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Qual o cenário? 

Qual a necessidade? 

Qual o diferencial?



3O mundo globalizado... 
A internet ligando o mundo



Evolução tecnológica

GERAÇÃO 

TEXTUAL
GERAÇÃO 

ANALÓGICA 
GERAÇÃO 

DIGITAL

livros, revistas, 
apostila, carta 

(correio tradicional).

imagem, desenho, 
jogos, rádio, 

televisão, telefone, 
fax, áudio (fita k7).

hipertexto, multimídia, 
correio eletrônico, 

lista de discussão, chat 
videoconferêcia....



Tecnologias de ontem, de hoje... 
Velhas e novas tecnologias – uma simples questão de tempo



Softwares  
Aplicativos 
Recursos web

Múltiplas 
Opções e 
Possibilidades 



Participantes da aldeia global

Não estamos sozinhos



Geração digital



O que esses olhinhos expressam?

Curiosidade 

Surpresa 

Descoberta 

Fascínio 

Interesse Conhecimentos 



O que esses 
dedinhos 
apontam?

Destreza 
Raciocínio  
Reflexão  
Concentração 
Adequação 
Produção  
Construção 

Habilidades 
cognitivas

Manejo a 

ferramenta



O que esse sorriso revela?

Habilidades socioemocionais 

Eu quero! 

Eu posso!

Envolvimento 

Disposição 

Adequação  

Determinação



O querem essas mãos? 

O que esperam? 

O que podem?

Ser 

Conhecer

Fazer

Sentir para aprender a conhecer, a 
ser, a fazer  

e a viver juntos... 

//ppt/slides/Tics.pptx


Sociedade da Informação e Conhecimento:                           
novo paradigma educacional, nova postura do professor!

❑ O professor está envolvido com processos múltiplos do 
conhecimento que pressupõe flexibilidade, interatividade, 
adaptação, colaboração  e cooperação.  

❑ O aluno passa a ser o gerenciador do seu próprio conhecimento, 
sendo o professor o provocador cognitivo nessa construção do 
saber. 

❑ O professor deve criar situações-problemas para serem 
explorados e resolvidos, ou seja, gerar desafios para os alunos. 



Tecnologias novas 
Velhos hábitos 



O que sustenta  
velhas e novas práticas?

http://agora-espacoreflexivo.blogspot.com.br/2011/11/administracao-escolar-x-gestao-escolar.html

Paradigmas 
Tradicional Emergente

http://sujeitossabereseconhecimento.wikispaces.com/Quebrando+paradigmas...





Modo de produzir na escola com as TDIC 

❑ Autoria coletiva, colaborativa e cooperativa 

❑ Interação  
❑ Trabalho em rede

❑ Novas maneiras de explorar a realidade 

❑ Novos espaços para aprender 

❑ Novos padrões éticos para incorporar 

❑ Novos desafios humanos e profissionais



A Integração  
das Tecnologias  

na Educação



Qual paradigma assumir?  

NOVOS CENÁRIOS, NOVAS NECESSIDADES:  
novas atitudes

Estamos preparados?


