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Livro Tecendo Fios na Educação trará prefácio de
@lucianaallan do @instcrescer

» 27 de agosto de 2012 | Deixe um comentário

Será lançado o livro “Tecendo Fios na Educação: da informação nas redes à construção do

conhecimento mediada pelo professor” de Nuria Pons Vilardell Camas e Mirna Tonus (org.). O livro

traz diversos artigos de professoras e pesqusiadoras da área de educação e tecnologia e a

apresentação do livro é de autoria de Luciana Allan, diretora do Instituto Crescer para a Cidadania.

A publicação poderá ser adquirida pela Editora CRV (www.editoracrv .com.br) em meados de

setembro. Veja a apresentação e a lista dos artigos e autoras participantes.

Apresentação: T ecendo fios na educação

Examinar diferentes perspectivas em educação e tecnologias digitais é o primeiro passo para

educadores interessados em aprimorar sua prática pedagógica no mundo contemporâneo. Os

assuntos abordados neste livro cobrem os principais temas da área e nos inspiram a conhecer mais

sobre o potencial destes recursos no processo de ensino e aprendizagem.

Docentes de universidades, pesquisadoras de pós-graduação e militantes na prática de integração

das tecnologias digitais à educação, as autoras desafiam a repensar o ensino atual e recontextualizá-

lo incorporando redes sociais, ambientes v irtuais e v ivências do cotidiano na web nas estratégias

educacionais.

Como diretora do Instituto Crescer para a Cidadania e atuando há mais de 10 anos em projetos com

foco em educação e tecnologias digitais, conheci o trabalho destas autoras e identifiquei nos temas

os desafios que sempre enfrentamos na formação de professores no Brasil. Com publicações como

esta, poderemos cada vez mais tecer fios na educação e atingir o objetivo de propiciar estratégias de

aprendizagem que valorizem o desenvolv imento de competências e a produção de conhecimento

qualificado, principal missão do docente com seus alunos.

Por Luciana Allan – Diretora do Instituto Crescer para a Cidadania, ONG que atua desde 2000 em

projetos na área de educação e tecnologias digitais em parceria com instituições de ensino,

empresas, organizações brasileiras e internacionais.
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1 .Tecnologias de informação e comunicação: o meio ou o fim para o estabelecimento da colaboração

nas práticas pedagógicas?

Autoras: Mônica Mandaji e Renata Aquino Ribeiro

2. Comunidades de prática e espaços v irtuais: emancipação e inovação com aprendizagem social

Autora: Neli Maria Mengalli
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3. A literacia da informação na formação de professores

Autora: Nuria Pons Vilardell Camas

4.TIC como recurso didático-pedagógico e de pesquisana formação em educação e comunicação

Autoras: Beatriz Sanz Vazquez e Mirna Tonus

5. Educação a distância no brasil: um resgate histórico como base da afirmação de que a

democratização do conhecimento com uma EaD de qualidade é possível

Autoras: Juliana Arantes Dominguez e Jurema Luzia de Freitas Sampaio

6. Avaliação da aprendizagem em EaD nos cursos de formação de professores e tutores

Autora: Mônica Piccione Gomes Rios
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