OFICINA
OF03 - Cultura digital, criatividade e ensino de Língua Portuguesa.

Docente: Felipe Brito (UFRPE)

CARGA HORÁRIA TOTAL: 4 horas

RESUMO: que tal turbinar seu repertório de atividades e projetos de aprendizagem e
aproximar sua prática docente da realidade dos aprendizes da era da informação e da cultura
digital? Este minicurso tem como objetivo compartilhar ideias e propostas de aplicações
criativas de ferramentas das Tecnologias da Informação e Comunicação voltadas para o
ensino da Língua Portuguesa. Adotamos uma abordagem prática, fundamentada na
Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL), com foco no planejamento e execução de
atividades e projetos de aprendizagem: propostas que visam engajar e estimular a imaginação
dos estudantes através de aplicativos para celular, cinema, Histórias em Quadrinhos,
animações, jogos digitais e outros elementos da cultura pop. A partir dos exemplos e das
ferramentas apresentadas, os participantes são convidados a elaborar suas próprias
atividades e projetos criativos com a assistência do mediador.
Quem pode participar: não há pré-requisitos. Docentes formados ou em formação, de
atuação em qualquer nível de ensino, assim como entusiastas e interessados em Educação,
tecnologias e inovação - todos são convidados a participar!
Equipamento necessário: computador portátil (preferencialmente) OU tablet/smartphone.
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