


“Nós vivemos em aldeias, 
depois vivemos em cidades, 
e hoje vamos viver na internet.”

Sean Parker

Fato...



 ERA DA CONEXÃO (WEINBERGER, 2003; LEMOS, 2004)

 COMPUTAÇÃO UBÍQUA, PERVASIVA E NÔMADE

 CONVERGÊNCIA TECNOLÓGICA E EMERGÊNCIA DAS NOVAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO SEM FIO

 INFORMATIZAÇÃO TOTAL DAS SOCIEDADES CONTEMPORÂNEAS (CASTELLS, 1996)

• CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. A Sociedade em rede. São Paulo : Paz e Terra, 2000.

• LEMOS, A. Cibercultura e Mobilidade: a Era da Conexão. Revista Razon e Palavra. México. nº 41. Out/Nov 2004. Disponível em: 

<http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n41/alemos.html>. Acesso em: 10 abr. 2012.

• WEINBERGER, D. Why Open Spectrum Matters. The end of the broadcast nation. Disponível em: <http://www.evident.com>.  Acesso em: 01 out. 2013.

Eixos estruturantes

http://www.evident.com/


Nossos alunos...



Cooperam
Dialogam

Colaboram Ensinam



Aprendem



Aprendem



São resilientes



Constroem o 

(web) currículo



Espiralam



:: COMITÊ GESTOR DISCENTE::

Fazem gestão
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COMPETÊNCIAS

:: Currículo

:: Web currículo

:: Espiral de aprendizagem

:: Dialogismo

:: Gestão compartilhada e democrática

:: Mudança educacional

:: Aprendizagem

:: Resiliência

DA ESCOLA



FUNDAMENTAÇÃO

Antonio F. Moreira; Henry Giroux :: 

M. Elizabeth Almeida :: 

José A. Valente ::

Paulo Freire :: 

Heloisa Lück; Paulo Freire ::

Michael Fullan ::

Lev Vygotsky :: 

M. Fullan; M. Gabriela Simpson; José Tavares ::

:: Currículo

:: Web currículo

:: Espiral de aprendizagem

:: Dialogismo

:: Gestão compartilhada e democrática

:: Mudança educacional

:: Aprendizagem

:: Resiliência



•Web currículo

•Resiliência



WEB CURRÍCULO

Está a favor do projeto pedagógico e dos sujeitos

do ato educativo. Não se refere ao uso eventual da

tecnologia nem à simples digitalização do currículo

prescrito e representado em materiais didáticos;

antes se organiza em redes hipertextuais abertas

ao estabelecimento de ligações entre nós

constituídos por informações, conhecimentos

previamente elaborados e novos conhecimentos

em construção pelos participantes da rede,

estudantes, professores e outras pessoas

conectadas. (ALMEIDA, 2013a, s.n.).



Fullan ::

Simpson ::

Tavares ::

:: Resiliência

A resiliência como manifestação de superação de adversidades e de perseverança

na busca da integração das TDIC ao currículo.

“Resilience is perseverance plus flexibility, but you need a plan and a modus

operandi” (FULLAN, 2005, p. 18).

Propriedade de alguns 

materiais para acumular 

energia quando são expostos 

a tensão ou estresse, sem 

ocorrer ruptura. 
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