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Este relato refere-se ao trabalho que foi realizado na disciplina EDU03027 Mídia e Tecnologias Digitais 

em Espaços Escolares nos semestres 2013/1 e 2013/2. A disciplina tem como característica a teoria e a 

prática propondo estudar os procedimentos pedagógicos da mídia e das tecnologias digitais e suas 

implicações/relações ao ensino e aprendizagem escolar. Ela faz parte dos currículos dos cursos de: Letras, 

Química, Música, Educação Física, Enfermagem, Pedagogia, Psicologia, Museologia, Filosofia, Ciências 

Sociais e Ciências Biológicas. A disciplina considera três eixos pedagógicos norteadores: (1) Tecnologia, 

pensamento, experiência; (2)Teorias de aprendizagem e comunicação; (3)Técnicas de produção midiática. 

No primeiro eixo faz-se uma apresentação geral sobre o conceito de imagem audiovisual e a importância 

de nos ajustarmos de toda essa tecnologia, para melhor administrar os trabalhos em sala de aula (com 

crianças e jovens). As discussões desse eixo são subsidiadas por leituras previamente selecionadas. No 

segundo eixo, são, em um primeiro momento, discutidos aspectos relativos ao tema da recepção: para 

quem são elaborados materiais audiovisuais e para o quê os materiais midiáticos conduzem o olhar do 

sujeito. Em um segundo momento, revisita-se as principais correntes teóricas epistemológicas e teorias de 

aprendizagem relacionadas a elas. No terceiro eixo, introduzem-se técnicas de produção de páginas para a 

internet, produção e edição de vídeos, criação de webquests e criação de histórias em quadrinhos. No final 

do semestre, os grupos apresentam os materiais didáticos produzidos, defendendo-os à luz das teorias de 

aprendizagem e comunicação. Os licenciados em 2013/1 e 2013/2 realizaram uma série de websites com 

distintas temáticas abordadas para utilizarem como ferramentas de aprendizagens e incentivo para seus 

alunos em sala de aula. Da variedade de websites que foram produzidos nesta disciplina destacamos os 

seguintes: Educar lutando com a webquest : HTTP://educarlutando.weebly.com/ e Sociologia do bairro 

com a webquest: HTTP://sociologiadobairro.weebly.com/ 
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