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PLANO DE CURSO 

 

01. DADOS 

CURSO: Pedagogia NÚCLEO: Ciências Humanas  

PERÍODO: 3º ANO/SEMESTRE: 2021/1 

DISCIPLINA: Tecnologias aplicadas à educação  Carga Horária: 80h  

CRÉDITOS: 4 CÓDIGO: CED31059 

PROFA: Drª Neide Borges Pedrosa 

2. EMENTA 

O processo de informatização da sociedade; Tendências atuais da tecnologia; Introdução à 
informática e ao uso do computador na sala de aula; A informática na educação do ensino 
fundamental (séries iniciais) e educação infantil; Teorias de aprendizagem e metodologia 
subjacentes ao ensino por computador; Abordagem crítica do uso do computador na escola.  

3. OBJETIVO GERAL 

Aplicar ideias e ações com base nos referenciais teórico-práticos das Tecnologias de Informação e 
Comunicação na Educação para realizar o processo de ensino aprendizagem de forma científica, 
articulando conhecimentos na interação “sujeito - máquina - cultura - sociedade - instituição 
escolar”, de forma crítica e continuamente re-elaborada.  

4. BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução: Tomaz Tadeu da Silva e 
Guacira Lopes Louro.11. Edição. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.  
LÉVY, Pierre. As tecnologias da Inteligência - O futuro do pensamento na era da informática. São 
Paulo. Editora 34. Tradução de Carlos Irineu da Costa. 2004.  
PERRENOUD, Philippe. Dez Novas Competências para Ensinar. Porto Alegre, Artmed Editora, 
2000.  
Revista Em Aberto. Educação a distância e formação de professores: problemas, 
perspectivas e possibilidades. Vol. 23, No 84. Brasília. INEP, 2010. Disponível em 
<http://emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/issue/view/117/showToc>. Acessado em 02 out. 
2012.  
TAKAHASHI, Tadao (Org.) Sociedade da Informação no Brasil: Livro Verde. Brasília. Ministério 
da Ciência e Tecnologia. 2000.  

5. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BEVORT, Evelyne; BELLONI, Maria Luiza. Mídia-educação: conceitos, história e perspectivas. 
Revista Educação & Sociedade., Campinas, v. 30, n. 109, Dec. 2009. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
73302009000400008&lng=en&nrm=iso>. Acessado em: 02 jan. 2012. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-73302009000400008  
BUENO, José Lucas Pedreira; GOMES, Marco Antônio Oliveira. Uma análise histórico-crítica da 
formação de professores com tecnologias de informação e comunicação. Revista Cocar (UEPA), v. 
5, n. 10, p. 53-64, jul-dez 2011. Disponível em: 
<http://paginas.uepa.br/seer/index.php/cocar/article/view/196/170>. Acessado em 02 out. 2012.  
DEMO, Pedro. Aprendizagens e novas tecnologias. Revista Brasileira de Docência, Ensino e 
Pesquisa em Educação Física. Vol. 1, n. 1, p.53-75, Agosto/2009. Disponível em: 
<http://www.facec.edu.br/seer/index.php/docenciaepesquisaeducacaofisica/article/viewFile/8 



 

 

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Conteúdo 

O processo de informatização da sociedade; 

• Marco conceitual e fundamentação teórica sobre: ciência, tecnologia e educação, seu 
desenvolvimento histórico e os recursos produzidos pela cultura tecnológica. 

• Tendências em educação na sociedade do conhecimento e da aprendizagem. 
Tendências atuais da tecnologia  

• Convergência digital; 

• A formação e o aperfeiçoamento dos professores pela internet e por materiais pedagógicos 
midiáticos; 

• Redes e trabalho colaborativo entre professores e alunos 
Importância da informática na educação do ensino fundamental (séries iniciais) e educação 
infantil 

• O papel do professor frente às Tecnologias de Informação e Comunicação; 

• Novas competências para a formação inicial e continuada do pedagogo; 

• O uso das redes informáticas para a formação dos alunos. 
Teorias de aprendizagem e metodologia subjacentes ao ensino por computador numa 
perspectiva construtivista do processo do conhecimento 

• As Mídias na educação e os objetos de aprendizagem; 

• O E-learning e a aprendizagem significativa de David Ausubel; 

• Pesquisas na internet; 

• O ensino cooperativo e o ensino colaborativo. 
Integração do pensamento computacional no currículo da Educação básica: diferentes 
estratégias usadas e questões de Formação de professores e avaliação do aluno. 

• O que é o pensamento computacional; 

• Como o pensamento computacional pode ser explorado na educação; 

• O pensamento computacional na educação básica formação de professores e avaliação do 
desenvolvimento do pensamento computacional. 

Dê uma chance aos ps: 

• Projetos;  

• Parcerias;  

• Paixão; 

• Pensar brincando. 

7. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS – AULAS REMOTAS  OU ENSINO REMOTO 

 
O conteúdo será ministrado por meio de aulas expositivas dialogadas, estudo dirigido, debates e 
discussão orientada, trabalhos individuais ou grupais, pesquisa bibliográfica e atividades de 
pesquisa em sites e/ou plataformas que apresentem materiais em consonância aos objetivos da 
disciplina. 
 
Em função dos problemas de saúde relacionados a pandemia e levando em conta que a doença é 
causada pela infecção do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), e em defesa da vida, optamos pelas 
recomendações da Resolução 254 de 09 de setembro de 2020 da UNIR, para o retorno das 
atividades acadêmicas de ensino por meio da modalidade de Ensino Remoto Emergencial (ERE), e 
Atividade Remota Emergencial (ARE) síncronas e assíncronas. 
 
Sobre os procedimentos metodológicos serão adotadas medidas de segurança para a manutenção 
da saúde. As aulas e demais atividades serão desenvolvidas a partir de 
ambientes/recursos/ferramentas virtuais/on-line: Google Meet, WhatsApp, Skype, Salas Virtuais, 
SIGAA, Google Forms, Redcap, Survey Monkey, Easypolls, Typeform, Mapeamento e Mapa Mental 
entre outros. 
 
As atividades serão ministradas na modalidade: síncronas e assíncronas: 
 



 

 
Atividades síncronas: Aulas expositivas, debates, apresentações individuais e em grupos, 
produções de materiais científicos diversos. Fóruns de discussão e/ou bate-papos baseados em 
texto e/ou materiais audiovisuais. 
 
Atividades assíncronas: Leituras de textos, participação de seminários, identificação e 
sistematização de dados bibliográficos, consulta e categorização de dados em sites do INEP, IBGE, 
QEdu, BDTD e Programas de Pós-Graduação em Educação, participação em atividades formativas 
em redes e grupos de pesquisa, ensino e extensão, trabalhos com análises e/ou produções de 
materiais audiovisuais sobre a temática foco entre outros. 

 

8. RECURSOS e MATERIAIS DIADTICOS – AULAS REMOTAS OU ENSINO REMOTO 

 
Os recursos e materiais a serem utilizados nas aulas são: livros e periódicos digitais,  filmes, 
músicas, gráficos, tabelas, diagramas, mapas, imagens, dicionários, legislações, programas e 
projetos políticos sobre pesquisa em Educação, bancos de dados virtuais, sites específicos, 
softwares em/com ambientes/recursos e/ou ferramentas virtuais: Google Meet, WhatsApp, Skype, 
Salas Virtuais, SIGAA, Google Forms, Redcap, Survey Monkey, Easypolls, Typeform, Mapeamento 
e Mapa Mental entre outros. 
 

08. AVALIAÇÃO 

 
Os acadêmicos serão avaliados mediante seu desempenho nas aulas/atividades virtuais, 
participação e contribuição nos debates e discussões, criatividade na formatação e apresentação 
dos trabalhos propostos, organização, compromisso e através de avaliações e trabalhos escritos e 
virtuais. 
 

11. CRONOGRAMA DE AULAS 

 
Data/aula Conteúdo Procedimentos 

Metodológicos 
Recursos 
Pedagógicos  

Observações 

08.02.2021 Apresentação turma; 
Apresentação plano 
ensino. 

Aula expositiva 
dialogada 

Google Meet 
WhatsApp; 
e-mail. 
 

 

15.02.2021 O processo de 
informatização da 
sociedade; 
Marco conceitual e 
fundamentação teórica 
sobre: ciência, 
tecnologia e educação, 
seu desenvolvimento 
histórico e os recursos 
produzidos pela cultura 
tecnológica. 

Aula expositiva 
dialogada e 
analise de 
textos. 

 
Google Meet 
WhatsApp; 
e-mail 

 

22.02.2021 Tendências em 
educação na sociedade 
do conhecimento e da 
aprendizagem. 

Aula expositiva 
dialogada e 
analise de 
textos. 

Google Meet 
WhatsApp; 
e-mail. 
 

 

01.03.2021 Tendências atuais da 
tecnologia  
Convergência digital; 

 

Aula expositiva 
dialogada e 
analise de 
textos. 

Google Meet 
WhatsApp; 
e-mail. 
 

 

05.03.2021 A formação e o 
aperfeiçoamento dos 

Aula expositiva 
dialogada e 

Google Meet 
WhatsApp; 

Vespertino 
13h as15h 



 

 
professores pela internet 
e por materiais 
pedagógicos midiáticos; 
Redes e trabalho 
colaborativo entre 
professores e alunos. 

 

analise de 
textos. 

e-mail. 
 

08.03.2021 Redes e trabalho 
colaborativo entre 
professores e alunos 
 

Aula expositiva 
dialogada e 
analise de 
textos. 

Google Meet 
WhatsApp; 
e-mail. 
 

 

 
15.03.2021 

Importância da 
informática na 
educação do ensino 
fundamental (séries 
iniciais) e educação 
infantil 
O papel do professor 
frente às Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação; 

Aula expositiva 
dialogada e 
analise de 
textos e debate 

Google Meet 
WhatsApp; 
e-mail. 
 

 

22.03.2021 Novas competências 
para a formação inicial e 
continuada do 
pedagogo; 
O uso das redes 
informáticas para a 
formação dos alunos. 

Aula expositiva 
dialogada e 
analise de 
textos e debate 

Google Meet 
WhatsApp; 
e-mail. 
 

 

26.03.2021 Avaliação  Google forms Vespertino 
13h as15h 

05.04.2021 Teorias de 
aprendizagem e 
metodologia 
subjacentes ao ensino 
por computador numa 
perspectiva 
construtivista do 
processo do 
conhecimento 
As Mídias na educação 
e os objetos de 
aprendizagem; 

Aula expositiva 
dialogada e 
analise de 
textos e debate 

Google Meet 
WhatsApp; 
e-mail. 
 

 

12.04.2021 O E-learning e a 
aprendizagem 
significativa de David 
Ausubel; 
 

Aula expositiva 
dialogada e 
analise de 
textos e debate 

Google Meet 
WhatsApp; 
e-mail. 
 

 

16.04.2021 Pesquisas na internet; 
 

Aula expositiva 
dialogada e 
analise de 
textos 

Google Meet 
WhatsApp; 
e-mail. 
 

Vespertino 
13h as15h 

19.04.2021 Trabalho Análise de 
textos – e-mail 

Google forms  

26.04.2021 O ensino cooperativo e o 
ensino colaborativo. 

Aula expositiva 
dialogada e 

Google Meet 
WhatsApp; 

 



 

 
 analise de 

textos e 
debates 

e-mail. 
 

30.04.2021 Integração do 
pensamento 
computacional no 
currículo da Educação 
básica: diferentes 
estratégias usadas e 
questões de Formação 
de professores e 
avaliação do aluno. 
O que é o pensamento 
computacional; 
Como o pensamento 
computacional pode ser 
explorado na educação; 

Aula expositiva 
dialogada e 
analise de 
textos e 
debates 

Google Meet 
WhatsApp; 
e-mail. 
 

Vespertino 
13h as15h 

03.05.2021 O pensamento 
computacional na 
educação básica 
formação de professores 
e avaliação do 
desenvolvimento do 
pensamento 
computacional. 

Aula expositiva 
dialogada e 
analise de 
textos e 
debates 

Google Meet 
WhatsApp; 
e-mail. 
 

 

07.05.2021 Dê uma chance aos ps: 
Projetos;  
Parcerias;  
Paixão; 
Pensar brincando. 

Aula expositiva 
dialogada e 
analise de 
textos 

Google Meet 
WhatsApp; 
e-mail. 
 

Vespertino 
13h as15h 

10.05.2021 Aprendizagem Criativa  Vídeos  

14.05.2021 Avaliação  Google forms Vespertino 
13h as15h 

17.05.2021 Vista de Prova  Whats zap  

 

 

 

Porto Velho, 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 
Profa. Drª Neide Borges Pedrosa 

Departamento de Ciências da Educação 

Síape 2466405 

 

 

 
 

                                    

 



 

 

 

 

 

 

 

 


