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Embu das Artes, 29 de janeiro de 2016.
TEMA:
Nivelamento Digital.
TURMA:
1°, 3° e 7° Semestre.
DISCIPLINA:
Tecnologia em Educação: Linguagem e outros códigos
PÚBLICO ALVO:
Alunas (os) do curso superior de Pedagogia da Faculdade Polis das Artes.
DURAÇÃO:
25h/aula (vinte e cinco) horas.
OBJETIVO:
Apresentar bases conceituais e práticas com relação ao processo e utilização dos meios de
informações tecnológicas conscientes na educação;
Debater estratégias de ensino e aprendizagem se utilizando das novas tecnologias na
educação;
Criar emails, bem como sua manutenção (GB – Gigabytes, Caixa de Entrada, Saída, Spam,
entre outros).
Disseminar mecanismos operacionais dos sistemas integrados das tecnologias (hardware e
software);
Possibilitar a reflexão crítica sobre os processos de escolha, manuseio e formas de dinamizar
as aulas (LanSchool – sites, blogs, entre outros);
Operacionalizar Microsoft Word, Excel, Power Point (Layout do Office, bem como ferramentas e
suas respectivas utilidades – editoração, digitação...), entre outros;
Refletir sobre temáticas de utilização dos meios de informação e produção de conhecimento
com base nas novas tecnologias.

JUSTIFICATIVA
Nivelamento Digital consiste em aulas práticas que oportuniza ao discente o manuseio
com o computador em procedimentos básicos com PACOTES E REDES, se utilizando do
Sistema Operacional condizente com a necessidade (Windows) e Microsoft Office específico
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(Word, Excel, Power Point,), bem como acesso a Internet. A exploração de rede se faz
necessário em pesquisa acadêmica, bem como criação e manutenção de e-mails. O
nivelamento Digital se propõe a instruir alunas (os) que apresentem dificuldades de
aprendizagem tecnológicas com especificidades em cada segmento do Office apresentado.

ESTRATÉGIAS
Aulas práticas das 18h às 19h nas Terças feira e/ou sábados alternados em horário a
definir. Não há tolerância de horário, devendo o discente interessado comparecer de
preferência com 10 (dez) minutos de antecedência. Será computado ao discente interessado no
Nivelamento Digital “Atividade Complementar” com base em manual específico. A oferta do
Nivelamento se limita aos 20 (vinte) primeiros inscritos e/ou 02 (dois) alunos por Micro num total
máximo de 40 (quarenta) alunos. Demais serão atendidos oportunamente em bimestre
subsequente.

VALIAÇÃO
Verificação de competências e habilidades adquiridas por intermédio de contextos
produzidos e análise de participação de debates e opiniões reflexivas e críticas tendo como eixo
norteador o quesito qualitativo. Será atribuída “Atividade Complementar” ao discente que
participar das 25h/aula (vinte e cinco) horas.
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