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MÍDIAS NA EDUCAÇÃO 
3ª OFERTA – NCE/USP (2009)  
CICLO BÁSICO 
ATIVIDADES DO MÓDULO GESTÃO  
INTEGRADA DE MÍDIAS NA EDUCAÇÃO  

 

 

MÓDULO GESTÃO- E1A1 (OBRIGATÓRIA) – Diagnóstico – Resultados e 
Gestão de produtos / FERRAMENTA – FÓRUM  

Prezad@ cursista, 

Você deve ter notado que, no desenvolvimento dos Módulos anteriores, os resultados de seu 

Diagnóstico foram discutidos em termos de cada uma das mídias estudadas. Agora, é momento de 

elaborar uma síntese mais geral, nesse sentido e a partir do que aprendeu nesse Ciclo Básico:  

• Destaque os aspectos que identificou reveladores de potencialidades e de dificuldades para 

o uso das mídias na escola.  

• Identifique as possibilidades de fazer a gestão dos produtos resultantes das atividades 

desenvolvidas na escola, que podem ser objetos virtuais ou concretos, cuja organização 

exige cuidados com registro, armazenamento, recuperação para expor, atualizar em outras 

atividades.  

Como fazer? 

• Poste sua contribuição no Fórum da atividade e comente as participações dos demais 

cursistas. 

 

 

 

MÓDULO GESTÃO- E2A1 (OBRIGATÓRIA) – Esboço do projeto / 
FERRAMENTA – BIBLIOTECA 

Prezad@ cursista, 

Elabore o esboço de um projeto de sala de aula para orientar a sua prática pedagógica no 

encaminhamento de um projeto de aprendizagem dos alunos com o uso integrado de mídias, tendo 

como foco temas relacionados a conteúdos curriculares abordados nos PCN da série em que você 

(professor) atua. 

Na elaboração do esboço do projeto de sala de aula, aponte os seguintes itens: 

• Tema da proposta, 

• Público a ser envolvido - turma (série/ano), professores, coordenadores, a escola, a 
comunidade, 

• Mídias a serem utilizadas, 

• Objetivos (descrever o foco de aprendizagem que pretende propiciar aos alunos), 

• Justificar o porquê deste objetivo e como a utilização das tecnologias escolhidas 
pode reforçá-lo, 

• Metodologia (como fazer): 

• Atores e papéis que deverão desempenhar, 

• Proposta das etapas/ações/dinâmicas a serem realizadas, detalhando o uso 
das mídias nas atividades propostas, 
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• Resultados esperados, 

• Período de realização (cronograma), 

• Critérios de avaliação, 

• Forma de socialização das produções, 

• Referências do material pesquisado. 

 

Como fazer? 

• Assista ao vídeo com imagens indicadoras de possibilidades tecnológicas e midiáticas que 

podem fazer parte do cotidiano escolar (inserido na parte do Módulo referente a esta 

atividade); 

• Reflita sobre a situação de sua sala de aula, suas necessidades, demandas e possibilidades 

para o desenvolvimento do projeto com integração de mídias e tecnologias; 

• Elabore o esboço do seu projeto de sala de aula considerando os itens sugeridos. Se 

necessário, inclua outros comentários; 

• Para facilitar a identificação do cursista e da atividade, coloque nome do arquivo: nome do 

cursista-ativ1; 

• Anexe o arquivo na Biblioteca em Material de aluno no tema “Gestão de tecnologia” e 

subtema “Esboço de projeto”. 

 

 

MÓDULO GESTÃO - E2A2 (OBRIGATÓRIA) – Possíveis 

encaminhamentos / FERRAMENTA – FÓRUM 

Prezad@ cursista, 

A feitura do “Esboço de projeto” poderá evidenciar diversos encaminhamentos, refletindo as 

concepções de ensino e aprendizagem que permeiam o uso pedagógico das tecnologias. Para 

aprofundar a compreensão sobre as práticas pedagógicas que podem favorecer o processo de 

construção do conhecimento do aluno, vamos debater essa questão. 

 

Como fazer? 

• Acesse a produção de alguns (3 a 5) colegas (esboço de projeto); 

• Leia atentamente, procurando identificar os aspectos convergentes e divergentes dos 

projetos; 

• Participe do Fórum da atividade, contribuindo com suas reflexões e questionamentos, 

destacando aquele(s) aspecto(s) que considera ser importante(s) para o processo de 

construção de conhecimento do aluno, a partir do trabalho com projetos. 

 

 

MÓDULO GESTÃO - E3A1 (OBRIGATÓRIA) – Proposta de atividade 
articulada no contexto de sala de aula  / FERRAMENTA – BIBLIOTECA  
Prezad@ cursista, 

Leia com atenção o texto abaixo, pois a atividade envolve uma atuação no contexto exposto. 

Cenário 

Na escola pública da cidade X, existe uma sala equipada com TV, vídeo, uma câmera e uma coleção 

de vídeos e DVDs do Programa da TV-Escola. 
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O diretor dessa escola acaba de ser informado que receberá 10 computadores com acesso à 

Internet. 

 

Diante desta situação, o diretor procura tomar as providências estruturais necessárias para montar 

o laboratório de informática, mas mostra-se preocupado por três motivos. 

 

Primeiro, porque neste momento a escola está iniciando o desenvolvimento de um projeto que visa 

a resgatar a cultura da região, valorizando a produção artística e histórica da comunidade local. A 

realização deste projeto envolve pessoas da escola (alunos, professores, funcionários, gestores) e 

do seu entorno. Segundo, pelo fato de reconhecer a importância do uso das TICs no processo 

educacional, mas de não saber a melhor forma de lidar com as inovações. E, o terceiro motivo, pela 

garantia de que tais inovações, tanto o projeto como o uso das TICs, possam efetivamente 

favorecer o aprendizado do aluno, ou seja, que os conteúdos curriculares possam ser trabalhados. 

 

Para resolver este impasse, o diretor apresenta a situação para os professores, pedindo para que 

sugiram uma proposta de atividade de sala de aula envolvendo o uso das TICs disponíveis. Porém, 

qualquer solução encontrada deverá contemplar em algum aspecto o projeto em desenvolvimento 

com a comunidade. 

 

Você que faz parte do quadro de professores desta escola deverá elaborar uma proposta voltada ao 

seu universo de sala de aula, ou seja, que atenda às especificidades da sua disciplina - sua 

intencionalidade pedagógica, o tempo disponível, o perfil dos alunos e as necessidades deste 

contexto. 

Atividade para ser feita em grupo 

Como fazer? 

• Leia atentamente a situação descrita no cenário; 

• Troque idéias com as colegas do grupo; 

• Elabore a proposta da atividade articulada - conforme o formulário (disponível aqui: 

http://sites.google.com/site/midiaseducacaonce/Home/formulario_ativ_articulada_gestao.doc); 

• Para facilitar a identificação do grupo de cursistas e da atividade, nomeie o arquivo da 

seguinte forma: nome do representante_grupo-ativE3A1; 

• Anexe o arquivo na Biblioteca em Material do Aluno no tema “Gestão de tecnologia”, 

subtema “Atividade articulada”. 

 

Obs: Os grupos deverão ser formados por quatro cursistas (opcionalmente um Fórum poderá 

ser criado para facilitar a montagem dos grupos) e, em cada grupo, deverá ter um cursista 

representante para enviar o formulário da proposta para a Biblioteca - Material do aluno. 

 

 

MÓDULO GESTÃO-  E3A2 (FACULTATIVA) – Estratégias articuladoras 

da dimensão pedagógica e administrativa / FERRAMENTA –  FÓRUM 

Prezad@ cursista, 

Após as leituras indicadas e com base nas experiências vivenciadas, levante possíveis estratégias 

para se trabalhar de forma articulada aspectos pedagógicos e administrativos, fazendo uso das TICs 

no contexto escolar. Apresente algumas sugestões e participe do debate com os colegas da turma 

no Fórum da atividade. 

 

Como fazer? 

• Faça as leituras indicadas e reflita sobre as experiências com o uso das TICs no sistema da 

escola; 
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• Pense em algumas possibilidades – estratégias que podem ser usadas visando à articulação 

entre os aspectos pedagógicos e administrativos; 

• Apresente suas idéias, participando do Fórum da atividade e discuta com os colegas da 

turma. 

 

MÓDULO GESTÃO-  E3A3 (FACULTATIVA) – Conhecendo outras 

possibilidades / FERRAMENTA –  FÓRUM 

Prezad@ cursista, 

Acesse em Biblioteca, Material do Aluno - “Gestão de tecnologia – Atividade Articulada“, os 

formulários elaborados pelos demais grupos da turma, para conhecer outras possibilidades de 

integração entre as TICs e entre os conteúdos curriculares, considerando as características do 

contexto escolar descrito no cenário.  

Como fazer? 

• Depois de ler, faça seus comentários sobre aquilo que lhe chamou mais atenção no Fórum 

da atividade. 

 
 
 
 
 


