
 

 

 

 

Curso: 

 Mídias Digitais: possibilidades e práticas pedagógicas 

 

Objetivo: oferecer subsídios teórico-metodológico-práticos para que os professores e gestores escolares possam: 

— compreender o potencial pedagógico do uso das mídias no ensino e na aprendizagem em suas escolas; 

— planejar estratégias de ensino e aprendizagem utilizando as diversas mídias disponíveis promovendo situações 

de ensino que aprimorem a aprendizagem dos educandos; 

 — criar situações de aprendizagem que levem os educandos à construção do conhecimento, promovendo 

situações em que possam desenvolver habilidades como: criatividade, autonomia, autoria e trabalho 

colaborativo, além de desenvolver uma cultura de compartilhamento de suas produções nas diferentes mídias. 

Programa: Contextualização da temática Tecnologia na sociedade, na vida e na escola; observação e reflexão da 

escola em relação ao uso das tecnologias disponíveis; possibilidade do uso das tecnologias no trabalho por 

projetos; Internet como espaço de colaboração e publicação; espaços de pesquisa e colaboração na Internet 

(blogs, wikis, google docs, redes sociais), hipertexto; planejamento e aplicação de ações na perspectiva da 

pedagogia por projetos; reflexões acerca do conceito de currículo e o processo de integração das tecnologias; 

possibilidades pedagógicas de utilização de recursos de autoria em mídias digitais, como programas, 

equipamentos e linguagens, para a síntese e a expressão de conhecimentos construídos no desenvolvimento de 

projetos. 

Carga horária: 100h (27h presenciais e 73h à distância) 

Público: profissionais da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, ONGs e CECs da 

RME de Florianópolis. 

Período do curso: de 05/05/2011 a 27/10/2011 

Horário: 18:30h às 21:30h 

Local: Rua Ferreira Lima, nº 82, Núcleo de Tecnologia Municipal – NTM 

Nº de vagas: 20 

Datas dos encontros presenciais: 05 e 26/05; 16/06; 07/07; 04/08; 08 e 15/09; 06 e 27/10. 

Ministrantes: Lucília Collares Ipiranga, Roberta Fantin Schnell e Stela Mary Machado Götz 

Inscrições: no Portal da Educação http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/  
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