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

 

INFORMÁTICA - ETAPA 1 - ATIV 1: O COMPUTADOR E SEU 

FUNCIONAMENTO (OBRIGATÓRIA) / FERRAMENTA - FÓRUM 

Esta atividade corresponde ao “Passo 3” da última atividade do Módulo Introdutório, e deve ser 

feita no fórum da mesma. 
 

 

INFORMÁTICA - ETAPA 1 - ATIV 2: O COMPUTADOR E SEU 

FUNCIONAMENTO (OBRIGATÓRIA) / FERRAMENTA - FÓRUM 

Este fórum tem como objetivo a troca de idéias e informações entre os colegas sobre as 

dificuldades inerentes ao uso do computador, no que se refere tanto às máquinas quanto ao 

conhecimento que devemos ter para bem usá-las. 
Nesse sentido, comente aspectos que julgou importante ter aprendido através do conteúdo do 

Módulo. E em sua vida, o que aprendeu de útil sobre os computadores que acredita ser válido 

socializar? 
Vamos usar também o fórum para, de maneira colaborativa, tirar dúvidas sobre os computadores e 

seu uso. 
Como fazer?  
• Coloque sua contribuição nesse fórum e comente as propostas dos colegas.  

   
 

 

 

INFORMÁTICA-ETAPA2-AtivÚNICA: SISTEMA OPERACIONAL E 

APLICATIVOS (OBRIGATÓRIA) / FERRAMENTA - FÓRUM 

 

Nessa atividade, iremos refletir sobre como escolher aplicativos e recursos de software para uso na 

educação.  
A atividade consiste em organizar um programa de capacitação de seus alunos no uso de algum 

software ou mais de um.  
Para tanto, vamos usar o modelo sugerido pelo Portal do Professor, com os seguintes pontos:  
1) O que os alunos poderão aprender (competências e habilidades a serem desenvolvidas),  
2) Duração da atividade (número de aulas),  
3) Conhecimentos prévios dos alunos,  
4) Recursos complementares (materiais pertinentes ao tema que poderiam ser utilizados – vídeos, 

sites etc.), 
5) Avaliação (como os alunos poderão ser avaliados) e  
6) Estratégias e recursos da(s) aula(s).  
Você poderá enriquecer sua reflexão, desenvolvendo, nos campos sugeridos, pontos como: a 

sequência didática para o aprendizado do software poderia estar relacionada a algum projeto mais 

amplo? Envolveria outras disciplinas/conteúdos além de informática, quais e como?  
Como fazer?  
• Leia o conteúdo do módulo e publique sua contribuição no fórum da atividade.  
• Comente as propostas dos colegas no fórum 
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INFORMÁTICA-ETAPA3-Ativ1: CONECTANDO (FACULTATIVA) / 

FERRAMENTA - FÓRUM 

 

Nesta etapa, o tema para debate é a proteção dos estudantes para um uso eficiente e seguro da 

Internet. 
O que pode afetar o uso apropriado da Internet na educação?  
Neste espaço poderão ser levantados problemas no uso da Internet, assim como soluções para que 

seu uso seja seguro.  
Como fazer?  
• Leia as questões instigadoras (acima) e as colaborações dos colegas. Busque na imprensa e na 

rede notícias relativas a esta temática.  
• Comente, debata, discuta e coloque sua contribuição no fórum da atividade.  
A Internet pode ser uma ferramenta fantástica para ensejar aprendizagem significativa, mas há 

perigos espreitando internautas inexperientes. 

 
 

 

 

INFORMÁTICA-ETAPA3-Ativ2: CONECTANDO: ENSINAR E APRENDER 

EM REDE (OBRIGATÓRIA) / FERRAMENTA - FÓRUM 

 

Estamos chegando ao final deste Módulo. Você teve oportunidade de conhecer o computador em 

seus aspectos de hardware e software, assim como a Internet. 
Cabe agora refletir sobre estas ferramentas e seu potencial impacto no ambiente escolar e na 

educação de modo geral. Como resultado das atividades das quais participou, solicitamos que você 

faça uma breve discussão sobre dois aspectos inter-relacionados: como ensinar e como aprender no 

mundo da cultura digital? Em outras palavras, o que poderá mudar ou já mudou em suas práticas 

pedagógicas a partir do conhecimento e vivência no atual ambiente informático; ao mesmo tempo, 

como você tem procurado aprender nele? 
Nessa direção, vale pensar: no que difere o aprendizado na EAD e na educação presencial; quais 

práticas e estratégias você tem usado para realizar o curso e que recomendaria aos colegas? Teria 

sugestões a dar ao seu tutor e aos responsáveis pelo Mídias na Educação? 
Como fazer?  
• Leia o conteúdo do módulo e publique sua contribuição no fórum da atividade. 
• Comente as propostas dos colegas. 

 
 


