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AAss  tteeccnnoollooggiiaass  ddiiggiittaaiiss  mmóóvveeiiss  ddeessaaffiiaamm  aass  iinnssttiittuuiiççõõeess  aa  ssaaiirr  ddoo  eennssiinnoo  ttrraaddiicciioonnaall  eemm  qquuee  oo  

pprrooffeessssoorr  éé  oo  cceennttrroo,,  ppaarraa  uummaa  aapprreennddiizzaaggeemm  mmaaiiss  ppaarrttiicciippaattiivvaa  ee  iinntteeggrraaddaa,,  ccoomm  mmoommeennttooss  

pprreesseenncciiaaiiss  ee  oouuttrrooss  ccoomm  aattiivviiddaaddeess  aa  ddiissttâânncciiaa,,  mmaanntteennddoo  vvíínnccuullooss  ppeessssooaaiiss  ee  aaffeettiivvooss,,  

eessttaannddoo  jjuunnttooss  vviirrttuuaallmmeennttee..  PPooddeemmooss  uuttiilliizzaarr  uummaa  ppaarrttee  ddoo  tteemmppoo  ddee  aapprreennddiizzaaggeemm  ccoomm  

oouuttrraass  ffoorrmmaass  ddee  aauullaass,,  mmaaiiss  ddee  oorriieennttaaççããoo  aa  ddiissttâânncciiaa..  NNããoo  pprreecciissaammooss  rreessoollvveerr  ttuuddoo  ddeennttrroo  

ddaa  ssaallaa  ddee  aauullaa..  

AAss  tteeccnnoollooggiiaass  ddiiggiittaaiiss  mmóóvveeiiss  pprroovvooccaamm  mmuuddaannççaass  pprrooffuunnddaass  nnaa  eedduuccaaççããoo  pprreesseenncciiaall  ee  

aa  ddiissttâânncciiaa..  NNaa  pprreesseenncciiaall,,  ddeesseennrraaiizzaamm  oo  ccoonncceeiittoo  ddee  eennssiinnoo--aapprreennddiizzaaggeemm  llooccaalliizzaaddoo  ee  

tteemmppoorraalliizzaaddoo..  PPooddeemmooss  aapprreennddeerr  ddeessddee  vváárriiooss  lluuggaarreess,,  aaoo  mmeessmmoo  tteemmppoo,,  oonn  ee  ooffff--lliinnee,,  jjuunnttooss  

ee  sseeppaarraaddooss..  NNaa  eedduuccaaççããoo  aa  ddiissttâânncciiaa  ppeerrmmiitteemm  oo  eeqquuiillííbbrriioo  eennttrree  aa  aapprreennddiizzaaggeemm  iinnddiivviidduuaall  ee  

aa  ccoollaabboorraattiivvaa,,  ddee  ffoorrmmaa  qquuee  ooss  aalluunnooss  ddee  qquuaallqquueerr  lluuggaarr  ppooddeemm  aapprreennddeerr  eemm  ggrruuppoo,,  eemm  rreeddee,,  

ddaa  ffoorrmmaa  mmaaiiss  fflleexxíívveell  ee  aaddeeqquuaaddaa  ppaarraa  ccaaddaa  aalluunnoo..  

AA  cchheeggaaddaa  ddaass  tteeccnnoollooggiiaass  mmóóvveeiiss  àà  ssaallaa  ddee  aauullaa  ttrraazz  tteennssõõeess,,  nnoovvaass  ppoossssiibbiilliiddaaddeess  ee  ggrraannddeess  

ddeessaaffiiooss..  AAss  pprróópprriiaass  ppaallaavvrraass  ““tteeccnnoollooggiiaass  mmóóvveeiiss””  mmoossttrraamm  aa  ccoonnttrraaddiiççããoo  ddee  uuttiilliizzáá--llaass  eemm  

uumm  eessppaaççoo  ffiixxoo  ccoommoo  aa  ssaallaa  ddee  aauullaa::  eellaass  ssããoo  ffeeiittaass  ppaarraa  mmoovviimmeennttaarr--ssee,,  ppaarraa  lleevváá--llaass  ppaarraa  

qquuaallqquueerr  lluuggaarr,,  uuttiilliizzáá--llaass  aa  qquuaallqquueerr  hhoorraa  ee  ddee  mmuuiittaass  ffoorrmmaass..  

CCoommoo  ccoonncciilliiaarr  mmoobbiilliiddaaddee  ee  eessppaaççooss  ee  tteemmppooss  pprreevviissíívveeiiss??  PPoorr  qquuee  pprreecciissaammooss  eessttaarr  sseemmpprree  

jjuunnttooss  ppaarraa  aapprreennddeerr??  AA  eessccoollaa  pprreecciissaa  eenntteennddeerr  qquuee  uummaa  ppaarrttee  ccaaddaa  vveezz  mmaaiioorr  ddaa  

aapprreennddiizzaaggeemm  ppooddee  sseerr  ffeeiittaa  sseemm  eessttaarrmmooss  nnaa  ssaallaa  ddee  aauullaa  ee  sseemm  aa  ssuuppeerrvviissããoo  ddiirreettaa  ddoo  

pprrooffeessssoorr..  IIssssoo  aassssuussttaa,,  mmaass  éé  uumm  pprroocceessssoo  iinneevviittáávveell..  EEmm  lluuggaarr  ddee  iirr  ccoonnttrraa,,  ppoorr  qquuee  nnããoo  

eexxppeerriimmeennttaammooss  mmooddeellooss  mmaaiiss  fflleexxíívveeiiss??  PPoorr  qquuee  oobbrriiggaarr  ooss  aalluunnooss  aa  iirr  ttooddooss  ooss  ddiiaass    ee  rreeppeettiirr  

ooss  mmeessmmooss  rriittuuaaiiss  nnooss  mmeessmmooss  lluuggaarreess??  NNããoo  ffaazz  mmaaiiss  sseennttiiddoo..  AA  oorrggaanniizzaaççããoo  iinndduussttrriiaall  ddaa  

eessccoollaa  eemm  ssaallaass,,  ttuurrmmaass  ee  hhoorráárriiooss  éé  ccoonnvveenniieennttee  ppaarraa  ttooddooss  ––  ppaaiiss,,  ggeessttoorreess,,  pprrooffeessssoorreess,,  

ggoovveerrnnaanntteess  ––  mmeennooss  ppaarraa  ooss  mmaaiiss  ddiirreettaammeennttee  iinntteerreessssaaddooss,,  ooss  aalluunnooss..    

  

CCoomm  aass  tteeccnnoollooggiiaass  aattuuaaiiss  aa  eessccoollaa  ppooddee  ttrraannssffoorrmmaarr--ssee  eemm  uumm  ccoonnjjuunnttoo  ddee  eessppaaççooss  

rriiccooss  ddee  aapprreennddiizzaaggeennss  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass,,  pprreesseenncciiaaiiss  ee  ddiiggiittaaiiss,,  qquuee  mmoottiivveemm  ooss  aalluunnooss  aa  pprreennddeerr  

aattiivvaammeennttee,,  aa  ppeessqquuiissaarr  oo  tteemmppoo  ttooddoo,,  aa  sseerreemm  pprróó--aattiivvooss,,  aa  ssaabbeerreemm  ttoommaarr  iinniicciiaattiivvaass,,  aa  

ssaabbeerr  iinntteerr--aaggiirr..  



AAss  tteeccnnoollooggiiaass  ddiiggiittaaiiss  ffaacciilliittaamm  aa  ppeessqquuiissaa,,  aa  ccoommuunniiccaaççããoo  ee  aa  ddiivvuullggaaççããoo  eemm  rreeddee..  

TTeemmooss  aass  tteeccnnoollooggiiaass  mmaaiiss  oorrggaanniizzaaddaass,,  ccoommoo  ooss  aammbbiieenntteess  vviirrttuuaaiiss  ddee  aapprreennddiizzaaggeemm  ––  ccoommoo  

oo  MMooooddllee  ee  sseemmeellhhaanntteess––  qquuee  ppeerrmmiitteemm  qquuee  tteennhhaammooss  uumm  cceerrttoo  ccoonnttrroollee  ddee  qquueemm  aacceessssaa  aaoo  

aammbbiieennttee  ee  ddoo  qquuee  pprreecciissaa  ffaazzeerr  eemm  ccaaddaa  eettaappaa  ddee  ccaaddaa  ccuurrssoo..  AAlléémm  ddeesssseess  aammbbiieenntteess  mmaaiiss  

ffoorrmmaaiiss,,  hháá  uumm  ccoonnjjuunnttoo  ddee  tteeccnnoollooggiiaass,,  qquuee  ddeennoommiinnaammooss  ppooppuullaarrmmeennttee  ddee  22..00,,  mmaaiiss  

aabbeerrttaass,,  ffáácceeiiss,,  ggrraattuuiittaass  ((bbllooggss,,  ppooddccaassttss,,  wwiikkiiss......))  ,,  oonnddee  ooss  aalluunnooss  ppooddeemm  sseerr  pprroottaaggoonniissttaass  

ddooss  sseeuuss  pprroocceessssooss  ddee  aapprreennddiizzaaggeemm  ee  qquuee  ffaacciilliittaamm  aa  aapprreennddiizzaaggeemm  hhoorriizzoonnttaall,,  iissttoo  éé,,  ddooss  

aalluunnooss  eennttrree  ssii,,  ddaass  ppeessssooaass  eemm  rreeddeess  ddee  iinntteerreessssee,,  eettcc..  AA  ccoommbbiinnaaççããoo  ddooss  aammbbiieenntteess  mmaaiiss  

ffoorrmmaaiiss  ccoomm  ooss  iinnffoorrmmaaiiss,,  ffeeiittoo  ddee  ffoorrmmaa  iinntteeggrraaddaa,,  nnooss  ppeerrmmiittee  aa  nneecceessssáárriiaa  oorrggaanniizzaaççããoo  ddooss  

pprroocceessssooss  ccoomm  aa  fflleexxiibbiilliiddaaddee  ddaa  aaddaappttaaççããoo  àà  ccaaddaa  aalluunnoo..  

OOss  eessppaaççooss  ssee  mmuullttiipplliiccaamm,,  mmeessmmoo  sseemm  ssaaiirr  ddoo  lluuggaarr  ((mmúúllttiippllaass  aattiivviiddaaddeess  ddiiffeerreenncciiaaddaass  

nnaa  mmeessmmaa  ssaallaa))..  AAss  ssaallaass  ddee  aauullaa  ppooddeemm  ttoorrnnaarr--ssee  eessppaaççooss  ddee  ppeessqquuiissaa,,  ddee  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  

ddee  pprroojjeettooss,,  ddee  iinntteerrccoommuunniiccaaççããoo  oonn--lliinnee,,  ddee  ppuubblliiccaaççããoo,,  ccoomm  aa  vvaannttaaggeemm  ddee  ccoommbbiinnaarr  oo  

mmeellhhoorr  ddoo  pprreesseenncciiaall  ee  ddoo  vviirrttuuaall  nnoo  mmeessmmoo  eessppaaççoo  ee  aaoo  mmeessmmoo  tteemmppoo..  PPeessqquuiissaarr  ddee  ttooddaass  aass  

ffoorrmmaass,,  uuttiilliizzaannddoo  ttooddaass  aass  mmííddiiaass,,  ttooddaass  aass  ffoonntteess,,  ttooddaass  aass  mmaanneeiirraass  ddee  iinntteerraaççããoo..  PPeessqquuiissaarr  

ààss  vveezzeess  ttooddooss  jjuunnttooss,,  oouuttrraass  eemm  ppeeqquueennooss  ggrruuppooss,,  oouuttrraass  iinnddiivviidduuaallmmeennttee..  PPeessqquuiissaarr  nnaa  

eessccoollaa;;  oouuttrraass,,  eemm  ddiivveerrssooss  eessppaaççooss  ee  tteemmppooss..  CCoommbbiinnaarr  ppeessqquuiissaa  pprreesseenncciiaall  ee  vviirrttuuaall..  

RReellaacciioonnaarr  ooss  rreessuullttaaddooss,,  ccoommppaarráá--llooss,,  ccoonntteexxttuuaalliizzáá--llooss,,  aapprrooffuunnddáá--llooss,,  ssiinntteettiizzáá--llooss..  OO  

ccoonntteeúúddoo  ppooddee  sseerr  ddiissppoonniibbiilliizzaaddoo  ddiiggiittaallmmeennttee..  PPrreeddoommiinnaamm  aass  aattiivviiddaaddeess  eemm  tteemmppoo  rreeaall  

iinntteerreessssaanntteess,,  ddeessaaffiiooss,,  jjooggooss,,  ccoommuunniiccaaççããoo  ccoomm  oouuttrrooss  ggrruuppooss..  

HHáá  uummaa  eexxiiggêênncciiaa  ddee  mmaaiioorr  ppllaanneejjaammeennttoo  ppeelloo  pprrooffeessssoorr  ddee  aattiivviiddaaddeess  ddiiffeerreenncciiaaddaass,,  

ffooccaaddaass  eemm  eexxppeerriiêênncciiaass,,  eemm  ppeessqquuiissaa,,  eemm  ccoollaabboorraaççããoo,,  eemm  ddeessaaffiiooss,,  jjooggooss,,  mmúúllttiippllaass  

lliinngguuaaggeennss..  FFoorrttee  aappooiioo  ddee  ssiittuuaaççõõeess  rreeaaiiss,,  ddee  ssiimmuullaaççõõeess..  

  

OO  ccoonntteeúúddoo  eedduuccaacciioonnaall  --  bbeemm  eellaabboorraaddoo,,  aattuuaalliizzaaddoo  ee  aattrraaeennttee  ––  ppooddee  sseerr  mmuuiittoo  úúttiill  ppaarraa  qquuee  

pprrooffeessssoorreess  ppoossssaamm  sseelleecciioonnaarr  mmaatteerriiaaiiss  tteexxttuuaaiiss,,  aauuddiioovviissuuaaiiss  ––  iimmpprreessssooss  ee//oouu  ddiiggiittaaiiss  ––  qquuee  

ssiirrvvaamm  ppaarraa  mmoommeennttooss  ddiiffeerreenntteess  ddoo  pprroocceessssoo  eedduuccaattiivvoo::  ppaarraa  mmoottiivvaarr,,  ppaarraa  iilluussttrraarr,,  ppaarraa  

ccoonnttaarr  hhiissttóórriiaass,,  ppaarraa  oorriieennttaarr  aattiivviiddaaddeess,,  oorrggaanniizzaarr  rrootteeiirrooss  ddee  aapprreennddiizzaaggeemm,,  ppaarraa  aavvaalliiaaççããoo  

ffoorrmmaattiivvaa..  EExxiisstteemm  ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  ddooiiss  ttiippooss  ddee  pprrooffeessssoorreess::  OOss  qquuee  pprreecciissaamm  sseerr  mmaaiiss  

mmoonniittoorraaddooss  ee  sseegguueemm  mmaaiiss  ffiieellmmeennttee  rrootteeiirrooss  ee  gguuiiaass  ffeeiittooss  ppoorr  eessppeecciiaalliissttaass  ee  ooss  qquuee  uuttiilliizzaamm  

eesssseess  mmaatteerriiaaiiss  ccoommoo  ppoonnttoo  ddee  ppaarrttiiddaa  ppaarraa  uummaa  rreeeellaabboorraaççããoo  ccrriiaattiivvaa  ee  ppeerrssoonnaalliizzaaddaa..    

AA  sseelleeççããoo  ddee  bboonnss  mmaatteerriiaaiiss  éé  mmuuiittoo  iimmppoorrttaannttee  ttaammbbéémm  ppaarraa  ooss  aalluunnooss,,  qquuee  eennccoonnttrraamm  

vvaalliiddaaddooss  ppoorr  eessppeecciiaalliissttaass  mmuuiittooss  tteemmaass  ee  aabboorrddaaggeennss,,  iimmppoorrttaanntteess,,  iinntteerreessssaanntteess,,  qquuee  sseerriiaamm  

ddiiffíícceeiiss  ddee  eennccoonnttrraarr  ddee  ffoorrmmaa  oorrggaanniizzaaddaa  ee  aaddeeqquuaaddaa  ppaarraa  aa  eettaappaa  ddee  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  

ccooggnniittiivvoo  eemm  qquuee  ssee  eennccoonnttrraamm..  



AA  mmiiggrraaççããoo  ddooss  ccoonntteeúúddooss  iimmpprreessssooss  ppaarraa  ooss  ddiiggiittaaiiss  eemm  ddiissppoossiittiivvooss  mmóóvveeiiss  ttrraazz  ttaammbbéémm  uummaa  

ddiimmiinnuuiiççããoo  ddoo  ppeessoo  ddooss  lliivvrrooss  nnaass  mmoocchhiillaass  ((oo  qquuee  éé  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  aa  eerrggoonnoommiiaa  ddooss  jjoovveennss))  

rreedduuzz  ccuussttooss  ee  oo  iimmppaaccttoo  aammbbiieennttaall..      

  

AAss  tteeccnnoollooggiiaass  ccaaddaa  vveezz  mmaaiiss  eessttaarrããoo  pprreesseenntteess  nnaa  eedduuccaaççããoo,,  ddeesseemmppeennhhaannddoo    mmuuiittaass  ddaass  

aattiivviiddaaddeess  qquuee  ooss  pprrooffeessssoorreess  sseemmpprree  ddeesseennvvoollvveerraamm..  AA  ttrraannssmmiissssããoo  ddee  ccoonntteeúúddooss  ddeeppeennddeerráá  

mmeennooss  ddooss  pprrooffeessssoorreess,,  ppoorrqquuee  ddiissppoommooss  ddee  uumm  vvaassttoo  aarrsseennaall  ddee  mmaatteerriiaaiiss  ddiiggiittaaiiss  ssoobbrree  

qquuaallqquueerr  aassssuunnttoo..  CCaabbeerráá  aaoo  pprrooffeessssoorr  ddeeffiinniirr  qquuaaiiss,,  qquuaannddoo  ee  oonnddee  eesssseess  ccoonntteeúúddooss  sseerrããoo  

ddiissppoonniibbiilliizzaaddooss  ee  oo  qquuee  ssee  eessppeerraa  qquuee  ooss  aalluunnooss  aapprreennddaamm  ee  aass  aattiivviiddaaddeess  rreellaacciioonnaaddaass  aa  

eesssseess  ccoonntteeúúddooss..  MMuuiittooss  ccuurrssooss,,  qquuee  ssããoo  mmaaiiss  pprroocceeddiimmeennttaaiiss  oouu  ddee  ttrreeiinnaammeennttoo,,  ppooddeemm    

eessttaarr  ttoottaallmmeennttee  pprreeddeeffiinniiddooss  ee  tteerr  oouu  nnããoo  aallgguumm  ttiippoo  ddee  aaccoommppaannhhaammeennttoo  mmaaiiss  

ppeerrssoonnaalliizzaaddoo..  

OO  eennssiinnoo  ddee  llíínngguuaass,,  ppoorr  eexxeemmpplloo,,  ccoommeeççaa  aa  sseerr  ccoommppaarrttiillhhaaddoo  ccoomm  rroobboottss,,  qquuee  ttrraabbaallhhaamm  

ccoomm  ooss  aalluunnooss  aass  sseeqquuêênncciiaass  ddooss  ddiiáállooggooss,,  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  oo  nníívveell  nnoo  qquuaall  ccaaddaa  aalluunnoo  ssee  

eennccoonnttrraa  ee  aaddaappttaannddoo--ssee  aaoo  eessttiilloo  pprreeffeerriiddoo  ((eexx..  iinnggllêêss  ddaa  IInnggllaatteerrrraa,,  ddooss  EEUUAA  oouu  ddaa  AAuussttrráálliiaa))..  

OO  pprrooffeessssoorr  ppllaanneejjaa  aass  aattiivviiddaaddeess  ddee  ffoorrmmaa  mmaaiiss  aammppllaa,,  ccoomm  aappooiioo  ddiirreettoo  ddee  rroobboottss  ee  

aapplliiccaattiivvooss  mmóóvveeiiss..  

OOss  jjooggooss  ccaaddaa  vveezz  eessttaarrããoo  mmaaiiss  pprreesseenntteess  nneessttaa  ggeerraaççããoo  ee  ccoonntteeúúddoo  mmaaiiss  ddiiggiittaaiiss,,  ccoommoo  

aattiivviiddaaddeess  eesssseenncciiaaiiss  ddee  aapprreennddiizzaaggeemm..  JJooggooss  ccoollaabboorraattiivvooss,,  iinnddiivviidduuaaiiss,,  ddee  ccoommppeettiiççããoo,,  ddee  

eessttrraattééggiiaa,,  eessttiimmuullaanntteess  ee  ccoomm  eettaappaass  ee  hhaabbiilliiddaaddeess  bbeemm  ddeeffiinniiddaass..    

  

AAss  tteeccnnoollooggiiaass  mmóóvveeiiss  aammpplliiaamm  aass  ppoossssiibbiilliiddaaddeess  ddee  aapprreennddeerr  jjuunnttooss  ttaannttoo  ddoo  ppoonnttoo  ddee  vviissttaa  

ddee  aapprreennddiizzaaggeemm  ccoommoo  ccoommeerrcciiaall..  MMuuiittooss  ccuurrssooss  ssããoo  ooffeerrttaaddooss  ddee  ffoorrmmaa  aammppllaa  ppaarraa  uussuuáárriiooss  

nnoo  mmuunnddoo  iinntteeiirroo,,  ddee  ffoorrmmaa  ggrraattuuiittaa..  AAllgguunnss  ddeelleess  ppooddeemm  sseerr  cceerrttiiffiiccaaddooss  ppoorr  iinnssttiittuuiiççõõeess  ddee  

rreennoommee..  OOuuttrrooss  ccuurrssooss  ssããoo  ccoonnssttrruuííddooss  ccoomm  aa  iinntteennssaa  ccoonnttrriibbuuiiççããoo  ddooss  aalluunnooss..  PPaarrtteemm  ddee  uummaa  

pprrooppoossttaa  bbáássiiccaa  pprréé--ddeeffiinniiddaa,,  qquuee  ssee  aammpplliiaa  nnaa  mmeeddiiddaa  eemm  qquuee  oo  ccuurrssoo  aavvaannççaa,,  eennrriiqquueecceennddoo--

aa  ee  ttrraannssffoorrmmaannddoo--aa..  SSããoo  iinnúúmmeerraass  aass  iinniicciiaattiivvaass  ddee  ccoommppaarrttiillhhaammeennttoo,,  ddee  aapprreennddiizzaaggeemm    

iinnffoorrmmaall,,  ddee  rreeccuurrssooss  aabbeerrttooss,,  qquuee  ssiinnaalliizzaamm  uumm  mmuunnddoo  ccoomm  ccaaddaa  vveezz  mmaaiiss  ooppççõõeess  ddee  

aapprreennddeerr  ppaarraa  qquueemm  ttiivveerr  iinntteerreessssee  ee  mmoottiivvaaççããoo..  

  

OO  iiddeeaall  éé  qquuee  eessttaass  tteeccnnoollooggiiaass  WWeebb  22..00  ––  ggrraattuuiittaass,,  ccoollaabboorraattiivvaass  ee  ffáácceeiiss  ––  ffaaççaamm  ppaarrttee  ddoo  

pprroojjeettoo  ppeeddaaggóóggiiccoo  ddaa  iinnssttiittuuiiççããoo  ppaarraa  sseerreemm  iinnccoorrppoorraaddaass  ccoommoo  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddaa  pprrooppoossttaa  

ddee  ccaaddaa  sséérriiee,,  ccuurrssoo  oouu  áárreeaa  ddee  ccoonnhheecciimmeennttoo..  QQuuaannttoo  mmaaiiss  aa  iinnssttiittuuiiççããoo  iinncceennttiivvaa  oo  ttrraabbaallhhoo  

ccoomm  aattiivviiddaaddeess  ccoollaabboorraattiivvaass,,  ppeessqquuiissaass,,  pprroojjeettooss,,  mmaaiiss  eellaass  ssee  ttoorrnnaarrããoo  iimmppoorrttaanntteess..  PPooddeemm  

sseerr  uuttiilliizzaaddaass  ttaammbbéémm  ppaarraa  pprroodduuzziirr  ccoonntteeúúddooss  iinntteerreessssaanntteess  ee  ddeeiixxaarr  ppaarraa  oo  pprrooffeessssoorr  oo  ppaappeell  



ddee  oorrggaanniizzaaççããoo  ddaass  aattiivviiddaaddeess,,  ddee  ddiissccuussssããoo,,  oorriieennttaaççããoo,,  aapprreesseennttaaççããoo  ddooss  rreessuullttaaddooss  ee  ssuuaa  

ppuubblliiccaaççããoo  ppeellooss  aalluunnooss..  CCoomm  bbooaass  pprrooppoossttaass  nnoo  ccoommeeççoo  ddee  ccaaddaa  sseemmeessttrree,,  aass  ppoossssiibbiilliiddaaddeess  

ddee  mmoottiivvaaççããoo  ddooss  aalluunnooss  ee  pprrooffeessssoorreess  aauummeennttaarrããoo,,  sseemm  ddúúvviiddaa..  

  

OO  pprrooffeessssoorr  ppooddee  ppaarrttiirr  ddee  ssiittuuaaççõõeess  ccoonnccrreettaass,,  ddee  hhiissttóórriiaass,,  ccaasseess,,  vvííddeeooss,,  jjooggooss,,  ppeessqquuiissaa,,  

pprrááttiiccaass  ee  iirr  iinnccoorrppoorraannddoo  iinnffoorrmmaaççõõeess,,  rreefflleexxõõeess,,  tteeoorriiaa  aa  ppaarrttiirr  ddoo  ccoonnccrreettoo..  QQuuaannttoo  mmeennoorr  éé  

oo  aalluunnoo  mmaaiiss  pprrááttiiccaass  pprreecciissaamm  sseerr  aass  ssiittuuaaççõõeess  ppaarraa  qquuee  eellee  aass  ppeerrcceebbaa  ccoommoo  iimmppoorrttaanntteess  

ppaarraa  eellee..  NNããoo  ppooddeemmooss  ddaarr  ttuuddoo  pprroonnttoo  nnoo  pprroocceessssoo  ddee  eennssiinnoo  ee  aapprreennddiizzaaggeemm..  AApprreennddeerr  

eexxiiggee  eennvvoollvveerr--ssee,,  ppeessqquuiissaarr,,  iirr  aattrrááss,,  pprroodduuzziirr  nnoovvaass  ssíínntteesseess  ffrruuttoo  ddee  ddeessccoobbeerrttaass..  OO  mmooddeelloo  

ddee  ppaassssaarr  ccoonntteeúúddoo  ee  ccoobbrraarr  ssuuaa  ddeevvoolluuççããoo  éé  rriiddííccuulloo..  CCoomm  ttaannttaa  iinnffoorrmmaaççããoo  ddiissppoonníívveell,,  oo  

iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  oo  eedduuccaaddoorr  éé  eennccoonnttrraarr  aa  ppoonnttee  mmoottiivvaaddoorraa  ppaarraa  qquuee  oo  aalluunnoo  ddeessppeerrttee  ee  ssaaiiaa  

ddoo  eessttaaddoo  ppaassssiivvoo,,  ddee  eessppeeccttaaddoorr..  AApprreennddeerr  hhoojjee  éé  bbuussccaarr,,  ccoommppaarraarr,,  ppeessqquuiissaarr,,  pprroodduuzziirr,,  

ccoommuunniiccaarr..  SSóó  aa  aapprreennddiizzaaggeemm  vviivvaa  ee  mmoottiivvaaddoorraa  aajjuuddaa  aa  pprrooggrreeddiirr..  HHoojjee  mmiillhhõõeess  ddee  aalluunnooss  

ppaassssaamm  ddee  uumm  aannoo  ppaarraa  oo  oouuttrroo  sseemm  ppeessqquuiissaarr,,  sseemm  ggoossttaarr  ddee  lleerr,,  sseemm  ssiittuuaaççõõeess  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass  

vviivviiddaass..  NNããoo  gguuaarrddaamm  nnaaddaa  ddee  iinntteerreessssaannttee  ddoo  qquuee  ffiizzeerraamm  aa  mmaaiioorr  ppaarrttee  ddoo  tteemmppoo..  HHáá  uummaa  

sseennssaaççããoo  ddee  iinnuuttiilliiddaaddee  eemm  mmuuiittooss  ccoonntteeúúddooss  aapprreennddiiddooss  ssóó  ppaarraa  lliivvrraarr--ssee  ddee  ttaarreeffaass  

oobbrriiggaattóórriiaass..  EE  iissssoo  cchheeggaa  aattéé  aa  uunniivveerrssiiddaaddee,,  ttããoo  aattrraassaaddaa  oouu  mmaaiiss  aaiinnddaa  ddoo  qquuee  aa  eedduuccaaççããoo  

bbáássiiccaa..  

  

ÉÉ  mmuuiittoo  ttêênnuuee  oo  qquuee  ffaazzeemmooss  eemm  aauullaa  ppaarraa  ffaacciilliittaarr  aa  aacceeiittaaççããoo  oouu  pprroovvooccaarr  aa  rreejjeeiiççããoo..  ÉÉ  uumm  

ccoonnjjuunnttoo  ddee  iinntteennççõõeess,,  ggeessttooss,,  ppaallaavvrraass,,  aaççõõeess  qquuee  ssããoo  ttrraadduuzziiddooss  ppeellooss  aalluunnooss  ccoommoo  ppoossiittiivvooss  

oouu  nneeggaattiivvooss,,  qquuee  ffaacciilliittaamm  aa  iinntteerraaççããoo,,  oo  ddeesseejjoo  ddee  ppaarrttiicciippaarr  ddee  uumm  pprroocceessssoo  ggrruuppaall  ddee  

aapprreennddiizzaaggeemm,,  ddee  uummaa  aavveennttuurraa  ppeeddaaggóóggiiccaa  ((ddeesseejjoo  ddee  aapprreennddeerr))  oouu,,  ppeelloo  ccoonnttrráárriioo,,  lleevvaannttaamm  

bbaarrrreeiirraass,,  ddeessccoonnffiiaannççaass,,  qquuee  ddeessmmoobbiilliizzaamm..  

  

OO  ssuucceessssoo  ppeeddaaggóóggiiccoo  ddeeppeennddee  ttaammbbéémm  ddaa  ccaappaacciiddaaddee  ddee  eexxpprreessssaarr  ccoommppeettêênncciiaa  iinntteelleeccttuuaall,,  

ddee  mmoossttrraarr  qquuee  ccoonnhheecceemmooss  ddee  ffoorrmmaa  ppeessssooaall  ddeetteerrmmiinnaaddaass  áárreeaass  ddoo  ssaabbeerr,,  qquuee  aass  

rreellaacciioonnaammooss  ccoomm  ooss  iinntteerreesssseess  ddooss  aalluunnooss,,  qquuee  ppooddeemmooss  aapprrooxxiimmaarr  aa  tteeoorriiaa  ddaa  pprrááttiiccaa  ee  aa  

vviivvêênncciiaa  ddaa  rreefflleexxããoo  tteeóórriiccaa..  

  

AA  ccooeerrêênncciiaa  eennttrree  oo  qquuee  oo  pprrooffeessssoorr  ffaallaa  ee  oo  qquuee  ffaazz,,  nnaa  vviiddaa  éé  uumm  ffaattoorr  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  oo  

ssuucceessssoo  ppeeddaaggóóggiiccoo..  SSee  uumm  pprrooffeessssoorr  uunnee  aa  ccoommppeettêênncciiaa  iinntteelleeccttuuaall,,  aa  eemmoocciioonnaall  ee  aa  ééttiiccaa  

ccaauussaa  uumm  pprrooffuunnddoo  iimmppaaccttoo  nnooss  aalluunnooss..  EEsstteess  eessttããoo  mmuuiittoo  aatteennttooss  àà  ppeessssooaa  ddoo  pprrooffeessssoorr,,  nnããoo  

ssoommeennttee  aaoo  qquuee  ffaallaa..  AA  ppeessssooaa  ffaallaa  mmaaiiss  qquuee  aass  ppaallaavvrraass..  AA  jjuunnççããoo  ddaa  ffaallaa  ccoommppeetteennttee  ccoomm  aa  

ppeessssooaa  ccooeerreennttee  éé  ppooddeerroossaa  ddiiddaattiiccaammeennttee..  



AAss  ttééccnniiccaass  ddee  ccoommuunniiccaaççããoo  ttaammbbéémm  ssããoo  iimmppoorrttaanntteess  ppaarraa  oo  ssuucceessssoo  ddoo  pprrooffeessssoorr..  UUmm  

pprrooffeessssoorr  qquuee  ffaallaa  bbeemm,,  qquuee  ccoonnttaa  hhiissttóórriiaass  iinntteerreessssaanntteess,,  qquuee  tteemm  ffeeeelliinngg  ppaarraa  sseennttiirr  oo  eessttaaddoo  

ddee  âânniimmoo  ddaa  ccllaassssee,,  qquuee  ssee  aaddaappttaa  ààss  cciirrccuunnssttâânncciiaass,,  qquuee  ssaabbee  jjooggaarr  ccoomm  aass  mmeettááffoorraass,,  oo  

hhuummoorr,,  qquuee  uussaa  aass  tteeccnnoollooggiiaass  aaddeeqquuaaddaammeennttee,,  sseemm  ddúúvviiddaa  ccoonnsseegguuee  bboonnss  rreessuullttaaddooss  ccoomm  ooss  

aalluunnooss..  OOss  aalluunnooss  ggoossttaamm  ddee  uumm  pprrooffeessssoorr  qquuee  ooss  ssuurrpprreeeennddaa,,  qquuee  ttrraaggaa  nnoovviiddaaddeess,,  qquuee  vvaarriiee  

ssuuaass  ttééccnniiccaass  ee  mmééttooddooss  ddee  oorrggaanniizzaarr  oo  pprroocceessssoo  ddee  eennssiinnoo--aapprreennddiizzaaggeemm..  

  

OOss  pprróóxxiimmooss  ppaassssooss  nnaa  eedduuccaaççããoo  eessttaarrããoo  ccaaddaa  vveezz  mmaaiiss  iinntteerrlliiggaaddooss  àà  mmoobbiilliiddaaddee,,  fflleexxiibbiilliiddaaddee  

ee  ffaacciilliiddaaddee  ddee  uussoo  qquuee  ooss  ttaabblleettss  ee  iippooddss    ooffeerreecceemm  aa  uumm  ccuussttoo  mmaaiiss  rreedduuzziiddoo  ee  ccoomm  ssoolluuççõõeess  

mmaaiiss  iinntteerreessssaanntteess,,  mmoottiivvaaddoorraass  ee  eennccaannttaaddoorraass..  NNããoo  ppooddeemmooss  eessqquueecceerr  qquuee  hháá  uussooss  

ddiissppeerrssiivvooss..  ÉÉ  ccaaddaa  vveezz  mmaaiiss  ddiiffíícciill  ccoonncceennttrraarr--ssee  eemm  uumm  úúnniiccoo  aassssuunnttoo  oouu  tteexxttoo,,  ppeellaa  

qquuaannttiiddaaddee  ddee  ssoolliicciittaaççõõeess  qquuee  eennccoonnttrraammooss  nnaass  tteeccnnoollooggiiaass  mmóóvveeiiss..  TTuuddoo  eessttáá  nnaa  tteellaa,,ppaarraa  

aajjuuddaarr  ee  ppaarraa  ccoommpplliiccaarr,,  aaoo  mmeessmmoo  tteemmppoo..    

QQuuaannttoo  mmaaiiss  tteeccnnoollooggiiaass,,  mmaaiioorr  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ddee  pprrooffiissssiioonnaaiiss  ccoommppeetteenntteess,,  ccoonnffiiáávveeiiss,,  

hhuummaannooss  ee  ccrriiaattiivvooss..  AA  eedduuccaaççããoo  éé  uumm  pprroocceessssoo  ddee  pprrooffuunnddaa  iinntteerraaççããoo  hhuummaannaa,,  ccoomm  mmeennooss  

mmoommeennttooss  pprreesseenncciiaaiiss  ttrraaddiicciioonnaaiiss  ee  mmúúllttiippllaass  ffoorrmmaass  ddee  oorriieennttaarr,,  mmoottiivvaarr,,  aaccoommppaannhhaarr,,  

aavvaalliiaarr..  

  

Integrar as tecnologias de forma inovadora 

    

AAss  tteeccnnoollooggiiaass  ddiiggiittaaiiss  ffaacciilliittaamm  aa  ppeessqquuiissaa,,  aa  ccoommuunniiccaaççããoo  ee  aa  ddiivvuullggaaççããoo  eemm  rreeddee..  AA  ggeessttããoo  

ddaass  tteeccnnoollooggiiaass  ppeellaass  eessccoollaass  ppaassssaa  ppoorr  ttrrêêss  eettaappaass,,  aattéé  oo  mmoommeennttoo..  NNaa  pprriimmeeiirraa,,  aass  

tteeccnnoollooggiiaass  ssããoo  uuttiilliizzaaddaass  ppaarraa  mmeellhhoorraarr  oo  qquuee  jjáá  ssee  vviinnhhaa  ffaazzeennddoo,,  ccoommoo  oo  ddeesseemmppeennhhoo,,  aa  

ggeessttããoo,,  ppaarraa  aauuttoommaattiizzaarr  pprroocceessssooss  ee  ddiimmiinnuuiirr  ccuussttooss..  NNaa  sseegguunnddaa  eettaappaa,,  aa  eessccoollaa  iinnsseerree  

ppaarrcciiaallmmeennttee  aass  tteeccnnoollooggiiaass  nnoo  pprroojjeettoo  eedduuccaacciioonnaall..  CCrriiaa  uummaa  ppáággiinnaa  nnaa  IInntteerrnneett  oouu  PPoorrttaall  ccoomm  

aallgguummaass  ffeerrrraammeennttaass  ddee  ppeessqquuiissaa  ee  ccoommuunniiccaaççããoo,,  ddiivvuullggaa  tteexxttooss  ee  eennddeerreeççooss  iinntteerreessssaanntteess,,  

ddeesseennvvoollvvee  aallgguunnss  pprroojjeettooss,,  hháá  aattiivviiddaaddeess  nnoo  llaabboorraattóórriioo  ddee  iinnffoorrmmááttiiccaa,,  iinnttrroodduuzz  aaooss  ppoouuccooss  

aass  tteeccnnoollooggiiaass  mmóóvveeiiss,,  mmaass  mmaannttéémm  iinnttooccaaddooss  eessttrruuttuurraa  ddee  aauullaass,,  ddiisscciipplliinnaass  ee  hhoorráárriiooss..  NNaa  

tteerrcceeiirraa,,  ccoomm  oo  aammaadduurreecciimmeennttoo  ddaa  ssuuaa  iimmppllaannttaaççããoo  ee  oo  aavvaannççoo  ddaa  iinntteeggrraaççããoo  ddaass  tteeccnnoollooggiiaass  

mmóóvveeiiss,,  aass  eessccoollaass  ee  aass  uunniivveerrssiiddaaddeess  rreeppeennssaamm  oo  sseeuu  pprroojjeettoo  ppeeddaaggóóggiiccoo,,  oo  sseeuu  ppllaannoo  

eessttrraattééggiiccoo  ee  iinnttrroodduuzzeemm  mmuuddaannççaass  mmeettooddoollóóggiiccaass  ee  ccuurrrriiccuullaarreess  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass  ccoommoo  aa  

fflleexxiibbiilliizzaaççããoo  ppaarrcciiaall  ddoo  ccuurrrrííccuulloo,,  ccoomm  aattiivviiddaaddeess  aa  ddiissttâânncciiaa  ccoommbbiinnaaddaass  aass  pprreesseenncciiaaiiss..  

  

                  OOss  ddoocceenntteess  ppooddeemm  uuttiilliizzaarr  ooss  rreeccuurrssooss  ddiiggiittaaiiss  nnaa  eedduuccaaççããoo,,  pprriinncciippaallmmeennttee  aa  IInntteerrnneett,,  

ccoommoo  aappooiioo  ppaarraa  aa  ppeessqquuiissaa,,  ppaarraa  aa  rreeaalliizzaaççããoo  ddee  aattiivviiddaaddeess  ddiisscceenntteess,,  ppaarraa  aa  ccoommuunniiccaaççããoo  



ccoomm  ooss  aalluunnooss  ee  ddooss  aalluunnooss  eennttrree  ssii,,  ppaarraa  aa  iinntteeggrraaççããoo  eennttrree  ggrruuppooss  ddeennttrroo  ee  ffoorraa  ddaa  ttuurrmmaa,,  

ppaarraa  ppuubblliiccaaççããoo  ddee  ppáággiinnaass  wweebb,,  bbllooggss,,  vvííddeeooss,,  ppaarraa  aa  ppaarrttiicciippaaççããoo  eemm  rreeddeess  ssoocciiaaiiss,,  eennttrree  

mmuuiittaass  oouuttrraass  ppoossssiibbiilliiddaaddeess..  


