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Olá, Profissionais da Educação.

 Estamos iniciando o Projeto CONECTADOS 2.0, 
projeto de formação continuada do qual seu NRE/escola é 
participante. Seu objetivo é favorecer e ampliar a discussão 
e o uso de tecnologias educacionais, com a comunidade 
escolar de 500 estabelecimentos de ensino público 
estaduais em 2017 e outras 500 em 2018.

  Dentre as ações que serão desenvolvidas neste 
projeto planejamos um momento de debate e reflexão 
junto aos representantes dos estabelecimentos de ensino 
com ênfase na temática “Educação na Cultura Digital”, 
abordando o conceito de Cultura Digital e suas relações com 
a escola, o currículo e a sociedade. Compreende-se que para 
a efetividade deste projeto faz-se necessário o envolvimento 
de todos os profissionais dos estabelecimentos de ensino 
e alunos, resultando em práticas que abrangem o uso de 
recursos digitais no contexto escolar. Assim, este material 
é fundamental para subsidiar os encaminhamentos que 
serão feitos com estes públicos. Todos os roteiros aqui 
apresentados foram desenvolvidos a partir das leituras 
presentes no Curso de Especialização em Educação na 

Cultura Digital, desenvolvido pelo MEC em parceria com a 
Universidade Federal de Santa Catarina.

A seguir apresentamos os três roteiros de orientação 
para os trabalhos que serão desenvolvidos respectivamente: 
pelos assessores, representantes do estabelecimento de 
ensino e professores (junto aos alunos). 

Sugerimos a leitura prévia deste material, bem 
como o conhecimento de todos os recursos e materiais aqui 
indicados, a fim de que possam orientar e acompanhar para 
que este primeiro momento de estudos não seja apenas 
uma ação pontual, mas que de fato, esta ação se torne um 
início de reflexão, que traga subsídios relevantes para que 
a escola consiga situar em qual estágio de desenvolvimento 
de uso de tecnologias educacionais se encontra e, a partir 
deste, ampliar a discussão para a Educação na Cultura 
Digital.

 Desejamos a todos um excelente trabalho! 
 

CULTURA DIGITAL

Eziquiel Menta
Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais
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Superintendência da Educação
Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais

Objetivo: 
Orientar os assessores pedagógicos em tecnologias educacionais dos NRE para o Grupo de Estudos, que 

será realizado com a equipe de representantes dos estabelecimentos de ensino que participarão do Projeto 
CONECTADOS 2.0.

Público alvo: 
Assessores pedagógicos em tecnologias educacionais dos NRE.

Carga horária: 
2h 30 minutos (não haverá certificação).

Materiais e recursos necessários: 
Para a realização deste grupo de estudos será necessário providenciar com antecedência, os seguintes 

materiais: Projetor Multimídia, preferencialmente com conexão à internet (pode-se fazer o download dos 
materiais e apresentá-los offline).

1 Roteiro para Discussão dos 
Assessores Pedagógicos 

em Tecnologias Educacionais 
com a Equipe de Representantes 
dos Estabelecimentos de Ensino

CULTURA DIGITAL
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Providências iniciais
Prezados assessores, para o trabalho que será realizado neste encontro com a equipe de representantes dos 
estabelecimentos de ensino, sugere-se a realização dos seguintes encaminhamentos:

• Organizar a reunião utilizando o formato de uma assembleia ou realizar a divisão em grupos menores, 
considerando o número de pessoas;  

• Reforçar junto aos profissionais do estabelecimento de ensino, com antecedência à data definida para a 
realização do encontro, a necessidade do estudo prévio dos materiais disponibilizados;

• Verificar a conexão com a internet e testar os links dos materiais indicados neste roteiro; ou organizar 
previamente os materiais deste roteiro para utilizá-los no caso de não haver conexão no momento do 
encontro;

• Reproduzir os textos, as tirinhas e as fichas presentes neste material para os profissionais do estabe-
lecimento de ensino, caso seja necessário. Eles estão disponíveis como anexos, ao final deste caderno;

• Realizar o registro fotográfico da reunião que ocorrerá com os representantes dos estabelecimentos 
de ensino. Arquivar as fotos em uma pasta do Drive destinada aos registros do Projeto CONECTADOS 
2.0. Também solicite aos representantes o registro fotográfico das discussões que serão realizadas em 
seus respectivos estabelecimentos de ensino, junto aos profissionais e aos alunos, e enviem para você, 
assessor. Crie pastas individuais para os estabelecimentos de ensino para arquivar estes registros 
fotográficos. Sugerimos a criação de uma pasta intitulada “Registros do Projeto CONECTADOS 2.0” e 
dentro dela, a criação das pastas individuais para cada estabelecimento de ensino e também, a criação 
de uma pasta referente à reunião realizada no NRE. Em seguida compartilhe a pasta “Registros do Projeto 
CONECTADOS 2.0” com a CTE (cte.seed@escola.pr.gov.br).

IMPORTANTE: Esclarecer aos participantes que este Grupo de Estudos 
visa a orientação e a preparação para o início das atividades do Projeto 
CONECTADOS 2.0 que será realizado no estabelecimento de ensino com 
os demais profissionais. Posteriormente, estes profissionais trabalharão 
estes conteúdos com os alunos. As atividades que serão realizadas nesta reunião serão as 
mesmas que os participantes realizarão em seus estabelecimentos de ensino. 7

mailto:cte.seed@escola.pr.gov.br
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 Importante: Apresentar o Projeto CONECTADOS 2.0 detalhadamente, 
respondendo a dúvidas e questionamentos. Esclarecer que cada 
estabelecimento de ensino tem liberdade para organização dos tempos e 
espaços escolares para os momentos de formação.

a) Apresentar o vídeo da prof. Edla Ramos.
Disponível em: <https://goo.gl/xqHCwD> Acesso em: 04 de abr. 2017.

Sinopse: 
No vídeo a professora Edla Ramos trata da 
diferença entre TDIC, TIC e NTIC, e também 
sobre Cultura Digital.

1.1 O Projeto Conectados 2.0 (Sugestão de tempo: 10 minutos)
Esta atividade objetiva esclarecer o Projeto CONECTADOS 2.0 para a equipe de representantes dos 

estabelecimentos de ensino. (ver Anexo I)

Sugestão de encaminhamento: Nesse momento, você, assessor pedagógico, que é o mediador desta reunião, 
deve esclarecer o Projeto aos profissionais. O texto que fundamentará os representantes para futuro repasse de 
informações aos colegas no estabelecimento de ensino encontra-se ao final deste material, no Anexo I.

1.2 A Escola do século 21 (Sugestão de tempo: 30 minutos)
Esta atividade inicia as discussões conceituando a Cultura Digital e buscando revelar sua compreensão nos 

espaços escolares.

Sugestão de Encaminhamento: Caro assessor, nesse momento, seu papel será o de ouvir aquilo que os 
profissionais da educação pensam a respeito da Cultura Digital e a utilização das TDIC (Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação) no estabelecimento de ensino e de instigar debates sobre a Cultura Digital no contexto 
da sociedade, no nosso cotidiano e como ela se apresenta nos espaços escolares. Estas reflexões darão início às 
discussões da presença da Cultura Digital na “Educação” , tema que abordaremos de forma mais detalhada nos 
próximos passos.

Para esta ação, sugere-se:

https://goo.gl/xqHCwD
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b) Em seguida, apresentar a ilustração a seguir e mobilizar os participantes a descrever aquilo que 
está ocorrendo nas cenas apresentadas. 

Fonte: Imagem retirada e adaptada do curso Educação na Cultura Digital. Disponível em http://catalogo.educacaonaculturadigital.mec.
gov.br/site/hypermedias/1. Acesso em 20 fev.  2017.

Importante: Instigar os participantes a visualizar na imagem 
o quanto as tecnologias digitais estão presentes cotidiana e 
instintivamente em nossas ações. Aqui estamos falando da Cultura 
Digital no contexto da sociedade, por exemplo quando efetuamos 
o pagamento via cartão de crédito, quando “conversamos” com 
amigos e familiares nas redes sociais pelos dispositivos móveis ou quando registramos 
nossa fotografia em diversas situações diárias e compartilhamos os momentos vividos, 
virtualmente. Instigue-os, provoque-os e deixe que se expressem sobre suas percepções 
em relação a imagem (Imagem disponível também no Anexo II).

c) Após a apresentação do vídeo e a visualização da imagem, sugerem-se as seguintes questões 
para debate e reflexão junto aos participantes:

• O que o grupo entende a respeito das diferenças existentes entre as TIC (Tecnologias de Informação e 
Comunicação) e as TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação)? Como isso repercute na 
Cultura Digital?

• De que maneira a Cultura Digital está presente no estabelecimento de ensino?

• Como posso inserir a Cultura Digital no meu trabalho? 

• Como podemos definir um estabelecimento de ensino que considere a Cultura Digital no seu cotidiano?

• Quais caminhos nosso estabelecimento de ensino deve percorrer para integrar a Cultura Digital?

http://catalogo.educacaonaculturadigital.mec.gov.br/site/hypermedias/1
http://catalogo.educacaonaculturadigital.mec.gov.br/site/hypermedias/1


10

Secretaria de Estado da Educação do Paraná
Superintendência da Educação
Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais

CULTURA
DIGITAL
2 0 1 7

1.3 Iniciando a compreensão de Cultura Digital 
(Sugestão de tempo:  30 min)
Esta atividade objetiva uma melhor compreensão da Cultura Digital no contexto sociocultural e educacional. 

Sugestão de encaminhamento: Apresentar o texto, disponível no Anexo III, aos participantes, para que seja 
lido e discutido. Após a leitura do texto, debater com o grupo sobre as compreensões individuais quanto a Cultura 
Digital. Além do termo em si, discutir sobre os  aspectos (linguagens, conteúdos e significados) presentes nas ações 
cotidianas e sua relação com Cultura Digital tanto no contexto sociocultural, como no educacional.

1.4 Retrato da Escola/Colégio (Sugestão de tempo: 40 minutos)
 Esta atividade objetiva a reflexão sobre como o estabelecimento de ensino é visto sob o aspecto da Cultura 
Digital, elaborando um retrato da Escola/Colégio em relação a este tema.

Sugestão de Encaminhamento: Caro assessor, é importante esclarecer aos representantes que esta ação, 
quando realizada em seus respectivos estabelecimentos de ensino, deve levar os profissionais a visualizar de 
que maneira estes locais se encontram na Cultura Digital, a forma como os profissionais se veem trabalhando 
as questões aqui discutidas em suas práticas diárias e de que maneira visualizam o estabelecimento de ensino 
pertencendo a esta cultura.

Importante: Ao final desta atividade, instruir os representantes 
do estabelecimento de ensino quanto ao registro das discussões 
e opiniões do grupo na ficha de registro, cujo modelo está 
disponível no Anexo VI deste roteiro.

a) Apresentar aos participantes o texto e a ilustração disponíveis no Anexo IV, para leitura e debate.

b) Roteiro para organizar e sistematizar a observação e o registro no estabelecimento de ensino.
• Como podemos definir um estabelecimento de ensino que considere a Cultura Digital em seu cotidiano?
• De que maneira a Cultura Digital está presente no seu estabelecimento de ensino?
• Que sugestões vocês podem dar para fortalecer o processo de consolidação da Cultura Digital no ambiente 

escolar?
• Que desafios devem ser enfrentados para concretizar a integração das TDIC encontradas por você em seu 

estabelecimento de ensino?
• Quais caminhos seu estabelecimento de ensino deve percorrer para integrar-se à Cultura Digital?
• Que recursos das TDIC vêm sendo utilizados até agora? De que maneira e com qual finalidade?
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• Qual o potencial das TDIC para os encaminhamentos pedagógicos tendo em vista o processo de ensino e 
aprendizagem?

• Qual é o perfil do professor cuja prática pedagógica se efetiva dentro da Cultura Digital? Qual a situação dos 
profissionais que compõem o nosso estabelecimento de ensino considerando o perfil citado? 

• Os profissionais percebem que a equipe diretiva do estabelecimento de ensino estimula a utilização dos 
recursos tecnológicos que estão presentes no estabelecimento de ensino? Como?

• No estabelecimento de sua atuação, os professores oportunizam momentos didáticos para que os alunos 
desenvolvam produções utilizando os recursos tecnológicos que têm disponíveis na escola ou colégio? Se 
sim, como? Se não, por quê?

Sugestão de encaminhamento: Assessor, as discussões sobre as questões anteriores devem fazer com que 
os participantes percebam a maneira como o estabelecimento de ensino integra a Cultura Digital: se, de um modo 
geral, os profissionais vivenciam no espaço escolar o que vivenciam digitalmente na sociedade, se os professores 
utilizam as TDIC em sua prática pedagógica, se os alunos têm acesso às tecnologias presentes no espaço escolar e 
as utilizam de forma ativa para produção e compartilhamento de conhecimento.  

É importante que compreendam também que o perfil do professor para que 
incorpore pedagogicamente as TDIC em suas ações educativas deve ser 
aquele que se dispõe a testar possibilidades e equipamentos, aquele que 
não tem receio de colocar a tecnologia na mão do estudante, aquele que 
estimula seu aluno a utilizar os mais variados recursos tecnológicos em seu processo 
de aprendizagem, aquele que permite e instiga o aluno a produzir conhecimento e 
compartilhá-lo.
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1.5 SÍNTESE (Sugestão de tempo:  20 minutos)
Você assessor, mediador desta reunião, deve informar que a síntese consiste na sistematização das 

discussões a serem realizadas nos estabelecimentos de ensino pelos participantes da formação. As opiniões de 
todo o coletivo, profissionais e alunos, devem ser registradas em fichas, disponíveis nos anexos deste caderno 
(ficha de registro das discussões dos profissionais - anexo VI, ficha das discussões com os alunos - anexo VII). 
Orientar que guardem as fichas no estabelecimento de ensino, pois serão utilizadas posteriormente, tanto para a 
elaboração da síntese que será enviada por meio do formulário (via link do portal), quanto para outras situações 
que possam ser requisitadas.

Estas fichas deverão ser sistematizadas em um formulário do Google disponibilizado na página do 
CONECTADOS 2.0 no Portal Dia a Dia Educação. As respostas que serão registradas neste formulário deverão, 
efetivamente, representar o consenso de todo o colegiado do estabelecimento de ensino.

1.6 Descrição do arranjo de equipamentos
(Sugestão de tempo: 20 minutos)
Esta atividade objetiva conhecer a descrição dos equipamentos que estão presentes nos arranjos de 

tecnologias, relacionando com o retrato do estabelecimento de ensino.

Sugestão de Encaminhamento: Neste momento, você, assessor, deve discorrer sobre a composição de 
cada arranjo de tecnologias proposto, realizando uma descrição técnica e pedagógica. Para esta ação, consulte 
o Anexo V deste roteiro, que contém estas descrições. Utilize sua experiência como assessor pedagógico em 
tecnologias educacionais para enriquecer a descrição dos equipamentos.Utilize a planilha eletrônica desenvolvida 
pelo NII e enviada por e-mail, para mostrar aos representantes como poderão proceder a escolha.
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O conhecimento sobre a composição dos arranjos de tecnologias é extremamente importante, visto que, 
depois, ele será um dos parâmetros que norteará a escolha do estabelecimento de ensino. Essa escolha deverá 
considerar a descrição técnica e pedagógica dos arranjos de tecnologias, o retrato da escola e/ou colégio frente à 
Cultura Digital e as opiniões obtidas por meio das discussões realizadas com os profissionais e alunos.

Enfatizem aos representantes dos estabelecimentos de ensino que esta escolha deve ser realizada de forma 
coletiva, consciente e com a concordância dos profissionais e alunos, pois não haverá possibilidade de troca após a 
definição. Uma vez escolhido o arranjo, eles deverão entrar em contato com o assessor pedagógico responsável pelo 
estabelecimento de ensino e informar sua escolha, não podendo modificá-la posteriormente.

ANOTAÇÕES
/        /      
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2 Roteiro para Discussão dos 
Profissionais da Educação 

sobre Cultura Digital 
no Estabelecimento de Ensino

CULTURA DIGITAL

Objetivo: 
Realizar um diagnóstico da atual situação dos estabelecimentos de ensino no que diz respeito ao uso das 

tecnologias digitais educacionais e da Educação na Cultura Digital (suas relações com a escola, o currículo e a 
sociedade).

Público alvo: 
Equipe diretiva, equipe pedagógica, professores e agentes educacionais II.

Carga horária: 
Período estimado para a duração desta reunião: três aulas de cinquenta minutos. A Equipe de Representantes 

do Estabelecimento de Ensino deverá, de acordo com a realidade do estabelecimento de ensino, encontrar a melhor 
forma e momento para sua realização. É importante que o(s) encontro(s) seja(m) lavrado(s) em ata para registro e 
memória. 

Justificativa:
As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) estão cada vez mais presentes no dia a dia, 

influenciando nossos hábitos e modificando as formas como obtemos informações, aprendemos, trabalhamos, nos 
divertimos, nos comunicamos e nos relacionamos nos mais diferentes contextos e atividades.

15
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Nessa perspectiva, o projeto CONECTADOS 2.0 foi desenvolvido na intenção de favorecer e ampliar a discussão 
do uso das tecnologias digitais educacionais, abordando o conceito de Cultura Digital e suas relações com a escola, 
o currículo e a sociedade.

Materiais e recursos necessários: 
Para a realização desta reunião será necessário providenciar, com antecedência, os seguintes materiais: 

Projetor com conexão à internet - para visualização dos materiais (pode-se fazer o download e salvá-los em 
pendrive); e impressão dos textos deste roteiro.

Providências iniciais
Prezados(as) representantes do Projeto CONECTADOS 2.0, para o trabalho que será realizado neste encontro 

com o coletivo escolar do seu estabelecimento de ensino, sugere-se a realização dos seguintes encaminhamentos:

• Organizar a reunião utilizando o formato de uma assembleia ou realizar a divisão em grupos menores, 
considerando o número de pessoas;  

• Reforçar junto aos profissionais do estabelecimento de ensino, com antecedência à data definida para a 
realização do encontro, a necessidade do estudo prévio dos materiais disponibilizados;

• Organizar o local onde será realizada a reunião, verificando se todos os equipamentos necessários estão 
funcionando adequadamente;

• Verificar a conexão com a internet e testar os links dos materiais indicados neste roteiro;

• Organizar previamente em pendrive, os materiais deste roteiro para utilizá-los no caso de não haver 
conexão no momento do encontro;

• Reproduzir os textos, as tirinhas e as fichas presentes neste material para os profissionais do 
estabelecimento de ensino, caso seja necessário. Eles estão disponíveis como anexos, ao final deste 
caderno;

• Solicitar, ao final das discussões, que os alunos preencham uma ficha contendo a síntese de suas 
respostas. Você, representante do estabelecimento de ensino, deverá reproduzir esta ficha, uma para 
cada turma da sua escola, e entregá-la, antecipadamente, para o professor que realizará as discussões 
com os alunos;

• Realizar o registro fotográfico das discussões que ocorrerão com os profissionais do estabelecimento 
de ensino e com os alunos e, depois, enviar para o assessor pedagógico em tecnologias educacionais 
de seu NRE que organizou a reunião inicial do Projeto CONECTADOS 2.0 com vocês, representantes do 
estabelecimento de ensino;

• Lavrar em ata, para registro e memória, a reunião realizada com os profissionais do estabelecimento de 
ensino contendo as discussões a respeito da Cultura Digital e da escolha do arranjos de tecnologias. 
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2.1 O Projeto Conectados 2.0  (Sugestão de tempo:  20 minutos)

Esta atividade objetiva esclarecer o Projeto CONECTADOS 2.0 aos profissionais do estabelecimento de ensino.

Sugestão de encaminhamento: Nesse momento, vocês, representantes do estabelecimento de ensino, que 
são os mediadores desta reunião, devem esclarecer o Projeto aos seus colegas, profissionais da educação. O texto 
presente no Anexo I pretende fundamentá-los para o repasse de informações.

É importante que, após vocês representantes, apresentarem  o 
CONECTADOS 2.0 detalhadamente, os profissionais da escola/
colégio tenham uma visão geral do Projeto. Pergunte aos 
profissionais se eles têm dúvidas e se necessitam de maiores 
esclarecimentos sobre algum tópico abordado. Verifique se 
compreenderam o que lhes foi informado.

2.2 A Escola do século 21 (Sugestão de tempo: 30 minutos)
Esta atividade inicia as discussões conceituando a Cultura Digital e buscando revelar sua compreensão nos 

espaços escolares.

Sugestão de Encaminhamento: Nesse momento, vocês, representantes do estabelecimento de ensino, são os 
mediadores desta reunião e tem como papel principal ouvir o que os profissionais da educação pensam a respeito 
da Cultura Digital e a utilização das TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação) no estabelecimento 
de ensino e instigar debates sobre a Cultura Digital no contexto da sociedade, no nosso cotidiano e como ela se 
apresenta nos espaços escolares. Estas reflexões darão início às discussões da presença da Cultura Digital na 
“Educação” , tema abordado de forma mais detalhada nos próximos passos.

17
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a) Apresentar o vídeo da prof. Edla Ramos.
Disponível em: <https://goo.gl/xqHCwD> Acesso em: 04 de abr. 2017.

Sinopse: 
No vídeo a professora Edla Ramos trata 
da diferença entre TDIC, TIC e NTIC, e 
também sobre Cultura Digital.

b) Em seguida, apresentar a imagem abaixo, estimulando os participantes a descrever aquilo que 
está ocorrendo nas cenas apresentadas. (Disponível também no Anexo II)

Fonte: Imagem retirada e adaptada do curso Educação na Cultura Digital. Disponível em https://goo.gl/FOK3DG. Acesso em 30 mar.  2017.

Para esta ação, sugere-se:

18
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c) Após a apresentação do vídeo e a visualização da imagem, sugerem-se as seguintes questões 
para debate e reflexão com os participantes:

• O que todos entenderam a respeito das diferenças existentes entre as TIC (Tecnologias de Informação e 
Comunicação) e as TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação)? Como isso repercute na 
Cultura Digital?

• De que maneira a Cultura Digital está presente no estabelecimento de ensino?

• Como posso inserir a Cultura Digital no meu trabalho? 

• Como podemos definir um estabelecimento de ensino que considere a Cultura Digital no seu cotidiano?

• Quais caminhos nosso estabelecimento de ensino deve percorrer para integrar a Cultura Digital?

Dica: É importante que quem estiver à frente da mediação 
do debate, se prepare para a possibilidade de uma 
participação pouco efetiva no início desta atividade. Há 
algumas estratégias que podem estimular a participação 
dos profissionais:

• Planejar este momento com antecedência, preparando-se para os questionamentos previstos neste roteiro;

• Contextualizar as perguntas destacando a realidade do estabelecimento de ensino ao qual pertencem. 
Podem dar exemplos, explicar e interpretar as questões para que os participantes possam opinar sobre o 
assunto;

• Procurar fazer com que os participantes se sintam à vontade para responder;

• Convidar um colega que tem conhecimento no tema para participar, incentivando os outros a se expressarem;

• Expressar-se em um tom de voz adequado, para que os participantes possam ser ouvidos por todos;

• Utilizar os recursos audiovisuais sugeridos (ou outros) para chamar a atenção e não deixar a apresentação 
monótona. 19
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2.3 Iniciando a compreensão de Cultura Digital
(Sugestão de tempo:  25 min)
Esta atividade objetiva uma compreensão maior da Cultura Digital no contexto sociocultural e educacional.

Sugestão de encaminhamento: Apresentar o texto, disponível no Anexo III, aos participantes, para que seja 
lido e discutido. Após a leitura do texto, debater com o grupo sobre as compreensões individuais quanto a Cultura 
Digital. Além do termo em si, discutir sobre os  aspectos (linguagens, conteúdos e significados) presentes nas ações 
cotidianas e sua relação com Cultura Digital tanto no contexto sociocultural, como no educacional.

IMPORTANTE: Ao final desta reunião, vocês, representantes do 
estabelecimento de ensino, deverão registrar as discussões e 
opiniões do grupo na ficha de registro, cujo modelo está disponível 
no Anexo VI deste roteiro.

2.4 Retrato da Escola/Colégio (Sugestão de tempo: 30 minutos) 
Esta atividade objetiva a reflexão sobre como o estabelecimento de ensino é visto sob o aspecto da Cultura 

Digital, elaborando um retrato da Escola/Colégio em relação a este tema.

Sugestão de Encaminhamento: Neste momento, o mediador desta reunião deve propor aos profissionais 
presentes, discussões e reflexões em relação ao  Retrato da Escola/Colégio e a Cultura Digital. A mediação deve levar 
os participantes a visualizarem a forma como se veem trabalhando as questões aqui discutidas em suas práticas 
diárias e de que maneira visualizam o estabelecimento de ensino pertencendo a esta cultura.

a) Apresentar aos participantes o texto e a imagem presentes no Anexo IV, para leitura e debate. 

b) Roteiro para organizar e sistematizar a observação e o registro no estabelecimento de ensino.
Vocês, representantes do estabelecimento de ensino (mediadores destas discussões),  devem apresentar os 

seguintes questionamentos aos participantes:
• De que maneira a Cultura Digital está presente no seu estabelecimento de ensino?

• Que sugestões você pode dar para fortalecer o processo de consolidação da Cultura Digital no ambiente 
escolar?

• Que desafios devem ser enfrentados para concretizar a integração das TDIC encontradas por você em seu 
estabelecimento de ensino?

• Como podemos definir um estabelecimento de ensino que considere a Cultura Digital em seu cotidiano?

• Quais caminhos nosso estabelecimento de ensino deve percorrer para integrar-se à Cultura Digital?

• Que recursos das TDIC vêm sendo utilizados até agora? De que maneira e com qual finalidade?
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• Qual o potencial das TDIC para os encaminhamentos pedagógicos tendo em vista o processo de ensino e 
aprendizagem?

• Qual é o perfil do professor cuja prática pedagógica se efetiva dentro da Cultura Digital? Qual a situação 
dos profissionais que compõem o nosso estabelecimento de ensino considerando o perfil citado? 

• Os profissionais percebem que a equipe diretiva do estabelecimento de ensino estimula a utilização dos 
recursos tecnológicos que estão presentes no estabelecimento de ensino? Como?

• No estabelecimento de sua atuação, os professores oportunizam momentos didáticos para que os alunos 
desenvolvam produções utilizando os recursos tecnológicos que têm disponíveis na escola ou colégio? Se 
sim, como? Se não, por quê?

Sugestão de encaminhamento: Ao final desta reunião, vocês, representantes do estabelecimento de ensino, 
deverão registrar as discussões e opiniões do grupo na ficha de registro, cujo modelo está disponível no Anexo VI 
deste roteiro.

Importante: Registrar a opinião dos participantes quanto a maneira como 
o estabelecimento de ensino integra a Cultura Digital: se, de um modo 
geral, os profissionais vivenciam no espaço escolar o que vivenciam 
digitalmente na sociedade, se os professores utilizam as TDIC em sua 
prática pedagógica, se os alunos têm acesso às tecnologias presentes no 
espaço escolar e as utilizam de forma ativa para produção e compartilhamento de conhecimento. 

2.5 Síntese (Sugestão de tempo:  20 minutos)
Esta atividade objetiva elaborar o documento síntese das discussões do estabelecimento de ensino.

A síntese aqui proposta consiste na sistematização das discussões realizadas no seu estabelecimento de 
ensino, ao longo desta reunião. No envio desta síntese, os representantes do estabelecimento de ensino também 
deverão indicar o “arranjo” (soluções pertencentes a um arranjo de tecnologias) escolhido pelo estabelecimento 
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2.6 Descrição do arranjo de equipamentos (Sugestão de tempo:  30 
minutos)

Esta atividade objetiva conhecer a descrição dos equipamentos que estão presentes nos arranjos de 
tecnologias, relacionando com o retrato do estabelecimento de ensino.

Sugestão de Encaminhamento: Neste momento, vocês, representantes do estabelecimento de ensino, 
mediadores desta reunião, devem discorrer sobre a composição de cada arranjo de tecnologias, realizando 
uma descrição técnica e pedagógica e a planilha eletrônica disponibilizada pelos assessores. Para esta ação, 
consulte o Anexo V deste roteiro, que contém estas descrições. Lembrem-se das informações repassadas e das 
discussões realizadas com o assessor pedagógico em tecnologias educacionais de seu NRE, pois estas informações 
enriquecerão a apresentação da descrição dos equipamentos.

O conhecimento sobre a composição dos arranjos de tecnologias é extremamente importante, visto que, 
depois, ele será um dos parâmetros que norteará a escolha do estabelecimento de ensino. Essa escolha deverá 
considerar a descrição técnica e pedagógica dos arranjos de tecnologias, o retrato da escola e/ou colégio frente à 
Cultura Digital e as opiniões obtidas por meio das discussões realizadas com os profissionais e alunos.

Esclareçam aos profissionais do estabelecimento de ensino que esta escolha deve ser realizada de forma 
coletiva, consciente e com a concordância dos profissionais e alunos, pois não haverá possibilidade de troca após a 
definição. Uma vez escolhido o arranjo, eles deverão entrar em contato com o assessor pedagógico em tecnologias 
educacionais responsável pelo estabelecimento de ensino e informar sua escolha, não podendo modificá-la 
posteriormente.

Importante: Enviar a síntese até, no máximo, dia 31/05/17, por meio de um 
formulário disponibilizado no Portal Dia a Dia Educação. Enviar a escolha 
do arranjo de equipamentos para o assessor pedagógico responsável pelo 
estabelecimento de ensino também até o dia 31/05/17,  no máximo. 
Estes documentos deverão, efetivamente, representar o consenso de todo 
o colegiado do estabelecimento de ensino.

de ensino. Nenhuma opinião deverá ser desconsiderada. Ideias iguais ou semelhantes podem ser agrupadas. Esse 
documento de síntese será importante e, somado à síntese dos alunos, comporá a síntese final do estabelecimento 
de ensino.

Sugestão de encaminhamento: Vocês, representantes da escola ou colégio, deverão registrar as opiniões de 
todo o coletivo, tanto dos profissionais quanto dos alunos, nas respectivas fichas de registros (em anexo). A ficha 
de registro das discussões dos profissionais está disponibilizada no anexo VI e a dos alunos está disponibilizada no 
anexo VII. Estas fichas deverão ficar devidamente guardadas no estabelecimento de ensino, pois serão utilizadas 
posteriormente, na sistematização dos dados para a elaboração da síntese.
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3 Roteiro para Discussão com 
Alunos sobre Educação

na Cultura Digital

CULTURA DIGITAL

23

Objetivo geral: 
Apresentar aos estudantes conceitos da Cultura Digital, a fim de que eles possam refletir a respeito deste 

tema (já presente em seu cotidiano).

Objetivos de ensino:
• Apresentar conceitos e elementos que definem a Cultura Digital;
• Promover uma discussão acerca das atitudes que desenvolvemos no estabelecimento de ensino e 

que refletem a Cultura Digital;
• Descrever alguns dos recursos tecnológicos que promovem a Cultura Digital no cotidiano escolar.

Objetivos de aprendizagem
(o que o estudante poderá aprender ao final destas aulas): 
• Compreender o conceito de Cultura Digital;
• Compreender que a Cultura Digital está presente e integra o ambiente escolar;
• Listar atitudes que refletem a Cultura Digital nos estabelecimentos de ensino;
• Identificar quais recursos são necessários para que as atitudes listadas possam ser colocadas em 

prática. 23
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Público-alvo:
Todos os estudantes matriculados no estabelecimento de ensino.

Carga-horária: 
Duas aulas de cinquenta minutos. 

Justificativa:
Certamente uma das maiores características de nossos estudantes, jovens imersos na Cultura Digital, é a 

sua disposição para desenvolver ações multitarefas. Ao mesmo tempo que checam o celular, ouvem música, vêem 
TV e falam com os amigos no messenger - tudo ao mesmo tempo e de forma não linear. Fazer isso tudo assim, 
simultaneamente, é uma característica típica das novas gerações, imersos em uma sociedade digital.

A percepção desses jovens em relação à Cultura Digital no âmbito escolar, revela o entendimento de que 
essa cultura não ocorre neste ambiente. Este entendimento ocorre porque o conceito acerca da Cultura Digital difere 
daquele encontrado no âmbito escolar. Por não permear os processos de ensino e de aprendizagem, as tecnologias 
digitais utilizadas pelos estudantes podem parecer distantes de serem colocadas em prática no cotidiano escolar.

Nesse sentido, compreender como esse jovem concebe a Cultura Digital e as atitudes que estudantes e pro-
fessores devem colocar em prática para promover essa cultura nas escolas e colégios, colabora com o planejamento 
de ações que envolvem o uso de tecnologias e com a seleção dos recursos necessários para sua realização.

Materiais de Apoio: 

Você, professor, poderá utilizar como material de apoio para as discussões com os alunos, a 
apresentação em slides que está disponível em: https://goo.gl/BipY2j.

3.1 Introdução ao conceito de cultura digital
(Sugestão de tempo:  20 minutos)
De maneira antecipada à realização das aulas, quando serão realizadas as discussões com os alunos, você, 

professor, deverá buscar a ficha de registro das discussões junto aos representantes do estabelecimento de ensino 
do Projeto CONECTADOS 2.0. Nesta ficha, a opinião da maioria dos estudantes deverá ser sintetizada e registrada. 
As fichas deverão ser preenchidas pelos alunos, organizados em grupos. Este momento de discussão em grupo está 
determinado neste roteiro. Caberá ao representante dos alunos reunir estas fichas e entregá-las. As opiniões de 24
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cada turma serão observadas, quando será elaborada uma síntese geral dos alunos, que deve ser analisada pelo 
coletivo no momento da escolha dos arranjos de equipamentos digitais.

Inicialmente, antes das reflexões que serão realizadas a respeito da Cultura Digital, é importante explicar 
aos alunos a razão destas discussões ocorrerem no espaço escolar. Os alunos devem compreender a importância 
deste momento de discussão referente à Cultura Digital, ao Retrato da Escola e às tecnologias digitais. Também é 
importante que compreendam o quanto esse momento poderá repercutir no estabelecimento de ensino nos próximos 
anos.

Conte a eles que esse projeto iniciou no ano de 2016, com a participação de setenta estabelecimentos 
de ensino que receberam, além de tablets educacionais, entre outros equipamentos, formação específica para a 
sensibilização e a apropriação de conceitos referentes ao uso das tecnologias digitais no contexto educacional. 
Para o ano de 2017 a SEED prevê a continuidade e a ampliação deste projeto, propondo o CONECTADOS 2.0, 
com a participação de quinhentas escolas e colégios da rede estadual de ensino. Ainda em 2017, está previsto o 
recebimento de um arranjo de tecnologias que será escolhido pelos profissionais do estabelecimento de ensino, 
dentre algumas possibilidades disponibilizadas, considerando a opinião informada pelos alunos no momento das 
discussões.

Professor(a), informe seus alunos que este projeto é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação do 
Paraná (SEED), que tem por objetivo favorecer e ampliar a discussão e o uso de tecnologias educacionais, com a 
comunidade escolar de 500 estabelecimentos de ensino público estaduais em 2017 e outras 500 em 2018. 

Outros objetivos do Projeto CONECTADOS 2.0 são: ofertar formação com ênfase na temática “Educação na 
Cultura Digital”, abordando o conceito de Cultura Digital e suas relações com a escola e a sociedade; incentivar a 
prática de produção de objetos educacionais a partir do acesso à ferramentas e aplicativos disponíveis na internet; 
promover o intercâmbio de práticas e diferentes abordagens de ensino com o uso de tecnologias educacionais entre 
professores e gestores; ampliar o parque tecnológico das escolas estaduais; acompanhar e avaliar os efeitos da 
discussão e do uso de tecnologias educacionais na prática pedagógica e na organização escolar; compartilhar e 
divulgar as práticas desenvolvidas nas escolas participantes com toda a comunidade escolar.

Além da leitura dos trechos destacados nos quadros abaixo, para a realização desse primeiro passo, você, 
professor, também poderá acessar previamente o vídeo “Canal e Cultura 20 - Cultura Digital”. A visualização deste 
vídeo e a leitura dos textos apresentados busca auxiliar seu processo de fundamentação e seu trabalho com os 
alunos. Logo, devem ser vistos com antecedência.

Vídeo Canal e Cultura 20 - Cultura Digital.
Disponível em: https://goo.gl/KgHlO6
Duração: 18 minutos
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Sugerimos que você, professor, inicie seu trabalho escrevendo no quadro de giz termos relacionados à Cultura 
Digital.

Poderá utilizar o slide 2 da apresentação disponibilizada neste link: https://goo.gl/BipY2j. Em seguida, solicite 
que os estudantes discorram sobre este termo. Você poderá realizar os seguintes questionamentos: 

O que os alunos entendem por Cultura? Qual o significado de Cultura? 
Como podemos definir Cultura?

Anote as respostas e comentários no quadro de giz.

Professor, você também pode realizar pesquisas em dicionários junto com os alunos, e, ao passo que 
pesquisam, registrar o que está sendo dito no quadro de giz. 

Cultura
Tratando do conceito Cultura, a sociologia se ocupa em entender os aspectos aprendidos que o ser 
humano, em contato social, adquire ao longo de sua convivência. Esses aspectos, compartilhados 
entre os indivíduos que fazem parte deste grupo de convívio específico, refletem a realidade social 
desses sujeitos. Características como a linguagem e o modo de se vestir em ocasiões específicas são 
algumas características que podem ser determinadas por uma cultura que acaba por ter como função, 
possibilitar a cooperação e a comunicação entre aqueles que dela fazem parte.

A Cultura possui tanto aspectos tangíveis - objetos ou símbolos que fazem parte do seu contexto 
- quanto intangíveis; ideias, normas que regulam o comportamento, formas de religiosidade. Esses 
aspectos constroem a realidade social dividida por aqueles que a integram, dando forma a relações e 
estabelecendo valores e normas.

Uma cultura não é estática, ela está em constante mudança, de acordo com os acontecimentos vividos 
por seus integrantes. Valores que possuíam força no passado se enfraquecem no novo contexto vivido 
pelas novas gerações, a depender das novas necessidades que surgem, já que o mundo social também 
não é estático. Movimentos contraculturais, como o punk ou o rock, são exemplos claros do processo 
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de mudança de valores culturais que algumas sociedades viveram de forma generalizada.

O contato com culturas diferentes também modifica alguns aspectos de nossa cultura. O 
processo de aculturação, quando uma cultura absorve ou adota certos aspectos de outra a 
partir do seu convívio, é comum em nossa realidade globalizada, onde temos contato quase 
constante com culturas de todas as formas e lugares possíveis.

Fonte: Texto retirado e adaptado de Mundo Educação. Disponível em: https://goo.gl/ulKWX9. Acesso em 30 
mar. 2017. 

Realize o mesmo encaminhamento com o termo Digital. Poderá usar o slide 3 da apresentação disponibilizada 
neste link: https://goo.gl/BipY2j. 

Qual o significado de Digital? 
Anote as respostas e comentários no quadro de giz. 

Professor, você também pode realizar pesquisas em dicionários junto com os alunos, e, ao passo que 
pesquisam, registrar o que está sendo dito no quadro de giz. 

Significado de Digital
Que se relaciona ou tem a ver com os dedos ou dígitos.

Que é produzido pelos dedos: impressões digitais.

Diz-se da representação de informações ou de grandezas físicas por meio de caracteres, números, ou 
por sinais de valores discretos.

Diz-se dos sistemas, dispositivos ou processos que empregam tal modo de representação discreta; por 
oposição ao analógico.

Fonte: Dicio, Dicionário on-line de Português. Disponível em: https://www.dicio.com.br/digital/. Acesso em 30 mar. 2017. 

E por Cultura Digital? O que vem a suas mentes quando leem ou ouvem 
o termo Cultura Digital?

Poderá utilizar os slides 4 ,5 e 6 da apresentação disponibilizada neste link: https://goo.gl/BipY2j.

Agora, estimule os alunos a desenvolverem seu próprio conceito de Cultura Digital. Você pode explicar 
detalhadamente este conceito, utilizando o trecho do texto a seguir.
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Conceituando a Cultura Digital
“A cultura digital é uma cultura multimídia, que usa códigos, linguagens e estratégias pragmáticas 
de comunicação diferentes (RIVOLTELLA, 2003). Em primeiro lugar, ela é uma cultura baseada na 
intermediabilidade, o que significa que todas as tecnologias são convergentes (JENKINS, 2006). [...] 
cada tecnologia está se desenvolvendo como uma ferramenta intermedial, capaz de cruzar e misturar 
especificidades que há poucos anos eram colocadas somente em uma tecnologia: a TV era para ver 
TV, o telefone servia para telefonar etc. A cultura digital é também uma cultura em que a portabilidade 
é às vezes o item mais importante. Os aparelhos estão se tornando cada vez menores e mais leves, 
para que possam ser levados no bolso: a tecnologia vira uma roupa, sem a qual é difícil sair de 
casa. Os aparelhos também estão cada vez mais potentes. Com eles é possível fazer muitas coisas: 
conectar-se, comunicar-se, editar textos e imagens.”

Fonte: Texto  retirado e adaptado do curso Educação na Cultura Digital. Disponível em https://goo.gl/44vHnd. Acesso em 
30 mar. 2017.

Ao final deste momento de análise e reflexão, é importante que se inicie uma construção coletiva buscando 
um consenso para o termo Cultura Digital.

3.2 Será que faço parte da cultura digital? (Sugestão de tempo:  30 
minutos)

Perfis Digigráficos: Os Evoluídos
Disponível em:

https://goo.gl/eJtLpk 

Duração: 07’ 15 s

Material para o professor
Para obter uma maior fundamentação à discussão proposta neste segundo passo, sugerimos 
que você, professor, assista ao seguinte vídeo:

Ao assistir o vídeo indicado, “Perfis Digigráficos: Os Evoluídos”, analise as relações de tempo e espaço exis-
tentes antes e depois da popularização da Internet (Web 3.0), para mediar o debate e também suscitar aspectos 
para o próximo passo.28
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Encaminhamentos
Uma vez estabelecidos os conceitos, é importante que os estudantes se vejam como parte integrante dessa 

Cultura Digital. Você poderá utilizar a apresentação disponibilizada neste link: https://goo.gl/BipY2j. 

Você pode ressaltar a inserção das TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação) no cotidiano 
e também ressaltar as facilidades de acesso a estes recursos, tais como telefones móveis, tablets, computadores 
portáteis, etc. Vale lembrar que cada um desses equipamentos reúne uma série de recursos – câmera fotográfica e 
de vídeo, gravador e reprodutor de áudio, acesso à internet e a outros aplicativos, etc – e com eles, podemos realizar 
diversas ações simultaneamente, de forma rápida e facilitada. Ressaltar também que o uso dessas tecnologias 
digitais e seu caráter de mobilidade marcam fortemente as novas relações que se estabelecem na Cultura Digital.

Leve os estudantes a refletir a respeito das inúmeras atividades cotidianas realizadas com o uso das 
tecnologias digitais de informação e comunicação, e que a naturalidade com que realizamos essas atividades 
pode nos fazer esquecer o quanto elas têm transformado nossas maneiras de ver, conhecer, escrever e agir. Essas 
situações já constituem hábitos incorporados às nossas experiências no mundo. 

a) Afinal, como isso tem Ocorrido? 

Aqui, neste momento de formação, é importante resgatar aquelas formas convencionais que utilizávamos 
para explorar e resolver situações do nosso cotidiano, antes do surgimento do caráter emergencial que caracteriza 
o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). Professor, acompanhe os estudantes nesta 
reflexão utilizando os seguintes exemplos:

• Como realizávamos uma pesquisa há alguns anos? (dos livros aos conteúdos digitais);

• Como nos comunicávamos antigamente? (da carta e telefone fixo às mensagens de texto, e-mail e 
chamadas de vídeo e áudio);

• Como pagávamos uma conta? (das filas de banco às possibilidades de transações financeiras on-line);

• Como ouvíamos música (do rádio e disco físico às transmissões on-line e youtube); 

• Como armazenávamos informações e conteúdo? (do disquete e CD aos pendrives e compartilhamento 
em nuvem).

29
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Você pode pensar e propor outros exemplos, focando na mudança de comportamento ocorrida com a 
inserção das tecnologias digitais, ou solicitá-los aos estudantes.

Na sequência, apresente a seguinte tirinha: 

b) Sugestão de questões para reflexão a partir da tirinha:

• Como a Cultura Digital faz parte do meu cotidiano?

• De que formas faço uso dessas tecnologias digitais em meu dia a dia?

• Quais os principais ou os mais importantes recursos tecnológicos digitais que utilizo em meu dia a dia? 
Como os utilizo e porque  os considero como os mais importantes?

• De que forma utilizo essas tecnologias digitais para facilitar as ações que realizo em meu cotidiano?

Neste tópico o estudante é conduzido à reflexão de sua inserção na Cultura Digital, que modifica a sociedade 
e as suas formas de se relacionar com o mundo. Neste momento, ainda não é necessário estabelecer uma relação 
direta entre Cultura Digital e o ambiente escolar, pois a intenção é levar o estudante à compreensão gradativa 
desta cultura, percebendo a maneira como ela altera as relações na sociedade e a maneira como ele, estudante, se 
relaciona com essa mesma cultura em seu cotidiano. Nesse momento também é importante pensar a respeito dos 
principais recursos utilizados e seus objetivos. Você, professor, também pode listar os recursos e as formas de uso 
mais citadas pelos estudantes no quadro de giz.

3.3 A minha escola está inserida/faz parte da cultura digital? 
(Sugestão de tempo: 30 minutos)

Encaminhamentos

Professor, você pode resgatar aquele conceito produzido anteriormente junto à turma para o termo Cultura 
Digital, as formas de uso das TDIC, os principais recursos citados pelos estudantes e a forma como eles se veem 
imersos nessa cultura. Tudo isso pode colaborar para desenvolver o terceiro passo, que é pensar a Cultura Digital 
no ambiente escolar. 

Fonte: Imagem  retirada e adaptada do curso Educação na Cultura Digital. Disponível em https://goo.

gl/VJ21kA. Acesso em 30 mar. 2017.
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a) Sugestão de questões para reflexão: 

Agora, neste momento, é importante direcionar as discussões para o uso das TDIC realizadas no estabe-
lecimento de ensino e sua influência no cotidiano e nos processos de ensino e de aprendizagem. Abaixo, seguem 
algumas perguntas que você poderá realizar:

• Quando pensamos no nosso cotidiano fica fácil compreender e identificar como a Cultura Digital faz parte 
de nosso dia a dia. Mas e quando pensamos na escola ou colégio? Será que nosso estabelecimento de 
ensino está inserido na Cultura Digital? 

• Vocês acreditam que o estabelecimento de ensino está acompanhando as mudanças que a Cultura Digital 
tem provocado na sociedade? Por quê? De que forma?

• Se o estabelecimento de ensino não está inserido nessa nova cultura, qual o caminho necessário para 
que ele faça parte dessa mudança?

• Nossos professores utilizam as tecnologias digitais em sala de aula? Essa utilização contribui de fato para 
minha aprendizagem?

• No caso dos professores que ainda não utilizam os recursos digitais, que mudanças deveriam e/ou 
poderiam acontecer no estabelecimento de ensino para que essas práticas ocorressem em sala de aula?

• Os professores incentivam, dão abertura para vocês, alunos, criarem e produzirem conteúdos utilizando 
recursos digitais? Se sim, de que maneira acontece este incentivo para que vocês sejam protagonistas 
de sua aprendizagem?

• Os alunos reconhecem que a utilização das tecnologias no contexto educacional, requer, não somente dos 
professores, mas também deles próprios, uma postura diferenciada que não demanda somente interesse 
mas também consciência e responsabilidade neste uso?

• Por fim, que tecnologias digitais temos em nosso estabelecimento de ensino (quais recursos identificam)?

Todas essas questões devem ser trabalhadas por você, professor, que será o mediador nesta proposta de 
discussão e deverá buscar a participação da maioria dos estudantes.

É importante que você, professor, esteja preparado para não ter uma participação tão efetiva logo no início 
do debate. Em relação a isso, poder-se-á usar algumas estratégias para estimular a participação dos estudantes.

• Focar, inicialmente, naqueles alunos que pouco participam de debates ou seminários, chamando-os à 
participação; 31
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• Contextualizar as perguntas, dar exemplos e situá-los. Com os exemplos, o professor poderá explicar e 
interpretar as questões, para que os alunos  possam opinar sobre o assunto;

• Procurar fazer com que os alunos se sintam à vontade para responder, de modo que compreendam que as 
questões não terão nenhum “peso” sobre a postura dos professores, tão pouco dos alunos; 

• Orientar os alunos para que não citem nomes. A discussão deve ser conduzida para o coletivo e nunca 
para questões pessoais; 

• Buscar questões do cotidiano dos alunos, contextualizando as questões. Exemplo: na pergunta “Os 
professores incentivam, dão abertura aos alunos para criarem e produzirem conteúdo utilizando recursos 
digitais?”, o professor mediador do debate poderá levar os alunos a refletir sobre o que estão produzindo 
na web, em âmbito pessoal. Quantos deles possuem canal no youtube? Quantos deles possuem um site? 
Quantos deles editam ou produzem imagens e vídeos para a web? Caso tenha uma situação concreta 
em sala de aula, perguntar a esse aluno se ele gostaria de realizar ações semelhantes na escola/colégio. 
Envolver outros alunos nesse momento;

• Cuidar para que aqueles alunos que apresentem uma tendência natural de participação nos debates  não 
“monopolizem” a fala. 

É importante que, neste momento, o professor mediador registre os principais apontamentos realizados pelos 
alunos, de forma que eles sejam relatados posteriormente para a construção da síntese que será realizada pelos 
representantes desta ação na escola/colégio.

Continuando com a atividade, após a realização do debate com os alunos, você poderá propor análises 
partindo das quatro imagens destacadas. Esta proposição contribuirá para a reflexão dos alunos acerca de uma 
Cultura Digital voltada para a sala de aula e para os processos de ensino e aprendizagem. Você poderá usar os slides 
18, 19, 20 e 21 da apresentação disponibilizada neste link: https://goo.gl/BipY2j para trabalhar as imagens.

IMAGEM 1
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IMAGEM 2

IMAGEM 3

IMAGEM 4
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A intenção com a proposição da análise destas quatro imagens é suscitar nos estudantes, reflexões acerca 
das formas mais comuns de utilização das tecnologias digitais no estabelecimento de ensino. Por exemplo, fomentar 
reflexões quanto a utilização das tecnologias mais comuns para ilustrar conteúdos (imagem 1), para realizar 
pesquisas (imagem 2), ou ainda, para desenvolver trabalhos em laboratórios (imagem 4). A utilização daquelas 
formas consideradas menos comuns também devem ser demonstradas aos estudantes, como a produção de 
conteúdo digital (imagem 3) ou como a promoção de ações na escola/colégio, a partir do uso de recursos digitais 
(ex: criar uma rádio, um jornal, um blog, etc).

O objetivo desta atividade com a análise das imagens é propiciar aos estudantes, uma reflexão partindo 
de imagens acerca dos encaminhamentos mais comuns utilizados pelos professores no uso das TDIC em sala de 
aula. A ideia é ouvir as considerações dos alunos a respeito das experiências de ensino e de aprendizagem que 
eles julgam mais interessantes a partir do uso das TDIC. Desta forma, analisando as considerações mais positivas 
relatadas pelos estudantes, poder-se-á conhecer aqueles recursos ou experiências mais eficazes no processo de 
aprendizagem. Também é importante considerar aqueles recursos e experiências que os estudantes gostariam que 
integrassem seu cotidiano escolar.

3.4 Síntese (Sugestão de tempo:  20 minutos)
Professor, ao final destes passos, você deverá solicitar aos alunos que se reúnam em grupos e elaborem uma 

síntese considerando a seguinte temática: Minha Escola/Colégio na Cultura Digital. Com a finalidade de otimizar este 
trabalho, determine o número adequado de integrantes para compor cada grupo, de modo que as equipes definidas 
não fiquem muito grandes - forme os grupos de acordo com a quantidade de alunos presentes na turma. 

A síntese deverá conter as informações solicitadas no Anexo VII deste caderno, que também 
está disponibilizado no seguinte endereço: https://goo.gl/XgQiyx. 
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ANEXO I

Projeto CONECTADOS 2.0 

O Projeto CONECTADOS 2.0 faz parte do programa de formação continuada da Seed/PR e tem por 
objetivo favorecer e ampliar a discussão e o uso de tecnologias educacionais, com a comunidade escolar de 500 
estabelecimentos de ensino público estaduais em 2017 e outras 500 em 2018.

Nos momentos de formação o coletivo escolar terá a possibilidade de discutir conceitos da “Educação na 
Cultura Digital” e suas relações com a escola, o currículo e a sociedade e ainda elaborar o Plano de Ação Coletivo 
com Tecnologias Educacionais da escola, podendo escolher um conjunto de equipamentos (dentre os disponíveis) 
que seja melhor adequado a necessidade de cada escola.

Ao aceitar o convite para aderir ao Projeto, seu estabelecimento de ensino deverá:
• definir equipe de representantes (5 a 8 participantes) que contemplem: direção escolar, equipe 

pedagógica, professores, agentes educacionais e Grêmio Estudantil; este grupo de representantes terá 
como responsabilidades:

a) participar dos encontros presenciais com os assessores pedagógicos em tecnologias educacionais 
dos NRE, que irão ao estabelecimento de ensino;
b) organizar, no estabelecimento de ensino, o repasse das informações e formações recebidas para o 
coletivo escolar, conforme orientação dos assessores pedagógicos em tecnologias educacionais dos 
NRE;
c) organizar, mediar e compartilhar as produções e resultados do coletivo de seu estabelecimento de 
ensino.

• proceder a escolha de equipamentos, via planilha a ser enviada para o assessor pedagógico em 
tecnologias educacionais responsável pelo estabelecimento de ensino, para futura aquisição (baseado 
nas fichas de sínteses do coletivo escolar), tendo clareza das condições de infraestrutura, logística e 
recursos humanos presentes no estabelecimento de ensino e arranjos compatíveis com essa realidade;

• indicar um ou mais responsável(is) pela organização e logística dos equipamentos tecnológicos da 
escola. (Perfil: Conhecimento básico em informática (editor de texto, planilha, apresentação,  navegador 
de Internet); saber conectar os periféricos  (mouse, teclado, monitor, cabo de rede); e conexões básicas 
de rede (via Cabo e Wifi).

• estimular professores, equipe pedagógica e agentes educacionais a participar das formações continuadas 
sobre Educação na Cultura Digital (participação de no mínimo de 25% dos profissionais);

• oportunizar tempos e espaços para possíveis encontros presenciais que constituirão a formação 
continuada para o coletivo escolar;

• desenvolver ações pedagógicas e educacionais abrangendo todo o coletivo escolar, com o devido registro 
e atribuição da autoria e créditos aos envolvidos;

• contemplar/rever (caso já não o tenha feito em 2016) o conceito de utilização das tecnologias para fins 
pedagógicos e da Educação na Cultura Digital em seu Projeto Político-Pedagógico (PPP);

• permitir o acesso à escola das equipes pedagógicas e técnicos de suporte dos NRE e SEED-PR para 
acompanhar o desenvolvimento de atividades e respectivamente, a manutenção de equipamentos;

• em caso de aquisição de equipamentos, prover local seguro e adequado para armazenamento. 35
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ANEXO II

.

Fonte: Imagem retirada e adaptada do curso Educação na Cultura Digital.
Disponível em https://goo.gl/FOK3DG. Acesso em 31 Mar.  2017
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ANEXO III

Conceituando a Cultura Digital
 
Posteriormente, você terá a oportunidade de discutir o conceito de Cultura Digital mais detalhadamente. No entanto, 
para estabelecermos uma base comum em nosso diálogo, apresentamos as visões sobre a Cultura Digital de 
autores(as) da área de Educação e Tecnologias. Como vocês verão, os conceitos de Cultura e, especialmente, de 
Cultura Digital envolvem vários aspectos, o que permite que os(as) autores(as) abordem esse tema sobre diferentes 
perspectivas.

Santaella (2003) enfatiza a transição existente entre culturas e seus aspectos simbólicos, que incluem as linguagens, 
seus conteúdos e significados e suas relações com o contexto sociocultural, que tem o ser humano como seu 
elemento central:

“Para compreender essas passagens de uma cultura a outra, que considero sutis, tenho utilizado uma divisão 
das eras culturais em seis tipos de formações: a cultura oral, a cultura escrita, a cultura impressa, a cultura 
de massas, a cultura das mídias e a cultura digital. Antes de tudo, deve ser declarado que essas divisões estão 
pautadas na convicção de que os meios de comunicação, desde o aparelho fonador até as redes digitais atuais, 
não passam de meros canais para a transmissão de informação. Por isso mesmo, não devemos cair no equívoco 
de julgar que as transformações culturais são devidas apenas ao advento de novas tecnologias e novos meios 
de comunicação e cultura. São, isto sim, os tipos de signos que circulam nesses meios, os tipos de mensagens e 
processos de comunicação que neles se engendram os verdadeiros responsáveis não só por moldar o pensamento 
e a sensibilidade dos seres humanos, mas também por propiciar o surgimento de novos ambientes socioculturais.” 
(SANTAELLA, 2003, p. 24).

“A cibercultura, tanto quanto quaisquer outros tipos de cultura, são criaturas humanas. Não há uma separação entre 
uma forma de cultura e o ser humano. Nós somos essas culturas. Elas moldam nossa sensibilidade e nossa mente, 
muito especialmente as tecnologias digitais, computacionais, que são tecnologias da inteligência, conforme foi muito 
bem desenvolvido por Lévy e De Kerckhove.” (SANTAELLA, 2003, p. 30).

Hoffman e Fagundes (2008, p. 1) apresentam uma conceituação ampla e procuram enfatizar o cenário de novas 
possibilidades de ação e participação dos sujeitos:

“Cultura é a representação das manifestações humanas; aquilo que é aprendido e partilhado pelos indivíduos de 
um determinado grupo. A Cultura Digital é a cultura de rede, a cibercultura que sintetiza a relação entre sociedade 
contemporânea e Tecnologias da Informação (TIs). Ao mesmo tempo que a Cultura Digital abriga pequenas totalidades 
e seus significados, mantém-se desprovida de um sentido global e único. Esta é a cultura da diversidade, da liberdade 
de fluxos, de conhecimentos e de criações que dá corpo e identidade às organizações que delas se constituem 
(Amadeu, s.d.). É a cultura dos filtros, da seleção, das sugestões e dos comentários (Costa, 2002).”

Já Fantin e Rivoltella (2012, p. 44) enfatizam as características das tecnologias digitais que configuram novas 
formas e dinâmicas na produção e circulação de informação:
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“A cultura digital é uma cultura multimídia, que usa códigos, linguagens e estratégias pragmáticas de comunicação 
diferentes (RIVOLTELLA, 2003). Em primeiro lugar, ela é uma cultura baseada na intermediabilidade, o que significa 
que todas as tecnologias são convergentes (JENKINS, 2006). [...] cada tecnologia está se desenvolvendo como uma 
ferramenta intermedial, capaz de cruzar e misturar especificidades que há poucos anos eram colocadas em só numa 
tecnologia precisa: a TV era para ver TV, o telefone servia para telefonar etc. A cultura digital é também uma cultura 
em que a portabilidade é às vezes o item mais importante. Os aparelhos estão se tornando cada vez menores e 
mais leves, para que possam ser levados no bolso: a tecnologia vira uma roupa, sem a qual é difícil sair de casa. Os 
aparelhos também estão cada vez mais potentes. Com eles é possível fazer muitas coisas: conectar-se, comunicar-
se, editar textos e imagens.”

Fonte: Texto  retirado e adaptado do curso Educação na Cultura Digital.
Disponível em https://goo.gl/Q61iKn . Acesso em 31 Mar. 2017.
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ANEXO IV

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação

As tecnologias digitais integram diferentes tipos de linguagem. A diversidade dessas linguagens consolida-se em 
três principais vertentes que se sobrepõem, complementam-se e inter-relacionam-se: o texto, o som e a imagem 
(SANTAELLA, 2007).

Fantin e Rivoltella (2003) afirmam que a Cultura Digital caracteriza-se por sua natureza multimídia e pela conver-
gência das tecnologias. “Hoje é muito difícil definir o que seja uma TV ou um celular. É difícil porque um celular é 
também um computador, e esse computador é também um celular, que por sua vez é habilitado para tocar música 
e ver imagens, e que igualmente se transforma em TV.” (FANTIN; RIVOLTELLA, 2003, p. 44).

Além disso, as autoras enfatizam o aspecto de portabilidade dos dispositivos, que estão tornando-se cada vez 
menores e mais leves. Elas afirmam que “a tecnologia vira uma roupa”, já que nos acompanha a qualquer parte 
(FANTIN; RIVOLTELLA, 2003).

A figura a seguir relaciona as principais tecnologias digitais utilizadas para registrar as práticas e os depoimentos 
que comporão o Retrato da Cultura Digital na escola/colégio. Quais dessas tecnologias estão disponíveis para vocês 
realizarem as observações e os registros para elaborar esse retrato?

Fonte: Texto  retirado e adaptado do curso Educação na Cultura Digital.
Disponível em https://goo.gl/OqbKXE. Acesso em 31 Mar. 2017.

Fonte: Imagem retirada e adaptada do 

curso Educação na Cultura Digital.

Disponível em https://goo.gl/5C7nWe

Acesso em 31 Mar. 2017.
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ANEXO V

Descrição técnica e pedagógica das tecnologias para o Projeto CONECTADOS 2.0

Laboratório de Produção
Descrição técnica: 
Arranjo de tecnologias contendo câmera fotográfica com cartões de memória, carregador e bateria,  tripé para 
câmera,  caixa de som, fone de ouvido, gravador de áudio, notebook e impressora 3D.

Descrição pedagógica: 
Potencialidades: As tecnologias presentes neste arranjo  proporcionam portabilidade, atividades com protagonismo 
estudantil, tais como elaboração de conteúdos digitais para Internet (vídeos, filmes, fotos, podcast, etc), impressão 
3D de protótipos com finalidades educacionais e/ou sociais e ações relacionadas ao movimento maker na educação 
(elaboração e confecção de jogos educacionais e demais materiais que estimulem a aprendizagem dos estudantes).
Indicações: Esta tecnologia é voltada para trabalho em grupo, criação de conteúdos digitais, protagonismo estudantil, 
pedagogia de projetos e metodologias ativas (multiestações, rotação de estação, ensino híbrido);
Limitações: Número limitado de equipamentos, requer novas configurações de ensino nas escolas. A portabilidade 
deste arranjo requer da escola planejamento para armazenamento seguro a fim de evitar extravio dos equipamentos.

Laboratório Móvel
Descrição técnica: 
Netbooks/notebook, conectados por meio de roteador móvel com capacidade de armazenamento para atividades 
on-line/off-line e ferramentas de gerenciamento de conteúdos/atividades.

Descrição pedagógica: 
Potencialidades: A tecnologia presente neste arranjo proporciona portabilidade (atividades educacionais com 
tecnologias digitais nos mais diversos espaços escolares - pátio, salas de aula, biblioteca, refeitório, etc), podendo 
estimular metodologias ativas como ensino híbrido (sala de aula invertida, rotação de estações e rotação de espaços 
escolares), e a pesquisa escolar direcionada (pela capacidade de armazenamento do roteador móvel on-line e off-
line). A diversificação de metodologias pode influenciar beneficamente a aprendizagem dos estudantes. 
Indicações: Esta tecnologia é voltada para pesquisa escolar direcionada, trabalho em grupo, pedagogia de projetos 
e metodologias ativas (ensino híbrido, sala de aula invertida).
Limitações: Número limitado de equipamentos, requer novas configurações de ensino nas escolas. A portabilidade 
deste arranjo requer da escola planejamento para armazenamento seguro a fim de evitar extravio dos equipamentos.

Rede Wifi
Descrição técnica: 
Rede sem fio com dois pontos de acesso, gerenciável remotamente, com autenticação via login individual, conectada 
a rede de dados da COPEL com alta disponibilidade e previsão de escalabilidade.
Descrição pedagógica: 
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A tecnologia presente neste arranjo  proporciona metodologias como o BYOD (Bring Your On Device) ou “Traga seu 
próprio dispositivo”, que podem ser notebooks, netbooks, tablets e smartphones dos estudantes e professores. E a 
conexão à Internet via rede de dados da COPEL proporcionará velocidade para o acesso a conteúdos pedagógicos 
disponíveis apenas de forma on-line.
Indicações: Esta tecnologia é voltada para pesquisa escolar na Internet, webquest, criação de conteúdos digitais, 
protagonismo estudantil, pedagogia de projetos.
Limitações: O acesso à Internet requer novas configurações nos estabelecimentos de ensino, como discussão dos 
direitos e deveres na Internet, combate aos crimes digitais, da utilização pedagógica da rede, rever questões de 
segurança dos alunos, pois os mesmos poderão trazer seus dispositivos móveis para a escola e podem estar sujeitos 
a perdas, roubos e danos.

Projetor Multimídia
Descrição técnica: 
Projetor Multimídia com configuração mínima de, Luminosidade em 3.500 Lúmenes, resolução nativa de 1.366 x 768 
pixels na relação de aspecto 16:9 ou 1.280 x 800 pixels na relação de aspecto 16:10.

Descrição pedagógica: 
A tecnologia presente neste arranjo permite aulas centradas na figura de uma pessoa (professor ou aluno) no centro 
da atenção dos demais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Mobiliza a atenção dos alunos quando o 
professor utiliza esta tecnologia para apresentar seu conteúdo com variados formatos digitais.
Indicações: Esta tecnologia é voltada para aulas expositivo dialogadas na figura do professor, para apresentação de 
trabalhos dos alunos, apresentações de trabalhos da escola para a comunidade escolar. 
Limitações: Baixa interatividade, necessidade da escola planejar locais seguros para armazenamento a fim de evitar 
extravio dos equipamentos.

Roteador móvel
Descrição técnica: 
Roteador móvel com capacidade de armazenamento para atividades on-line/off-line e ferramentas de gerenciamento 
de conteúdos/atividades.

Descrição pedagógica: 
A tecnologia presente neste arranjo  proporciona atividades educacionais com tecnologias digitais nos mais diversos 
espaços escolares (pátio, salas de aula, biblioteca, refeitório, etc), podendo estimular metodologias ativas como ensino 
híbrido (sala de aula invertida, rotação de estações e rotação de espaços escolares), juntamente com  BYOD (Bring 
Your On Device) ou “Traga seu próprio dispositivo”, que podem ser notebooks, netbooks, tablets e smartphones dos 
estudantes e professores. O professor pode determinar quais conteúdos (on-line e off-line) os alunos terão acesso, 
armazenando-os no roteador móvel. Este pode ser levado a quaisquer lugares (pátio da escola, saídas a campo, visitas 
monitoradas, etc). A diversificação de metodologias pode influenciar beneficamente a aprendizagem dos estudantes.
Indicações: Esta tecnologia é voltada para pesquisa escolar na Internet, webquest, criação de conteúdos digitais, 
protagonismo estudantil, pedagogia de projetos.
Limitações: O acesso à Internet requer novas configurações nos estabelecimentos de ensino, como discussão dos 
direitos e deveres na Internet, combate aos crimes digitais, da utilização pedagógica da rede, rever questões de 
segurança dos alunos, pois os mesmos poderão trazer seus dispositivos móveis para a escola e podem estar sujeitos 
a perdas, roubos e danos. 41
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Composição dos Kits 

KIT 1 
Item Q P 

Laboratório de Produção 1 15 
Laboratório Móvel (classmate) 7 7 

Projetor 2 6 
Roteador Móvel 1 2 

    30 

KIT 2     
Item Q P 

Laboratório de Produção 1 15 
Laboratório Móvel (classmate) 10 10 

Projetor 1 3 
Roteador Móvel 1 2 

    30 

KIT 3     
Item Q P 

Laboratório de Produção 1 15 
Laboratório Móvel (classmate) 13 13 

Projetor     
Roteador Móvel 1 2 

    30 

KIT 4     
Item Q P 

Rede sem fio 1 15 
Laboratório Móvel (classmate) 7 7 

Projetor 2 6 
Roteador Móvel 1 2 

    30 

KIT 5     
Item Q P 

Rede sem fio 1 15 
Laboratório Móvel (classmate) 10 10 

Projetor 1 3 
Roteador Móvel 1 2 

    30 

KIT 6     
Item Q P 

Rede sem fio 1 15 
Laboratório Móvel (classmate) 13 13 

Projetor 0   
Roteador Móvel 1 2 

    30 

KIT 7     
Item Q P 

Laboratório Móvel (classmate) 19 19 
Projetor 3 9 

Roteador Móvel 1 2 
      
    30 

KIT 8     
Item Q P 

Laboratório Móvel (classmate) 16 16 
Projetor 4 12 

Roteador Móvel 1 2 
      
    30 

KIT 9     
Item Q P 

Laboratório Móvel (classmate) 13 13 
Projetor 5 15 

Roteador Móvel 1 2 
      
    30 

KIT 10     
Item Q P 

Laboratório Móvel (classmate) 10 10 
Projetor 6 18 

Roteador Móvel 1 2 
      
    30 

KIT 11     
Item Q P 

Laboratório Móvel (classmate) 7 7 
Projetor 7 21 

Roteador Móvel 1 2 
      
    30 

KIT 12     
Item Q P 

Projetor 10 30 
      
      
      
    30 

Lab. de Produção Rede sem fio Lab. Móvel Projetores 

Sugestão de Arranjos
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ANEXO VI

Minha Escola/Colégio na Cultura Digital
Registro das discussões entre os profissionais do estabelecimento de ensino

Escola/Colégio:
Número de profissionais que participaram das discussões:
Profissionais mediadores:

1. Os profissionais de nosso estabelecimento de ensino incorporam a Cultura Digital em suas práticas diárias? 
Se sim, como? Se não, por quê? Que ações podem ser executadas por parte de todos os profissionais para 
a efetiva inserção da escola/colégio na Cultura Digital?

 

2. Considerando as discussões realizadas e as ações que são desenvolvidas com os estudantes, discorra 
sobre o perfil dos seguintes profissionais em relação à Cultura Digital:
a) Qual é, de um modo geral, o perfil dos professores?

b) Qual é o perfil da equipe gestora?

3. Qual o potencial das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) para o processo de ensino 
e aprendizagem? Quais recursos das TDIC vêm sendo utilizados em nossa escola/colégio? De que maneira 
e com qual finalidade? Que desafios devem ser enfrentados para concretizar a integração das TDIC em 
nosso estabelecimento de ensino?
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4. Em nosso estabelecimento de ensino os professores oportunizam momentos didáticos para que os alunos 
desenvolvam produções utilizando os recursos tecnológicos que têm disponíveis na escola/colégio? Se 
sim, como? Se não, por quê? 

5.    Para uma possível aquisição de equipamentos tecnológicos, considerando o perfil da escola/colégio e as 
discussões realizadas, qual dos arranjos de equipamentos listados abaixo os profissionais e os alunos do 
estabelecimento de ensino indicam? Qual a intencionalidade do uso para o equipamento escolhido?
(   ) Laboratório de produção

(   ) Laboratório móvel (Notebook/Netbook)

(   ) Projetor

(   ) Rede sem fio

Intencionalidade para o arranjo escolhido:
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ANEXO VII
Minha Escola/Colégio na Cultura Digital - 2017

Formulário Atividade com os alunos

INFORMAÇÕES GERAIS 

Caros(as) Alunos(as)

Este formulário contém questões que serão debatidas em sua turma, juntamente com seu professor. Após a realização 
das discussões, a opinião da maioria deverá ser sintetizada e registrada neste documento. Caberá ao representante de 
turma realizar este registro e, ao final do debate, entregá-lo ao professor.

QUESTÕES

1. Será que nosso estabelecimento de ensino está inserido na Cultura Digital? 

SIM       NÃO

2. Vocês acreditam que o estabelecimento de ensino está acompanhando as mudanças que a Cultura Digital tem 
provocado na sociedade? Por quê? De que forma?

3. Nossos professores utilizam as tecnologias digitais na sala de aula?

SIM       NÃO

4. A utilização de tecnologias digitais contribui de fato para minha aprendizagem?

SIM       NÃO

5. No caso dos professores que ainda não utilizam os recursos digitais, que mudanças deveriam/poderiam 
acontecer no estabelecimento de ensino para que essas práticas ocorressem em sala de aula?

6. Os professores incentivam/dão abertura aos alunos para criarem e produzirem conteúdo utilizando recursos 
digitais?

SIM       NÃO
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7. Os alunos reconhecem que a utilização das tecnologias no contexto educacional requer, não somente dos profes-
sores, mas deles próprios, uma postura diferenciada que não demanda somente interesse mas também consciência 
e responsabilidade neste uso?

Aspectos do uso de tecnologias digitais na escola/colégio Sim Não

Conhecimento das tecnologias

Consciência do uso para aprendizagem

Responsabilidade do uso das tecnologias

8. Que tecnologias digitais temos em nosso estabelecimento de ensino (quais recursos identificam)? 
    Quais gostaríamos de ter em nossas aulas?

O que tem? O que gostaríamos de ter?
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