
"O principal objetivo da 
educação é criar pessoas 
capazes de fazer coisas 
novas e não simplesmente 
repetir o que as outras 
gerações fizeram."

Jean Piaget



Quem usa o 
Google para 
pesquisas 
pelo menos 
uma vez por 
semana?

3.538.453.322
pesquisas diárias

1.430.658.520.445
pesquisas anuais

E ao redor do mundo?

...

Fonte: http://www.internetlivestats.com/



Quem possui um smartphone?

208 milhões 
de aparelhos

2.4 bilhões de 
aparelhos

Até o final de 2017

Fonte:Jornal o Estado de SP



97% da informação do 
planeta já está 

digitalizada

80% já se encontra na 
internet

50% da população 
mundial já possui 

smartphone (incluindo 
países de baixa renda)

Em 2020 serão 80%

Fonte: Revista Science



73% da relações 
sociais acontecem 

pela rede 87% através 
smartphone

Fonte: Revista Science



IBM System 360

?O que poderemos fazer com um 
smartphone



A Internet afetou o mundo das:

- Empresas
- Trabalho
- Familiar
- Escolar (a escola que não gerar 

conhecimento e não se adaptar 
pode morrer)

Manuel Castells
A tecnologia muda a forma de EDUCAR Sociólogo espanhol, professor da 

Universidade Aberta da Catalunha, da 
Universidade do Sul da Califórnia, 
Cambridge e Collège d’Études Mondiales 
em Paris



Por quê ir para a escola se eu posso 
entrar no Google e encontrar tudo o 
que quero saber ?



As escolas não têm alternativa a não ser 
mudar e se adaptar...

Os alunos estão nos fazendo 
enxergar isso e "falando" bem 
alto





Alunos Escola
Cultura AnalógicaCultura Digital



Empoderamento intelectual dos alunos

Nossos alunos sabem mais que nós?

Evoluir Juntos



Há uma relação entre a alegria 
necessária à atividade educativa e a 
esperança. A esperança de que 
professor e alunos juntos podemos 
aprender, ensinar, inquietar-nos, 
produzir e juntos igualmente resistir 
aos obstáculos à nossa alegria.

Paulo Freire 
(2000)



O que é veneno?

"Qualquer coisa além do que precisamos 
é veneno. Pode ser poder, preguiça, comida, 
ego, ambição, medo, raiva, ou o que for”

Rumi
...eu acrescentaria a Internet !

                           (1207-1273) Poeta e mestre espiritual persa do século XII



"A diferença entre veneno e remédio é a..."

DOSE
Paracelso
 (1943-1541) Médico, alquimista, físico, astrólogo e ocultista  suíço-alemão.



Como lidar com os milênios
(1980 - 2000)?

Continuamos a fazer as coisas da 
mesma maneira como fazíamos 
antes do advento da Internet?

Sou um professor que ministra a 
mesma aula há 20 anos?





Mudança

Oportunidade

Crescimento pessoal e profissional

Professor = Facilitador



73%

Dos estudantes que 
terminaram o curso 

superior trabalham em 
áreas diferentes das que 

se formaram

 10
Anos

Pessoas que lidam com 
criatividade, com pessoas 
que pensam diferente, e

que são super 
especializadas terão 

oportunidades

Em

Teremos 60 milhões de 
empregos 

computadorizados

Profissões em extinção:
Motoristas
Bancários

Advogados
Telemarketing

Ensinar enquanto se aprende
Aprender enquanto se ensina

Fonte: New York Times



Proibição de internet na sala de aula?

Medo de questionamentos?

Realidade - Desafios constantes

Relação ganha / ganha : Aluno / Professor



“É tolice não usar a tecnologia 
para inovar,modernizar e 
tornar a educação mais 
viva,atraente e atuante”.

Mário Sérgio Cortella

 





Educação tecnológica

Vídeo YouTube Vídeo Drive

https://youtu.be/neAS6toHP64


https://docs.google.com/file/d/0B42p0e5a6wYTU3U3TUZhcjJaQ2c/preview


Just in time learning

Elizabeth Boese

1) O livro hoje é a internet
2) Papel do professor

Informação

Livro

Palestra

Retenção

Professora de ciência da 
computação da Universidade do 
Colorado, Pearson, Regis, Colorado 
State e DeVry. Palestrante 
motivacional



Just in time learning
3) Apoiar a criatividade dos alunos 
(quando trabalham nas suas próprias 
ideias aprendem e evoluem mais)

4) Internet dissemina a informação
Papel dos professores especialistas 
nos assuntos - Guias - facilitadores

Elizabeth Boese



Just in time learning
- Mais motivacional
- Como fazemos no dia a dia
- Prepara melhor os alunos para executarem suas tarefas
- Alunos trabalham em um problema só deles
- A colaboração é encorajada
- Acaba-se com a “Cola”
- Ajuda os alunos a resolverem um problema
- Estimula o pensamento crítico
- Maior assertividade nas decisões
- Comunicação mais eficaz

Verdadeira educação com auxílio da Internet



E os professores?

Um dos empregos menos prováveis de desaparecer!



Tecnologia / Internet / Educação

Transformação / Inclusão / Solidariedade

Vídeo 
Youtube

Vídeo 
drive

https://youtu.be/7mbBYNusVTQ
https://youtu.be/7mbBYNusVTQ


https://docs.google.com/file/d/0B42p0e5a6wYTSnNoMmdOVVZiaUU/preview


Tecnologias



http://www.youtube.com/watch?v=Mo2AMLV6dQQ
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