
GD das TIC – 4º. Encontro 2013

Síntese

Data: 14.06 – 9h30 às 12h30

Participantes: Adriana Vieira, Joyce de Franco Alcântara, Evandro Braga Teodoro, Claudiana Cabral, 
José Alves, Maria Amábile, Denise Lotito, Edna Aoki, Regina Estima, Alexandre Garcia, Fernanda 
Ribeiro, Márcia Coutinho, Marlene Coelho Alexandrof

Pauta:

1 Apresentação dos Projetos Educopédia e Khan Academy
2 Introdução da discussão sobre o tema Mediação
3 Fechamento e encaminhamentos

Apresentação dos Projetos

Educopédia – http://www.educopedia.com.br/

Adriana Vieira apresentou a Educopédia, uma plataforma colaborativa da Secretaria Municipal do 
Rio de Janeiro, com aulas digitais para alunos e professores acessarem atividades autoexplicativas 
de forma lúdica e prática, de qualquer lugar e a qualquer hora. (Ver apresentação)

Comentários do grupo do GD das TIC:

- A importância da colaboração, professores da própria rede produzirem as aulas (semelhança com 
o projeto Folhas do Paraná). Também foi destacada a possibilidade dos conteúdos estarem 
totalmente abertos (Recurso Educacional Aberto).

- O Curso Pé de Vento, um jogo de alfabetização para 1º. ano, foi bem avaliado pelo grupo, que 
teve grande interesse em conhecê-lo em profundidade.  Destaques: o Plano de Aula, um 
PowerPoint, com orientações para o professor utilizar o jogo em sala de aula, e a ampliação de 
repertório a cada desafio do jogo.

- A proposta das aulas é bastante próxima ao livro didático e sem grande elaboração visual ou 
tecnológica, mas foi considerado um grande avanço a transposição de todo o conteúdo do Ensino 
Fundamental para o digital, com inserção de links e hipermídia. 

- A dúvida que ficou foi compreender como é o processo de colaboração para construção dos 
materiais da Educopédia. Não há registros de históricos ou comentários dos professores e 
educopedistas, nem as diferentes versões das aulas. O grupo sentiu falta também de possibilidades 
de gestão individualizada dos processos de ensino e aprendizagem.

Khan Academy – http://www.fundacaolemann.org.br/khanportugues/

Marcia Coutinho apresentou o Khan Academy, o conjunto de vídeo que ensinam conceitos de 
disciplinas do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. O projeto inclui ainda uma plataforma de 

http://www.fundacaolemann.org.br/khanportugues/
http://nucleoticeducacao.files.wordpress.com/2013/06/apresentac3a7c3a3o_educopc3a9dia.ppt
http://www.educopedia.com.br/


exercícios e um sistema de processamento da aprendizagem dos alunos, acessada somente pelas 
escolas participantes do projeto.

Veja abaixo os links apresentadas pelo Marcia:

• Vídeos-aula do Khan: Refração na água e Difusão e meiose

• Entrevista com Denis Mizne sobre a Khan Academy para a TV Univesp  

• TED: Salman Khan - Vamos Reinventar a Educação  . (Legendado)

• O velho modelo disfarçado de novo   – Carta Capital

Trecho destacado na apresentação:

Para o presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a proposta de ensino de Khan é  
“preocupante” e não traz inovações, além do uso das novas tecnologias como suporte. “É uma  
ferramenta que favorece a memorização, a absorção de processos ortodoxos e muitas vezes  
desprovidos de sentido e significado para o aluno”, conclui Muniz.

Comentários do grupo do GD das TIC:

- A “mineração dos dados” possibilita e facilita a gestão/avaliação da aprendizagem do aluno, o que 
é um grande desafio nas escolas públicas do Brasil. A inovação estaria nesse acompanhamento da 
dificuldade do aluno. Metodologia de avaliação facilitada pela tecnologia.

- A proposta de “flipped classroom” (sala de aula invertida) também é interessante, pois os alunos 
assistem aos vídeos com a explicação em casa, e a realização dos exercícios e esclarecimento de 
dúvidas fica em sala de aula, na interação com o professor.

- Um diferencial do Khan seria apresentar o conceito/conteúdo em “pílulas”, camadas de 
informação, o que estaria mais próximo da geração atual.

- Disciplinas como Matemática, Física e Química, seriam privilegiadas com esse tipo de 
metodologia? E como ficaria para ensinar Língua Portuguesa, por exemplo?

- Enquanto a Educopédia foi criada a partir da lógica/cultura escolar, o Khan Academy é uma 
experiência que vem das redes (Youtube) e, a partir daí, então criou-se uma metodologia para usá-
lo na escola.

 2. Discussão sobre mediação

O grupo iniciou a discussão sobre mediação, principalmente a partir dos dois projetos 
apresentados, enfatizando a importância de se pensar na formação do professor (para ambiente 
virtual ou não) considerando essas novas formas de produção de conhecimento. 

A proposta é continuar e aprofundar a discussão a partir da leitura do texto completo “O professor 
em ambientes virtuais”, do livro Psicologia da Educação Virtual, de César Coll e Carles Monero. 

Encaminhamentos:

http://www.cartacapital.com.br/educacao/o-velho-modelo-disfarcado-de-novo#todos-comentarios
http://www.youtube.com/watch?v=xtV4QUjnBlI
http://fundacaolemann.org.br/videos/video/entrevista_com_denis_mizne_sobre_a_khan_academy_para_a_tv_univesp
http://www.fundacaolemann.org.br/khanportugues/dna
http://www.fundacaolemann.org.br/khanportugues/refracao-na-agua-


- Marcia Coutinho (e também Edna Aoki e/ou Fernanda Ribeiro) fará uma visita a uma das escolas 
de SP que participam do projeto Khan Academy e fará um relato no GD das TIC.

- Solicitar a Claudemir Viana que verifique e relate como o Educopédia é utilizado no GENTE/RJ.

- Pesquisar a plataforma da Austrália, apresentada pela Natura (verificar com Lelê).

- Conhecer pesquisa sobre jovens e Ensino Médio -  http://www.fvc.org.br/estudos-e-
pesquisas/2012/pensam-jovens-baixa-renda-escola-743754.shtml

- No segundo semestre, realizar uma roda de conversa, filmada com o apoio da Comunicação, na 
qual o grupo faça uma análise dos projetos apresentados utilizando as categorias do modelo 
Inovação tecnoeducativa. 

Endereço do Blog Núcleo TIC e Educação: http://nucleoticeducacao.wordpress.com/

http://nucleoticeducacao.wordpress.com/
http://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/2012/pensam-jovens-baixa-renda-escola-743754.shtml
http://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/2012/pensam-jovens-baixa-renda-escola-743754.shtml

