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• 23/10 – Sábado, 8h às 17h
• Intervalos:

• 9h30 às 9h50 (café da manhã)
• 12h às 13 (almoço) 
• 15h15 às 15h30 (café da tarde)

• Apresentações pessoais
• Apresentação da disciplina:

• Tópicos e cronograma
• Material de estudos
• Atividades avaliativas
• Google Grupos
• Blog

• Encerramento do encontro (vídeo).



Eu sou...



• Tópicos e cronograma

Tópicos:
• Tecnologia e educação: desmistificando conceitos.
• A tecnologia vista como processo humano e a relação 
sócio-educacional. 
• Meios tecnológicos aplicados à educação: vídeo, áudio, 
TV, computador, rádio, cinema educativo, fotografia. 
• O campo da formação de professores e as novas 
tecnologias na educação presencial e EaD. 
• Aspectos tecnopedagógicos do uso de tecnologias, 
organização, desenvolvimento e implantação de projetos 
tecnológicos em espaços educacionais. 

Datas:
23 de outubro (8h)
05 de novembro (4h) EaD
06 de novembro (8h)
19 de novembro (4h) EaD
20 de novembro (8h)



• Material de estudos e atividades avaliativas

Material de estudos:
• O campo da tecnologia educacional: algumas 
propostas para sua re-conceitualização – Mariana 
Maggio, 1997.
• Utilizar novas tecnologias – Philippe Perrenoud, 
2000.
• Web 2.0 - A máquina somos nós (vídeo)

Atividades avaliativas:
1. Produção pessoal acerca do material de estudos 

(postar no blog até 06/11 – 20 pts.)
2. Pesquisar uma/s ferramenta/s da web 2.0 e 

elaborar uma produção que fale sobre o seu uso 
na educação (postar no blog até 20/11 – 30 pts.)

3. Blog (finalizado com todas as produções acima 
até 20/11 – 50 pts.



Página do grupo: 
http://groups.google.com.br/group/inovacoes-
tecnologicas-na-educacao?hl=pt-br

E-mail do grupo: 
inovacoes-tecnologicas-na-
educacao@googlegroups.com

Nosso canal de comunicação! É preciso ser 
cadastrado(a). Criem uma conta de email no 
Gmail.
• Primeiro acesso
• Preencher perfil
• Experimentar a ferramenta



www.blogspot.com/



Stand by Me - Playing for Change 

http://www.youtube.com/watch?v=nh7YyoDD138

Acesso em: 26 set. 2010.
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