso mídias na educação. 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.33 
Idade: 36 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  itaporanga 
Formação: ciencias exatas     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série, 1ª série 
EM, 2ª série EM, 3ª série EM 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Aprendi que tem muitas coisas que podemos aprofunda nos exercícios de algumas mídias como a 

podução de propaganda, anter era montar uma propaganda, agora podemos montar e colocar em 

pratica usando o que os alunos tem em mão, como a utilização do celular.  

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

módulo rádio, não tinha parado para pensar os seu leque de benefício, meio barato e que todos 

tem um em sua casa. 
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1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Olá XXX, tudo bem? Estou fazendo o curso mídias e descobrindo que podemos usar em qualquer 

atividade, usei a ferramenta radio para a atividade propaganda foi um sucesso. 

Abraços. 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Utilizou mais o Google Earth como viagem virtual, Podcast sobre atualidades escolares, Rádio na 

escola, PowerPoint para apresentações multimídias 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Radio-  propaganda 

google- pesquisa 

podcast- ilustação de textos 

powerpoint- criação de slides para apresentação de trabalhos 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, A disciplina dos alunos melhorou consideravelmente, 

Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Desenvolvo atividades mais criativas para os alunos  

como lição de casa. 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Com a adoção das mídias em minha aula os alunos mudaram o comportamento dos alunos, pois é 

com as mídias que eles gostam de estudar, uni-se o util ao agradável, receita certeira para mistura dar 

certo. 
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PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.34 
Idade: 41 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  Regente Feijó-sp 
Formação: Geografia/Pedagogia     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série, 1ª série 
EM, 2ª série EM, 3ª série EM 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Sim, passei a me utilizar dos equipamentos tecnológicos com segurança depois de efetuar as 

leituras do curso, porque anteriormente ao curso eu tinha medo de utilizar as midias. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

Passei a me utilizar dos equipamentos tecnoógicos após inmiciar o curso midias pois as leituras  e a  

aparticipação nos fóruns me fortaleceram e me fizeram entender como é imprescindivel a 

utilização dessas ferramentas em sala de aula. Tudo isso estaá consonância com os cadernos da 

SEE_SP que sugerm sites de busca,filmes e músicas para aprimora as aulas e que complementam o 

conteúdo trabalahdo 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Regente Feijó, 28 de Setembro de 2010. 

 

Boa tarde XXXX 

 

Como vai? Espero encontra-la bem. 

Tenho muitas novidades para contar a respeito do meu trabalho com os alunos, minhas aulas agora 

estão mais inovadoras de forma que os alunos estão aprendendo mais e com prazer porque estou 
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me utilizando das midias como o rádio escola, filmes e sites, e foruns para desenvolver minhas 

aulas. 

Espero que continue dando tudo certo.Mas darei noticias a você sempre que puder. 

Até mais 

Abraços, 

XXX 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Utilizou mais o Google Earth como viagem virtual, Blog para interação professor/aluno, Rádio na 

escola, PowerPoint para apresentações multimídias, Fórum para compartilharem novas ideias 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Quero continuar me utilizando das estrategias diversificadas uma vez que estimulam mais a 

aprticipação dos alunos, desta forma gosto de iniciar partindo dos conhecimentos prévios dos 

alunos, apresentando o assunto no power point através da multimidia, depois o forum com as 

respostas dos alunos, uso do rádio para divulgar as boas práticas e blog 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, A disciplina dos alunos melhorou consideravelmente, 

Desenvolvo atividades mais criativas para os alunos  como lição de casa. 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Porque acredito que as aulas se tornam melhores, interativas agradáveis e mais atrativas mesmo 

despertando o interesse dos alunos 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.35 
Idade: 54 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  SANTOS - SP 
Formação: BIOQUÍMICA E BIOLOGIA     Nível: Especialização / MBA                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série, 1ª série 
EM, 2ª série EM, 3ª série EM 
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1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Quando comoçamos o curso já usava as mídias, com o decorrer do curso melhorei a utilização dos 

recursos dá mídia na escola. Mais metodologia e objetivos foram definidos. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

O hipertexto, o uso da internet em sala de aula audio e video, ficou mais facil o intendimento do 

aluno e as aulas mais lúdicas 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Impossivel meus amigos de escola tem medo de usar as mídias com os seus alunos 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Blog para interação professor/aluno, Rádio na escola, Confecção de um jornal, Excel para 

elaboração de cálculos e gráficos. 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Pretendo continuar o uso já que a utilização é pedida no curriculo e com o decorrer dos estudos 

videos, leituras digitais, confecção de jornal e revistas, programa radiofonico e tele teatro são 

pedidos nos varios anos e momentos de estudo. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 
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Planejo mais detalhadamente minhas aulas, A disciplina dos alunos melhorou consideravelmente, 

Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Inventei um procedimento de avaliação mais criativo, O 

caderno dos meus alunos está mais organizado, A minha lousa está mais organizada, Tenho iniciado 

a aula com os objetivos do dia anotados na lousa, Desenvolvo atividades mais criativas para os 

alunos  como lição de casa. 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

A dificuldades dos alunos com mais rapidez e eficiencia. As aulas ficaram mais envolventes e meu 

desempenho como professora se tornou mais observador e consigo localizar 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.36 
Idade: 42 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  Itapetininga 
Formação: Letras     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 1ª série EM, 2ª série EM, 3ª série EM 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Antes eu tinha insegurança em usar softwere e tecnologias(computador,televisão,data-show 

etc..)Agora eu tenho dominio me sinto a vontade e vejo que meus alunos estão aprendendo não da 

mesma forma Mas de uma forma mais atrativa,prazerosa e elesfixam melhor o conteúdo.  

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

o campo de atuação é ampliado. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 
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Itapetininga,.....................................,.................................  

                                            Querida XXX. 

Olá XXX como está ai na sua escola?Aqui na minha posso lhe afirmar o quanto o meu 

relacionamento com meus alunose a apprendizagem deles melhoraram a partir do momento que 

inseri  midias e  tecnologia no meu programa curricular é como seu eu tivesse derrubado o muro 

de Berlim.(kkk, bela metáfora),Comentei várias vezes que eu não chegava até a eles é como se a 

literatura fosse um bicho e eu a bruxa de Blair, mas no momento que levei eles a sala de vídeo e 

coloquei algumas obras, explanei,inferi,intervi,parei, acelerei, voltei, enfoquei momentos (..) a aula 

começou a fluir. Hoje vamos a sala de informática,chegou um softwere de gramática e levei para 

casa estudei vi a melhor maneira de abordagem e.. bem tenho que parar por aqui. Abraços. 

PS- O Curso de Mídias valeu!! na próxima vê se faz hein!!!   

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Utilizou mais o Google Earth como viagem virtual, Blog para interação professor/aluno, Livro de 

crônicas utilizando editor de texto (Word - por exemplo), PowerPoint para apresentações 

multimídias 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

O blog é meu próximo trabalho com eles, pretendo montar um para a nossa escola onde 

colocaremos tarefas, resumos, datas etc...A estratégia é o atrativo dque o blog trás e tem por objetivo 

dinamizar as aulas. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Tenho 

iniciado a aula com os objetivos do dia anotados na lousa, Desenvolvo atividades mais criativas para 

os alunos  como lição de casa., Tenho percebido que poucos  alunos chegam atrasados nas aulas 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

A muadança é visivel, desda entrada na sala de aula até a finalização da mensão bimestral.  
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PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.37 
Idade: 60 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  São Paulo - SP 
Formação: Letras Inglês Português e Pedagogia     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? de 1 a 5 anos          Série: 6ª série, 7ª série 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

O curso amplia a visão do professor, a mudança é perceptível porque até o planejamento das aulas 

também muda. Começamos a inserir as mídias com mais frequência na sala de aula. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

O mais importante é a participação ativa do aluno, a aprendizagem ganha um novo sentido e fica 

mais próxima da realidade do estudante o que, sem dúvida, ajuda a aumentar o interesse  pelas 

aulas. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

São Paulo, 29 de setembro de 2010. 

 

Olá profa. XXX, 

 

Estou participando de um Curso de Mídias na Educação e, como sei que você gosta de inovar suas 

estratégias pedagógicas resolvi contar a minha mais nova experiência em sala de aula. Trabalhei, 

com a sétima série  a montagem de um vídeo sobre a obra de Jorge Amado utilizando o 

PowerPoint para apresentação multimídia e, acredite, pude contar com a participação de todos, 

sem reclamações e sem cabular aula. Foram feitas pesquisas, entrevistas, elaboramos uma 

dramatização do Capitães da areia. Tudo muito animado. 
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Bem, espero tê-la empolgado com esse breve relato, porque minha intenção era mostrar que 

podemos de fato fazer alguma diferença utilizando as ferramentas midiáticas. 

Beijos. 

 

XXXX 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Livro de crônicas utilizando editor de texto (Word - por exemplo), PowerPoint para apresentações 

multimídias, Excel para elaboração de cálculos e gráficos., Fórum para compartilharem novas ideias 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

A utilização de Fórum para compartilhar novas idéias será o destaque inovador do planejamento de 

2011. Quanto aos demais itens assinalados:  PowerPoint para apresentação multimídia, o Excel para 

elaboração de gráficos e quadros estatísticos e o editor de texto Word já são utilizados na elaboração 

de projetos. Em relação ao uso do fórum gostaria de acrescentar que será implementado para 

realização de rodas de conversa sobre os conteúdos abordados, sugestões de atividades e 

principalmente aumentar a interação entre os alunos e entre os alunos e a professora. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Desenvolvo 

atividades mais criativas para os alunos  como lição de casa. 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Os motivos para as escolhas é simples, os módulos deram subsídios para a adoção de novas 

dinâmicas. A partir do momento que aumentamos nossos conhecimentos sobre as linguagens 

midiáticas e aprendemos a utilizar efetivamente as diferentes tecnologias disponíveis conseguimos 

visualizar formas de abordagem mais criativas dos conteúdos que deverão ser desenvolvidos. 
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PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.38 
Idade: 50 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  Três Lagoas - MS 
Formação: Licenciatura Plena em Geografia     Nível: Mestrado                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 7ª série, 8ª série 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Antes do curso eu tinha insegurança em usar a sala de informática, em aprofundar meus 

conhecimentos nas diversas mídias. Depois do curso incentivo as professoras da escola, dou apoio 

ao uso, converso com os alunos sobre o trabalho colaborativo na salad e informática, no cuidado 

com o vídeo, a TV e o rádio. Estou na vice-direção e consegui convencer a direção a instalar uma 

TV e um DVD em cada sala de aula  e já temos 7 instaladas. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

Que ressignificar a prática da sala de aula com diversas estratégias em diferenbtes situações de 

aprendizagens isto é possível através das TICs. Estou na vice-direção e consegui convencer a 

direção a instalar uma TV e um DVD em cada sala de aula  e já temos 7 instaladas. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Querida XXXX, quero dividir com você meus novos conhecimentos em tecnologias da 

informação e comunicação, são as mídias na educação. Elas são um recurso a mais para o usarmos 

em nossas aulas de geografia e história. Qunado eu voltar à sala de aula em 2011, pretende 

convidar você, o Ademir e o Carlos para juntos, trabalharmos com a mídia impressa, com vídeos, 

com a televisão, a internet e que tal se montarmso um blog da nossa área de ciências humanas? 

Vamos motivar nossos alunos, afinal, a escola já não é o único lugar de aprender, mas ainda é o 

lugar onde eles, os alunos, encontram a maior parte do conhecimento organizado. Sabia que eu 
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estou quase certa de que a parceria que busquei para a instalação dos dez computadores que 

recebemos do proinfo será alcançada? Já recebi de volta o telefonema confirmando uma reunião 

para o dia 22/10. Se der certo teremos duas salas de informa´tica na escola, totalizando 22 

computadores. Vou ensiná-la a usar o computador e voc~e vai adorar e perder o medo.Beijos à 

você, XXXX. 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Blog para interação professor/aluno, Chat para tirar dúvidas, Podcast sobre atualidades escolares, 

Rádio na escola, Livro de crônicas utilizando editor de texto (Word - por exemplo), Confecção de 

um jornal, PowerPoint para apresentações multimídias, Excel para elaboração de cálculos e gráficos., 

Facebook da turma, Twitter sobre as novidades da escola, Banner de boas-vindas, Wiki para 

trabalhos em grupo, Fórum para compartilharem novas ideias 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Estou fora da sala de aula a 9 anos. Preciso conhecer melhor o plano de ensino de geografia porque 

estamos com Proposta Pedagógica em fase de adaptação e implementação e ainda não a conheço 

profundamente. Mas usarei todas as opções anteriores porque acho um avanço e quero estar ao lado 

dos meus alunos para falarmos uma linguagem interativa seja ao vivo seja virtual.  

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Não estou em sala de aula em 2010, retornarei à sala de aula em 2011 porque deixarei a vice direção 

da escola. 
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PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.39 
Idade: 42 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  Bauru-SP 
Formação: Ciências Fisicas e Biologicas     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Aquisição cultural, mais leituras, uso das tecnologias e novas formas de aprender e ensinar. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

 

Fazer uso das tecnologias e não ter medo de enfrentar desafios. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Aprendi a fazer um fichamento e fiz uso deste aprendizado com os meus alunos, programa de 

rádio de forma simples também trabalhei, alguns alunos fizeram filmagem com o celular o 

ambiente escolar- questão ambiental x lixo, uso da sala de informática e cd-room (anos 

anteriores),vídeos, multimidias e atividades extra-classe, confecção de jornal,textos lidos serviram 

para reflexão pedagógica e mudanças de atitudes. 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Utilizou mais o Google Earth como viagem virtual, Rádio na escola, Confecção de um jornal, 

PowerPoint para apresentações multimídias 
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2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Confecção de um jornal já trabalhava montando em cartolinas ou tipo livrinhos sulfite informações 

com ilustrações de um ou vários assuntos/conteúdos e continuarei o trabalho, o programa radio fiz 

de forma simples uma apresentação em sala de aula, mas é complicado dar continuidade por falta de 

recursos e verbas na escola, a internet, sala de informática pretendo fazer uso e atualizar sempre, só 

que este ano devido a reforma deu problemas técnicos e a escola esta aguardando até hoje o 

responsavel vir e esta tudo parado, não dá para usar na escola, peço trabalhos de pesquisa e uso das 

tecnologias para os que tem acesso utilizar, utilizam muito o google para pesquisa, 

vídeos,multimidias,  atividades extra-classe, feirinha de ciências. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, A disciplina dos alunos melhorou consideravelmente, 

Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Desenvolvo atividades mais criativas para os alunos  

como lição de casa. 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Toda aula bem preparada, organizada, com cobrança e o uso de algum recurso diferente além de ser 

mais dinamica, motivadora, prende mais a atenção dos alunos e com isso você consegue dominar a 

disciplina e tê-los como seus aliados para aprender. 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.40 
Idade: 49 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  Jaú 
Formação: Ciências Sociais     Nível: Especialização / MBA                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série, 1ª série 
EM, 2ª série EM, 3ª série EM 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 
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1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Estou desenvolvendo projetos que utilizam várias mídias e tenho utilizado as informações que 

tenho obtido no curso para elaborá-los. 

(Projeto Perobeiras, Projeto Valorizando a Nossa História, por exemplos) 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

A produção de materiais como vídeo, blogs etc.. como fazer roteiros para programas de vídeo e 

áudio etc... Pra mim é muito importante o intyercâmbio com outros professores e com os tutores. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

Olá Profa.XXX, 

 

Estou muito contente com os projetos que estou desenvolvendo no Curso Mídias na Educação, 

quero que conheça minhas produções, vou mandar o arquivo da reportagem que fiz com meus 

alunos no "Jornal do Jahu" e o impresso do livrinho que estamos fazendo sobre a História de Jaú.  

Vai perceber que utilizei aquele livro que você emprestou para nós  e espero que também possa 

utilizá-lo com seus alunos... 

Um abração 

 

Proj. XXXX 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Utilizou mais o Google Earth como viagem virtual, Blog para interação professor/aluno, Confecção 

de um jornal, PowerPoint para apresentações multimídias 
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2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

No planejamento sigo um calendário onde aproveito algumas datas para realizar projetos com os 

alunos com a Hora do Planeta e o dia mundial da água (Março) - projeto sobre a poluição do rio Jaú, 

o dia mundial do meio ambiente(junho) - Projeto de coleta seletiva o aniversário da cidade de  Jaú 

em agosto, produção de material paradidático e o dia da árvore plantio da perobeira (árvore-

símbolo). 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Inventei um procedimento de avaliação mais criativo, 

Desenvolvo atividades mais criativas para os alunos  como lição de casa., Tenho percebido que 

poucos  alunos chegam atrasados nas aulas 

  

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

Tenho realizado, com meus alunos, alguns trabalhos interessantes que favorecem uma melhor 

dinâmica em minhas aulas. Estes trabalhos são utilizados para avaliar e autoavaliar os resultados 

alcançados enfim, tem motivado os alunos com resultado concretos. 

Temos mudas de árvores plantadas, oficinas realizadas onde produzimos material que foi impresso e 

reutilizado em sala de aula, onde o trabalho dos alunos é destacado. 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.41 
Idade: 42 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  Bauru-SP 
Formação: Ciências Fisícas e Biologicas     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 
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Refletir sobre a importância do conhecimento teorico e prático das tecnologias para inovar as 

minhas aulas e atualização profissional e pessoal. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

Saber utilizar e usar os recursos tecnologicos de forma correta e motivadora gerando 

aprendizagem, conhecimento e informação. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 

A bibliografia estudada e as experiências vividas no curso Mídias na Educação me ajudou a ter 

mais conhecimento, cultura e aprimoramento teorico e prático dos recursos tecnologicos que com 

certeza devem ser utilizados sem medo por todos os profissionais que almejam inovar suas aulas 

tornando-as mais atrativas e interessantes para as futuras gerações que cada vez mais investem em 

tecnologias. 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Utilizou mais o Google Earth como viagem virtual, Confecção de um jornal, PowerPoint para 

apresentações multimídias 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Através de um jornal o aluno irá pesquisar, ler e interpretar,fazer uso das tecnologias para elaborar e 

montar , o google será seu norte para pesquisa, o powerPoint para expor trabalhos, conteúdos, as 

aprsentações de forma dinamica e criativa. 

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 



162 
 

 

 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Desenvolvo 

atividades mais criativas para os alunos  como lição de casa. 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 

É de fundamental importancia o planejamento das aulas com dinâmicas e estratégias diversificadas 

para que o aluno sinta vontade e prazer em fazer e aprender. 

 

PESQUISA – 1ª OFERTA – MÍDIAS NA EDUCAÇÃO – MÓDULO AVANÇADO 

Nome: P.42 
Idade: 45 anos 
Cidade e Estado onde nasceu:  Itaberaba/BA 
Formação: Pedagogia/Letras     Nível: Graduação                 
Leciona há quanto tempo? mais de 10 anos          Série: 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série, 3ª série EM 
 
1) O Curso Mídias na Educação melhorou em algum aspecto sua prática docente? 

Sim 

 

1.1) Se a sua resposta for "Sim" mostre como foi essa mudança e como ela ocorreu, 

descrevendo o antes e depois. Caso tenha respondido "Não" justifique. 

Através de projetos desenvolvidos. Diante de conteúdos a ser passados, ou trabalhos a serem 

apresentados, este curso no dá uma visão de como inserir uma TICs. 

 

1.2) Em sua prática pedagógica, a partir da participação no Curso Mídias na Educação, 

Módulos Básico e Intermediário, o que você destacaria como importante em uma 

aprendizagem que incorpora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC)? 

O BLOG que criei, e alimento desde 2008, porque ele apesar de ser apenas um computador, 

precisou de outras tecnologias para ser atualizado. Para mim foi só aprendizado, o que eu não 

conhecia/sabia, procurava aprender. E o meu aprendizado em algumas vezes foi compartilhado 

com os meus alunos. 

 

1.3) Escreva uma carta  para um (uma) colega de sua escola, contando as inovações que 

ocorreram em suas aulas, após a participação no Curso Mídias na Educação. 

Exemplifique relacionando-as com as experiências vividas no curso e nas atividades ou 

com a bibliografia. 
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Olá, XXX 

 

O Curso de Mídias na Educação, reformulou as minhas aulas, percebo que os alunos estão 

participando e com isso sua disciplina é perceptivel, fora que na sala de informática, eles 

compartilham o aparelho, porque antigamente eles queriam o dominio total do PC. 

Nas aulas de língua portuguesa, após a leitura de livros, consigo com que grupos, façam roteiro da 

obra (computador), criem video(celular - ambiente interno e externo)e após sua 

edição(computador/notebook). 

Sabe XXX, em minha opinião, todos os professores, deveriam participar desses cursos de 

capacitação/pós graduação, porque saberiam como aproveitar das ferramentas das TICs. 

 

2) Selecione até 4 (quatro) itens da lista abaixo, que você já utilizou com seus alunos ou 

pretende inserir em seu planejamento de 2011. 

Blog para interação professor/aluno, Rádio na escola, Confecção de um jornal, Excel para 

elaboração de cálculos e gráficos. 

 

2.1) Agora que selecionou os itens da questão anterior,  descreva-os detalhadamente, e caso 

pretenda utilizar em seu planejamento  de 2011, indique as estratégias que serão utilizadas. 

Caso sua resposta tenha sido "nenhuma das alternativas",  justifique. 

Blog - porque a interação de todos na escola. para divulgar seus trabalhos. 

Radio na escola - atualização de informações, oralidade dos alunos, compartilhamento do aparelho, e 

disciplina pós os terão que ficarem atentos a sua fala ao microfone 

Confeção de um jornal - divergem as ideias, criam logotipos, trabalham e escrita (corrigem erros). 

Excel para elaboração de cálculos e fráficos - desenvolvem o raciocio para a matemática (numeros), 

que costumam ter muitos problemas.  

  

3) O que mudou em suas aulas depois de cursar os Módulos Básico e Intermediário do Curso 

Mídias na Educação. Marque até 4 (quatro) dos itens abaixo. 

Planejo mais detalhadamente minhas aulas, A disciplina dos alunos melhorou consideravelmente, 

Adotei alguma dinâmica nova para as aulas, Tenho percebido que poucos  alunos chegam atrasados 

nas aulas 

  

3.1) Agora descreva com detalhes os motivos para as escolhas das práticas citadas na questão 

anterior. 
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Diante de um conteúdo, planejo as minhas aulas, tentando fazer uso de uma TICs nele. 

Estou na sala de informatica desde 2005, eles têm uma postura diferente na sala de informatica (ou 

quando a proposta é trabalhar com uma TICs. 

A dinamica nova, se a oportunidade de trabalho com TIcs, nunca descarta-la, mesmo que não a 

conhaço muito bem, adquiro conhecimento com outras pessoas que possuem. 

Há um caderno de chamada por turmas, em muitos casos, observo a frequencia do aluno. 
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MODELO DO QUESTIONÁRIO ON-LINE 
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