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

 

 

 

MÍDIA IMPRESSA - E1A1 (OBRIGATÓRIA) – Importância do Livro / 
FERRAMENTA – FÓRUM  

Prezad@ cursista, 

Qual a importância do livro na sua vida? Você acredita que o livro está com os dias contados ante 

as novas mídias como a Internet? Os novos meios eletrônicos tornarão os livros obsoletos? E a 

literatura, irá desaparecer? Como acessar as informações em contextos sem Internet? Por centenas 

de anos, ler e escrever têm sido os principais métodos de comunicação entre as pessoas. Vocês 

diriam que tal era está para terminar? Qual a importância da conservação do saber coletivo através 

do material impresso? Pensando, ainda, no Diagnóstico, qual a importância que o livro e o material 

impresso, de modo geral, têm nos trabalhos desenvolvidos em sua instituição? 

O debate e a reflexão sobre essas questões são os objetivos da primeira atividade do Módulo. 

Como fazer? 

• Poste sua contribuição no Fórum da atividade. Navegue pelas participações dos demais 

cursistas, discutindo as questões colocadas. 

 

 

 

MÍDIA IMPRESSA - E1A2 (OBRIGATÓRIA) – A Escrita e a Leitura no 
Hipertexto / FERRAMENTA – FÓRUM  

 

Prezad@ cursista, 

No contexto da produção de conhecimento na era digital: 

1. Como você enfrenta a questão em seu cotidiano ao receber, por exemplo, um trabalho de 

aluno copiado da internet? 

2. Diante da proliferação de informações e facilidades de apropriação de produções de 

terceiros, façamos a seguinte reflexão: 

- O hipertexto elimina a ideia da autoria? 

3. Quando você é o produtor, ao elaborar um texto qual é a sua postura? Usualmente cita a 

fonte? 

Como fazer? 

• Poste sua resposta no Fórum da atividade e discuta com seus colegas e o/a tutor/a. 
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MÍDIA IMPRESSA - E1A3 (FACULTATIVA) – Mídia Impressa no Meio 

Digital / FERRAMENTA – BIBLIOTECA 

Prezad@ cursista, 

Amplie suas leituras sobre o texto no contexto digital e produza um documento de duas páginas 

sobre as formas de trabalhar com texto no meio digital. Enfoque um dos seguintes temas: 

• Validade e pertinência das práticas pedagógicas e dos procedimentos didáticos atualmente 

utilizados para ensinar a ler e a escrever ante a possibilidade de os materiais de leitura 

utilizados pelos alunos estarem em formato eletrônico. 

• As mudanças que as novas tecnologias da escrita ofertadas pelo computador e pela Internet  

imprimem no meio educativo. 

• Integração da oralidade e escrita na Internet. 

• Possibilidades de texto e escrita na Internet. 

• Diferenças no nível de compreensão e de aprendizagem do estudo de um documento 

apresentado em formato eletrônico em relação ao texto impresso em papel. 

• Distinção entre autor e leitor num hipertexto. 

A atividade deve ser feita individualmente.  
 

Como fazer? 

• Elabore um pequeno documento (duas páginas) utilizando um processador de textos de 

sua preferência. O documento deverá ser salvo de forma a identificar o nome do cursista e 

da atividade.  

• Disponibilize sua produção na Biblioteca, em Material do Aluno, no tema “Mídia 

Impressa no Meio Digital” e no subtema “Mídia Impressa”. 

 

 

MÍDIA IMPRESSA - E2A1 (FACULTATIVA) – Utilização do Livro Didático/ 

FERRAMENTA – FÓRUM 

Prezad@ cursista, 

 

“O livro didático (...) tem sido apontado como o grande vilão do ensino no Brasil. Diante dos 

grandes problemas educacionais, dos Parâmetros Curriculares Nacionais e do baixo 

desempenho dos alunos em testes padronizados, muitos educadores apontam o livro 

didático como o grande obstáculo a impedir mudanças significativas nas salas de aula. 

Alguns chegam a afirmar que ele deve ser simplesmente retirado do alcance do professor 

para que as mudanças possam de fato ocorrer”. Nélia Bizzo (1999). 

Você concorda com esta afirmação de Bizzo? Esse é um dos pontos que a atividade objetiva 

discutir. Além disso, analise o uso do livro didático na sua prática pedagógica. Reflita sobre como 

você utiliza o livro texto. Avalie o livro didático que você utiliza em sala de aula: o livro é correto do 

ponto de vista conceitual? A metodologia de ensino proposta no livro é estimulante, evitando longas 

listas de nomes a serem memorizados e exercícios de transcrição de texto? O livro revela 

preocupação em prevenir preconceitos e evitar estereótipos de natureza étnica, de gênero e de 

classe social ou discriminações de minorias? 

Vamos debater essas questões no fórum. 

Como fazer? 

• Poste sua contribuição no Fórum da atividade, navegue pelas participações dos demais 

cursistas, discutindo as questões colocadas. 
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MÍDIA IMPRESSA - E2A2 (OBRIGATÓRIA) – Atividade Didática Utilizando 

Mídia Impressa / FERRAMENTAS – BIBLIOTECA E FÓRUM  

Prezad@ cursista, 

Escolha uma das seguintes mídias impressas e construa, em até três páginas, uma atividade 

didática que possa ser trabalhada num projeto proposto para o Curso Mídias na Educação. 

1. Enciclopédias 

2. Jornais 

3. Propaganda 

4. Histórias em Quadrinhos 

5. Cordel 

6. Revistas impressas e online 

7. Mapas 

Como fazer? 

• Faça a releitura dos conceitos e reflexões abordados nas etapas 1 e 2 para subsidiar seu 

trabalho. Elabore uma proposta didático-pedagógica seguindo o roteiro abaixo: 

• Tema da proposta, 

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

• Mídias a serem utilizadas (podendo incluir outras, além da mídia impressa), 

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

• Justificar o porquê destes objetivos e como a utilização das tecnologias escolhidas 
pode reforçá-los, 

• Metodologia (como fazer): 

• Atores e papéis que deverão desempenhar, 

• Etapas/ações/dinâmicas a serem realizadas, detalhando o uso das mídias 
nas atividades propostas, 

• Resultados esperados, 

• Período de realização (cronograma), 

• Critérios de avaliação, 

• Forma de socialização das produções, 

• Referências do material pesquisado. 

• Escreva seu texto utilizando um processador de textos de sua preferência. O documento 

deverá ser salvo de modo a identificar o nome do cursista e da atividade (por exemplo, 

jose_da_silva_E2A2).  

• Disponibilize sua produção na Biblioteca, em Material do Aluno, no tema “Atividade E2A2” e 

no subtema “Atividade didática usando mídia impressa” 

• Descreva resumidamente seu texto no Fórum da atividade. Leia as contribuições dos 

colegas e faça comentários ou sugestões a respeito das propostas elaboradas. 

 

 

 


