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alunos e pais!
Apresentamos a você Escola Digital, plataforma que reúne mais de 4 mil objetos
digitais de aprendizagem (ODAs) selecionados especialmente para uso em sala de
aula pelo professor mas também para o seu estudo. Os objetivos desta plataforma
são: Oferecer aos professores recursos pedagógicos digitais e formação para usá-los,
visando tornar as aulas mais dinâmicas e aprimorar a prática pedagógica. Tornar os
processos de ensino e aprendizagem mais diversificados e contextualizados.
Disponibilizar a você conteúdo digital para apoiar, recuperar ou complementar os
estudos, individualmente ou com o auxílio do professor. São animações, aplicativos
móveis, apresentações multimídia, áudio, aulas digitais, infográficos, jogos, livros
digitais, mapas, simuladores, softwares e vídeos, selecionados e analisados por
especialistas em diversas áreas e relacionados a temas curriculares de todas as
disciplinas e anos da Educação Infantil, dos ensinos Fundamental e Médio e da
Educação de Jovens e Adultos.

ESCOLA DIGITAL E OS ALUNOS
Resolver desafios, aprender jogando, visualizar fenômenos do micro e do
macrocosmo. Imagem, som e conteúdo. Os objetos digitais de aprendizagem
trazem o mundo virtual e parte do real para dentro da escola. Pela facilidade
de acesso e a segurança da plataforma – em que todos os ODAs já foram
analisados e aprovados por especialistas – você pode usá-la em casa, para
estudar, a mesma ferramenta que o professor usa nas aulas, para ensinar.
Você, aluno, que quer usar a tecnologia para aprender, veja o que pode fazer:

Aprofunde os conteúdos vistos em
sala de aula
Prestar atenção em aula é fundamental para aprender e o
estudo em casa complementa e sedimenta o que foi trabalhado em sala. Ao
acessar a plataforma, digite no campo de busca a palavra-chave dos temas
trabalhados pelo professor ou busque os ODAs pelos filtros relacionados do
lado esquerdo da home. Ao explorar os conteúdos, você estará fazendo a
revisão da matéria e, ao mesmo tempo, aprendendo coisas novas. Anote as
descobertas para compartilhar com os colegas e as dúvidas para esclarecer
com o professor.

Amplie as fontes de pesquisas
A variedade de recursos que a plataforma traz permite o
enriquecimento das fontes de pesquisa nas tarefas de
casa. Além de livros digitais e textos variados, o site traz entrevistas em áudio
e vídeo e outros conteúdos multimídia, sempre relacionados com temas
curriculares. Na busca, digite o tema de interesse e, se preferir, filtre também
pelo tipo de mídia com o qual você mais tem familiaridade.

Aprenda com recursos interativos e
linguagens diferenciadas
Uns aprendem melhor lendo, outros ouvindo e outros
ainda realizando atividades. Na hora de ensinar e aprender, todas as
linguagens devem estar presentes. A plataforma oferece 12 diferentes tipos de
mídia: vídeos, áudios, jogos, animações, infográficos, mapas, aplicativos,
apresentações multimídia, softwares, aulas e livros digitais e simuladores.
Escolha os que mais gostarem para usar nos momentos de estudo.

Estude com autonomia
São mais de 300 jogos em que os conteúdos curriculares
devem ser usados para resolver desafios. Na hora solucionar um deles, você vai
precisar mobilizar os conhecimentos e mostrar que adquiriu as competências
necessárias para acertar a resposta e avançar. Consulte as anotações do
caderno e os livros de apoio e relembre as discussões com o professor e as
explicações dadas por ele.

Interaja com colegas e professores
Quando explorados em duplas ou coletivamente, os ODAs
favorecem a interação entre os colegas e entre alunos e o
professor. Muitas decisões precisam ser tomadas para avançar, por exemplo,
nas várias fases de um jogo, quando a troca de informações e a colaboração
são necessárias.

Avance nos estudos no seu próprio ritmo
A plataforma é aberta e pode ser explorada na sua
totalidade. Se você tiver especial interesse num conteúdo,
nada impede que avance em relação às explicações dadas em sala de aula e
faça sua própria pesquisa, indo atrás de objetos digitais com abordagens mais
aprofundadas. Ou ainda, é possível retomar temas que não ficaram claros para
você estudar e acompanhar a turma. Não se esqueça de anotar as descobertas
para compartilhar com os colegas e as dúvidas para esclarecer com os
professores.

Compartilhe com os pais essa nova
maneira de estudar
Mostre a plataforma para os seus pais, os jogos de
que mais gosta, os simuladores que achou interessantes e conte o que está
aprendendo com esses recursos. Se eles souberem que você está
estudando, certamente brigarão menos com você por passar mais tempo
na frente do computador!

