Cursos Opcionais
Aplicação Didática da
Internet em Sala de Aula

Qualificação adquirida

Conteúdo
Na educação, é
unânime a opinião dos
professores de que há
muita informação na
Web, o que dificulta
muito a seleção do melhor
conteúdo.
Entretanto, a Web abriu
um grande filão didático
e seus mecanismos
automatizaram a
relação dos usuários
com o texto, a exemplo
do uso dos comandos
“Cltrl-C” e “Ctrl-V”

que permitem copiar,
colar textos e imagens
retirados de navegadores
e processadores de
texto, embora o uso
desse comando tenha
contribuído para
a banalização do
plágio nos ambientes
educacionais.
Em razão desse
cenário, este curso
tem como principal
abordagem contribuir
pedagogicamente

para que professores
consigam transferir
seus conhecimentos,
permitindo que os
alunos desenvolvam
competências para
elaboração de textos a
partir das suas reflexões e
pesquisas da internet.
A pesquisa deve ser
utilizada como busca do
conhecimento e responder
a questões que sejam da
autoria dos alunos.

Modalidade do curso: EaD com tutoria assistida e comunicação assíncrona
Ambiente do curso: Plataforma LMS Topict Education

Após a conclusão do
curso, o participante
estará habilitado a:
•

Aprimorar as
competências
necessárias como
multiplicador;

•

Usar os recursos
didáticos e conteúdos
disponíveis na Web no
processo de ensino e
aprendizagem;

•

Identificar e avaliar os
recursos disponíveis
na Web;

•

Propor atividades
de pesquisa para
elaboração de
trabalhos.

Pré-requisitos técnicos para participar do curso
Noções básicas de uso do
computador e da internet.

Resolução da tela: 1024 x
768.

CPU: 300 MHz ou superior.

Sist. Operacional: Windows
XP (ou posterior) ou Mac
OSX ou iOS ou Android.

RAM: 512 Mb ou superior.
INPUT: Mouse e Teclado.

Navegador: Gloogle
Chrome 4 ou Firefox 3

(recomendados), Internet
Explorer 9 ou posterior.
Plugin para Navegadores:
Flash Player 10; Java.
Placa de som: Qualquer
placa básica de som
(verifique a configuração do
seu computador).

Firewall: 1935 aberto.
Verifique isso nas
configurações de firewall.
Conexão recomendada
à internet: 3 Mbps de
velocidade (download) e 512
Kbps de velocidade (upload).

Público-alvo
•
•

Professores do Ensino Fundamental I, II e Médio
Diretores e Coordenadores Pedagógicos do Ensino
Fundamental e Médio

•
•
•

Coordenadores de Formação
Diretores e Coordenadores de Tecnologia Educacional
Diretores e Vice-Diretores

Obs.: As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, impresso ou eletrônico, sem autorização escrita da Topict Learning.

