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

 

INTRODUTÓRIO-ETAPA1-Ativ1 (OBRIGATÓRIA) - Apresentação / 

FERRAMENTA - FÓRUM 

Neste espaço (fórum), fale um pouco sobre você: diga-nos seu nome, cidade onde nasceu e onde 

vive atualmente, conte-nos um pouco sobre sua trajetória profissional, suas expectativas em 

relação a este curso e ao módulo introdutório e quais são seus passatempos favoritos, quando não 

está na escola. Note que não é a apresentação de seu currículo  

 
 

INTRODUTÓRIO-ETAPA1-Ativ2 (OBRIGATÓRIA) – Dados cadastrais / 

FERRAMENTA - FÓRUM 

Prezad@ cursista 

 

Até de 07 de maio, aproveitaremos a oportunidade para ATUALIZAR OS DADOS DE TODOS OS 

PARTICIPANTES. O objetivo que temos para esta solicitação é GARANTIR QUE TODOS sejam 

alocados em suas salas virtuais.  

Para tanto, pedimos que todos respondam o questionário publicado no LINK: 

http://midiasnaeducacao.questionform.com/public/M%C3%ADdias-na-Educa%C3%A7%C3%A3o  

(Obs.: copie o link acima na barra de endereço de seu navegador e depois tecle em "enter". E não 

esqueça de teclar em “enviar” na página informada, após o preenchimento dos dados.) 

Além disso, verificaremos na prática a funcionalidade dos e-mails, evitando problemas com dados 

inválidos, firewalls e bloqueadores até então registrados por nossa equipe. 

 
 

INTRODUTÓRIO-ETAPA1-Ativ3 (OBRIGATÓRIA) – Conhecendo-nos 

melhor / FERRAMENTA – ENQUETE E FÓRUM 

Prezad@ cursista, 

Para nós do NCE/USP é muito importante conhecê-los, enquanto grupo, pois isso permite que 

façamos eventuais adaptações em termos de conteúdos (atividades) e procedimentos de trabalho. 

Assim, gostaríamos que você respondesse a uma enquete (perguntas com alternativas), disponível 

no ambiente. 

COMO ACESSAR A ENQUETE 

Escolha “Interação”, no menu do e-ProInfo 

• Depois clique em “Enquete” 

• Escolha sua opção 

• E, por fim, tecle em “votar”. 

Obs:a) Note que tem 20 questões e cada resposta só será enviada ao se teclar em “votar”. 

b) A tela mostra apenas cinco questões de cada vez, por isso é necessário teclar nos números de 

página da enquete (no canto inferior esquerdo da tela), para avançar. 
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Agradecemos muito sua participação e respostas. Essa é a última atividade antes do trabalho 

com o conteúdo efetivo do Módulo Introdutório. 

Gostaríamos ainda que você nos conhecesse mais (quem somos, nossa experiência no campo do 

ensino e da pesquisa etc.), por isso sugerimos que você visite o site do NCE/USP, nesse endereço: 

http://www.usp.br/nce/ e também o blog que montamos ligado ao Mídias na Educação 

(http://midiaseducacao.blogspot.com/). Neste espaço você encontrará noticiais sobre comunicação 

e educação, trabalhos e comentários de cursistas, entre outros conteúdos. Em caráter 

facultativo, registre sua opinião ou sugestões nesse Fórum. 
 

INTRODUTÓRIO-ETAPA1-Ativ4 (FACULTATIVA) – Conhecendo o Portal 

do Professor / FERRAMENTAS – PORTAL DO PROFESSOR E FÓRUM 
Prezad@ cursista 
 
Nossa última atividade da Etapa 1 será acessar e realizar uma tarefa relacionada ao Portal do 
Professor do MEC. Inicialmente: 

• Acesse o Portal do professor(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/) 
• Localize a opção Espaço da Aula 
• Clique na opção Sugestões de aulas 
• Navegue pelas sugestões de aula e selecione uma delas para aprofundar a análise. 

 
Aulas sugeridas: 

• O Rio e a paisagem 
(http://www.eproinfo.mec.gov.br/webfolio/Mod83230/pdf/sugestoes_aulas1.pdf) 

• Viagem ao fundo do mar 
(http://www.eproinfo.mec.gov.br/webfolio/Mod83230/pdf/sugestoes_aulas2.pdf) 

• O Bafômetro e o Número de Oxidação 
(http://www.eproinfo.mec.gov.br/webfolio/Mod83230/pdf/sugestoes_aulas3.pdf) 

Agora, veja o Fórum (Atividade 4) que tem o nome de sua cidade, conforme o quadro a seguir, e 
discuta com seus colegas e tutores, quanto à aula escolhida: 

1. Quais as sugestões analisadas? 
2. Quais os recursos tecnológicos utilizados? 
3. A sugestão de aula prevê o uso de diferentes mídias? Quais? 
4. O que você gostaria de perguntar ao professor que desenvolveu essa sugestão? 

Quadro de Fóruns por Cidade do cursista: 

VER NO AMBIENTE 
 

 

INTRODUTÓRIO-ETAPA2-Ativ1 - Refletindo sobre a mudança 

(FACULTATIVA) / FERRAMENTA – FÓRUM 

Tomando como referência os textos da Etapa 2 do Módulo Introdutório, elabore uma reflexão, a ser 

postada nesse Fórum, abordando, pelo menos, os seguintes pontos: 

- Baseando-se na sua experiência profissional como educador(a) e no contato que você mantém 

com colegas educadores, com alunos e com a comunidade, como se evidencia o impacto das 

mudanças tecnológicas e culturais sobre as formas de ensinar e aprender? 
- O que a sua escola e os profissionais que nela atuam têm feito no sentido de se adaptar a esse 

contexto de mudanças?  

Como fazer? 

Use o Fórum também para discutir com seus colegas e com o tutor, construindo a comunidade de 

aprendizagem da turma.  
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INTRODUTÓRIO - ETAPA 2 - Ativ 2: Emancipação digital/midiática 

(OBRIGATÓRIA) / FERRAMENTA – FÓRUM 

 

Na Etapa 2 do Módulo Introdutório, é feita a seguinte afirmação: 

“É imprescindível ressignificar as idéias de Paulo Freire para o mundo digital. É preciso criar 

condições para que os alunos das escolas públicas tenham condições de ler o mundo digital e 

reescrever a sua própria história; a história do mundo e da sociedade conectada, na qual ele 

se encontra inserido.” 
Com base nela, na leitura do conteúdo da Etapa 2 do Módulo Introdutório e na sugestão de leitura 

de um dos textos recomendados, o da professora Margarita Victória Gómez 

(http://www.usp.br/nce/wcp/arq/textos/144.pdf), pesquise na sua comunidade ou na Internet e 

relate uma experiência de alfabetização digital ou midiática em que se evidencie o sentido 

emancipatório do trabalho pedagógico. Dica: a partir do Portal do Professor 

(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/), pelo caminho Links >> Projetos de escola, você poderá 

conhecer vários projetos desenvolvidos em escolas. 

Justifique sua escolha a partir de aspectos relacionados aos objetivos e à metodologia empregada 

no projeto. 

Como fazer? 

Publique sua resposta no Fórum e comente algumas respostas dos colegas 
  
 

 

 

INTRODUTÓRIO-ETAPA3-AtivÚNICA - Mídias no contexto da ação 

pedagógica (OBRIGATÓRIA) / FERRAMENTA - FÓRUM 

 

Os meios de comunicação exercem uma influência avassaladora na população. Só vinte por cento 

das pessoas lêem jornal, enquanto noventa e cinco por cento vêem televisão e ouvem rádio.A 

televisão e o rádio dizem que só querem entreter, mas, ao mesmo tempo, vão disseminando idéias, 

emoções, valores. Eles educam informalmente, continuamente, voluntariamente, porque ninguém é 

obrigado a ouvir e assistir. Sabem como comunicar-se com a população, captar suas ansiedades e 

desejos. 

A escola não pode continuar ignorando esses meios: precisa discuti-los, analisá-los e utilizá-los. 

Este é o propósito desta etapa do Módulo Introdutório: discutir sobre os meios de comunicação e de 

informação e como utilizá-los melhor dentro e fora da escola. 

 

Nesta etapa iremos conhecer e identificar as relações entre a comunicação e a educação. 

Levando em consideração a leitura dos textos de referência Etapa 3 do Módulo, Introdutório, 

elabore uma reflexão a ser postada nesse Fórum, abordando: 

• As novas formas de aprender e ensinar com o uso das mídias destacando a  

postura de leitor crítico e de autoria; 

• O papel das mídias na educação (TV, rádio, cinema, computador, Internet); 

•As diferentes linguagens e formas de representação do pensamento; 

O desenvolvimento da visão integradora das mídias na prática docente. 

 

Como fazer? 

Após a leitura dos textos de referência publique sua contribuição no fórum e procure debater com 

os colegas acerca. 

Bons estudos! 
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INTRODUTÓRIO-ETAPA4-Ativ1 (FACULTATIVA) - Reflexão sobre a 

própria aprendizagem / FERRAMENTA – DIÁRIO DE BORDO OU FÓRUM 

Destaque aquilo que foi significativo para sua aprendizagem neste Módulo e as dificuldades que 

encontrou, como foram superadas ou não. Retome suas reflexões registradas nas etapas  

anteriores e pense em como caminhou, quais principais idéias ou conceitos foram importantes em 

sua caminhada e quais atalhos necessitou tomar para sua chegada até aqui.  

 

Reflita sobre sua trajetória de aprendizagem nestas últimas semanas:  

• O que aprendeu?  

• Quais dificuldades foram encontradas? Quais foram superadas?  

• Como superou as dificuldades?  

• Este caminho é o início ou a chegada? 

 

Como fazer? 

Coloque sua contribuição no fórum ou Diário de Bordo e discuta com os colegas no fórum. 

 
 

 

 

INTRODUTÓRIO-ETAPA4-Ativ2 (e INFORMATICA-ETAPA1-Ativ1)  - 

Diagnóstico (OBRIGATÓRIA) / FERRAMENTAS – BIBLIOTECA E FÓRUM 

 

Um dos objetivos centrais do Mídias na Educação é instaurar um processo de aprendizado para que 

nos tornemos capazes de conceber uma intervenção prática (projeto). Esta poderá ressignificar o 

trabalho pedagógico, a partir de visão acerca da importância da comunicação e suas tecnologias 

para a educação. 

Para uma boa intervenção, o primeiro passo é saber o que existe na realidade da escola em termos 

de equipamentos, estrutura física e programas/projetos envolvendo o uso das tecnologias e mídias. 

A partir disso, poderemos avaliar as condições existentes no que concerne às potencialidades e 

obstáculos para a feitura de um projeto de uso integrado das mídias na escola. 
 

Nesse sentido, propomos a seguinte atividade: 

 

Passo 1 - Preencha o Formulário de Diagnóstico que o tutor deverá lhe enviar por email ou faça o 

download do mesmo, a partir desse endereço: 

http://midias.educacao.nce.googlepages.com/formulario_diagnostico_etapa4.doc. 

 

Publique-o na Biblioteca-Material do Aluno, conforme as seguintes instruções: 

• Preencha o Formulário de Diagnóstico com dados referentes à sua escola. Oformulário pode 

ser acessado na caixa postal do seu e-mail, para onde deve ter sido enviado pelo tutor 

como arquivo em anexo. Você precisará levantar esses dados junto à Direção, Coordenação 

e colegas professores. 

• No caso de haver mais de um professor da escola participando do curso, será necessário 

preencher apenas um formulário. No campo "Nome do cursista", coloque o nome dos 

cursistas que participaram do preenchimento. 

• Salve o arquivo do formulário preenchido em formato MS-Word. Não utilize espaços ou 

caracteres especiais para nomear o arquivo. No nome do arquivo deve constar a expressão 

"diagnostico" (sem acento) e o nome do cursista que fará a publicação: Ex: 

Diagnosticorafael.doc 

• Publique o Formulário preenchido na Biblioteca-Material do aluno, no Tema:Etapa 4, 
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Subtema: Formulário de diagnóstico. 

• No caso de constar mais de um nome de cursista no Formulário, basta que um deles o 

publique, mas informe dados que o fizeram no texto do formulário. 

 

Passo 2 - Utilize o Fórum da atividade para comentar os dados do diagnóstico que você preencheu, 

observando o que esses dados representam em termos de potencialidades e obstáculos em vista de 

um projeto de ação pedagógico que pretenda incorporar o uso das mídias. Note que: 

• A participação no Fórum é individual. Não esqueça de comentar os textos publicados pelos colegas 

no Fórum. 

 

Passo 3 (que será considerado a primeira atividade do Módulo Informática): comente no fórum o 

que o diagnóstico de sua instituição mostra do ponto de vista dos recursos de informática, ou 

comente a situação geral da turma, tendo em vista a utilização da tecnologia digital nas escolas. 

 

A atividade só será avaliada como satisfatória se o cursista participar das três etapas de sua 

realização - o preenchimento do formulário e a participação no Fórum. 

 
 


