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Apresentação: com quem vc está falando? 
Dênia Falcão de Bittencourt , nasci em Porto Alegre, RS; e resido em Florianópolis, SC. 

Doutora Educação USP; Mestre Engenharia de Produção UFSC, Mídia e Conhecimento; 
e Psicóloga PUCRS.  

Pioneira na EAD Brasil, atuei na criação do primeiro pós-graduação online em 1997.  

Experiência nacional e internacional, atualmente atuo como consultora do Campus 
Virtual Unigranrio. 

Sou professora pesquisadora na UAB da UEPG, Ponta Grossa.  

Diretora da IPE – Inova Práticas Educacionais: consultorias, pesquisa e docência. Em 
docência online independente, e parceria com o prof. José Moran,  
ofereço para todo Brasil,  o Curso Tecnologias Digitais e Metodologias Ativas. 
(www.pein.com) 

http://www.pein.com.br/moodle/mod/simplecertificate/wmsendfile.php?id=12&sk=A4CpstDZOS


Acesso via Página Facebook – Aprendizagem Colaborativa 

https://www.facebook.com/AprendizagemColaborativa/ 
 

 

Acesso ao Doc para interação durante a Palestra: 

Até que ponto as inovações tecnológicas  tem 

influenciado a forma de aprender  na escola e 

nas organizações? 

 

https://docs.google.com/document/d/1Ow82YmfatmxMFLBv_GCPTp1dj3T5qxs0EWq0exDBL2A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ow82YmfatmxMFLBv_GCPTp1dj3T5qxs0EWq0exDBL2A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ow82YmfatmxMFLBv_GCPTp1dj3T5qxs0EWq0exDBL2A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ow82YmfatmxMFLBv_GCPTp1dj3T5qxs0EWq0exDBL2A/edit?usp=sharing




A conectividade global:  a internet tornou-se "o sistema nervoso do planeta”.  
Foto: Alamy   http://www.theguardian.com/technology/2014/dec/28/2014-internet-comes-of-age-cybercrime 



A evolução rápida do Conhecimento  
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Forma Tecnologia Memória Data 

Animal Aprendizagem Episódica   

 
Tribal Estrutura Social Mímica 6.000.000 

Humana Idioma Cultural 150.000 

Sociedade Lei Regente 8000 aC 

Consciência Pensamento Auto-conhecimento 4000 aC 

Alfabetização Instrução Escrita 500 aC 

Industrial Impressa Impressão 1700 dC 

Técnica Eletrônica Multimídia 1990 dC 

Digital Internet Global 2000 dC 

Rede Agentes Agente Humano 2001 dC 





Espaço Tempo



O CENÁRIO PROPÍCIO PARA  
REDES DE COLABORAÇÃO E APRENDIZAGEM 
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Assim será o mundo em 2021 

Nos próximos cinco anos vão surgir 
inovações que irão alterar a forma como nós 
trabalhamos, viajamos, cuidamos da nossa 
saúde ou o ambiente. (...) 

 



Assim será o mundo em 2021 
Google mudou a forma como o mundo busca 
informações; A Apple deve o advento dos smartphones 
e, com eles, uma nova forma de trabalhar; Facebook e 
mudou para sempre a maneira como nos relacionamos 
entre nós e com marcas.  

Nenhum desses três gigantes mal existia há duas 
décadas (...) 
(Revista eletrônica Expansión, por Elena Palacio de Arrieta 
Atualizado: 2016/08/01 12:25http://www.expansion.com/economia-
digital/companias/2016/01/08/568e46ac46163fa72c8b4573.html ) 

 



Sem falar no WhatsApp? 
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O contexto da educação no séc. XXI 
Na atualidade as tecnologias digitais de comunicação e informação 

(TDIC) permitem novas formas de acesso à informação, novas 

possibilidades de interação e de comunicação e espaços 

inovadores para a aprendizagem. 

Com a crescente adesão da sociedade as tecnologias móveis, de 

fato ela está mais próxima de nossos hábitos, e todos estamos  

envolvidos em uma grande tessitura em rede.  
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Ganho de tempo no acesso à informação e  
na capacidade de aprender 
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Esteja preparado para trabalhar no mundo digital 
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Fatores causadores da mudança na contemporaineidade 
 
Há muitas questões que influenciam as organizações de trabalho 

de hoje - a natureza mutável do trabalho, estruturas 

organizacionais, tecnologias e tendências digitais. 

Isso está levando a uma mudança e uma necessidade de alterar a 

forma como o processo de ensino e aprendizagem, tanto na 

organização, como na escola é realizado.  

Muitas dessas mudanças estão sendo induzidas pela tecnologia.  
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Empresa                   +         Tecnologia 

Multimídia 

pessoal 

Computação 

em grupo de 

trabalho 

Infoestrutura 

da empresa 

Computação 

interempresa 

Rede 

“NET” 

Tarefa, 

eficiência 

aprendizado 

Reformulação 

Cargos/ 

Processos 

Transformação 

Organizacional 

O indivíduo Inteligente 

Empresa Interligada em Rede 

Empresa Ampliada 

Empresa Integrada 

Equipe de alto desempenho 

Remodelação 

Relaciona- 

mentos 

Riqueza, 

Desenvolvimento 

Social 



Tecnologia é para ser usada! 



Diferenças entre as gerações 





Fatores que 
alertam para a 
necessidade  
da mudança 
sobre a 
aprendizagem 
do estudante 
nas aulas 
tradicionais  



Hoje o objetivo mais importante da educação é capacitar os 
indivíduos para se adaptar a diferentes condições,  
condições de pensamento flexível e habilidades de 
questionamento  
É necessário programas de formação em que as pessoas 

questionem, pensem criticamente e com razão.  

No entanto, em geral, os estudantes são capazes de melhorar as 

habilidades em cursos básicos, mas eles têm dificuldade de 

raciocínio causal e pensamento crítico.  



27 

Tendências das inovação na educação 

As  tendências de inovação pedagógica 
questionam a educação tradicional em grande 
parte em relação ao processo de conhecimento.  
A tendência geral é passar da atenção do que se 
ensina para se preocupar com o que se aprende. 

 



Para  promover mudanças para um papel ativo do estudante, a 

função do professor é alterada de transmissor de conteúdo 

para mediador de aprendizagem.  

Pesquisas (Law, 2008) já confirmaram sobre o acesso as TDIs, 

que não é suficiente só fazer uso delas no ensino e 

aprendizagem, é necessária uma mudança na metodologia de 

ensino, de modo a utilizar abordagens ativas, participativas e 

colaborativas que estimulem a atividade e de destaque aos 

estudantes. 

 

Aprendizagem ativa, precisa de metodologia ativa 



Que competências devem ter os alunos no século XXI? 

O sucesso educativo já não reside majoritariamente na 

reprodução de conteúdos, mas  na extrapolação daquilo 

que sabemos e na sua aplicação criativa a situações novas.  

Ou seja, o mundo já não recompensa as pessoas apenas 

por aquilo que sabem — o Google sabe tudo — mas por 

aquilo que conseguem fazer com isso.  



Metodologias ativas que promovam conhecimento, experiência e criatividade 
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Dez benefícios da linguagem digital 

A linguagem digital  

permite abrir infinitas  

portas ao  

conhecimento,  

ao aproximar-se  

a realidade do aluno  

e a multiplicar  

as possibilidades  

de aprendizagem. 
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A tecnologia não o elimina as falhas da educação e não 
garante a qualidade do ensino 

E…  o que nós 

podemos ou 

devemos fazer?   





4 maneiras de como a tecnologia está mudando como as pessoas aprendem 
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• não implica em sucesso no aprendizado. Acima de tudo, é necessário haver 
motivação e abertura das pessoas envolvidas com a nova ferramenta, dando 
oportunidade ao surgimento de uma nova maneira de ensinar e aprender.  

Empregar novas tecnologias na educação ... 



Curta as páginas Facebook 
 
O Uso de Mídias Digitais na Prática Docente 
        https://www.facebook.com/midiadigitalnapraticadocente?ref=hl 

Aprendizagem Colaborativa 
         www.facebook.com/AprendizagemColaborativa?ref=hl 

 

Conheça o site e cursos 
PEIn - http://pein.com.br/ 

parceria Prof. José M. Moran -  cursos de formação  
        de professores 
 

Convites  

https://www.facebook.com/midiadigitalnapraticadocente?ref=hl
https://www.facebook.com/midiadigitalnapraticadocente?ref=hl
https://www.facebook.com/midiadigitalnapraticadocente?ref=hl
http://www.facebook.com/AprendizagemColaborativa?ref=hl
http://pein.com.br/
http://pein.com.br/


Contato: 

Dênia Falcão 

 

E-mail: denia.falcao@gmail.com 

 

Site: http://inovapraticaseducacionais.com.br 

       www.pein.com.br 

 

  

 

mailto:denia.falcao@gmail.com
http://inovapraticaseducacionais.com.br/
http://www.pein.com.br/


Web 1.0, 2.0, 3.0 e a Educação 
 
 

Fonte: Adaptada de Moravec, 2013. Disponível em  http://www.edudemic.com/what-is-web-3-0-and-how-will-it-change-education/ 
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Adaptado de https://www.youtube.com/watch?v=O5iKBFFFVO0 





Nós criamos mapas mentais Popplet 

Sexta-feira janeiro 22, 2016 

Com o início do inverno e graças a Popplet, 

crianças 4 anos CEIP B "Pasic-campillo" Lorca 

aprendem as características mais 

importantes desta temporada com este 

conceito mapa. 

 

http://evoluticvos.blogspot.com.es/2016/01/con-la-llegada-del-invierno-y-gracias.html
http://evoluticvos.blogspot.com.es/2016/01/con-la-llegada-del-invierno-y-gracias.html
http://evoluticvos.blogspot.com.es/2016/01/con-la-llegada-del-invierno-y-gracias.html
http://evoluticvos.blogspot.com.es/2016/01/con-la-llegada-del-invierno-y-gracias.html


Não no intuito de formar novos 

desenvolvedores e sim para ensinar 

raciocínio lógico, gestão de crise e 

solução de problemas, conceitos 

essenciais na vida de todo mundo. 

A Fisher-Price, na CES 2016 

apresentou a Code-a-Pillar, a lagarta 

acima que ensina conceitos básicos 

aos pequenos que mal saíram das 

fraldas. 

 
A ideia por trás da Code-a-Pillar  é ensinar conceitos simples de programação em blocos, ensinando 

crianças a criar um “programa” de curso para a minhoquinha. Funciona assim: cada segmento do 

brinquedo é pré-programado com uma ação específica (seguir em frente, virar para a direita, para a 

esquerda, tocar um som, etc.) e podem ser conectados em qualquer ordem. Ao ser ligado, o brinquedo 

escaneia os segmentos, determina a ordem das ações e executa a “programação” definida. 

Programar é preciso, e  os seus princípios básicos devem ser ensinados o 
mais cedo possível 





Na aprendizagem de prazos e verbos 
Alunos do CEIP Pasic Campillo de sala de aula 
Inglês, criam linhas do tempo  usando um 
aplicativo muito simples chamado timline. 
Eles devem, portanto, ser adicionando seu 
próprio diário ao longo da linha do tempo 
para indicar a ordem eo tempo em que ela 
opera. 

Antes de efetuar o uso do computador, os 
nossos estudantes realizaram um trabalho 
anterior em que eles praticam e usados jogos, 
cartões, role-plays ... para lidar de forma 
contextualizada do possível, todas as 
estruturas e Vocabulário relativo a horas, 
rotinas, pronomes .... Podemos ver que o erro 
faz parte do aprendizado 

Aqui podemos ver alguns exemplos.  

 
 



Encontre raízes de equações do 2º grau geometricamente com o 
Geogebra - Publicado por Charles Bastos  

Dados segmentos de comprimentos s e p, tais que s>2p, construir, com régua e 

compasso, segmentos cujos comprimentos sejam iguais às raízes da 

equação x2−sx+p2=0. 

http://www.ticsnamatematica.com/2014/10/encontre-raizes-equacoes-2-grau-geometricamente-GeoGebra.html
http://www.ticsnamatematica.com/2014/10/encontre-raizes-equacoes-2-grau-geometricamente-GeoGebra.html
http://www.ticsnamatematica.com/2014/10/encontre-raizes-equacoes-2-grau-geometricamente-GeoGebra.html#author-info


Mapa conceitual 

http://pt.slideshare.net/ricardoliveira/o-mapa-concetual-como-instrumento-de-

avaliao-digital-um-estudo-realizado-no-ensino-superior 



Escola da Ponte  
A Escola Básica da Ponte nasceu há 39 anos para 

promover uma aprendizagem mais autónoma e 

democrática. Não existem turmas, nem testes e 

os resultados são acima do esperado. 

Sentados em grupos, não há quadro na parede 

nem o professor está de pé a debitar a matéria. 

Há três professores na sala e cada um está 

sentado ao lado de um aluno que naquele 

momento precisa de ajuda e ninguém está 

distraído a conversar com o colega do lado. 

http://www.dn.pt/portugal/interior/esta-e-a-

escola-portuguesa-que-os-ingleses-copiaram-

4522286.html 








