Fundamentos do Letramento Digital
Roteiro de Aprendizagem 01
DESCRIÇÃO GERAL
Caro Aluno, neste roteiro vamos tratar sobre os conteúdos pertinentes ao Módulo I
(Aspectos Teóricos do Letramento Digital): Aula 01 – Fundamentos do Letramento
Digital.
Para darmos continuidade aos nossos estudos, iremos fazer uma atividade relacionada
as discussões apresentadas anteriormente sobre as tecnologias digitais na sociedade.
Mais uma vez, é importante lembrar que este roteiro precisa ser seguido integralmente.
Não pule etapas. Bom trabalho!

RESULTADOS PRETENDIDOS DA APRENDIZAGEM





Conhecer os aspectos importantes sobre as tecnologias na sociedade atual;
Identificar as principais características e implicações do letramento digital;
Reconhecer os desafios e a importância do letramento digital na sociedade atual;

ROTEIRO
1º - Após assistir a apresentação dos conceitos iniciais da aula 01 (Módulo I), cada aluno
deve:





Elaborar um texto de no mínimo 20 linhas destacando 3 aspectos importantes
sobre o impacto das tecnologias na sociedade atual.
O texto deve ser formalizado em um papel.
Pode-se utilizar um dispositivo eletrônico (tablet ou notebook) para elaborar o
texto solicitado.
Para esta etapa você terá 30 minutos para executa-la.

2º - Após realizar a 1ª etapa deste roteiro, você deve realizar:


A socialização com os demais colegas e professores.
Obs. Após os 30 minutos de execução, serão escolhidas algumas turmas
(cidades) para realizar interação com o professor ministrante. Para isso serão
disponibilizados 20 minutos.

Fundamentos do Letramento Digital
Roteiro de Aprendizagem 01
AVALIAÇÃO
A execução de todas as etapas deste roteiro, irão permitir que você tenha uma dimensão
dos aspectos importantes e fundamentais sobre o Letramento Digital.
Você deve:


Dissertar sobre os três aspectos importantes sobre o impacto da tecnologia na
sociedade;



Apresentar em sua estrutura organizacional introdução, desenvolvimento e
conclusão;

As atividades propostas aqui me fornecerão, enquanto professor da disciplina, feedback
sobre seu entendimento sobre os conceitos apresentados nos vídeos e textos, assim
como sobre as necessidades de aprendizagem futuras.
A atividade executada neste roteiro terá caráter avaliativo:


Atividade 01 – Produção Textual (0 a 5,0 pontos).

