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Processo de avaliação foi multipaís e valorizou o registro das boas práticas
pelos professores

Oito brasileiros na reta final do Prêmio

Internacional Educarede

Equipe EducaRede Brasil

A Fundação Telefônica divulgou essa semana a relação dos finalistas da
segunda edição do Prêmio Internacional Educarede. A iniciativa premia
projetos  desenvolvidos e  implementados por  educadores do  mundo
todo, que promovam o uso pedagógico das tecnologias de informação e
comunicação (TICs). Ao todo, foram 4 mil projetos inscritos, mais do
que o triplo de inscrições do ano passado, vindos de 14 países. O Brasil
participou com 288 trabalhos, e conta com oito deles na fase final.

O Prêmio foi dividido em três modalidades: novas ferramentas digitais,
atividades escolares desenvolvidas por professores e trabalhos criados
com a participação de alunos.  Além disso,  os projetos devem estar
enquadrados em uma das cinco categorias da premiação,  cada qual
destinada a uma determinada faixa etária, entre 3 e 17 anos.

O  processo  de  avaliação,  que  buscou  reconhecer  o  esforço  do
professorado ao introduzir as TICs nos processos de ensino, aconteceu
em três fases.  Na  primeira  delas,  28 comissões – três brasileiras -
formadas por um trio de educadores-avaliadores cada, deram nota aos
projetos.  Na  segunda,  um representante  de  cada  comissão recebeu
uma amostragem de trabalhos para avaliar. Agora, na fase final, uma
equipe de especialistas do Educarede definirá os ganhadores entre os
182 projetos escolhidos.

Renata Aquino,  professora formadora do projeto do governo federal
UCA (Um Computador por Aluno) e pesquisadora da PUC-SP, foi uma
das avaliadoras da primeira fase. “O prêmio é importante porque faz o
professor  se  reconhecer  como  parte  importante  do  processo
educacional. E mais, a participação em concursos como esse é, uma
formação para ele, para que possa compreender melhor a metodologia
do trabalho com TICs”, explicou. Além disso, para ela,  a premiação
promove  o  reconhecimento  dos  educadores  brasileiros  no  cenário
internacional.

A ferramenta digital mais usada pelos educadores,segundo Renata, foi
a  plataforma YouTube,  que serviu tanto para pesquisa  quanto  para
veiculação. A avaliadora acredita que é possível aproveitar ainda mais
o  potencial  das  TICs  e  que  o  Prêmio  é  um  grande  incentivo.  “Os
próximos passos para os professores será se apropriar das estratégias
de internet.  Se hoje criam e jogam um vídeo no Youtube,  amanhã
poderão abrir um canal de vídeo próprio na plataforma, reunindo todos
os registros de seus trabalhos em um mesmo local, valorizando suas
obras”, exemplifica.

Tendo  a  oportunidade  de  avaliar  projetos de  outros países,  Renata
afirmou ainda que conceitos abordados em trabalhos brasileiros, como
o de diversidade e identidade cultural, também marcaram presença nos
trabalhos  latino  americanos.  “Deu  para  notar  que  temos  muitas
características em comum. E isso é ótimo, porque um trabalho serve de
inspiração para o outro”, explica.

Entre 12 e 18 de setembro, serão eleitos vencedores os três primeiros
colocados  de  cada  categoria  e  cada  modalidade,  totalizando  72
trabalhados premiados. Cada um dos ganhadores levará para casa um
presente (ferramentas tecnológicas a escolher) e viajará com todas as
despesas pagas para  o  IV Encontro  Educarede,  que  acontecerá  em
Madrid, dos dias 20 a 22 de outubro.
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Alda Ribeiro é jornalista e tem experiência na formação de professores
em projetos presenciais e à distância, para o uso de tecnologias de
comunicação nos processos educativos.
Bianca Santana é educadora e pesquisa o impacto das tecnologias
digitais na educação. É membro da comunidade brasileira de Recursos
Educacionais Abertos (REA) e da Casa da Cultura Digital.
Cleide Muñoz é mestre em Novas Tecnologias Educacionais e
formadora dos projetos Aula Interativa (PUC-SP), Mídias na Educação e
Aprender em Parceria.
Heloisa Steffen é mestre em Ciências da Comunicação, especializada
em Robótica Pedagógica. Atua, hoje, como formadora do Centro de
Educação Transdisciplinar (CETRANS).
Leila Andrade é pedagoga especializada em Informática Educacional e
Ensino a Distância (EAD). Atua como coordenadora de informática na
condução de projetos pedagógicos e formação de professores.
Louiza Matakas é educadora, pós-graduada em Informática Educativa
e em Comunicação e Educação. Atua em cursos de formação de
professores e em projetos de inclusão digital. É mediadora da rede
social Minha Terra.
Renata Aquino é pesquisadora do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) em educação e
tecnologia e autora do blog Pesquisa Educação. É também formadora do
Projeto UCA-SP e faz parte da comissão de avaliação do Web Currículo.
Vanessa Pipinis é mestre em educação e trabalha há 11 anos na área
social com projetos de educomunicação, formação de educadores,
ensino a distância e desenvolvimento local.
Vera Lucia Laporta é arte educadora e hoje desenvolve a atividade
lúdica virtual ZIP ZAP ZUP – Aventuras do Lataço, para a Associação
Brasileira da Embalagem de Aço (ABEAÇO).
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