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ALGUMAS TECNOLOGIAS QUE 
REVOLUCIONARAM A NOSSA HISTÓRIA



WEB 1.0

ESTÁTICA

WEB 2.0

COLABORATIVA

WEB 3.0

CONVERGÊNCIA

INÍCIO DA 
INTERNET NO 

BRASIL







FUTURO (ATÉ 2020):
INTERNET DAS COISAS (Internet of Things - IoT)

TECNOLOGIAS PARA VESTIR (Wearable Technology)
Conectividade de coisas, objetos e sensores que darão nova vida 

e funções aos elementos cotidianos.
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GERAÇÃO X
GERAÇÃO Y

MILLENNIALS
GERAÇÃO Z

BABY 
BOOMER 

(Pós 2ª Guerra)

GERAÇÃO 
ALPHA

Renda mais 
consolidada

Padrão de vida mais 
estável

Sofre pouca 
influência de marcas
Prefere qualidade a 

quantidade
Firme e maduro nas 

decisões

Individualidade
Produtos de 
qualidade

Valorização do sexo 
oposto

Ruptura com 
gerações anteriores

Menos família
Busca por direitos

Liberdade

Conectados
Imediatistas

Preferem 
computadores a 

livros
Vivem em redes de 

relacionamento
Compartilham tudo

Buscam sempre 
novas tecnologias

Sempre conectada 
Vários dispositivos 
móveis individuais
Noção de grupo -

Virtual

Constantemente 
conectada

Responsabilidade 
social

Preocupação com o 
meio ambiente

Sustentabilidade do 
planeta

NATIVOS DIGITAISIMIGRANTES DIGITAIS



NOVA ECONOMIA
Estímulo ao consumo de bens e produtos

HORIZONTALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE 
PODER

IMEDIATISMO

INCONSTÂNCIA DE CONTEÚDOS E 
SABERES

DILUIÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS

RELATIVIZAÇÃO DAS FRONTEIRAS 
GEOGRÁFICAS

NARRATIVA NÃO LINEAR E MULTIMÍDIA

Pesquisa Juventude Conectada – 2014
Fundação Telefônica, Instituto Paulo Montenegro e Escola do Futuro



FUNDAÇÃO TELEFÔNICA (MAIO, 2014)
JUVENTUDE CONECTADA ONLINE

Atividades mais praticadas
• Acesso às redes sociais

• Conversas por mensagem 
instantânea

• Assistir filmes, séries e programas de 
TV

• Postar músicas, vídeos e outros 
recursos digitais

• Pesquisas sobre informações em 
geral

• Acesso à sites de notícias

• Uso de serviços de localização



E NA ESCOLA, O QUE MUDOU?





TIC EDUCAÇÃO 2012 (MAIO, 2013)
USO DAS TIC NAS ESCOLAS BRASILEIRAS

99% dos professores utilizaram a Internet 
nos últimos 3 meses

73% pagaram o curso do próprio bolso e  
para 13% o investimento foi da escola

53% tiveram algum tipo de formação durante 
a graduação

22,5 milhões de jovens de 18 a 24 anos estão 
conectados. 11,7% da população brasileira

7% é a média nacional de acesso à 
Internet nas escolas

67% usam para prática de conteúdo 
exposto em sala de aula

49% aula expositiva

47% interpretação de texto

12% produção de materiais pelos alunos

73% dos jovens acessam à Internet do celular

BLOCO 1 BLOCO 2

FUNDAÇÃO TELEFÔNICA (MAIO, 2014)
JUVENTUDE CONECTADA ONLINE







Novas tecnologias, novas formas de 
operar a leitura e a escrita, novos modelos 
mentais (Brandão, 2005)

Com advento das novas tecnologias, 
processamos informações mais rápido que
há 20 anos.

Crianças são mais visuais – córtex visual 
20% mais largo.

Absorvem bem informações visuais, 
respondem bem a vários estímulos, mas 
processam e refletem pouco.

Jogos de videogames – memorizam
flashs, respondem a estímulos, mas não
elaboram pensamentos em termos
cognitivos mais altos.

Aprendem mais pela interatividade e 
agilidade (rapidez).

ESTUDOS DA
NEUROCIÊNCIA



Muito mais que conhecimento, 

AS ESCOLAS PRECISAM CRIAR

OPORTUNIDADES
para que os jovens desenvolvam

ATITUDES
(Soares, 2010)

COMPETÊNCIAS BÁSICAS

Pesquisa com 63 presidentes e consultores sobre 
tendências das empresas e posturas profissionais: 

Fonte: Revista Carreira Você S/A – dezembro 2009



COMPETÊNCIAS PARA O SÉCULO XXI (Fullan, 2013)



Brasil já é a 7ª economia 
mundial – Banco Mundial 30/04/2014

Brasil está em 38º lugar de 40 
países. (The Economist Intelligence Unit (EIU) e 
Pearson Internacional, 2014)

Brasil é o 79º em IDH, atrás do 
Chile (41º), Argentina (49º), Uruguai 
(50º) e Venezuela (67º)
(ONU, julho 2014) 

OCDE (Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico) - 2012

116º é o lugar do Brasil entre as 
nações mais preparadas para o 
aproveitamento das tecnologias. 144 
países foram analisados  (Fórum 
Econômico Mundial, 2013



Dinâmica de Empurra e Puxa (Jenkins, 2013)

Menos de 40% dos alunos nos EUA estão 
intelectualmente engajados

A % de professores nos EUA que está satisfeito com 
o trabalho decresceu de 65% para 38% de 
2008 para 2012

Pesquisa Fundação Victor Civita 
2013
“O que pensam os jovens de baixa renda”

76,7% relatam situações de “zoeira” e  muitos 
relatam não ver sentido no que aprendem na 
escola.

37% dos alunos nunca usaram o computador 
na escola

42% não tiveram alguma aula no dia anterior 
à data da pesquisa

Visão dos professores: muitos jovens são 
imaturos e alienados.



SE QUEREMOS:

?
O QUE

FAZER
PRECISAMOS

Sujeitos sonhadores e com projeto de vida

Qualificados para o mercado de trabalho

Motivados para a aprendizagem

Cidadãos mais críticos e criativos



Promover oportunidades de 
aprendizagem significativa!



Salvador Dali



TER UM NOVO OLHAR...



REPENSAR!!!

CONTEÚDOS

ESTRATÉGIAS

FERRAMENTAS

TIRAR O FOCO 
DO CONTEÚDO

COLOCAR O FOCO NO 
DESENVOLVIMENTO, 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

APRENDIZAGEM 
PERSONALIZADA

AVALIAÇÃO

PAPEL DO PROFESSOR



Nova Pedagogia para uma Nova Educação

EDUCAÇÃO 3.0

Jim Legel (2013)

Alunos e Professores produzem em 
conjunto, empregam ferramentas 
apropriadas para a tarefa e aprendem a 
ser curiosos e criativos.

APRENDIZAGEM PROFUNDA

Fullan e Langworthy (2013)

Aquela que envolve aprendizagem 
em parceria entre professores e 
alunos, com professores como 
agentes de mudanças – e estudantes 
construindo seu próprio aprendizado 

sob a orientação dos professores.



APRENDIZAGEM BASEADA EM 
PROJETOS (www.bie.org)

Ter 
questionamentos 

abertos

Ter espírito de 
exploração

Criar a 
necessidade de 

saber

Dar oportunidade 
de voz e escolha

Incluir processos 
de revisão e 

reflexão

Apresentar para o 
público

TER CONTEÚDO RELEVANTE

DESENVOLVER AS HABILIDADES PARA O SÉCULO XXI







Integrar os membros da equipe

Fazer valer o respeito à diferença

Fazer-se compreender e ser compreendido

Construir relações de segurança

Direcionar o trabalho da equipe com precisão

Estabelecer limites

Incentivar a escuta de opiniões divergentes

ESTIMULAR A ASCENSÃO DE 
UMA LIDERANÇA!



NMC Horizon Report
2014 K-12 Edition Preview

BYOD

COMPUTAÇÃO 
NA NUVEM

1 ano 
ou 

menos
GAMIFICAÇÃO

BIG DATA

2 ou 3 
anos

INTERNET DAS 
COISAS

TECNOLOGIAS 
PARA VESTIR

4 ou 5 
anos







A melhoria da qualidade da Educação de nosso País é questão 

urgente e somente com um novo olhar, conhecimento 
técnico, muita criatividade, coragem e disposição iremos 
reverter os resultados educacionais, sendo capazes de 
desempenhar o papel que cabe a cada um de nós que atua na 

área de educação: colaborar para que crianças e jovens 
sejam capazes de ter e perseguir seus sonhos!

Luciana Allan



Ferramentas 
Instituto Crescer

Blog Educartec

Guias Crescer em Rede

Avaliação de práticas 
educacionais inovadoras

Programa Aprender em Rede



www.educartec.org.br





http://institutocrescer.org.br/cresceremrede



AVALIAÇÃO DISPONÍVEL EM WWW.EDUCARTEC.ORG.BR



Programa Aprender em Rede



Objetivo:

Visa fomentar a prática de projetos 
colaborativos online para troca de 
experiências regionais e culturais, 
entre alunos de escolas públicas e 
privadas.

Duração: 2 meses

Início: 25 de agosto

Término: 17 de outubro

Estratégia do Programa: interação com os professores por meio de uma comunidade fechada 
no Facebook, onde direcionaremos os trabalhos e os professores postarão os materiais 
produzidos pelos seus alunos para compartilhamento com outras escolas.



1ª edição:

EFI: Pequenos Chefs

EFII: Eu e meu mundo

2ª edição:

EFI: Contadores de história –
releitura de mitos, contos e fábulas 
brasileiras

EFII: Letra e música – produção de 
paródias de músicas regionais



Novas Tecnologias e Novos Recursos 
para uma Nova Educação

DRA. LUCIANA ALLAN

Contatos:

E-mail: 
luciana@institutocrescer.org.br

Facebook e Linkedln: 
Luciana Allan

mailto:luciana@institutocrescer.org.br

