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Tecnologias no Ensino 
 
Orientações gerais sobre o trabalho da PCC 
 
Esta PCC busca desvendar os caminhos que entrelaçam Tecnologias e Educação. Consideramos 
como objeto de análise os usos de Tecnologias nos processos educacionais em cursos de 
educação on-line, presencial, semi-presencial, a distância, usando a telemática, ou seja, os 
meios informatizados e os meios de comunicação.  
 
É uma PCC aberta, pois tem uma proposta de trabalho, mas incorpora também projetos 
propostos pelos alunos, de acordo com os seus interesses pessoais ou profissionais, desde que 
estejam de acordo com a temática proposta. 
 
Algumas linhas com as quais trabalhamos: 
 

1) Propostas de videoaulas 
2) Propostas de abordagem de conteúdos em videoaulas; 
3) Tecnologias assistivas: público-alvo, adequações , possibilidades, aplicativos, 

metodologias; 
4) Aula invertida, aprendizagem ativa e metodologias de projetos usando tecnologias; 
5) Propostas para ensino remoto – plataformas, sites, aplicativos, metodologias; 



6) Elaboração de proposta de uso de Plataformas educacionais – Moodle, Wiggio, team, 
passeidireto , teleduc, g-suite, etc– ou ambientes de ensino e aprendizagem; 

7) Criação de designer instrucional para uma videoaulas; 
8) Criação de roteiro para uma videoaulas; 
9) Elaboração de  proposta de uso de redes sociais, Youtube, Google scholar, moocs, na 

educação; 
10) Elaboração de  proposta de uso de bibliotecas virtuais; 
11) Criação de conteúdos para sites de escolas e blogs de educacionais; 
12) Computação em nuvem; uso de aplicativos em nuvem; 
13) Elaboração de proposta de uso de jogos e aplicativos educacionais; 
14) Proposta educacional da Microsoft? E do G-suite? 
15) Elaboração de propostas de uso de programas educacionais voltados para o ensino de 

Língua Portuguesa. 
16) Web 1, web 2 , web 3 Internet das coisas; 
17) Elaboração de Dicionários de termos tecnológicos 
18) Outras 
19) Projetos específicos de alunos 

 
 
Todas as opções com preferências para ensino de Língua Portuguesa, espanhol, inglês ou 
Francês. 
 
Vamos ver uma possibilidade? 
Da lista de sites oferecida, deverão escolher um, dentre os que têm vídeo aulas digitais, de 
preferência aquelas para ensino fundamental e médio, em português, para ser o seu objeto de 
trabalho, de análise. Vamos tirar uma "radiografia" deste site.  
 
Quem são os responsáveis (educadores? Economistas? profissionais de TI?) - identificamos que, 
na maioria dos sites educacionais, quem os mantém são profissionais de informática, 
administradores e economistas, e quase nunca têm suporte de educadores) 
 
Estes sites oferecem aulas digitais. Qual o modelo eles adotam? São aulas filmadas de aulas 
presenciais (mod 1)? São aulas preparadas especificamente para os sites, em que há a figura 
de um professor (mod 2)? São aulas preparadas para a internet, mas não apresentam o 
professor: só a voz dele (mod 3)? São aulas preparadas para a internet, mas apresentam só o 
percurso a ser percorrido pelo aluno, sem sequer trazer a voz de um professor (mod 4)?  
Identificaram um outro modelo em outro site de aulas digitais escolhido (pode ser que, no 
caminho, tenham identificado outro modelo, já que novos sites estão sendo criados a cada dia 
 
Estas aulas apresentadas contam com que recursos materiais e que materiais digitais? Quadro 
de giz? Tela digital? Outros? Quais? 

E que recursos pedagógicos? Filmes, animações, power point? Conteúdo escrito pelo professor 
na lousa? O que predomina?) 

Apresentam um plano de aula, um percurso determinado? 
 
Trazem exercícios para o aluno resolver? Oferecem suporte para a resolução dos exercícios? 
Oferecem alguma forma de acompanhamento do aluno (paga ou gratuita) ? Oferecem alguma 
possibilidade de feedback - se sim, este feedback vem de um professor / monitor / ou dos 
próprios alunos? Oferecem espaço de discussão entre os alunos, para acompanhamentos dos 
exercícios? E espaço para discussões entre as pessoas, para melhor compreensão do conteúdo? 
Colocam a possibilidade de correção dos exercícios (paga ou gratuita)? Esta correção é feita por 
um professor / monitor / ou pelo próprio programa / computador? 
 
Sugerimos que montem uma tabela com estes parâmetros e façam a coletas dos dados, para 
depois escrever o texto. 



Como veem, esta PCC tem ênfase no uso de tecnologias na educação. Queremos identificar 
como a Tecnologia está impactando ou influenciando os processos educacionais, e são muitas 
frentes a serem investigadas. Daí o seu caráter aberto a outras propostas dentro deste mesmo 
tema. 
Você pode optar por acompanhar um professor  que faz Ensino Remoto e observar  como isso 
acontece, o que usa, como avalia.   
Você pode vasculhar a internet atrás de experiências educacionais com uso de tecnologias 
diferenciadas em educação em outros países. 
A partir de seus estudos e levantamentos, o seu grupo vai elaborar uma proposta de aula ou de 
um conjunto de aulas aplicando o que aprendeu em sua proposta.  
 
A PCC consiste em identificar o seu objeto de estudo e conhecê-lo ao máximo, em seus usos, 
possibilidades de uso, características, funções, propostas, expectativas, aportes e suportes. É O 
eu chamamos de “Radiografia”. Em seguida, deverá criar um produto colocando em prática o 
que  aprendeu. O relatório final é a escrita desta “radiografia” que você fez mais o produto que 
foi criado. 
 
Cronograma: 
Até o fim desta  semana, eu espero que vocês explorem bastante as possibilidades e já me 
deem uma definição quanto ao seu trabalho, ao seu grupo, , e a sua proposta de observação: o 
que pretende ver, como vai buscar e catalogar os dados, os possíveis itens a serem observados.  
A partir desta sua ação, nós montamos o esquema do seu grupo. Isso pode ser feito pela 
internet. 
Nas páginas seguintes, envio uma listas de sites e programas, cursos, ferramentas etc que dão 
uma ideia do que pode ser observado. Vejam—nas, explorem-nas bem. 
Nossas reuniões correntes serão feitas por grupo de discussões que vou abrir. As comunicações 
frequentes serão via whatsapp. Teremos duas reuniões coletivas via meet após o término das 
inscrições. A primeira reunião será APÓS a primeira incursão de vocês na PCC, para que 
venham já com dúvidas específicas, em busca de orientações e bibliografias específicas. 
Eu envio a bilbiografia, mas vocês também podem sugerir outras. 
 
Vamos definir o que cada grupo pode fazer? 
 
Caso você realmente opte por esta PCC, envie nome completo, matrícula, período, turno e 
turma, email e whatsapp e a sua escolha inicial. (esta pode mudar ou não ao longo do 
trabalho) 
 



Sites para PCC Tecnologias 
 

Universidades de São Paulo disponibilizam vídeo aulas grátis 
 

Olá leitores do Canal do Ensino! 

Depois de disponibilizar conteúdo de palestras e aulas de universidades prestigiadas no mundo inteiro, 

comoStanford, MIT, Harvard e Berkley, o Classroom TV se aproxima dos brasileiros. A partir deste mês, 

três universidades de São Paulo (USP, Unicamp e Unesp) passam a fazer parte do projeto. Entre os 

vídeos da USP, por exemplo, temos Antônio Cândido, escritor e crítico literário, falando sobre a obra de 

Sérgio Buarque de Holanda, um dos mais importantes historiadores brasileiros. 
http://canaldoensino.com.br/blog/universidades-de-sao-paulo-disponibilizam-video-
aulas-gratis 

Mais de 36 mil ebooks para download 

Olá leitores do Canal do Ensino! 

Os livros são digitalizados através dos milhares de voluntários espalhados pelo mundo. 

Segundo pesquisa realizada pela Associação Americana de Editores (AAP), em fevereiro de 2011, o 

número de leitores de livros digitais (e-books)  cresceu mais de 200% no último ano. 

Porém em 1971, muitos anos antes de existir os diversos e-reader e iPads, Michael Hart decidiu digitar a 

Declaração da Independência dos Estados Unidos em um computador e distribuí-la para outros usuários. 

Diante dessa ideia, ele criou o Projeto Gutenberg, conhecido como a primeira e a maior coleção de livros 

eletrônicos gratuitos do mundo. 
 

Mais de 300 cursos online gratuitos com certificado grátis 

Veja a lista de destes cursos gratuitos: http://www.learncafe.com/cursos-gratis/ 
http://canaldoensino.com.br/blog/mais-de-300-cursos-online-gratuitos-com-certificado-
gratis 

10 universidades que dão cursos online grátis 

O portal Veduca  oferece cursos em 21 áreas específicas das melhores universidades dos Estados 

Unidos como Princeton, NYU, UCLA, Yale, Stanford, entre outras . O diferencial do site é que muitos 

vídeos são legendados em português. O sistema é gratuito, com busca avançada e arquivo de cursos já 

dados. 

http://canaldoensino.com.br/blog/10-universidades-que-dao-cursos-online-gratis 

Universidades americanas oferecem mais de 100 cursos online gratuitos 

De acordo com Ng, 35% dos alunos online da Coursera são dos EUA. Depois dos EUA, os países mais 

presentes nas salas de aula virtuais são Grã-Bretanha, Rússia e Índia. O Brasil fica em quinto lugar, com 

cerca de 3% dos estudantes. 

Acesse o site aqui 



http://canaldoensino.com.br/blog/universidades-americanas-oferecem-mais-de-100-cursos-online-

gratuitos 

7 sites para estudar online 

O investimento em sua educação pode ser uma das coisas mais recompensadoras para a carreira. 

Infelizmente, muitas pessoas são impedidas de realizar esse objetivo por problemas financeiros ou falta 

de tempo para conciliar estudos, trabalho e família. Partindo de obstáculos como esses, mas mantendo 

em mente que é possível vencê-los com algumas facilidades online, separamos sete sugestões de sites 

que ajudam você a aprimorar a formação acadêmica. Confira: 

1. Coursera 

O Coursera já foi recomendado muitas vezes por diversos educadores e também pela Universia Brasil. 

Sua plataforma agrega cada vez mais opções de curso e universidades parceiras. O melhor de tudo: 

todos os conteúdos são gratuitos e a maioria pode oferecer certificados de conclusão. 

2. Udacity 

O Udacity também é online e gratuito. Todos os cursos são feitos em nível universitário, o que representa 

uma certificação mais especializada para os interessados. 

3. Khan Academy 

Além de oferecer aulas de conteúdos para estudantes do ensino médio e preparação para testes como o 

SAT, o Khan Academy lançou um aplicativo gratuito permitindo que os estudantes assistam aos vídeos 

em aparelhos móveis. 

4. Veduca 

O Veduca serve como plataforma de apoio e informação. Ele oferece vídeos de diversas universidades e 

em mais de 20 áreas de conhecimento. Ao todo são mais de 5 mil video-aulas espalhados por 238 

cursos. 

5. Udemy 

O Udemy oferece cursos em inglês pagos e gratuitos em diversas áreas do conhecimento, como ciências 

da computação e empreendedorismo. 

6. The Great Courses 

O site The Great Courses oferece cursos em inglês em diferentes faixas de preço e áreas de 

conhecimento. Você pode estudar história, gastronomia, ciência forense e muito mais. 

7. edX 

Desenvolvido pela Universidade de Harvard e pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, 

o edXoferece diversos cursos na área de tecnologia. 

Aproveite! 

Fonte: Universia Brasil 

 

Estude de graça para o Vestibular e o Enem 2013 

Olá leitores do Canal do Ensino! 

Portal Aulalivre.net  é um portal de cursos a distância que busca democratizar a educação por meio do 

livre acesso a aulas de qualidade, distribuídas gratuitamente através da internet e em diversas mídias 



sociais. Esta modalidade de ensino rompe as barreiras de tempo, dinheiro e segurança, que são os 

principais empecilhos para quem deseja estudar. 

http://canaldoensino.com.br/blog/estude-de-graca-para-o-vestibular-e-o-enem-2013 

Vídeo aula: DNA 

http://canaldoensino.com.br/blog/video-aula-dna 

Curso online grátis Letramento e Alfabetização 

http://canaldoensino.com.br/blog/curso-online-gratis-letramento-e-alfabetizacao 

Fisica: Introdução a Aceleração 

http://canaldoensino.com.br/blog/aula-de-fisica-gratis-aceleracao 

Curso Grátis de Gestão da Educação Infantil 

http://canaldoensino.com.br/blog/curso-gratis-de-gestao-da-educacao-infantil 

Vídeo aulas grátis para provas do Enem 2012 

Cem videoaulas de professores do Grupo Positivo serão publicadas no canal do Estado no YouTube 

(www.youtube.com/estadao) a partir desta terça-feira, 9, para ajudar os estudantes na 
preparação para o Enem. É a volta das Super Aulas Positivo Estadão 

Os fãs podem curtir a página das Super Aulas no Facebook (www.facebook.com/superaulasestadao). A 

programação completa pode ser vista no linkwww.estadao.com.br/especiais/2012/10/prog_enem.pdf. 

http://canaldoensino.com.br/blog/video-aulas-gratis-para-provas-do-enem-2012 

 

Aplicativo gratuito ajuda na preparação para o Enem 

 Pense + Enem é um bom complemento de estudos para quem está se preparando para a prova do 

Enem, que acontece em novembro. 

A ferramenta oferece provas de anos anteriores do concurso, que podem ser realizadas pelo usuário de 

modo off-line, ou seja, sem acesso à internet. 

Disponível gratuitamente para aparelhos com sistema operacional Android, o Pense + Enem possui mais 

de 350 questões, incluindo gabarito com visualização imediata. 

 



Seis redes sociais voltadas à educação 

Abaixo lista com seis redes sociais voltadas para a educação que você deveria conhecer: 

O Edmodo já está disponível em português, e o acesso é inteiramente gratuito. Tem como públuco-alvo 

escolas de ensino fundamental. 

O Teamie ainda não tem versão em português. O primeiro acesso é gratuito e limitado. Para desfrutar de 

toda a rede, é preciso dembolsar cerca de 11 reais ao mês. 

O Schoology também não tem versão em português, mas o acesso é totalmente gratuito. 

A rede Lore está inteiramente em inglês e é voltada a estudantes do ensino superior. O acesso é gratuito. 

O Passei Direto é uma rede brasileira voltada a estudantes do ensino superior. 

O Ebah também é uma rede brasileira destinada ao compartilhamento de material acadêmico. Tem 

comopúblico-alvo estudantes do ensino superior. 

Até mais! 

Como o professor pode usar as redes sociais a seu favor 

http://canaldoensino.com.br/blog/como-o-professor-pode-usar-as-redes-sociais-a-seu-favor 

Quando o assunto são redes sociais dentro da escola, muita gente torce o nariz e garante que os 

professores são pouco hábeis nelas, não sabem usá-las e ainda são os principais dificultadores para 

inseri-las nos aprendizado em sala de aula e em casa. Na contramão deste cenário, há quem defenda 

essas ferramentas não como inimigas, mas como aliadas dos educadores. É o caso de Américo Amorim, 

cofundador do Daccord, empresa especializada em plataformas de ensino, que falou sobre o uso das 

redes sociais educacionais durante Série de Diálogos o Futuro se Aprende sobre Tecnologias na 

Educação, promovida pelo Porvir e pela Fundação Telefônica. 

Um dos exemplos de redes sociais existentes e mencionados por Amorim é a Edmodo, que neste ano 

chegou a 12 milhões de usuários. A plataforma, repleta dessas funcionalidades, permite que os 

professores acompanhem a frequência e o desempenho dos alunos. Outra rede social com os mesmos 

semelhantes é a americana Teamie, disponível em inglês. Há também a brasileira Tria, com foco no 

ensino médio, que tem 10 mil usuários por mês trocam informações e conteúdos.  

A Turma do Som é mais um exemplo de rede social, mas esta foi criada pelo próprio Amorim. A 

plataforma, que possui 25 jogos, foi desenvolvida para ajudar a incentivar estudantes a aprenderem 

música em sala de aula. A ferramenta está sendo usada em cinco escolas em Pernambuco, São Paulo e 

Minas Gerais. Nela, os professores ajudam os alunos no aprendizado dos fundamentos da teoria musical 

a partir de aulas separadas por quatro blocos temáticos: som (timbre), altura, tempo e estrutura. Os 

conteúdos são trabalhados por vídeos animados, com personagens no estilo dos desenhos japoneses e 

depois em jogos. 

Conheça 12 ferramentas de apoio ao professor 

http://canaldoensino.com.br/blog/conheca-12-ferramentas-de-apoio-ao-professor 

O cotidiano da sala de aula é, por si só, extenuante. O professor está sempre sobrecarregado com aulas 

para planejar, provas para corrigir, cursos de atualização para fazer e, com tudo isso, nem sempre é 

fácil acompanhar os lançamentos tecnológicos que podem facilitar e otimizar o seu tempo. 



Para ajudar os professores interessados nos novos recursos disponíveis pela web, o Porvir organizou 

uma lista com 12 ferramentas em português e inglês de apoio à prática da sala de aula. Entre os recursos 

estão redes sociais que ajudam na comunicação com alunos, plataformas que permitem aos professores 

criar, compartilhar e até mesmo vender materiais de ensino; outras que auxiliam a produzir e gerenciar 

calendários de aulas. Há, também, blogs que ajudam os educadores a preparar suas aulas de história ou 

matemática, aplicativos que ajudam o docente a gerar métodos simples de desenhos e diagramações 

durante as aulas e até mesmo plataformas que reúnem conteúdos em animações e simulações, divididos 

nível de escolaridade e disciplina. Confira as ferramentas. 

Em português 

Edmodo 

A rede social ajuda os professores a compartilhar material multimídia, organizar fóruns, gerir projetos 

educacionais, estabelecer calendário de atividades, dar notas e condecorações aos alunos e acompanhar 

sua frequência e participação nas atividades. A plataforma chegou este ano a 12 milhões de usuários. 

Evernote 

É um aplicativo que pode ser utilizado pelo professor para gerenciar e organizar os temas de cada aula. A 

partir do próprio celular, ele pode criar notas, salvar pesquisas, gravar áudios e organizar os materiais de 

aula. Além disso, ao adicionar qualquer recurso a sua conta, a agenda, automaticamente, é sincronizada 

e disponibilizada em todos os computadores, telefones e tablets que o professor usar.  

História Digital  

O blog ajuda professores de história a preparem suas aulas a partir de resumos de matérias, videoaulas, 

jogos, visitas virtuais em 3D a museus e outros ambientes, além de exercícios específicos para pré-

vestibulandos e concurseiros. 

Redu  

A plataforma contém materiais de ensino e aprendizagem que estão em domínio público e que podem ser 

utilizados em qualquer disciplina. No site, o professor encontra conteúdos educacionais de ensino 

fundamental, médio e superior. O educador também pode criar novos métodos e técnicas de ensino e 

compartilhá-los. 

Rived 

A Rived (Rede Internacional Virtual de Educação) é uma plataforma desenvolvida pela Seed (Secretaria 

de Educação a Distância), do Ministério da Educação, que reúne conteúdos de nove disciplinas diferentes 

como física, química ou biologia, desde o nível fundamental ao superior. O professor pode pesquisar os 

materiais por nível de escolaridade e disciplina ou até mesmo por palavra-chave. Além disso, os recursos 

estão disponíveis para download. 

Em inglês 

Celly 

É uma rede social na qual o professor pode se comunicar com seus alunos por mensagens de texto, e-

mail ou chat. Com ela, eles podem fazer enquetes ou até mesmo programar lembretes aos alunos.  

Education Labs  

A ferramenta, desenvolvida pela Microsoft, ajuda na preparação de exercícios variados dentro de uma 

mesma matéria. O professor cria, por exemplo, um modelo de problema que os alunos precisam resolver 

e automaticamente a ferramenta gera uma série de exercícios que seguem a mesma lógica e a mesma 

dificuldade. 



Educreations Interactive Whiteboard 

O aplicativo, disponível para download no iTunes, transforma o iPad do professor uma lousa digital 

gravável. Por meio dele, é possível criar vídeos, trabalhar animações, gerar gráficos e desenhos 

ilustrativos que podem ir do recorte de um vulcão em erupção até uma estrutura de DNA. 

Facing History and Ourselves 

A plataforma reúne gratuitamente recursos como publicações, planos de aulas, vídeos, listas de livros e 

outras dicas que auxiliam os educadores a encontrar melhores formas de trabalhar a história com seus 

alunos e, especialmente, a lidar com temas relacionados à injustiça. 

Edutopia  

Neste site, o professor pode encontrar diferentes conteúdos – divididos por níveis de escolaridade (da 

educação infantil ao ensino superior) e organizados por meio de comunidades (arte, música, teatro, 

educação especial e outros). A plataforma reúne ferramentas e recursos como dicas, conferências, 

vídeos, depoimentos, grupos e blog por áreas temáticas. 

LearnZillion 

A plataforma oferece recursos gratuitos em vídeos que orientam o professor a aprimorar técnicas para o 

ensino de matemática (do ensino fundamental ao nível superior), língua inglesa e artes. Os professores 

também podem baixar slides com conteúdos ou aprender como criar calendários para gerenciar suas 

atividades.  

Teachers pay Teachers 

A plataforma é uma espécie de “mercado aberto” que permite aos professores encontrarem 

gratuitamente, comprar ou vender recursos educacionais entre si. Os materiais são diferenciados por 

níveis de escolaridade e disciplinas específicas.Fonte: Porvir 

Plataforma oferece aulas digitais e interativas para professores e alunos 

http://canaldoensino.com.br/blog/plataforma-oferece-aulas-digitais-e-interativas-para-professores-e-alunos 

A Educopédia, criada pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, é uma plataforma de 

aulas digitais online. A plataforma, cujo conteúdo foi produzido por cerca de 300 professores da própria 

rede quer tornar o ensino mais atraente e mobilizador para crianças e adolescentes, além de 

instrumentalizar o professor. São aulas de todas as disciplinas, do 2º ao 9º anos do Ensino Fundamental. 

A Educopédia pode ser acessada de qualquer computador com conexão à internet pelo endereço 

eletrônico www.educopedia.com.br.  

Que tal fazer aulas de inglês gratuitas pela Internet? 

http://canaldoensino.com.br/blog/que-tal-fazer-aulas-de-ingles-gratuitas-pela-internet 

As aulas virtuais da Colingo são gratuitas “no presente momento”, segundo seu fundador. Os 

interessados podem ir ao site da empresa (acesse aqui)  



8 cursos gratuitos oferecidos pelas principais universidades na internet 

http://canaldoensino.com.br/blog/8-cursos-gratuitos-oferecidos-pelas-principais-universidades-na-internet 

Quatro das universidades de maior prestígio nos Estados Unidos firmaram uma parceria para lançar a 

empresa Coursera, que oferece cursos gratuitos ministrados por professores voluntários. 

Udacity 

Em 2011, o professor de Stanford Sebastian Thrun abriu o curso online e gratuito “Introdução à 

Inteligência Artificial”. As aulas atraíram cerca de 160 mil alunos do mundo inteiro e incentivaram o 

professor a fundar a Udacity. A empresa oferece atualmente seis cursos na área de tecnologia, todos 

gratuitos. 

FGV Online 

A Fundação Getúlio Vargas também oferece cursos gratuitos pela internet. As aulas da FGV 

Online funcionam em módulos de cinco a até 30 horas nas áreas de Finanças Pessoais, 

Sustentabilidade, Empreendedorismo e Direito, entre outras. 

Univesp TV 

O portal da Univesp TV reúne vídeos de aulas da USP, Unicamp e Unesp que também são transmitidos 

pela televisão no canal da TV Cultura. Os cursos são, em sua maioria, disciplinas regulares dessas 

universidades, e as aulas são gravadas conforme elas acontecem – dá até para ver os alunos nas salas e 

ouvir as perguntas feitas por eles. Há aulas que envolvem linguagem, história, economia e física. 

VEduca 

O site VEduca oferece mais de 4.700 vídeos das melhores universidades dos Estados Unidos com o 

diferencial: muitos dos vídeos têm legendas em português, que foram feitas de maneira colaborativa por 

voluntários. Sem pagar nada, o aluno pode assistir às aulas que foram gravadas nas salas de Harvard, 

MIT, Yale e diversas outras universidades. 

Unicamp 

A Universidade Estadual de Campinas também participa da iniciativa de oferecer aulas online. 

AUnicamp, porém, não grava um curso inteiro, mas disponibiliza “aulas magistrais” sobre temas 

específicos de física, literatura, saúde e biologia, por exemplo. O projeto foi lançado em 2011. 

YouTube EDU 

Já há algum tempo o site de vídeos do Google oferece mais do que filmes de gatos ou clipes musicais. 

Nocanal de educação do YouTube é possível encontrar aulas de universidades como a Universidade de 

Harvard (Estados Unidos), Cambridge University (Reino Unido) e Università Bocconi (Itália). A busca pode 

ser feita por área de conhecimento, universidades e canais diferentes. 

iTunes U 

A Apple também entrou no campo da educação e oferece cursos completos de centenas de 

universidades no mundo todo. Quem tem o programa iTunes (gratuito) pode encontrar e acompanhar os 

cursos pelo computador no canal iTunes U. Já para quem tem dispositivos iOS como iPhone, iTouch e 

iPad, a Apple desenhou um aplicativo de mesmo nome que organiza melhor os cursos e ainda possui 

espaços para anotações. 

4 dicas para professores usarem tecnologia nas aulas 

http://canaldoensino.com.br/blog/4-dicas-para-professores-usarem-tecnologia-nas-aulas 



Cartilha ajuda a levar as tecnologias para a sala de aula 

http://canaldoensino.com.br/blog/cartilha-ajuda-a-levar-as-tecnologias-para-a-sala-de-aula 

Cartilha Tecnologias na escola 

5 aplicativos para escrever redações 

Confira os 5 aplicativos úteis para escrever: 

1. Essay Writing Workstation 

Em inglês, o aplicativo Essay Writing Workstation ajuda você a escrever mais de um texto ao mesmo 

tempo, além de oferecer dicas e tutorias de como escrever vários tipos de texto diferentes. 

2. Essay Writing Guide 

Se você é um estudante visual, ou seja, gosta de aprender com imagens, organogramas e outros 

elementos então o aplicativo Essay Writing Guide é o indicado. Ele oferece três “rodas” 

(Conteúdo, Estilo e Organização) para que você possa entender e utilizar os elementos de um texto 

corretamente. Além das explicações, também disponibiliza exemplos. 

3. Essay Writing Wizard 

O aplicativo Essay Writing Wizard possui diferentes versões, tanto para alunos do ensino fundamental, 

médio, universitários e profissionais de áreas específicas. Cada uma das versões 

oferece dicas específicas e descrições dos tipos de textos que podem ser solicitados. 

4. PaperHelper 

O app para Ipad PaperHelper ajuda você a fazer pesquisas online que trarão uma base mais sólida 

para seus textos. Com ele é possível reunir materiais de pesquisa úteis e fazer a versão final de seu 

trabalho. 

5. Essay Czar 

Em formato e-book, o aplicativo Essay Czar é ótimo para estudantes que estão se sentindo perdidos 

com suas redações. Ele oferece mais instruções para mais de 40 tipos diferentes de texto. 

Clássicos da literatura brasileira são transformados em jogos online 

http://canaldoensino.com.br/blog/classicos-da-literatura-brasileira-sao-transformados-em-jogos-online 

Dom Casmurro”, de Machado de Assis; “Memórias de um Sargento de Milícias”, de Manuel Antônio de 

Almeida e “O Cortiço”, de Aluísio de Azevedo ganham versão online. Os games poderão ser acessados 

gratuitamenteno site dos Jogos Clássicos da Literatura. 

Aplicativo ajuda estudantes a se prepararem para o vestibular 

http://canaldoensino.com.br/blog/aplicativo-ajuda-estudantes-a-se-prepararem-para-o-vestibular 

O GUIA DO ESTUDANTE lançou um novo aplicativo para celular que ajuda os estudantes a estudarem 

para os vestibulares. O Maratoon  é um jogo de perguntas e respostas com questões que podem cair 

nas provas. 



- Baixe agora o Maratoon, novo aplicativo do GUIA DO ESTUDANTE que vai ajudar você a passar no 

vestibular 

Para jogar, e estudar, basta selecionar o seu avatar (um menino ou uma menina) e escolher uma das 

cinco áreas do conhecimento: Atualidades, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e 

Português. Escolhido o tema, você pode desafiar seus amigos para saber quem está melhor preparado 

para o vestibular – há também a versão de jogar sozinho. 

Ferramentas Web 2.0 para professores 

http://canaldoensino.com.br/blog/ferramentas-web-2-0-para-professores 

erramentas da Web 2.0 para professores from eadfaccat 

Fonte: Faccat 

Visite lugares existentes apenas nas páginas dos livros 

Leitores já podem visitar seus lugares preferidos existentes apenas nas páginas dos livros. Pelo menos 

de forma digital. 

Semelhante ao FourSquare, o aplicativo Imaginaria permite que o usuário faça chek-in e compartilhe com 

os amigos nas redes sociais, com a importante diferença de que os locais estão no universo da 

imaginação. 

http://canaldoensino.com.br/blog/visite-lugares-existentes-apenas-nas-paginas-dos-livros 

100 ferramentas de ensino que você deveria conhecer 

http://canaldoensino.com.br/blog/100-ferramentas-de-ensino-que-voce-deveria-conhecer 

Top 100 Tools for Learning 2011 

Conheça 9 ferramentas do Google que ajudam na educação 

http://canaldoensino.com.br/blog/conheca-9-ferramentas-do-google-que-ajudam-na-educacao 
1 – Google Acadêmico 
Você pode usar o Google Acadêmico para pesquisas e estudos mais aprofundados em diversas áreas, 
como: biologia, literatura, comunicação, psicologia etc. 
2 – Google Sky 
Uma verdadeira aula de meteorologia e astronomia pode ser feita a partir da ferramenta Google Sky, do 
Google Earth. 
3 – iGoogle 
O iGoogle permite que você e seus colegas de classe mantenham todas as informações mais importantes 
ao alcance de um clique. Caixa de entrada dos e-mails, temperatura, notícias, agenda, entre outras 
ferramentas ficam disponíveis em uma única página pessoal. 
4 – Notícias 
O Google Notícias possibilita que você encontre diferentes fontes de notícias de vários lugares diferentes 
do planeta em uma única página. 
5 – Busca personalizada 
Com a ferramenta de busca personalizada você pode criar um motor de busca especialmente feito para 
suas necessidades. 
6 – Google Earth 
As possibilidades nessa aplicação são inúmeras. Com o Google Earth você pode estudar os oceanos e 
outros locais em 3D, por exemplo. 



7 – Grupo de estudos 
Em um grupo de estudos do Google, você pode colaborar e interagir com seus colegas de classe. 
8 – Google Code University 
Com o Google Code University, você pode aprender mais sobre ciências da computação por meio de 
conteúdos em licença Creative Commons. 
9 – Google Docs 
O Google Docs é perfeito para trabalhos em grupo, pois permite que você e seus colegas façam 
alterações em documentos tipo ‘Word’ simultaneamente e em tempo real. 

 
Rede social para professores disponibiliza 300 mil planos de aula 

http://canaldoensino.com.br/blog/rede-social-para-professores-disponibiliza-300-mil-planos-de-aula 

TES (sigla em inglês para Times Educational Suplement) é uma plataforma digital de 

compartilhamento de conteúdos feitos por professores para professores. 

Diferença entre site e portal: https://sites.google.com/site/historiasobreossitesdebusca/diferenca-entre-
site-e/diferenca-entre-site-e-portal 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portal_(internet)  
O que é WEBMASTER  
http://www.criarweb.com/artigos/211.php 
Dissertações: 
 COMUNIDADES DE PRÁTICA NA FORMAÇÃO DOCENTE:  APRENDENDO A USAR FERRAMENTAS DA 
WEB 2.0 http://www.letras.ufmg.br/poslin/defesas/1375M.pdf Muito bom: WEB 1, WEB 2 e letramento 

http://w2eppgi.ideascale.com/a/ideafactory.do?mode=top&tag=letramento    

Educação e a Web 2.0 – PPGI 

 
Diversidade Textual e a Web 2.0 
  Este tema é baseado na tese da Débora e serviria para abordar a idéia da diversidade textual em alunos 
do ensino médio e fundamental. Existem sites da Web 2.0 que já definem o gênero literário que será 
usado em suas postagens: cartas (gmail), bilhetes (twitter), receitas http://tastyplanner.com/ e outros. Os 
alunos podem pesquisar os gêneros através dos exemplos e tentar produzir o seu conteúdo de acordo. 
Podem também . 
 
autoria e letramento: https://sites.google.com/site/autoriaeletramento/home/autoria-e-letramento-
digital-na-web-2-0-no-quinto-ano-do-ensino-fundamental  oportunidade de conhecer e explorar o 
JEX Jornal Express, uma ferramenta colaborativa que permite a publicação e o acesso a notícias 
diversas, com o objetivo de: analisar as possibilidades pedagógicas da ferramenta Jornal Digital 
para autoria e letramento digital,  
http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_VellosoMJ_1.pdf LETRAMENTO DIGITAL NA ESCOLA: 
UM ESTUDO SOBRE A APROPRIAÇÃO DAS INTERFACES DA WEB 2.0 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-46982011000300003&script=sci_arttext 
  Convivência e aprendizagem em ambientes virtuais: uma reflexão a partir da biologia do 
conhecer  

http://canaldoensino.com.br/blog/7-sites-para-estudar-online 
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 
http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php 
http://canaldoensino.com.br/blog/100-ferramentas-de-ensino-que-voce-deveria-
conhecer 
http://www.slideshare.net/janehart/top-100-tools-for-learning-2011 
http://www.slideshare.net/?ss 
http://calculemais.com.br/matematica/interpretacao-de-graficos-e-tabelas.html 
https://www.coursera.org/course/edc 
http://canaldoensino.com.br/blog/7-sites-para-estudar-online 
http://studi.com.br/blog/studi/iii-jornada-ead--o-futuro-da-arte 
 



 

 
 
 
 


