
Enquanto o debate sobre o 
letramento digital segue em 
curso, algumas escolas já 

indicam caminhos no que diz respeito 
à incorporação das novas práticas de 
escrita e leitura em sala de aula. Em 
São Paulo, o Colégio Dante Alighieri 
afina o uso da tecnologia com a sua 
proposta político-pedagógica de edu
cação integral. Uma das primeiras 
iniciativas veio com a implantação do 
Moodle, um software livre, de apoio 
à aprendizagem, executado em um 
ambiente virtual. O sistema é bastante 
difundido no ambiente universitário, 
em particular para o ensino a distân
cia, mas ainda pouco disseminado na 
Educação Básica. 

"Nossa proposta passa também 
pela perspectiva da interaprendiza-
gem, porque a parceria não é somente 
com o professor, mas também com 
os pares", diz a coordenadora do 
Departamento de Tecnologia Edu
cacional, Valdenice Minatel. Uma 
das vantagens do sistema passa 
justamente pela l icença gratuita: 
basta fazer o download e rodar. Ou
tra, pela perspectiva instrumental, é 
que a plataforma permite um modelo 
totalmente colaborativo, empregado 
na criação de comunidades on-line. 
Na prática, funciona hoje como uma 
extensão da sala de aula, disponível 

para todas as séries. Na educação 
infantil, o Moodle ajuda a estreitar 
a aproximação escola-família. E já a 
partir do fundamental 1, demonstra 
seu papel como ferramenta didático-
pedagógica. Hoje, outras novidades 
surgiram como desdobramento da 
experiência com o sistema ou foram 
por ela aperfeiçoados, compondo um 
repertór io variado de projetos em 
versão cibernética. 

Uso pedagógico 
É o caso, por exemplo, do "Dante 

em Foco", um workshop de jornalismo 
que nasceu com a proposta de estimu
lar a produção escrita, com base na 
técnica e na linguagem do jornalismo. 
O projeto combina a produção de con
teúdo em diversas plataformas, o que 
significa dizer que valem desde blogs 
e redes sociais até a webTV, concebida 
na própria escola. Para explorar todo 
o potencial multimídia, os alunos po
dem usar filmadoras, câmeras digitais, 
smartphones e tablets. 

"Eles são exímios no YouTube e o 
que fizemos foi conferir uma aplica
ção pedagógica a essa atividade, para 
que não fique só no lazer", observa a 
coodernadora. 

Na mesma trilha, o colégio man
tém a proposta do telejornal "Dante 
Connection", dirigido aos alunos do 

oitavo ano. O desafio é produzir o 
conteúdo completo - das vinhetas às 
notícias, passando até pelos "comer
ciais". Em cada edição, os alunos 
escolhem quem fica como âncora e 
quais serão os comentaristas. Toda 
a produção vai parar na web, para 
que as famílias assistam em casa 
via streaming. Além de desenvolver 
competências relacionadas à pesqui
sa, fomentar o trabalho colaborativo 
e a organização, a proposta também 
estimula a capacidade de argumen
tação, indispensável para a proposta 
de educação integral defendida pela 
escola. Mais: permite confrontar os 
alunos com ques tões bem atuais, 
como o direito de imagem e a pro
priedade intelectual. 

Outra iniciativa é a "Virada L i 
terária", que oferece aos alunos um 
volume significativo de livros, entre 
clássicos e obras mais contemporâ
neas. A novidade é que o livro em 
papel agora migrou para o tablet. 
Com o mesmo conceito, o colégio 
apostou na parceria com o Instituto 
Canal do Livro para inaugurar a B i 
blioteca Digital LivroClip, que coloca 
à disposição dos alunos 100 títulos 
fundamentais da literatura brasileira 
e mundial. Com a proposta de trans
formar os textos literários em objetos 
educacionais na internet, o Instituto 
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Canal do Livro dissemina o mesmo 
formato em mais de 300 colégios 
de todo o país, através da campanha 
"Escolas Plugadas na Leitura". 

Testes e experimentações 
A rede Objetivo também inicia 

em São Paulo os testes com tablets 
junto aos alunos da educação infan
t i l e fundamental 1. Os 12 colégios 
espalhados pela capital paulista já 
adotam a lousa digital, enquanto as 
c r ianças manuseiam seus iPods e 
tablets. "Aqui, o dedo é a caneta ou o 
lápis. A professora escreve na lousa 
digital e os alunos repetem o traçado 
nos iPods, que também avaliamos 
como uma entre tantas alternativas 
tecnológicas para uso pedagógico, 
ao lado dos tablets, para onde está 
migrando o nosso caderno de ativi
dades", explica o professor A l m i r 
Brandão, diretor de tecnologia do 
Objetivo. A experiência resume uma 
nova proposta didático-pedagógica, 
que a um só tempo promete substituir 

os cadernos e os livros tradicionais. 
Para muitos professores, no entanto, o 
contato com as novas mídias não é tão 
amigável à primeira vista, assim como 
o uso pedagógico não é automático. 
"De início, você praticamente em
purra o professor para esse modelo, 
mas quando o educador vê o resultado 
e a motivação dos alunos, passa a 
incorporar em seu planejamento de 
aula, em muitos casos com grande 
interatividade", defende Brandão. 

Em rede 
No Rio de Janeiro, a Escola Parque 

é outra a apostar no conhecimento em 
rede e no saber compartilhado, fomen
tados através da rede social mantida 
pela escola. O projeto começou este 
ano na unidade da Gávea e nasceu 
quase ao acaso. 

O impulso veio de uma atividade 
de casa, que demandou dos alunos 
do fundamental 2 o acesso às redes 
sociais. Criou-se um impasse. Como 
envolver na proposta os estudantes 

abaixo de 13 anos, que pelas próprias 
regras da web não poderiam acessar 
essas páginas? 

A resposta foi a criação de uma 
rede social própria, construída com a 
ajuda dos estudantes. E a adesão sur
preendeu: a ferramenta congrega hoje 
cerca de 1,7 mil alunos da Parque, em 
suas duas unidades." É um outro tem
po entre o pensar e o agir, um tempo 
que se encurtou e se fragmentou com a 
internet. Precisamos compreender que 
novos valores estão em jogo e trazer 
esse debate para a escola", propõe 
Giocondo Magalhães, coordenador 
do fundamental 2 da Escola Parque 
Gávea. "Todo mundo fala em educar 
o aluno para essa realidade, mas o 
fato é que a tecnologia amedronta e 
muitas escolas ainda proíbem. Aqui, 
queremos mostrar que é possível fazer 
diferente", completa (VH). A ut
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Text Box
Fonte: Educação Especial Tecnologia, São Paulo, p. 20-21, 2011.
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