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Sobre o que vamos falar...

MCTIC/SNCT
https://snct.mctic.gov.br/

Agenda ONU
http://www.agenda2030.com.br/

https://snct.mctic.gov.br/
http://www.agenda2030.com.br/


Fonte: https://www.facebook.com/tirasarmandinho/

O que nós temos a ver com isso....

https://www.facebook.com/tirasarmandinho/


Começo de conversa... • Para que precisamos de 
informação?

• Que tipo de recurso mais usa 
para ter acesso à 
informação?

• A ciência pode nos ajudar a 
viver melhor? Por quê?

• Como o tipo de informação 
que você consome lhe ajuda 
a viver melhor?



Exercitando...

WhinderssON x WhinderssOFF | Bebê
https://www.youtube.com/watch?v=4BW3NzLQl9k

• Sobre o vídeo:
o Sobre o quê
o Qual a intenção
o Para quem
o Como a história é 

contada

• Você:
o Gostou
o Compartilharia
o Compraria o produto

https://www.youtube.com/watch?v=4BW3NzLQl9k
https://www.youtube.com/watch?v=4BW3NzLQl9k


InterpretAÇÃO...
1. De acordo com o comercial, o 

que significa estar ON e estar 
OFF?

2. O anunciante indica que você 
deve estar como?

3. Como você está?
4. Qual/com quem é o 

compromisso do anúncio?



Dar um Google...
• Cresce o uso do celular como 

principal meio de acesso à 
internet.

• A procura por notícias 
aumenta, mas predomina a 
busca por comunicação e 
entretenimento.

• Exposição a riscos 
(discriminação, violência).

• Expressiva relação com 
conteúdos mercadológicos.TIC Kids Online Brasil - 17/09/2019

https://cetic.br/media/analises/tic_kids_onlin
e_brasil_2018_coletiva_de_imprensa.pdf

https://cetic.br/media/analises/tic_kids_online_brasil_2018_coletiva_de_imprensa.pdf


O que o curso de Pedagogia da UEMG/Poços de 
Caldas tem feito?

Produção dos alunos do 2º núcleo formativo do Curso de Pedagogia, unidade Poços de Caldas, desenvolvida na 
disciplina de “Educação e tecnologia: sociedade da informação e do conhecimento”, em agosto e setembro de 2019.

Consome Compara Analisa, questiona

***Trabalhando para que TOD@S vocês tenham acesso a uma educação que lhes ajudem a 
usar informações para con/viver melhor consigo, com os outros e com o mundo. 



Em nome do curso de Pedagogia da UEMG/Poços de 
Caldas...

Muito obrigada e até a 
próxima!!!!!


