
M I N I C U R S O   05
15 a 19 de março de 2021    -    Duração de 6 horas    -    Vagas limitadas

4ª EDIÇÃO
V I RT UA L

Redes Sociais como apoio pedagógico

Em momentos de reinventar a educação e as formas como chegar até nosso aluno, a 
utilização das redes sociais ajuda a vencer barreiras para conectar saberes, além da 
aprendizagem de um conteúdo. 

As redes sociais tornaram-se uma grande moeda para a sociedade, ou seja, as operadoras 
as cedem "gratuitamente" sem consumir dados e os alunos as utilizam como oxigênio. 
Então porque não unir e fazer do vilão um aliado no processo de aprendizagem? 

Os objetivos deste minicurso são:
Ÿ Desenvolver a alfabetização digital e letramento tecnológico trabalhando de forma 

integrada com os conteúdos e ferramentas de comunicação. 
Ÿ Elaborar estratégias que aproximem o conteúdo na prática de saber mediar conitos e 

respeito a cidadania. 
Ÿ Explorar as ferramentas de forma ética e responsável na articulação entre conteúdo e 

tecnologia. 
Ÿ Contribuir identicando os fatores que facilitam o trabalho do professor frente as novas 

tecnologias à sua prática pedagógica através das redes sociais.

Conteúdo do Curso
- Ferramentas tecnológicas; 
- Redes sociais;
- Língua Portuguesa;
- Arte;
- Corpo e movimento.

Público Alvo
Professores e equipes educativas.

Pré requisitos para os participantes
Conhecimento de rede social e internet.
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área tecnológica.
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Metricas em Mídias Sociais.

Reinan C. B. Abreu
Doutorando em Educação,graduado pela UFPA (2000), em Serviço Social, 
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http://www.abed.org.br/hotsite/26-ciaed/pt/minicursos/

