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Título do Minicurso: As Tecnologias Digitais na Autoria docente: saberes, movimentos e práticas 

interdisciplinares. 

 

Duração:  (    ) 4h    ( x  ) 8h 

Ementa 

Tema: Diálogo com professores sobre os usos das tecnologias digitais em sala de aula, a fim de proporcionar o 

conhecimento de interfaces interativas e a prática na autoria docente. 

 

Objetivo: Oportunizar a construção de objetos didático-pedagógicos, no meio digital, voltados para o contexto 

interdisciplinar e suas singularidades, trazendo transversalmente as tecnologias digitais na autoria docente. 

Justificativa:  O presente minicurso, com o intuito de compartilhar práticas digitais voltadas para a autoria 

docente, justifica-se pela necessidade de ampliação do repertório do professor e uso interativo de variados 

suportes tecnológicos para criação de materiais didático-pedagógicos na cultura digital. Essa proposta de 

difusão de experiências multimodais, apresenta-se no campo prático e será desenvolvida de maneira criativa, 

descomplicada e acessível, através de interfaces que a sociedade contemporânea já incorporou ao uso cotidiano, 

porém são pouco utilizadas nos ambientes escolares. Enquanto formação de professores-autores, dialogaremos 

a respeito das variadas possibilidades de interação no meio digital, com foco em estimular o protagonismo e a 

aprendizagem colaborativa, em especial voltado para as disciplinas Língua Portuguesa, Língua Inglesa, 

Literatura e História. Fundamentamo-nos, teoricamente, nos estudos de FOUCAULT (2009), GIROUX (1997), 

LÉVY (1993; 1999), ROJO (2012) e VYGOTSKY (2010). 



 

Metodologia: Pretendemos compartilhar, na prática, o uso de algumas interfaces que oportunizam a autoria 

docente, como o PREZI (criação de apresentações com dinâmicas em diferentes situações discursivas 

orais/escritas), o CANVA (criação de materiais didático-pedagógicos, templates, HQs, entre outros produtos 

para autoria do professor) e o ARDORA (construção de jogos e atividades interativas para uso no computador 

ou em uma lousa digital). 

Recursos necessários: Sala de computadores ou Notebooks (ideal uma máquina a cada duas pessoas inscritas), 

Datashow e Caixa de som. 
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