
Seja bem vindos a Disciplina Tecnologia educacional e concepção de 

aprendizagem  
 

Prezado (a) estudante, este cronograma é para você organizar os seus 
estudos. Procure ler os materiais recomendados e enviar as atividades no 
prazo. 

 
Aula 1   

Modulo 1 : Tecnologia Educacional 
 
Objetivos: 

 

 Reconhecer a importância do uso da tecnologia. 

 Situar e refletir sobre as relações entre as tecnologias e a educação.  

 Identificar os principais desafios do Uso das Tecnologias em Sala de 

Aula; 
 
DLI - Atividade 1 de cunho avaliativo – Refletindo conceitos (0 a 5,0 pontos). 

 
Caríssimos Estudantes! 

- A Aula 1 Destacou a evolução e o uso crescente dos recursos tecnológicos 
como colaboradores da aprendizagem para o desenvolvimento de um processo 
construtivo. De forma sucinta, socialize as seguintes questões:  

 

- Você reconhece a importância da tecnologia na prática pedagógica?  

- Você lembra como foram as suas primeiras experiências com o uso da 

tecnologia em sala de aula?E quais foram? Que mudanças você percebeu  

desde então?  Conte-nos! 
 

Contribua com a discussão, conforme sua opinião, e comente a colaboração 
dos colegas.  

 
 

“O que temos que aprender, aprendemos, fazendo. 

Aristóteles" 
 

Para avaliar a participação do aluno, o professor poderá utilizar os 

seguintes critérios: 

 Aprender a ouvir os colegas e considerar comentários relativos ao 
tema; 

 Expor suas ideias com domínio, linguagem, clareza e coerência no 
entendimento do texto; 

 Interagir de modo a contribuir com fatos relevantes ao tema; (Evitar 
constranger os colegas); 

 Respeitar o tempo estabelecido entre 5 a 8 minutos de exposição; 

 Participar do debate com entusiasmo e interesse. 



 

 

VÍDEOS DE APOIO: 

 

 Mudando Paradigmas na Educação (Dublado) - RSA Animate 
           https://www.youtube.com/watch?v=DA0eLEwNmAs 
 
 

 Metodologias ativas - Turbinando a aprendizagem em aulas 
 
              https://www.youtube.com/watch?v=lgD_G0_5EYE 
 

 Uso da tecnologia nas salas de aula - Jornal Futura 
 
           https://www.youtube.com/watch?v=3qcm8e2o7O0 
 

 BNCC Base Nacional Comum Curricular - Planos de aula para o professor da 

Educação Básica 
https://www.youtube.com/watch?v=mWOZBlYyIho 

 

 BNCC– Base Nacional Comum Curricular 

 
https://www.youtube.com/watch?v=48VtPzl7URU 
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