
Novas oportunidades de aprendizagem em uma 
sociedade em constante transformação





Educação um tesouro a descobrir 

Quatro pilares UNESCO - 1996

SERCONVIVERFAZER

Pessoa –
autoconhecimento 
e projeto de vida 

Cidadã –
relações sociais, 
comunicação

Profissional –
criação, 
contribuição social 

http://gg.gg/4Pilares

CONHECER

Estudante –
formação ao longo 
da vida

http://gg.gg/4Pilares


RESPONSABILIDADE

ou

CONSCIÊNCIA?





“...À medida que os algoritmos começam a nos 
conhecer tão bem, os governos ditatoriais 

poderão obter um controle absoluto sobre os 
seus cidadãos, ainda mais do que na Alemanha 
nazi, e a resistência a tais ditaduras poderá ser 

totalmente impossível. Mesmo em países 
democráticos, as pessoas podem tornar-se 

vítimas de novos tipos de opressão e 
discriminação.”

https://www.dn.pt/artes/interior/yuval-harari-nao-sabemos-o-que-ensinar-aos-jovens-pela-primeira-
vez-na-historia-8486526.html

https://www.dn.pt/artes/interior/yuval-harari-nao-sabemos-o-que-ensinar-aos-jovens-pela-primeira-vez-na-historia-8486526.html


https://theintercept.com/2018/08/10/whatsapp-facebook-gratis-fake-news/

https://theintercept.com/2018/08/10/whatsapp-facebook-gratis-fake-news/






Formação para autoria, 

cidadania e ética no 

contexto da cultura digital



Dados Pessoais
Cyberbullying

Stalkers

HatersPrivacidade

Jogos Online

Nudes

Exposição

Fake News

Direitos Autorais

Liberdade de Expressão

Discurso de ódio Memes

Termos de uso

Licenças



Marco Civil da Internet



Lei de combate ao bullying





http://gg.gg/InteligenciaDigital

http://gg.gg/InteligenciaDigital


5 APRENDIZADOS 

1) “Pensar antes de postar”  como 

discurso já não é mais suficiente

2) É fundamental abordar temas 

como dados pessoais, vigilância, 

rastro digital e interesses 

comerciais

3) Palestras e/ou entrega de 

materiais são pouco eficientes para 

motivar mudanças de atitude e 

reflexão sobre valores 

5) É fundamental integrar o tema na proposta pedagógica, 

integrando componentes curriculares 

4) Atividades colaborativas mão na 

massa, gameficadas e que resultem 

em produções propositivas autorais é 

que podem impulsionar a 

transformação 



Vivências e oficinas com 
crianças, adolescentes e 

educadores 
(juntos)  



http://www.educadigital.org.br/telasdigitais/

http://www.educadigital.org.br/telasdigitais/


http://gg.gg/IAnaEdu

http://gg.gg/IAnaEdu


http://www.relia.org.br

http://www.relia.org.br


http://www.sembullying.com

Projeto UFPR + Secadi MEC
117 escolas do estado do PR
Distribuição e uso do material

http://www.dtparaeducadores.org.br

http://www.sembullying.com
http://www.dtparaeducadores.org.br


https://chupadados.codingrights.org

https://chupadados.codingrights.org


Fonte: G1

Fonte: G1

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/gigantes-da-internet-sabem-por-onde-voce-anda-que-lugares-frequenta-e-com-quem-fala-entenda.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/gigantes-da-tecnologia-ganham-bilhoes-com-uso-de-dados-de-pessoas-para-distribuir-anuncios-segmentados.ghtml
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Obrigada!


