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Objetivos
Compreender o processo de implementação do ensino remoto, a partir das demandas pelas tecnologias educacionais
e da constituição de políticas públicas nacionais e globais. Analisar os limites e possibilidades do uso das tecnologias
no processo de aprendizagem. Entender quais os principais desafios enfrentados por docentes e discentes, tanto no
que diz respeito a sua saúde física e mental, quanto a questões sociais, na utilização de tecnologias para mediação
da aprendizagem. Avaliar as condições de implantação do learning na educação brasileira.

Conteúdo Programático

PROGRAMA
Estudo sobre a implementação do ensino remoto frente a pandemia da COVID-19, a partir da demanda pela utilização de tecnologias educacionais
e das políticas públicas criadas para este cenário. Possibilidades e limites das tecnologias no processo de aprendizagem. Análise de processos de
comunicação, desenvolvimento de práticas pedagógicas e transposição didática mediadas por tecnologias. Desafios sociais, econômicos e a
gestão do conhecimento enfrentados pelos docentes e estudantes na utilização de tecnologias para mediar os processos de aprendizagem.
Apontamentos para implementação do B-learning na educação brasileira.
I POLÍTICAS PÚBLICAS E ENSINO REMOTO
1 A pandemia do Coronavírus e a demanda por uma educação online
2 A UNESCO e a Global Education Coalition
3 Políticas Públicas no âmbito da educação nacional que implementaram o ensino remoto
II ENSINO REMOTO E AS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
1 Diferença entre ensino remoto e educação a distância
2 Limites e possibilidades do ensino remoto nos diferentes níveis de ensino
3 Transposição didática e prática pedagógica mediada por tecnologias
III ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO B-LEARNING NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
1 Conscientização e exploração
2 Adoção e implementação
3: Implementação e crescimento
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