Escolas Conectadas

Escola na nuvem:
ferramentas
gratuitas
de produção online

Sobre o projeto

A Fundação Telefônica Vivo atua há 20 anos no Brasil e
integra uma rede de 17 fundações do Grupo Telefônica,
presentes em países da América Latina e Europa.
Desenvolvemos projetos nas áreas de educação,
empreendedorismo social e voluntariado, investindo em
iniciativas com foco em inovação, tecnologia e conhecimento.
Em colaboração com Fundação “la Caixa”, criou o programa
de educação digital ProFuturo, que no Brasil, oferece ensino a
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distância para educadores por meio da plataforma Escolas
Conectadas com o objetivo de promover a inclusão de
educadores na cultura digital e incentivar o desenvolvimento
de habilidades do século XXI nos alunos por meio da prática
de metodologias inovadoras de ensino. Em parcerias com
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, a iniciativa
dissemina e estimula a inovação educativa com cursos online
gratuitos de formação continuada.

Introdução
Modalidade: Mediado
Carga horária: 20h
Certificação: Universidade Estadual
do Rio Grande do Sul

A nuvem é mais acessível do você imagina! Com uma série
de recursos tecnológicos, a “computação na nuvem” traz
muitas facilidades para a Educação e permite produzir e
armazenar textos, fotos, vídeos, infográficos e muito mais na
internet.
Você e seus alunos nunca mais vão correr o risco de perder
materiais importantes – e ainda poderão acessar a nuvem de
qualquer lugar e de qualquer computador ou dispositivo
móvel.
O curso mostra experiências de escolas que usam este
recurso e o quanto ele pode impactar na construção do
conhecimento e na relação professor-aluno – com a nuvem,
todo mundo pode criar, colaborar, compartilhar e voar cada
vez mais alto!
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Aprendizagens
e práticas
Unidade 1
Afinal, o que é computação na nuvem e quais seus benefícios?
Compreenda o conceito de computação na nuvem e os impactos
dela sobre a construção do conhecimento e sobre a relação entre
professor e aluno. Reunir seus alunos em redes de aprendizado,
orientá-los sobre como usar as ferramentas que a nuvem oferece e
acessar materiais de onde quer que estejam são passos
determinantes rumo a uma escola conectada ao mundo em que
vivemos.
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Aprendizagens
e práticas
Unidade 2
A voz da experiência
Como alcançar uma verdadeira aprendizagem em rede, a partir da
aplicação da computação em nuvem na sua escola? Conheça
recursos, possibilidades e a experiência de uma instituição que já
usufrui do trabalho em nuvem, essencialmente autoral, de forma
compartilhada e cooperativa.
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Aprendizagens
e práticas

Unidade 3
Como colocar a minha escola na nuvem?

Algumas vantagens pedagógicas do
pacote de aplicativos:
. Contribui para que alunos e educadores
sejam inseridos na cultura digital com o
uso de ferramentas atuais e
diversificadas.
. Cria um registro organizado do trabalho
do aluno, trazendo mais evidências de
suas aprendizagens.
. Abre caminho para novas formas de
trabalho, já que as ferramentas não
reproduzem práticas tradicionais da sala
de aula no meio virtual.
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Veja um passo a passo para disponibilizar o G Suite for Education,
uma solução oferecida gratuitamente pela empresa Google para
instituições de ensino, e tenha subsídios para implantá-lo em sua
escola. Conheça as ferramentas que podem potencializar as
atividades em sala de aula e otimizar a organização do trabalho da
sua escola.
Atividade
Faça um planejamento detalhado de proposta pedagógica ou de
aprimoramento de algum processo da escola, utilizando um ou mais
aplicativos do G Suite. Aspectos a serem considerados na
elaboração: público-alvo, objetivos e resultados esperados.

Certificação

Após a conclusão do curso - ao cumprir todos os requisitos
apresentados - você receberá um certificado digital,
emitido pela UERGS (Universidade Estadual do Rio Grande
do Sul) em parceria com a Fundação Telefônica Vivo.
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Este curso vai ajudar você
a desfrutar dos benefícios
da computação na nuvem
em sua rotina escolar.

