Cursos Opcionais
Implantação das TIC
na Escola e Criação
de Portfólios Digitais
Qualificação adquirida

Conteúdo
Imagine este cenário: uma
escola onde os alunos são
felizes e engajados em
aprender, a trabalhar em
projetos e em pesquisa; onde
os alunos descobrem o prazer
de saber; onde o aluno está
no centro do processo da
aprendizagem. A escola do
século 21 certamente está
próximo dessa realidade
e propõe uma didática
e comunicação mais
individualizadas.
Os alunos nascidos em
mundo transformado
pelas novas tecnologias
demandam por professores

e escolas capazes de dialogar
com eles e capazes de
incorporar pedagogicamente
as tecnologias no ambiente
escolar.
Entretanto, as tecnologias em
si não são a solução de todos
os problemas se não forem
utilizadas de forma planejada,
sob o risco se tornarem
instrumentos para a repetição
de modelos tradicionais de
ensino.
Por essa razão cabe aos
gestores das escolas
promoverem a formação
dos seus professores para
que consigam adquirir

competências necessárias
para incorporar as tecnologias
no processo de ensino e
aprendizagem dentro e fora
da escola. Dessa forma, saber
lidar com essas realidades
e assumir a mudança é o
primeiro passo para alterar
o atual modelo de ensino,
aplicado há 150 anos, para o
novo modelo da escola do
século 21.
Nesta fase do curso serão
abordadas questões
e práticas sobre como
implantar as TIC no ambiente
escolar, educação em nuvem
e criação de portfólios.

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

Implantar as TIC no
ambiente escolar;

•

Criar portfólios
digitais;

•

Participar na
elaboração da gestão
com pleno uso das
TIC.

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

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.

