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1ª Fase: Pré-industrial
 Empreendimentos familiares
 Crianças aprendiam em casa
 Trabalhava-se em casa

(oficinas e agropecuária)
 Crianças seguiam as
profissões dos pais
 Crianças integravam o setor
produtivo.
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2ª Fase: Industrial
 Economia Industrial
 Empreendimentos

baseados no
emprego/salário
 Crianças trabalhavam em
funções básicas e às vezes
perigosas.



3ª Fase: A Era da Informação
 Geração e interpretação de
dados
 Hierarquização do trabalho
 Empregos e papéis fechados
 Ambiguidade e caos são
evitados.
 Surgimento da Internet 1.0
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Informações interpretadas.
Significados pessoalmente
construídos.
 Significados socialmente
construídos.
 O caos e ambiguidade são
geridos, controlados.



Hip-hop

CULTURA
Wikis

Youtube

“COPY-E-COLA”

Blog
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Web x.0

Web 3.0
Rede Semântica

Web 1.0

Meta Rede

Web 2.0

A Rede

Rede Social

Steve Wheeler, University of Plymouth, 2011

Grau de conectividade da informação

O que move a Sociedade 2.0?

Grau de conectividade social
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Rede Semântica

Meta Rede

Conecta Conhecimento

Conecta inteligência

Web 1.0

Web 2.0

A Rede

Rede Social

Conecta Informação

Steve Wheeler, University of Plymouth, 2011

Web x.0

Web 3.0

Conecta pessoas

Grau de conectividade social

Web 1.0: qualquer
coisa pode se ligar a
qualquer coisa
Steve Wheeler, University of Plymouth, 2011

Grau de conectividade da informação

A Internet Estendida
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Steve Wheeler, University of Plymouth, 2011

Web 2.0:
Participação
do usuário

Source: Sabin-Corneliu Buraga

www.ballroom-dance-chicago.blogspot.com/
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Local
X
Global
Mudanças

Periferia

Mudanças

X

Mudanças

Centro
Preocupações
da Sociedade
2.0

Perda do
patrimônio
cultural

Pirataria

“Desalfabetização”









Mudanças aceleradas e
constantes.
Globalização contínua
Sociedade da inovação
Conhecimento contextualmente aplicado.
Difusão horizontal do
conhecimento.
Relações sinergéticas .
Caos e ambiguidade são
parte das relações.
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CONHECIMENTO

Na Sociedade 3.0, a propriedade intelectual
terá a vida útil de uma banana
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Evolução dos Paradigmas de Educação
EDUCAÇÃO 1.0

EDUCAÇÃO 2.0
Na sala de aula e
online

EDUCAÇÃO 3.0

Ensino

Apenas na sala de
aula

Em qualquer lugar e
a todo momento

Aprendizagem

Exclusivamente com Com os professores Com todos que
o professor
e com os colegas
tenham algo a
ensinar

Papel do
Professor
Tecnologia
Conceitos

Transmissor de
conhecimentos

Facilitador da
aprendizagem

Ponto de apoio

Proibida

Utilizada em parte

Viabilizadora

Ditados pelo
professor

Socialmente
construídos

Contextualmente
reinventados
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Gestão do currículo
• O que se deve ensinar na escola?
• Olivier Reboul, filósofo francês (1925-1992) diz que deve ser
ensinado na escola tudo o que une e tudo o que liberta. O
que une é aquilo que integra cada indivíduo num espaço de
cultura, em determinada comunidade: a Língua, as Artes
Plásticas, a Música, a História etc. Já o que liberta é o que
promove a aquisição do conhecimento, o despertar do
espírito científico, a capacidade de julgamento próprio.
Estão nessa categoria a Matemática, as Ciências, a Filosofia
etc.

Gestão do
currículo

professor

currículo

aluno

cultura
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Forma produtores
de conhecimento

Escola
3.0
Compartilha, mistura e
enriquece novas ideias.

Abraça as mudanças
aceleradas

Currículo 3.0?
flexível
aprendizagem
personalizada

cc Steve Wheeler, University of Plymouth, 2009

A qualquer hora

Em qualquer lugar
http://ithalas.com
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Insistência na tal “resposta certa”.
Impaciência com os sonhadores.
Desprezo por soluções incomuns.
Falta de tempo para questionamentos.
Falta de tempo para experimentação e
descontração.
 Rigidez curricular
 Imaginário metodológico expositivo.






Junte os nove pontos,
Usando quatro linhas
retas. Não tire o lápis
Do papel e não passe
duas vezes sobre
Nenhuma linha.
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Criatividade significa ir além do
pensamento fixo de nossa
percepção.
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Paradigmas de Avaliação
Integração

• Avaliar é verificar o nível de satisfação de aprendizagem
e reorientar as ações.

Negociação

• Avaliar é verificar e garantir o alcance de resultados
previamente negociados.

Informação

• Avaliar é produzir informação para a gestão do
processo ensino-aprendizagem.

Congruência

• Avaliar é verificar congruência entre desempenho e
objetivos propostos.

Medida

• Só posso avaliar o que posso medir objetivamente.
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A Avaliação na Educação 3.0

Mediadora

Avaliação Integradora

Avaliação 3.0
Constatação

Reflexão

Decisão/Ação
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Componentes da Avaliação 3.0
Auto
Avaliação
• Auto regulação
• Amplia consciência

Competência
• Mobilização
• Contextual

Satisfação
• Auto motivação
• Fecha ciclo

A postura do educador na Avaliação 3.0:
uma tentativa de aproximação.
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GUIA DE ESTUDOS - GEOGRAFIA – 6º ano
Aqui estão as principais coisas que você já deve saber até agora. Pense bem sobre cada uma e
assinale a opção que se refere a sua situação. Depois disso, trace um plano para melhorar seu
desempenho.

Até o momento, você já deve saber:
 De que maneiras o homem altera a paisagem natural.
 Quais são as quatro esferas que compõem a superfície
terrestre e de que é formada cada uma delas.
 Desenhar uma rosa-dos-ventos com os pontos cardeais e
colaterais, usando siglas
 Localizar os pontos cardeais a partir do ponto em que nasce o
sol.
 Usar a bússola.
 Identificar as coordenadas geográficas de um ponto (Latitude
e Longitude).
 Para que serve a escala de um mapa.
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) Já sei
) Tenho que estudar mais.
) Não tenho a mínima idéia..
) Já sei
) Tenho que estudar mais.
) Não tenho a mínima idéia..
) Já sei
) Tenho que estudar mais.
) Não tenho a mínima idéia..
) Já sei
) Tenho que estudar mais.
) Não tenho a mínima idéia..
) Já sei
) Tenho que estudar mais.
) Não tenho a mínima idéia..
) Já sei
) Tenho que estudar mais.
) Não tenho a mínima idéia..
) Já sei
) Tenho que estudar mais.
) Não tenho a mínima idéia..

Estabeleça um processo em que os alunos se comparem a eles
mesmos.
Ressalte o quanto o aluno já aprendeu, ao invés do que ele
deixou de aprender.
Desenvolva o hábito de facilitar a auto avaliação dos alunos,
através de guias de estudo.
Desafie o aluno a continuar progredindo.
Avalie sempre dentro do contexto do aluno.
Ofereça novas oportunidades de avaliação.
Estabeleça atividades em que o aluno possa se dizer
preparado para ser avaliado.
Não utilize Médias. Propicie avanços na aprendizagem.
Trace um gráfico de avaliação de cada aluno (Excel).
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“Viver é afinar o
instrumento
De dentro para fora
De fora para dentro
A toda hora
A todo momento”.
Walter Franco

www.juliofurtado.com.br
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