INTEL® EDUCAR – SÉRIE ELEMENTOS

COLABORAÇÃO NA SALA DE AULA DIGITAL
Este curso fornece as informações e ferramentas necessárias para incorporar a colaboração
em sala de aula, desde atividades diárias até projetos ampliados, com e sem tecnologia. Você
verá como seus alunos podem se beneficiar da colaboração e como ela pode ajudá-los a
desenvolver as habilidades cognitivas do século XXI, aprofundar a compreensão dos conteúdos
e prepará-los para o mundo globalizado. Você aprenderá a planejar e gerenciar as atividades
de colaboração que integram as ferramentas de colaboração online, para melhorar a
experiência de aprendizagem. O curso oferece oportunidades para aplicar os conceitos de
colaboração em um Percurso de Ação.
•
•
•
•
•

Colaboração em ação: Saiba por que a colaboração é uma importante habilidade e
veja exemplos de salas de aula colaborativas.
Explore uma estrutura para colaboração digital: Use uma estrutura planejada para
criar e avaliar experiências de colaboração.
Integre ferramentas de colaboração online: Explore oito categorias de ferramentas de
colaboração online e descubra estratégias para sua integração em sala de aula.
Compreenda estratégias de colaboração: Amplie as habilidades de comunicação online
dos alunos para incorporar habilidades de colaboração online éticas, seguras e legais.
Apoie e gerencie a colaboração: Apoie a colaboração em sua sala de aula e
desenvolva recursos para ajudar a gerenciar colaboradores e tecnologia de forma
eficiente.

Público Alvo: Professores do ensino básico, fundamental e superior com conhecimento
intermediário em tecnologia.
Carga horária: O total de horas para completar o curso depende de como o curso foi
realizado (se autônomo ou moderado), e o número de atividades opcionais completadas, e o
método de entrega (presencial ou online).
• E-learning: 4-5 horas de trabalho individual de conceitos de Colaboração com tutoriais
interativos e exercícios.
• Percurso de Ação: 8-12 horas de trabalho individual, aplicando a metodologia de
Colaboração em sala de aula.
• Discussões Moderadas: 5-8 horas de compartilhamento de ideias com outros professores e
fornecendo feedback dos seus percursos de ação.
Módulos de Estudo:
Módulo 1: Salas de Aula Colaborativas
O Módulo 1 apresenta a colaboração e como ela beneficia as salas de aula do século XXI.
Neste módulo, você verá exemplos de aulas colaborativas e aprenderá maneiras de
implementar as atividades de colaboração em sua própria sala de aula, com e sem a
tecnologia. Você também conhecerá dois professores e verá como eles planejam a
colaboração.
Resultados:
• Perceber que a colaboração é uma habilidade importante para o século XXI.
• Uma Estrutura de Colaboração pode ajudar no sucesso do planejamento de atividades de
colaboração.
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• A colaboração pode influenciar o sucesso dos alunos em longo prazo, mas ela traz seus
desafios.
• A colaboração é mais eficaz quando determinados critérios são cumpridos.
Lição 1: Fundamentos Básicos sobre Colaboração
Lição 2: Planejamento da Colaboração
Lição 3: Benefícios da Colaboração
Lição 4: Características da Colaboração
Lição 5: Revisão do Módulo
Módulo 2: Uma Estrutura para a Colaboração Digital
Uma Estrutura de Colaboração Digital o ajuda a tomar decisões estratégicas sobre como
integrar a colaboração em seu ensino e assegurar que a colaboração tenha propósito,
significado e eficiência. Adotar essa abordagem ajudará seus alunos a experimentarem com
melhores resultados os benefícios da colaboração.
Resultados:
• Saber como diferentes
aprendizagem.

propósitos

de

colaboração

podem

atingir

objetivos

de

• Compreender como usar a Estrutura de Colaboração para criar experiências colaborativas
com finalidades.
• Revisar os métodos e instrumentos para avaliar processos de colaboração.
Lição 1: Propósitos de Colaboração
Lição 2: Elaboração de Atividades de Colaboração
Lição 3: Avaliação de Colaboração
Lição 4: Revisão do Módulo
Módulo 3: Ferramentas de Colaboração
O Módulo 3 explora as ferramentas online como apoio à colaboração em sala de aula. Neste
módulo, você utilizará cenários de projetos que integram estratégias de colaboração para
ajudar você a localizar e integrar ferramentas online em seu ensino. Além disso, você
aprenderá estratégias de utilização de novas ferramentas agora e no futuro.
Resultados:
• Entender as diferenças entre a antiga Internet e a nova, uma Internet mais colaborativa.
• Analisar os diferentes tipos de ferramentas baseadas na Internet e como elas podem apoiar
a colaboração.
• Saber como encontrar e escolher as melhores ferramentas para o trabalho.
Lição 1: Novas ferramentas de colaboração
Lição 2: Analisando mais de perto as ferramentas de colaboração
Lição 3: Ferramentas de colaboração para seu futuro
Lição 4: Revisão do Módulo
Módulo 4: Estratégias de Colaboração
Este módulo explora como as ferramentas de tecnologia, com que muitos estudantes estão
familiarizados, podem ajudá-los apenas como comunicadores online, sendo utilizadas também
como colaboradores digitais competentes. Além disso, você conhecerá formas de
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compartilhar com pais e alunos como sua sala de aula desenvolve práticas online éticas,
seguras, legais e responsáveis.
Resultados:
• Aproveitar as habilidades digitais que os alunos desenvolvem diariamente, para apoiar a
colaboração digital.
• Investigar estratégias para ajudar os alunos a se tornarem colaboradores digitais
competentes.
• Analisar formas de ajudar os alunos a se comportarem eticamente online.
Lição 1: Comunicadores digitais eficazes
Lição 2: Colaboradores digitais confiantes
Lição 3: Colaboração digital ética
Lição 4: Revisão do Módulo
Módulo 5: Gestão de uma Sala de Aula Colaborativa
Planejamento e preparação são a melhor garantia do sucesso da colaboração em sala de aula.
Neste módulo, você aprenderá a promover o uso seguro da tecnologia, gerenciar os
colaboradores e suas tecnologias, bem como lidar com quaisquer desafios inesperados.
Resultados:
• Entender e promover um comportamento online apropriado e seguro.
• Aprender como administrar e apoiar os colaboradores.
• Aprender estratégias para criar e prover acesso à tecnologia para a colaboração.
• Preparar-se para desafios inesperados que podem ocorrer com a colaboração e tecnologia
online.
Lição 1: Colaboração segura
Lição 2: Apoio ao Colaborador
Lição 3: Gestão da tecnologia
Lição 4: Desafios inesperados
Lição 5: Revisão do Módulo
Link para acesso do curso: www.intel.com/educacao/elementos
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