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PLANO DE ENSINO 
 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 
 

Curso: Pedagogia a Distância 

Departamento: Departamento de Pedagogia a Distância 

Disciplina: Tecnologia, Educação e Aprendizagem Código: TEA 

Carga Horária: 54h Créditos: 3 Fase: 2ª 

 
II - EMENTA 

 
 Comunicação e aprendizagem. Tecnologia e educação. Educação e linguagens 
multimídia. Redes de comunicação e informação. Informática educativa. O 
computador: descrição, sistemas operacionais e aplicativos. Internet: histórico, 
serviços disponíveis e desenvolvimento de páginas. Tecnologias de tele e 
videoconferência. Tecnologias da educação e a promoção da aprendizagem autônoma 
e continuada. 
 

 

III- OBJETIVO GERAL 

 
 Refletir sobre a relação entre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e 

as práticas de ensino-aprendizagem, por meio de uma abordagem histórica das 

tecnologias, do seu uso em sala de aula e das suas possibilidades de produção e 

aplicação. 

 

  

IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Problematizar o lugar e o papel das tecnologias na educação.  

 Promover uma perspectiva crítica frente às tecnologias.  

 Compreender o papel das tecnologias na educação a partir de uma perspectiva 
histórica.  

 Compreender a linguagem multimídia e algumas ferramentas para aplica-la em 
sala de aula.  

 Estabelecer relações entre tecnologias e possibilidades de leituras 
(interpretações) em contextos de ensino.  
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 Conhecer algumas propostas com uso de novas tecnologias para o ensino 
escolar.  

 Analisar algumas possibilidades do uso de novas tecnologias nos processos de 
ensino-aprendizagem.  

 

 

V – PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 
I – Tecnologia, educação e aprendizagem: reflexões iniciais  
1.1 Construindo uma compreensão de tecnologia.  
1.2 As tecnologias e a educação.  
 
II – Introdução a Informática aplicada à Educação  
2.1 O computador pessoal: histórico, partes do computador, sistemas operacionais e 
aplicativos.  
2.2 Internet: histórico, serviços disponíveis e plataformas educacionais.  
 
III – Educação, Comunicação e Linguagem Multimídia  
3.1 A comunicação e linguagem multimídia.  
3.2 A utilização da multimídia em sala de aula.  
 
IV – Pensando a inserção de tecnologias em contextos de ensino  
4.1 Mídias e leituras: um processo de construção.  
4.2 Novas tecnologias e ensino: algumas experiências.  
 

 

VI – METODOLOGIA DE ENSINO 

Atividades Conteúdo Metodologia 

Encontro presencial 
com alunos 

Caderno Pedagógico Apresentação da disciplina 
e dos capítulos do caderno 

pedagógico. Aula 
expositiva e dialogada. 

Encontro presencial 
com alunos 

Caderno Pedagógico Revisão dos conteúdos dos 
capítulos do caderno 

pedagógico via 
webconferência com o 
professor da disciplina, 

com espaço para interação 
professor-alunos visando 

esclarecimentos de 
dúvidas sobre os 

conteúdos abordados. 

Mediação das atividades 
de aprendizagem 

Caderno Pedagógico 

Moodle 

Mediação das atividades 
de aprendizagem no 
Ambiente Virtual de 
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Aprendizagem Moodle; 
orientações para 

elaboração do trabalho 
final, com 

acompanhamento 
permanente do professor 

da disciplina. 

Plantão pedagógico e tira 
dúvidas 

Moodle Encontros síncronos e 
assíncronos no Moodle 

(fórum, tira-dúvidas, 
webconferência) e 

atendimento na linha 0800 
645 7400 visando o 

esclarecimento de dúvidas 
sobre a disciplina. 

Avaliação Caderno Pedagógico 
Moodle 

Entrega das atividades de 
aprendizagem on-line, 

Trabalho Final e 
autoavaliação no Moodle. 

Realização da prova 
presencial 

 

 

VII- AVALIAÇÃO 

 
Realização das atividades de aprendizagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(Moodle), do trabalho final e da autoavaliação. Realização da prova presencial ao final 
da disciplina. Realização do exame final (quando o aluno não alcançar a média para 
aprovação). A avaliação deverá considerar o princípio de avaliação formativa e 
efetivar-se-á através dos seguintes instrumentos de registros:  
I) nota da prova escrita de caráter individual e presencial (peso 5)  
II) nota do trabalho individual e/ou em grupo (peso 2)  
III) nota da avaliação do professor da disciplina e do tutor (peso 2)  
IV) nota da autoavaliação do aluno (peso 1)  
 

 

VIII- BIBLIOGRAFIA 
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tecnologias. In: http://www.eca.usp.br/prof/moran/espacos.htm Acesso em: 
11/08/2006  
MOORE, Michael; Greg KEARSLEY. Educação a Distância: uma visão integrada. 
São Paulo: THOMSON, 2007.  
 
Bibliografia Complementar  
CHAVES, Maria Cecília S. O perfil do novo educador frente a informatização do 
processo de ensino aprendizagem. In: 
http://cdchaves.sites.uol.com.br/perfileduca.htm Acesso em 11/08/2006  
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação: economia, 
sociedade e cultura. São Paulo: Paz e Terra, 1999.  
CITELLI, Adilson. Comunicação e educação. A linguagem em movimento. São 
Paulo: Editora SENAC, 2000.  
FERRÉS, Joan. Televisão e educação. Tradução de Beatriz Affonso Neves. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1996. 

 

 


