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editorial

Como se adaptar 
ao mundo VUCA

“Algumas pessoas gostam de escalar 
montanhas. Eu gosto de construir aviões, no 
ar”. É com esta frase que começa um vídeo 
publicitário de operários construindo aviões 
no céu, durante um voo, de uma empresa 
americana de tecnologia. E foi justamente 
este vídeo que ilustrou o painel “Inovação: 
tradição X modernidade”, realizado na Bett 
Educar 2018. 

Ao levar o vídeo, uma das palestrantes, 
Andreza Amorelli, enfatizou que estamos 
vivendo no mundo VUCA (Volatilidade, 
Incerteza, Complexidade e Ambiguidade, já 
traduzido para o português). Este conceito foi 
citado em mais de uma fala na Bett e nos 
mostra justamente que com a velocidade que 
as coisas estão se transformando, precisa
mos ir nos adaptando e modificando ao longo 
do caminho. 

A gestora estadual do Ler e Pensar, Maria
 ne Maio, representou o Instituto GRPCOM no 
evento. Com o compromisso de contribuir 
para a transformação da educação, a Bett 
abordou a inovação e o uso de tecnologias 
como meios essenciais para o alcance desse 
objetivo. O evento apresentou tendências edu
cacionais, ferramentas, métodos e práticas 
que devem chegar às salas de aula de todo 
país nos próximos anos. 

Segundo Mariane, as tendências apresen
tadas mostram que o trabalho do Ler e 
Pensar está indo pelo caminho certo. Todo 
esse aprendizado absorvido na Bett motivou 
uma matéria especial sobre o evento, confira 
na página 03.

E este acesso à informação também tem 
gerado uma mudança sobre a forma que con
sumimos, produzimos e compartilhamos as 
informações. Nunca o termo Fake News foi 
tão utilizado e por isso, na página 04, mostra
mos como a escola pode trabalhar com este 
assunto. 

Mas, nem tudo é notícia falsa. Existem 
também as informações camufladas que 
acabam passando despercebidas no nosso 
dia a dia, como a quantidade de açúcar pre
sentes nos achocolatados. Veja a matéria na 
página 05 e perceba a importância de traba
lhar este tema na sala de aula. 

E as novidades não param por aí! Acabamos de 
disponibilizar a nossa plataforma EAD com cursos 
novos e reformulados, além de uma biblioteca 
cheia de conteúdos importantes e práticos e um 
fórum para compartilhar experiências. Confira 
tudo que a EAD vai oferecer na página 06. 

E não foram só os professores do LeP que tive
ram acesso a um turbilhão de conteúdo neste mês 
de maio. Além da Bett, a equipe do LeP participou 

do Seminário de Tecnologias e Mídias Digitais e I 
Festival de Tecnologias e Criatividade (FIC), pro
movido pela Secretaria de Educação de Curitiba. 
Vá até a página 07 e aproveite também para saber 
um pouco como foi o evento. Confira também nos
sas dicas de livros, na mesma página.  

Boa leitura e até a próxima!

Equipe Ler e Pensar 

Mariane Maio, gestora do Ler e Pensar, com o professor José Moran, 
referência nas áreas de metodologias ativas e tecnologias digitais
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O Ler e Pensar participou da 25ª edição da Bett Educar 2018, o 
maior evento de educação e tecnologia da América Latina. E se 
você não pode estar por lá, confira algumas das tendências 
apresentadas e veja como LeP está em sintonia com todas elas: 

Inovação- Especial BETT Educar 

As tendências 
educacionais e o LeP

ESCOLA CONECTADA: 
O mundo está cada vez mais co 

nectado! Esta foi a frase mais repe 
tida nas palestras e mesas redondas, 
acompanhadas pelo Ler e Pensar. E 
quando falamos em conexão, não 
estamos somente nos referindo às 
tecnologias digitais. Conexão signifi
ca o ato de se unir e relacionar. 

De acordo com Lucia Dellagnelo, 
diretora do Centro de Inovação para 
Educação Brasileira (CIEB), a escola 
precisa estar conectada com “as for
mas de acessar e produzir conheci
mento de seu tempo; as expectativas 
e modos de vida da geração que a 
frequenta; ritmos de aprendizagem e 
comportamentos contemporâneos; 
padrões de relacionamento interge
racional e requisitos para o exercício 
pleno da cidadania e participação na 
sociedade”. 

E se a sociedade está sendo impac
tada pelas tecnologias digitais, a esco
la precisa participar desta mudança 
sistêmica. Para o doutor em Comu 
nicação pela USP e estudioso nas 
áreas de metodologias ativas e tecno
logias digitais, José Moran, “hoje não 
estamos mais discutindo se temos de 
mudar ou não e sim como fazer”. 

Segundo Lucia, a escola precisa 
possuir uma visão estratégica e pla
nejada para incorporação da inova
ção e da tecnologia em seu currículo 
e nas práticas pedagógicas, ter equi
pe capacitada para o uso das tecno
logias, que utiliza recursos educa
cionais digitais selecionados e que 
dispõe de equipamentos e conectivi
dade adequada. 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS:
Algumas práticas pedagógicas são consideradas 

inovadoras por incentivarem o aprendizado com sig
nificado, a autonomia, o protagonismo e a colabora
ção. Dentre as citadas, vale o destaque para: educo
municação, curadoria na cultura digital, avaliação e 
tecnologias digitais, ensino híbrido e gamificação. 

Todas essas práticas são utilizadas na metodolo
gia do Ler e Pensar, ou incentivada em materiais de 
apoio pedagógico e cursos. Fica como dica a realiza
ção dos cursos “Letramento Digital” e “A escola do 
século XXI: rumo a educação 4.0”, disponíveis na nos
sa plataforma EAD. 

CULTURA MAKER:
Segundo Edgar Andrade, do Fab Lab 

de Recife, a sociedade está passando por 
uma mudança de mindset, de valorizar o 
“ter”, para valorizar a “experiência”. 
Para a jornada maker dar certo é preciso 
garantir a autonomia, o empoderamento 
e o engajamento dos alunos. Desta for
ma, a cultural maker proporciona a 
resolução criativa dos problemas. 

“Uma linha de produção de gente não 
pode ser o propósito da escola. É preciso 
ajudar os educandos a lerem o mundo”, 
afirmou Andrade. E para que isto seja 
possível, é preciso criar a capacidade de 
interpretar as informações. Pilares 
estes (pela e para a mídia) desenvolvidos 
pelo LeP ao estimular o protagonismo e 
leitura crítica dos alunos. 

BNCC E A COMPETÊNCIA Nº5:
Apesar de algumas polêmicas que ainda 

rondam a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), Luis Carlos de Menezes, que foi 
assessor do Ministério da Educação para a 
elaboração da Base, afirmou que a nova 
determinação está indo pelo caminho certo 
ao estabelecer o percurso. “A BNCC não é 
currículo e sim uma orientação geral de como 
fazer. A Base é como um alicerce. Quem vai 
construir o prédio somos nós”, disse.

Para Moran, já existem alguns modelos de 
escolas que estão preparando os alunos para 
a vida. “No Brasil ainda existe uma tensão 
entre as escolas que dão ênfase no conteúdo 
e as que dão ênfase nas competências cogni
tivas”. Porém, para ele, esta mudança é ape
nas uma questão de tempo.

Vale o destaque para a de nº5, que prevê 
“utilizar tecnologias digitais de comunicação 
e informação de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética nas diversas práticas do coti
diano (incluindo as escolares) ao se comuni
car, acessar e disseminar informações, pro
duzir conhecimentos e resolver problemas”.

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS: 
Por conta desta mudança de aluno que se espera 

formar, as escolas estão mudando de um modelo que 
ensina por meio de disciplinas para o que ensina por 
projetos.  “O foco são nos valores e na aprendizagem 
pela experimentação criativa”, afirmou Moran, dizen
do que para isso, todos os profissionais precisam 
estar envolvidos. 

O ensino por projetos permite uma interdisciplina
ridade que já é vivenciada no mundo real. Além disso, 
os alunos são estimulados a absorverem o significado 
do conteúdo, e não a decorarem uma matéria que será 
necessária para a aprovação em uma prova. 
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Mais curtidas 
Fake News

As “Fake News” (notícias falsas), ainda que 
tenham recebido este nome recentemente, não 
são novidade. No percurso histórico, conseguimos 
observar diversos personagens importantes, que 
tiveram suas vidas destruídas por uma mentira 
mascarada de verdade. Ou seja, de Jesus, conde
nado pelos fariseus por crimes que não cometeu, 
até contemporâneos atuais que tiveram meias 
verdades espalhadas na internet.

Uma mentira, ainda que vestida com todos os 
adornos de verdade, continuará, em sua essência 
sendo mentira. Mesmo que repetida várias vezes, 
não se transforma em verdade. Entretanto, ao 
relembrar sobre as notícias e campanhas que cir
culavam durante o Holocausto, a prática nazista 
era dizer tantas vezes uma inverdade até tornála 
“crente” e “confiável” para milhares. 

Desde o advento da internet, a propagação de 
notícias falsas se intensificou ainda mais. Vemos 
repetidos casos de circulação de notícias tenden
ciosas e sensacionalistas que, não por seu conteú
do, mas sim pela sua repercussão, vendem muito 
mais que boas e verdadeiras notícias. Neste caso, 
vale refletir: qual é então a função e a responsabi
lidade das mídias que transmitem informação? 

Porém, apesar as mídias serem as grandes 
divulgadoras de conteúdo, com as novas tecnolo
gias, qualquer pessoa pode criar e compartilhar 
conhecimento e notícias, instantaneamente.  Cada 
um se vê como detentor de saberes, muitas vezes 
infundados.

O grande dilema hoje é conseguir diferenciar as 
informações verdadeiras das falsas. Em tempos de 
Fake News, não só na questão política, mas em 
diversas outras realidades, vale a pena duvidar de 
tudo, tal como fazia o filósofo Descartes.  Na maté
ria “As Fake News e o papel do professor”, publica
da na Gazeta do Povo, o jornal mostra como o 
docente pode ser um grande aliado neste processo. 

Veja alguns exemplos de como trabalhar com 
este tema: 

Com a Mídia:
A partir da leitura da matéria converse com a 

turma sobre o que é Fake News. Em seguida, 
explique as diferenças entre verdade, mentira, 
manipulação e suas consequências. Com as crian
ças, você pode trabalhar com gêneros textuais: 
qual a diferença entre ficção, texto jornalístico ou 
uma mentira? Os alunos maiores podem praticar a 
leitura crítica, a interpretação de textos e até 
alguns princípios filosóficos: Será que a publica
ção de uma notícia falsa justifica a maior audiên
cia? Quais são as implicações éticas?  Após as 

explanações, divida a turma em pequenos 
grupos, solicite que façam uma pesquisa 
sobre o assunto e sobre temas polêmicos ou 
atuais para verificar a veracidade do que foi 
escrito e/ou dito. Imprima os trabalhos e 
coloque cartazes em paralelo com as notí
cias falsas e destaque as verdadeiras. Em 
seguida, divulgue nos corredores da escola.

Pela Mídia:
Leve a turma para visitar o Museu do 

Holo causto de Curitiba. O objetivo é verificar 
a veracidade da história, de um aconteci
mento que ainda possui o discurso de que 
não existiu. Durante a visita, os alunos 
podem, em duplas ou trios, fazer registros 
pessoais (anotações) sobre o que viram e 
ouviram. Ao chegar à escola, produzirem 
pequenos textos e ilustrações que apresen
tem o que mais chamou a atenção de cada 
um. O material pode ser divulgado nas 
redes sociais da escola. 

Outra possibilidade é a ida à redação de 
um jornal local para conversar com um jor
nalista que explique como a empresa que 
trabalha faz para apresentar as notícias e 
de que forma averiguam a realidade dos 
fatos. Aproveite este momento para que os 
alunos produzam um vídeo e divulgue no 
youtube para alcançar toda a comunidade. 

Para a Mídia:
Após assistir os vídeos e ler as reporta

gens sugeridas (BOX), faça uma análise com 
os alunos. Como cada veículo abordou a 
definição de Fake News? Quais foram os 
perigos, em relação ao tema, apontados nos 
textos e vídeos? Todos têm a mesma opinião 

REPORTAGENS:

1.O poder do jornalismo contra as fake news
https://goo.gl/FhGLSb

2.Como identificar fake news e 
não ser enganado na internet
https://goo.gl/GzgVrK

3.Fake news, bad news
https://goo.gl/GufE9B

4. Professor usa fake news 
para ensinar ciência na escola
https://goo.gl/15Fvu6

VÍDEOS:

Fake news: estudo revela como nasce e se 
espalha uma notícia falsa na web: 
https://goo.gl/TzoFWA

Documentário: Fake News: 
baseado em fatos reais. 
https://goo.gl/xyKBz8

sobre a propagação e disseminação das Fake 
News? Ao final, peça para os alunos elaborarem 
um texto crítico sobre esta comparação e depois 
fomente na sala de aula um diálogo sobre o assun
to como forma de averiguar a compreensão dos 
estudantes. 

Texto produzido pelos professores e alunos de Filosofia 
e Letras da FAE, parceiros do Projeto Ler e Pensar:

Antonio Joaquim Pinto, Osmar Ponchirolli, Luciana da 
Silva Teixeira, Liliane Macedo da Silva, Jhony Bornatte das 
Chagas, Adenilso Trindade de Lima, Mayara da Silva da 
Costa, Karina Mayumi Itonaga Dallicani, Vinícius Edart, 
Débora Cristina Sauaf e Lucas dos Santos Oliveira.
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Os rótulos, muitas vezes ilustrados e colo
ridos, prometem, com letras garrafais: ener
gia, sabor e vitaminas. Mas será que é real
mente isso que os produtos oferecem? A 
matéria “Como os achocolatados estão preju
dicando a saúde das crianças; nutricionistas 
alertam” publicada na Gazeta do Povo, levanta 
uma importante discussão em torno do café 
da manhã da criançada.

Segundo os entrevistados, o principal pro
blema é com o consumo excessivo e rotineiro 
dos achocolatados, que contém quantidade 
exagerada de açúcares na sua fórmula. Fator 
que pode ocasionar vários problemas de saú
de em longo prazo, como diabetes, hiperten
são, colesterol e obesidade.

COLOCANDO NA BALANÇA
O Brasil é o 4º maior consumidor de açúcar 

do mundo. A recomendação da Organização 
Mundial de Saúde é de 50g por dia, incluindo 
os açúcares provenientes das fontes naturais, 
como as frutas, o que nos daria um total de 
18,2kg de açúcar ao ano. Mas, segundo a 
Associação Brasileira das Indústrias de 
Alimentação o consumo médio do brasileiro é 
quase o dobro do recomendado, chegando aos 
30kg durante o mesmo período. 

Isso nos ajuda a entender o cenário atual da 
obesidade infantil no país. Estudos internacio
nais, conduzidos pela Association for the Study 
of Obesity, mostram que 20% das crianças 
brasileiras sofrem de obesidade. A alimenta
ção incorreta, associada ao baixo nível de ativi
dade física, são os principais fatores que con
tribuem para esses números alarmantes.

Mas, como nós, professores, 
podemos intervir? Conscientizando!
 Vamos ver algumas sugestões de como 

trabalhar esse assunto dentro da metodologia 
proposta pelo LeP.

Com a Mídia:   Promova uma leitura inte
rativa da matéria, contextualizando termos 
desconhecidos e questionando as crianças 
sobre os dados apontados. Depois disso, ana
lisem o rótulo de algum dos produtos citados 
na matéria. Observem as informações trazi
das na tabela nutricional e na lista de ingre
dientes e ajude os alunos a interpretarem os 
dados ali contidos.

Mais curtidas
EXCESSO DE DOÇURA E, 
FALTA DE INFORMAÇÃO

DICA: Procure no Youtube
Sociedade Brasileira de Alimentação e 

Nutrição (Sabin) 
Educação Nutricional – USP
Neste momento, além de trabalhar as unida

des de medida, conteúdo de matemática, você 
também pode explorar a pirâmide alimentar, dis
cussão prevista na grade de ciências. Descubra 
outras fontes de açúcares, necessárias e menos 
prejudiciais. É o momento de esclarecer a impor
tância da ingestão de frutas e sucos naturais e os 
princípios de uma alimentação saudável.

Pela Mídia: Assista com seus alunos ao 
documentário “Muito Além do Peso”. Apro
 veite esse momento e estude os as  pectos 
relacionados a esse gênero. Par  tindo des
se ponto, solicite que seus alunos produ
zam mini documentários com os familia
res analisando rótulos de produtos que 
tem em casa e consomem com frequência. 

Depois disso, podem criar uma forma 
de criar comparativos e ilustrar a quanti
dade de açúcar presente nos itens escolhi
dos, assim, além da disciplina de Artes (ao 
observar as técnicas de filmagem e carac
terísticas que identificam um documentá
rio) e Língua Portuguesa (a escrita, capaci
dade de argumentação e linguagem) ainda 
é possível trabalhar com tratamento da 
informação e medidas de capacidade/
massa ou até mesmo porcentagem, da 
área de Matemática. Veja exemplos 
no sinazucar.org. 

Para finalizar a atividade, exponham os 
trabalhos realizados organizando uma 
exposição dos produtos na escola e uma 
mostra dos documentários para a turma, 
se possível, com a participação da família.

Para a Mídia: Traga para a sala de aula 
diversos anúncios de produtos alimen 
tícios voltados ao público infantil, como 
fotos de outdoors, anúncios em revistas e 
comerciais veiculados na televisão.

Exiba os anúncios e, após descobrir as 
impressões que eles causaram a primeira 
vista, leve os estudantes a fazerem uma 
leitura mais atenta e crítica, observando 
fatores como: características físicas dos 
personagens, lugares retratados, 
linguagem utilizada, men  sagem explicita e 
implícita e, princi  palmente, a intenção do 
autor.

Compare as informações fornecidas 
nas propagandas a aquelas que estão 
presentes nos rótulos do mesmo produto, 
alimentando assim o intelecto das 
crianças e fazendoas perceber que, 
muitas vezes, para vender um produto ou 
uma ideia, os comerciais omitem 
informações importantes e cabe a nós, os 
leitores, encontrar essas informações e 
fazer o melhor uso delas.

É interessante ilustrar para as crianças as 
quantidades observadas nos rótulos, transfor
mando esses dados numéricos em informa
ções visuais. O movimento Infância Livre do 
Consumismo publicou em suas redes sociais 
várias imagens que ajudam a entender essa 
proporção.

Gostou das dicas?
Não esqueça de enviar sua práti

ca pedagógica pelo link: http://
www.lerepensar.com.br/pratica
pedagogica/
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Ler e Pensar

Nova plataforma 
de cursos

Neste ano, o Ler e Pensar está com uma 
plataforma de Ensino à Distância (EAD) 
reformulada e cheia de novidades. Em nos
so site você encontra o link para acessar os 
novos conteúdos. Queremos oferecer uma 
experiência cada vez melhor para você fazer 
nossos cursos e se profissionalizar ainda 
mais. Vamos conferir as novidades? 

O primeiro passo é acessar a plataforma 
EAD e fazer o seu login. Seu usuário é o 
mesmo da Gazeta do Povo. 

Usuário: seu CPF

Senha: os seis primeiros 
dígitos do seu CPF. 

Você pode mudar a senha quando quiser. 

Nova interface
Fizemos uma interface nova, mostrando 

a cara dos projetos do Instituto GRPCOM. 
Você vai saber que está no Ler e Pensar 
quando entrar num curso e a logomarca do 
Projeto aparecer na parte superior. Além 
disso, você tem apenas três botões para 
escolher: Cursos, Biblioteca e Fórum. 

Cursos
Os cursos estão sendo reformulados para que 

fiquem com linguagem e conteúdos mais atuais. 
Mesmo que você já tenha feito o curso antes, pode 
retornar e aprender um pouco mais com os con
teúdos que adicionamos. Além disso, estamos em 
busca de novas parcerias, para trazer sempre 
conteúdos diferentes.

Na nossa nova plataforma, teremos outro for
mato. Quando o curso for disponibilizado, você pre
cisará se inscrever para participar da turma. A ins
crição e realização continuam gratuitas! Assim que 
o curso iniciar, você terá 60 dias para concluir todo o 
conteúdo e atividades. Ao final, se tiver sido aprova
do, poderá emitir o seu certificado. Lembrando que 
nossos cursos são certificados pela Universidade 
Tuiuti, portando, são aceitos pelo Estado e municí
pios para progressão de carreira. 

Fique atento, pois lançaremos inscrições para 
cursos ao longo de todo ano!

Biblioteca
Além dos cursos, temos outra novidade. Na 

nossa biblioteca, vai encontrar conteúdos pensa
dos exclusivamente para você. Estamos produzin
do tutoriais em vídeo e entrevistas com especialis
tas e referências da área de educação, trazendo o 
que há de mais recente para você se atualizar. 
Para essa abertura, preparamos um vídeo expli
cando tudo que você tem que saber sobre o Ler e 
Pensar. Este tutorial já está disponível e é obriga
tório para todos os professores. 

Fórum
Uma das formas de desenvolvimento é trocan

do experiências.  Por isso colocamos uma ferra
menta que possibilita a interação com os outros 
professores do Paraná e com a nossa equipe. Com 
os tópicos organizados, vai ficar fácil interagir com 
todos e montar o plano de aprendizagem no seu 
tempo.

PRINCIPAIS NOVIDADES

• Cara nova; 

• Navegação mais simples;

• Novos cursos e cursos 
reformulados;

• Cursos por turma;

• Biblioteca com conteúdo rápido 
para te ajudar no dia a dia;

• Fórum para troca de experiências.

Acesse a EAD pelo site: 
www.lerepensar.com.br 
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ESCOLA NO DIVÃ

 E se a escola pudesse falar? E se a 
colocássemos sentada em um divã e 
sentássemos a sua frente, dispostos a 
escutar? É utilizandose dessa 
metáfora onde a escola é vista como um 
paciente em psicanálise que os quatro 
autores desta obra levantam diversos 
questionamentos e reflexões sobre a escola do século 
XXI. 
Esse livrodiálogo, foi construído pelos educadores, 
Ademar, Esther, Geraldo e Jane. Todos têm uma ampla 
experiência em diferentes campos da educação pública 
e privada, nacional e internacional e trazem 
contribuições relevantes sobre o futuro da escola.
 Um livro que traduz as angústias e crises enfrentadas 
pelas instituições de ensino, mas que também aponta 
caminhos a serem seguidos para alcançar uma escola 
verdadeiramente pautada no sujeito.  Uma obra para 
estar presente na mesinha do todo educador.

Leitura e CiaConex@o

O PINTINHO RUIVO DE RAIVA

 A dica de literatura infantil desse 
mês é o lançamento do autor 
paranaense Anderson Novello. 
Quem já conheceu a primeira 
obra do autor (A bruxa do Batom 
Borrado) sabe que seus livros 
trazem muito mais do que um bom texto e ilustrações 
de primeira, mas várias possibilidades de trabalho. 
Nesse novo texto, a Galinha Ruiva (aquela mesma da 
história que leva seu nome) conversa com seu filho, o 
Pintinho Ruivo, por meio de uma carta que escreve 
enquanto relembra a infância raivosa do pequeno 
revendo as fotos da família. Uma obra perfeita para 
trabalhar o sentimento de frustração com as crianças. 
Tenho certeza que os alunos vão se identificar com 
uma raivinha ou outra e entender exatamente como o 
Ruivinho se sentia. Além disso, as possibilidades 
pedagógicas são diversas. Vale a pena conferir!

MÁQUINAS DO TEMPO
 Uma obra para abordar os conflitos de 
gerações e as mudanças tecnológicas. 
O livro conta a história de Gabriel, que 
sempre escutava os outros dizendo que 
ele era igualzinho o avô, mas não 
entendia bem o porquê. Entre máquinas 
novas e antigas e muita curiosidade 
neto e avô começam a se identificar e 
descobrir pontos em comum.
O livro enfoca a evolução tecnológica e as 
facilidades que esta nos trouxe, cada qual de 
acordo com a sua época.
Além dos conteúdos de história e geografia ainda é 
possível trabalhar temas transversais, como 
pluralidade cultural e ética.

Educação, tecnologias 
e mídias digitais 

O Ler e Pensar esteve presente no Semi 
nário de Tecnologias e Mídias Digitais e I 
Festival de Tecnologias e Criatividade (FIC), 
promovido pela Secretaria de Educação de 
Curitiba, nos dias 16, 17 e 18 de maio. O even
to, que foi realizado na Pontifícia Univer 
sidade Católica, em Curitiba, contou com ofi
cinas, mesas redondas e espaços para expo
sição de trabalhos. 

Durante todo o dia 17, a equipe do LeP este
ve à disposição para atender os professores 
do Projeto, tirar dúvidas e realizar assessoria 
pedagógica. Fernando dos Santos, da equipe 
pedagógica do LeP, também ministrou a ofici
na “Uso de geotecnologias na sala de aula 
com softwares livres”. Já a superintendente 
do IGRPCOM, Ana Ga  briela Simões Borges, 
mediou a mesa re  donda “Letramento midiáti
co e educação para informação”.  

Além de participar como fornecedora de 
conteúdo, a equipe do Ler e Pensar também 
acompanhou o maior número possível de 
discussões para estar sempre atualizada 
sobre os assuntos da educação e continuar 

trazendo conteúdo de qualidade e referên
cia para os professores do LeP.

Um dos temas acompanhados foi a mesa 
redonda sobre “Cidadania Digital”. O dele
gado da Polícia Federal, Flúvio Cardinelle 
Oliveira Garcia, conversou com os presen
tes sobrea segurança na internet. De acor
do com ele, os crimes têm maior potenciali
dade lesiva, pois têm mais alcance. 

Participou da mesa também, Rodrigo 
Nejm, diretor de educação na Safernet 
Brasil, OSC responsável pela criação de 
materiais pedagógicos para promoção da 
cidadania digital e proteção aos Direitos 
Humanos na Internet. 

Segundo Nejm, costumamos acreditar 
que os alunos, por serem “nativos digitais” 
são habilitados para usarem as tecnologias. 
“Existe uma diferença entre habilidade e 
maturidade”, afirmou, dizendo que é preci
so que se tenha sempre uma supervisão e 
orientação para garantir o bom uso. Se inte
ressou? Confira em breve a entrevista com 
Nejm na nossa plataforma EAD.
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