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Ementa: Teoria e prática educacional com as tecnologias: contextos, concepções e questionamentos 
acerca da Tecnologia Educacional como área do conhecimento; automação, logística e educação; a 
ressignificação da sala de aula; da instrução à construção colaborativa – abordagens pedagógicas; 
inclusão digital, letramento midiático e a integração de artefatos e técnicas nas práticas educacionais. 
 
Atividades: aula introdutória (visão geral da Tecnologia Educacional) e aula de fechamento (expositivas, 
entremeadas com discussão); discussões sobre recortes midiáticos/aplicativos (30 minutos iniciais de cada 
aula); seminários (apresentações em dupla, 15 minutos); discussões sobre propostas de planos de aula (30 
minutos finais de cada aula, a partir de maio) 
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AVALIAÇÃO 
Docência com as tecnologias: concepções, técnicas e artefatos 

Profa. Dra. Giselle M. S. Ferreira 
 

Entrega do material escrito: 30 de junho (DATA A SER CONFIRMADA) - SEM EXTENSÕES! 
Enviar para gmdsferreira@gmail.com 

 
O esquema geral de avaliação é o seguinte: 
1) Frequência e participação em sala – 5%  
2) Relatório quinzenal (1 página de A4 – Arial 11): discussão (nada de listas!) sobre as principais 

pontuações que identificou nas leituras e discussões em sala durante as duas semanas anteriores à 
entrega (sempre no início da aula) – 5% 

3) Plano de aula – 40% (arquivo .doc ou .rtf, seguindo as orientações abaixo) + 10% (apresentação no 
penúltimo dia de aula – 07 de julho - data a ser confirmada) 

4) Texto em duas partes (total máximo: 1000 palavras):  
a) Fundamentação do plano de aula proposto (máximo: 500 palavras) – 20% 
b) Reflexão sobre a experiência na disciplina (máximo: 500 palavras) – 20% 

 
Plano de aula 

1) Você está livre para usar qualquer modelo e formato que queira, ou seja, não vou distribuir um 
template (mas, por favor, formate o documento para que fique bem apresentado);  

2) A fundamentação a ser adotada será a Taxonomia de Bloom para a Era Digital , ou seja, o plano 
precisa ser estruturado em termos de objetivos de aprendizagem; 

3) Inclua a utilização de um artefato tecnológico de sua escolha no esquema da aula; 
4) Seja explícito com relação às atividades que estaria conduzindo se fosse realizar o plano em sala 

de aula;  
5) Coloque todos os detalhes que julgar necessários para que outra pessoa entenda seu plano 

(imagine que está escrevendo para outro docente que irá reutilizar seu plano); 
6) Não há limite (mínimo nem máximo) de palavras para o plano de aula (mas, sem exageros, por 

favor!). 
 
Texto 

1) Na primeira parte, explicite as relações entre objetivos de sua aula, os objetivos de aprendizagem e 
as atividades propostas para a aula (texto discursivo – nada de listas, por favor!); 

2) Na segunda parte, discorra sobre sua experiência na disciplina, focalizando criticamente alguns 
pontos principais das discussões e leitura e explicando diferenças e transformações em sua forma 
de pensar o uso de tecnologias na docência decorrentes de sua participação na disciplina.  

 
Apresentação  

1) Cuidado com o tempo: não mais do que 10 minutos! 
2) Estrutura: seus ouvintes precisam compreender a lógica que você utilizou para criar o plano, 

portanto, precisa explicar seus objetivos de aprendizagem, as atividades e suas relações com os 
objetivos, bem como a integração do artefato tecnológico no esquema;  

3) Não se esqueça de iniciar a apresentação explicando o contexto do plano de aula; 
4) Cuidados com a criação dos slides: não carregar demais no uso de texto, listas de itens e cores 

(“menos é mais”).    


