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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vivemos em um mundo cada vez mais globalizado e interligado.
Alguns indivíduos sãoconsiderados nativos digitais, outros, no entanto, estão na batalha paraatualizarem-se ou continuarem como
meros cidadãos alienados no mundo hi-tech.&nbsp;&nbsp; O uso de novastecnologias em sala de aula estão gerando um novo
impacto na educação, fazendocom que surjam novas formas de aprendizado, aumentando o conhecimento emdiversas áreas, mas
principalmente , nas novas relações entre professor e alunode forma interativa e dinâmica.&nbsp; Desta forma as aulaspodem e devem
ficar cada vez mais criativas com o uso e a aplicabilidade dessasferramentas. É o que você poderá comprovar ao fim dessa
atividade. Portanto,essa atividade tem finalidade de permitir o desenvolvimento de uma prática maisinterativa e atrativa,
possibilitando assim, interação entre aluno e professor nasproduções realizadas.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O objetivo dessa WebQuest é fazer com que o grupo tenha uma melhor
compreensão do uso das novas tecnologias em sala de aula. Uma das estratégias é levar o grupo a vivenciar algumas dessas
possibilidades com a criação de um blog, de um avatar ou podcast e de um glogster, além de terem de produzir um texto sobre o uso
das novas tecnologias em sala de aula para ser postado, finalizando o trabalho.

Siga os itens do processo abaixo, procurando cumpri-lás da melhor formar:1- Formar &nbsp;grupos com 4 integrantes; 2- Crie um
blog com o perfil do grupo e especifique as finalidades as quais ele se destina. Lembrando, que todas as atividades deverão ser
postadas nele;3- Cada membro do grupo deverácriar um avatar ou podcast e postar no &nbsp;blog;4- Pesquise na internet o tema
“Como o uso de novas tecnologias podem interferir na formação do conhecimento em sala de aula”. Em seguida, crie um texto
conclusivo do grupo a respeito desse assunto e poste no blog;5- Baseado nas pesquisas sobre “Como o uso de novas tecnologias
podem interferir na formação do conhecimento em sala de aula” o grupo criará um glogster sobre esse tema;6- Para finalizar, cada
grupo deverá torna-se membro dos blogs criados por todos na sala de aula. Fazer pelo menos dois comentários em cada um.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A avaliação do trabalho constará de:- Visita ao blog para verificar se todas as atividades foram
cumpridas: criação do avatar ou podcast; criação de texto sobre o tema em debate; criação do glogster; comentários em outros
blogs.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A avaliação individual poderá ser feita de acordo com os seguintes &nbsp;critérios:1-Participou
ativamente das atividades, cooperando com o grupo. Discutiu séria e profundamente com os/as colegas sobre os temas em pauta.
Trouxe informações importantes para a discussão. O resultado de sua atividade foi relevante e criativo.2-Participou das atividades,
cooperando com o grupo. Discutiu com os/as colegas sobre os temas em pauta. O resultado de sua atividade foi correto.3Participou pouco das atividades. Apresentou alguma contribuição, parcialmente correta.4-Esteve no ambiente da atividade, mas, não
há registro de sua contribuição.5-Não participou da atividade.
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“Nunca fui ingênuo apreciador da tecnologia: não a divinizo, de um lado, nem diabolizo, de outro. Por isso mesmo, sempre estive em
paz para lidar com ela.Não tenho dúvida nenhuma do enorme potencial de estímulos e desafios à curiosidade que a tecnologia põe a
serviço das crianças e dos adolescentes das classes sociais chamadas favorecidas. Não foi por outra razão que, enquanto secretário
de educação da cidade de São Paulo, fiz chegar à rede das escolas municipais o computador. Ninguém melhor do que os meus netos
e minhas netas para me falar de sua curiosidade instigada pelos computadores com os quais convivem”.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Paulo Freire (1996)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; As novasconcepções educacionais
tendem a apontar para a utilização de novas metodologias para o aperfeiçoamento do processo ensino aprendizagem. Dentro desse
contexto a utilização de recursos tecnológicos se tornou algo indispensável, seja por modismo ou não.&nbsp;&nbsp; Um recurso que
pode ser muito utilizado para tornar as aulas mais atrativas tanto para os alunos quando para os professores são as ferramentas da
web 2.0.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Este trabalho tem como objetivo refletir como o uso de tecnologias em sala
de aula podem interferir na formação do conhecimento, além de sua aplicabilidade através da prática pelos próprios alunos.&nbsp;Em
suma queremos tornar nossos alunos mais críticos para o uso da web 2.0 como ferramentas de apoio e de grande transformação da
construção de seu conhecimento.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;Nessa atividade
usaremos alguns recursos da web 2.0 para estimular a aprendizagem dos alunos e
a construção do conhecimento, com o uso do computador será possível desenvolver
o conhecimento tanto em informática como nas demais disciplinas&nbsp; pois as informações aprendidas serão a base
para novas descobertas e possibilidades de criar novos conhecimentos.&nbsp; &nbsp;

Standards
Educadora com habilitação em língua Inglesa e Portuguesa pela UFPA, com extensão em Metodologia da língua portuguesa e
estrangeira pela Uninter e pós-graduanda em Ensino de língua mediado por computador pela UFMG.
Credits
Webquest realizada com a colaboração das professoras Rosilene de Sá e Mônica Selene.
Esta webquest foi desenvolvida para crédito na disciplina "Criação de exercícios online",do curso Ensino de línguas mediado por
computador - FALE/UFMG,ministrado pela Professora Júnia Braga.
Other
Esta Webquest terá a duração de três semanas.

