
 

 

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS  

PARA A APRENDIZAGEM AO LONGO 

DA VIDA 

Profa. Dra. TERESA CRISTINA JORDÃO 





http://www.youtube.com/watch?v=Govj6R-USBM 

 

 

 Aprendem de forma diferente! 

Atentos à nova geração! 

 Relacionam-se com as 

informações, com o 

conhecimento e com o mundo 

de forma muito peculiar. 
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-  Ferramentas  

adaptativas 

Fonte:Porvir 





 

 Preparar o aluno para lidar com a quantidade 

enorme  de informações disponíveis; 

 

 Administrar problemas mais complexos; 

 

 Desenvolver habilidades exigidas pelo mercado 

de trabalho; 

 

 Envolver o aluno numa busca constante de 

conhecimento – dentro e for a da escola 

 

O que é a Educação 3.0? 



 

 Não está somente dentro da instituição de 

ensino; 

 

 Os conteúdos não estão na sala de aula, estão 

nos dispositivos; 

 

 O tempo na sala de aula deve ser considerado 

como um “tempo raro” e deve ser 

aproveitado como tal. 

O que é a Educação 3.0? 



 

 Reflexões e 

compartilhamento de 

ideias e opiniões; 
 

 Trabalho em equipe; 
 

 Resolução de problemas 

complexos; 
 

 Produção de 

conhecimento:  

AUTORIA. 

 

O “tempo raro” da sala de aula 



Como preparar o aluno para aprender 

ao longo da vida? 



REPENSAR SUA PROPOSTA DE AULA 

 

 Refletir sobre as estratégias pensando no 

desenvolvimento de Competências e Habilidades; 

 

 Escolher os recursos didáticos e estratégias que 

propiciem uma aprendizagem autônoma e 

participativa; 

 

 Analisar criticamente a inserção das TIC. Quais 

ferramentas e em quais momentos podem contribuir; 

 

 Imaginar formas contextualizadas e criativas de 

preparar suas aulas. 

Educadores. O que fazer? 



 Personalização da aprendizagem 

 
• Os alunos são orientados durante seu caminho 

de aprendizagem 

 

 Aprendizagem baseada em Projetos 

 
• Contetualização; 

• Atividades inseridas em uma proposta para a 

solução de problemas mais amplos. 

 

 

Proposta para uma escola 3.0 



- Articulador de interesses, ideias, projetos; 
 

- Trabalha em conjunto com outros professores; 
 

- Utiliza as tecnologias da informação e 

comunicação para facilitar o processo de ensino 

e aprendizagem; 
 

- Envolve os alunos numa busca constante por 

conhecimento; 

 

O Papel do Professor na 

Educação 3.0 



- Está sempre atento ao que o mercado de 

trabalho está exigindo dos profissionais; 
 

- Vive em constante “planejar” e “replanejar”, 

adequando os momentos da sala de aula 

conforme os interesses do grupo; 
 

- Contextualiza a aprendizagem…. 

 

O Papel do Professor na 

Educação 3.0 



 

 

“Sem ir muito longe, acho que já é possível dizer que 

a educação do futuro não vai ter uma divisão clara do 

que é presencial e do que é on-line. Vamos ver isso de 

maneira integrada” (Rob Kadel ) 

Modalidades de Ensino e Aprendizagem 

Presencial Online 

Semipresencial 
Flipped classroom 

Sala de Aula invertida 

Modalidades 



Office Mix 
Permite a criação de aulas, exercícios e outras atividades. Acoplada ao PowerPoint 

http://mix.office.com 
 

LCDS (Learning Content Development System)  
Ferramenta gratuita da microsoft para criação de conteúdos em scorm (jogos, atividades 

interativas, exercícios etc). Em Português 

http://www.microsoft.com/learning/en-us/lcds-tool.aspx#tab1 
 

SmartBuilder 
Permite a criação de atividades em Flash de forma mais simples.  

http://www.smartbuilder.com/product/smartbuilder 
 

Izzui 
Para a criação de sites ou cursos como aplicativos do Facebook 

http://landing.izzui.com/ 
 

MOS  
Permite a criação de conteúdo offline (gratuito) 

http://www.mindonsite.com/en/produits/mos-solo/ 

 

Ferramentas online para criar 

 seu próprio conteúdo 
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Milhares de recursos digitais disponíveis gratuitamente para apoiar a educação 

integral.                               

         http://www.escoladigital.org.br 

Recursos digitais para apoiar a aprendizagem 



• Na área de pesquisa do site, escolha os campos que podem auxiliá-lo a encontrar o material 

que está procurando. Em nosso exemplo, vamos escolher a disciplina CN-Ciências,  o tema 

curricular Ser humano e Saúde, para o 8o. Ano e tem que ser um jogo para ser jogado 

individualmente. 

• Após definir as informações da sua busca, basta clicar no botão Buscar 

      

 

Como fazer buscas na Escola Digital 



•  Serão exibidas diversas opções de recursos relacionados à disciplina e tema curricular 

selecionado. Em nosso exemplo, vamos escolher o objeto chamado Jogo da Pirâmide dos 

Alimentos 

 

 

Como fazer buscas na Escola Digital 



•  Ao clicar sobre o título do objeto, você terá acesso à uma ficha contendo diversas 

informações sobre este objeto. Para acessá-lo, basta clicar sobre sua imagem na lateral 

direita da tela. 

 

 

Como fazer buscas na Escola Digital 



• Jogo Pirâmide dos Alimentos 

 

 

Como fazer buscas na Escola Digital 



 

Busca refinada 

 

Na área de pesquisa do site, escolha os campos que podem auxiliá-lo a 

encontrar o material que está procurando. Em nosso exemplo, vamos escolher 

a disciplina: Física, o Tema curricular: Movimentos – Grandezas, variações 

e conservações e o Ano/série: 1a. série do EM. 

 

 

Como fazer buscas na Escola Digital 



 

Busca refinada 

 

• Porém, preciso detalhar um pouco 

mais a minha busca, pois é muito 

importante que o objeto esteja em 

Português, que seja gratuito, e que 

possa ser acessado offline. Desta 

forma, devo clicar no botão Veja 

mais opções de busca. Serão abertas 

outras opções de refinamento da 

minha busca. 

• No campo  Idioma, devo escolher a 

opção Português, no 

campo Uso, devo escolher a 

opção gratuito e no 

campo Disponibilidade, devo 

escolher a opção Offline 

• Após definir as informações da sua 

busca, basta clicar no botão Buscar 

 

Como fazer buscas na Escola Digital 



 

Busca refinada 

 

• Serão exibidas diversas opções 

de recursos relacionados aos 

ítens solicitados em sua busca. 

Em nosso exemplo, vamos 

escolher o objeto 

chamado Movimento de 

Projéteis 

• Ao clicar sobre o título do 

objeto, você terá acesso à uma 

ficha contendo diversas 

informações sobre este ele. 

Para acessá-lo, basta clicar 

sobre sua imagem na lateral 

direita da tela. 

 

Como fazer buscas na Escola Digital 



Como fazer buscas na Escola Digital 



Busca: Outros Recursos 

 

Se você precisa encontrar recursos digitais relacionados ao ENEM ou 

Vestibular, basta acessar a Área Outros Recursos e escolher a opção 

ENEM/Vestibular. 

Será exibida uma lista de recursos diretamente relacionados ao tema. Em 

nosso exemplo, vamos escolher o recurso: Estação Curiosidade. Aproveite! 

 

Como fazer buscas na Escola Digital 



Busca: Outros Recursos 

 

Se você precisa encontrar recursos digitais relacionados ao ENEM ou 

Vestibular, basta acessar a Área Outros Recursos e escolher a opção 

ENEM/Vestibular. 

Será exibida uma lista de recursos diretamente relacionados ao tema. Em 

nosso exemplo, vamos escolher o recurso: Estação Curiosidade.  

 

Como fazer buscas na Escola Digital 



Busca: Outros Recursos 

 

Será exibida uma lista de 

recursos diretamente 

relacionados ao tema. Em 

nosso exemplo, vamos 

escolher o recurso: Estação 

Curiosidade.  

 

Como fazer buscas na Escola Digital 



 

Busca: Por tipo de Mídia 

 

Quando estivermos procurando por um 

recurso de um determinado tipo de mídia, 

podemos acessar diretamente a barra de 

busca por tipo de mídia que fica no rodapé 

da página. 

Escolhendo, por exemplo, o tipo de mídia 

Animação, será exibida uma lista de 

recursos deste tipo. Podemos escolher o 

recurso O Ciclo da Água e teremos acesso à 

animação. 

Como fazer buscas na Escola Digital 



Alunos como autores e produtores de 

conhecimento para si e para outros jovens. 

 

Importância do processo complexo de produção 

do conhecimento. 

 

Usando ferramentas de autoria 



Alunos Autores 
Aplicativos gratuitos para criação pelos alunos 

 



Alunos Autores 
Aplicativos gratuitos para criação pelos alunos 

 



Exemplos de sites 

que permitem a 

criação de 

Infográficos  

 gratuitos 

Alunos Autores 
Aplicativos gratuitos para criação pelos alunos 

 



Alunos Autores 
Aplicativos gratuitos para criação pelos alunos 

 



 

Calaméo: http://www.calameo.com/ 

Revistas, livros, catálogos para tablets 

 
 

Alunos Autores 
Aplicativos gratuitos para criação pelos alunos 
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AutoCollage: http://pil-network.com/ 

Montagens com imagens 

 
 

Alunos Autores 
Aplicativos gratuitos para criação pelos alunos 
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Moviemaker: http://pil-network.com/ 

Criação de vídeos 

 
 

Alunos Autores 
Aplicativos gratuitos para criação pelos alunos 
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Photo Story: http://pil-network.com/ 

Criação histórias com imagens 

 
 

Alunos Autores 
Aplicativos gratuitos para criação pelos alunos 
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Storybird: http://storybird.com/ 

Criação de histórias digitais 

 
 

Alunos Autores 
Aplicativos gratuitos para criação pelos alunos 

 

http://storybird.com/
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Toondoo: http://toondoo.com/ 

Criação de histórias em quadrinhos 

 
 

Alunos Autores 
Aplicativos gratuitos para criação pelos alunos 
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Kodu: http://pil-network.com/ 

Criação de jogos 3D 

 
 

Alunos Autores 
Aplicativos gratuitos para criação pelos alunos 
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Cuidando de sua imagem 

virtual 



Cuidando da sua imagem virtual 

 

“Você é aquilo que compartilha!” 

 

"Tuitar pelos cotovelos só é vantagem para quem não 

tem nada a perder.” 

 

“Você é responsável por si e também por aquilo que 

constrói no mundo do outro." 

 

 

 



 

 

Cuidado com comentários preconceituosos. A 

internet é uma praça pública 

 
Jovem condenada por comentários sobre nordestinos quando 

Dilma foi eleita. Pena: 1 ano e 5 meses de reclusão, convertidos 

em prestação de serviço comunitário 

 

Juiza que a condenou afirma: “Reconheço que as consequências 

do crime foram graves socialmente, dada a repercussão que o 

fato teve nas redes sociais e na mídia [...]. O que se pode 

perceber é que a acusada não tinha previsão quanto à 

repercussão que sua mensagem poderia ter. Todavia, tal fato 

não exclui o dolo. 

Cuidando da sua imagem virtual 



No trabalho 
 
 

“Dois rapazes, um da região de Campinas, outro de 

Piracicaba, acabaram demitidos por justa causa após 

postagens inconsequentes. 

O primeiro publicou no Orkut que estava furtando 

notas fiscais da empresa onde trabalhava. O segundo 

postou no Youtube um video em que dava cavalos de 

pau com a empilhadeira da empresa. 

Ambos entraram com ações na Justiça do Trabalho a 

fim de reverter o caráter da demissão, mas 

perderam.” 
Fonte: Folha de São Paulo – 30/jan/2011. 

 

 

 

 

Cuidando da sua imagem virtual 



No trabalho 
 

 

“Em março de 2010, ao festejar a vitória do 

Corinthians, o diretor comercial da Locaweb postou 

uma mensagem ofensiva à torcida do São Paulo 

Futebol Clube no seu Twitter. Essa atitude, 

aparentemente comum entre os torcedores na vida 

off-line, motivou sua justa demissão, pois, de forma 

impensada, ele envolveu o nome da empresa em que 

trabalhava – a Locaweb é uma das patrocinadoras do 

SPFC." 
 

Fonte: Livro Etiqueta 3.0 
 

- Exemplo: http://www.youtube.com/watch?v=I6KMJaX3hUM (Enfermeira) 

- http://www.youtube.com/watch?v=rvzaSw6oxcM&feature=related (demitida pelo FB) 

 

 

Cuidando da sua imagem virtual 
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http://www.youtube.com/watch?v=I6KMJaX3hUM
http://www.youtube.com/watch?v=rvzaSw6oxcM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rvzaSw6oxcM&feature=related


No trabalho 
 
 

Os processos seletivos para vagas em instituições 

incluem pesquisa nas redes sociais como um dos passos 

da avaliação do candidato; 
 

Faça uma análise crítica das informações e fotos 

publicadas no seu mural. É esta a imagem que você 

está querendo passar? 
 

Lembre-se, uma vez publicado, mesmo que você tire 

do seu perfil, já pode ter sido copiado por milhares de 

pessoas. 

 

 

Cuidando da sua imagem virtual 



Recursos disponíveis para orientação 

 

http://www.safernet.org.br 

Orientar sempre é a melhor opção 

Safernet: Ong destinada 

a orientar sobre uso 

seguro da internet, além 

de denunciar e oferecer 

ajuda às vítimas. 

 



Recursos disponíveis para orientação 
 

http://www.internetsegura.org 

Movimento Internet 

Segura:  apoiada por 

empresas corporativas e 

traz informações claras 

sobre segurança na 

internet para jovens e 

pais. 

Microsoft, Redecard, 

Visanet, Americanas, 

Marisa, Philips etc 

Orientar sempre é a melhor opção 



Recursos disponíveis para orientação 
 

http://helpline.org.br ou     http://www.canaldeajuda.org.br 

 

O HelpLine Brasil oferece 

gratuitamente orientação 

psicológica sobre os perigos 

da Internet. O serviço é 

inédito e tem como público 

alvo crianças e jovens, bem 

como pais e educadores. 

Credenciado pelo Conselho 

Federal de Psicologia. 

Orientar sempre é a melhor opção 



Recursos disponíveis para orientação 

 
Central de Proteção e Segurança – Microsoft 

http://www.microsoft.com/pt-br/security/default.aspx 

Para quem usa Windows, dicas de sistema de como proteger o 

computador. 

 

Cartilha Cert – Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de 

Incidentes de Segurança no Brasil 

http://cartilha.cert.br/ 

Cartilha traz orientações sobre segurança 

Orientar sempre é a melhor opção 
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Safernet: http://www.safernet.org.br/site/denunciar 

 

Policia Federal: http://denuncia.pf.gov.br/ 

 

Disque 100: telefone Polícia Federal para denunciar 



Obrigada 

teresa@ticeduca.com.br 

http://www.ticeduca.com.br 
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