
ENCONTRO GD das TIC na Educação  - 5º Encontro

Data:  09/08/2013

Local: Cenpec - Auditório

Horário: 9h30 às 12h30
 

PAUTA

I. 9:30h – 10h - Informes – Claro melhor aluno e lançamento da plataforma do letramento.

II. 10h – 10h30 -Relato sobre a visita à escola EMEF Bartolomeu Bueno da Silva que está implementando o 
sistema da Khan Academy (Márcia Coutinho e Edna Aoki)

III. 10h30 - 12h – Discussão sobre o texto

• Considerações gerais sobre a leitura 

A inserção das TICs na educação impõe aos educadores não que dominem um meio ou se apropriem de 
um novo sistema de representação do conhecimento, mas que entendam uma nova cultura de 
aprendizagem, onde: a) a educação não é mais um meio de acesso a informação, mas um meio para 
capacitar um sujeito a organizar e atribuir significado às informações; b) onde a formação constante e 
ao longo da vida passa a assumir um lugar central na vida das pessoas, que por sua vez precisa aprender 
a gerir seu conhecimento e formação; c) em que é preciso aprender a construir o próprio julgamento, 
dados os múltiplos olhares, leituras e interpretações sobre os fenômenos e objetos de conhecimento, 
relacionando local e global.

• O que é a “nova cultura de aprendizagem” abordada no texto? 

“Segundo Paulsen, entre as competências do professor virtual está a de velar para que a proposta 
instrucional respeite as condições de participação dos alunos, a diversidade de necessidades, interesses e  
de conhecimentos prévios, por um lado, e, por outro, também a necessidade do envolvimento dos alunos  
na coletividade, participando da construção social do conhecimento e da construção da atividade 
conjunta em si.“ (p. 126)

• Levantamento das competências / papéis / atuação dos formadores e mediadores nos projetos 
do Cenpec, considerando esta “nova cultura de aprendizagem” que pressupõe o trabalho com 
o ritmo e necessidades individuais e a produção colaborativa / composição de redes.

• Qual a diferença entre formador, mediador e moderador?

IV. 12h – 12h30 - Fechamento e encaminhamentos

• Roda de conversa (filmagem) sobre os projetos analisados neste ano na perspectiva da inovação 

(proposta da Amábile)

• Artigo sobre inovação em tecnologia e educação a partir das discussões do GD (proposta Eloisa de 

Blasis)

• Encaminhamentos para os próximos GDs (Pautas, temas, recortes)


