
 

 
 
 

           

BEM-VINDO AO NOSSO CURSO 
 
 

 

“Ninguém sabe tu-

do. De um lado, 

sempre se pode 

ensinar algo a al-

guém e, de outro, 

as tecnologias nos 

trazem a oportuni-

dade de poder 

aprender com ou-

tros, próximos ou 

distantes de nós.” 
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APRESENTAÇÃO 
     
   

 

 
O presente curso busca da compreender  
os fatores que configuram a cultura das 
nossas crianças e jovens, de modo a nos 
tornarmos mais afins a uma atuação em 
conjunto com esses alunos, proporcionan-
do, assim, um uso mais útil e significativo 
das tecnologias para que eles sejam mais 
capazes de contemplar seus desejos e ne-
cessidades. 

 
 

Carga Horária de 60 

horas, sendo: 

 

32 horas presenciais; 

28 horas na plataforma E-proinfo  

 

 

. 

 

 

OBJETIVO  

Compreender o papel da escola frente a 

cultura digital, dando-lhes condições de utilizar-

fem as novas mídias sociais no ensino. 

. 

REQUISITOS  NECESSARIOS  
 
 

 

Ser professor da rede pública de ensino; 

Ter acesso a internet em casa ou na escola; 

Ter    disponibilidade    para    acessar    o con-

teúdo on-line  

 

 

       CRONOGRAMA 

Dia: 25/01/2016 Introdução à Plataforma 

Orientações Gerais aos Cursistas 

DIA 18/02/2016-  
Cultura Midiática e Escola 
O trabalho com a plataforma 
O livro Digital;  
A imagem da Escola 
A escrita reestrutura a Consciência 
Lidando com os erros e as diversidades; 
Superando preconceitos e aceitando as 
diversidades 
CULTURA DAS REDES: MAPEAMENTOS 
FUNDAMENTAIS 
MÍDIAS SOCIAIS E ESCOLA - CAMI-
NHOS PARA A CIDADANIA 
Dia 16/03/2016- Dia: 23/03/2016 
Apresentação das redes sociais e as possi-
bilidades de uso didático das mesmas.Os 
perigos das redes sociais – O problema da 
Calunia, Difamação e Injuria no dia-a-dia e 
no ambiente escolar 
O facebook e suas potencialidades peda-
gógicas  
O facebook e suas potencialidades peda-
gógicas  
(ou interação) na rede 
DIA: 12/04/2016- 
O whatsapp – E o seu potencial pedagógi-
co  
O Twitter – E o seu potencial pedagógico 
Dia: 11/05/2016 
Postagens das atividades atrasadas e ori-
entações de atividades finais  
Dia: 06/06/2016 
Encontro de Fechamento de Curso  

https://www.google.com.br/search?q=whatsapp&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi82570-aHKAhVGQpAKHX0FA98QvwUIGigA

