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Se você está acompanhando o BOLO 
em 2019, já conhece a nossa sessão 
Inovação – Especial BNCC, em que “des-
vendamos”, todo mês, duas competências 
gerais da Base Nacional.

Até agora, já falamos sobre a impor-
tância do desenvolvimento das competên-
cias relativas ao conhecimento, pensa-
mento científico, crítico e criativo, reper-
tório cultural e argumentação. 

Nesta edição, vamos entender melhor 
duas competências essenciais para o 
cidadão do século XXI, e quem tem tudo a 
ver com o Ler e Pensar: Comunicação e 
Cultura Digital. 

Vamos lá?!

editorial

Não, não é uma escolha!
“Senhora...senhora...volta aqui. Nós temos gravado”. Quem não viu 

o meme que viralizou em 2015 em que uma repórter corria atrás de 
uma provável funcionária fantasma da Assembleia de Goiás? E mesmo 
já tendo passado quatro anos do ocorrido, a situação continua sendo 
lembrada e reproduzida. 

Isso porque, independentemente da sua opinião sobre as tecnologias 
digitais, permanecer longe das mesmas não é uma opção viável no 
mundo de hoje. Até mesmo porque, as tecnologias não vieram isoladas 
e sim fazem parte de uma Cultura Digital, que por sua vez nos traz a um 
novo estado de viver. 

Bem como explicou a professora Débora Garofalo, em um artigo 
escrito para a Nova Escola, “como o nome diz, o conceito se trata da 
cultura nascida pela era digital, originária do ciberespaço e da lingua-
gem da internet que busca integrar a realidade com o mundo virtual”. 
Portanto, a forma como pensamos, somos e agimos é diferente. Ou 
seja, não adianta lutar contra isso. 

E se as relações mudaram com essa “nova cultura”, na educação não 
seria diferente. Tanto é que o tema virou uma das competências (número 
5) da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). E essa competência, jun-
to com a 4 (Comunicação) fazem uma ótima dupla, mostrando a impor-
tância  de se trabalhar os multiletramentos, uma vez que os textos dis-
poníveis aos nossos alunos estão cada vez mais multimodais.  Confira 
mais sobre o assunto na nossa editoria Inovação, nas páginas 02 e 03. 

E como o assunto são os multiletramentos, no texto da página 05 
trazemos como você pode leva-los para a sala de aula, por meio dos 
memes e charges. O assunto ainda está presente na editoria E-dic@s 
(pg 07), que te ensina como usar aplicativos para criar esses gêneros 
textuais, além do gif. 

Já nas páginas 06 e 07 você vai conhecer as professoras que mostra-
ram estar inseridas neste mundo digital. As duas vencedoras da Missão 
Premiada de Julho, além de aprenderem muito com os cursos da EAD, 
ainda mobilizaram os amigos e parentes e conquistaram muitos likes na 
publicação do Facebook. E se você ainda não foi um dos vencedores das 
Missões, aproveite para conhecer as regras da Missão Premiada de 
Agosto e participe. 

E para finalizar, na página 04, ainda temos uma dica de como trabalhar 
um assunto bastante sério: a dengue. Apesar de teoricamente os casos 
diminuírem no inverno, uma matéria da Gazeta do Povo nos mostra que 
não é o que está acontecendo na prática. Confira. 

Boa leitura!

Inovação: Especial BNCC
É hora da escola se 
conectar ao mundo!

Próxima 
edição:

Setembro de 2019

Competência geral número 4:
Comunicação
O que diz a base:
Ultilizar diferentes linguagens - ver-

bal (oral ou visual-motora, como Libras, 
e escrita) corporal, visual, sonora e 
digital -, bem como conhecimentos das 
linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentimentos que levem ao 
entendimento mútuo.

O que isso quer dizer?
Nesta competência o foco principal é a 

comunicação.  Ao igualar diversas formas 
de linguagem, reconhecendo-as como de 
igual importância, o documento estabelece 
a necessidade de se trabalhar com os mul-
tiletramentos, uma vez que os textos dispo-
níveis aos nossos alunos estão cada vez 
mais multimodais (ao misturar elementos 
diversos como imagens, palavras, sons...) e 
exigindo uma habilidade maior de codifica-
ção e decodificação, não só ao exercer o 
papel de leitor, mas também de produtor. É 
justamente nesse segundo papel (produtor) 
que a competência concentra a atenção, já 
que o trecho inicial estabelece a necessida-
de de “utilizar diferentes linguagens”.
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Inovação: Especial BNCC

Outro aspecto bastante interessante é a impor-
tância que o entendimento mútuo recebe, ressaltan-
do a necessidade da comunicação com função social, 
que nós tanto defendemos no Ler e Pensar, e implici-
tamente a escuta ativa, já que para que a comunica-
ção aconteça de fato, são necessários sempre dois 
personagens – o locutor e o interlocutor.

Como chegar lá:
A ligação dessa competência geral com a área 

de linguagens é bem óbvia, mas é preciso desta-
car que essa competência deve ser abordada em 
todas as áreas do conhecimento, afinal, a situação 
comunicativa se faz presente em todas elas.

Dentro dos componentes curriculares da área 
de linguagens, encontramos muitas habilidades 
ligadas a essa competência. Podemos privilegiar 
as atividades de expressão, em todos os compo-
nentes curriculares desta área. Por exemplo, em 
Língua Portuguesa e Inglesa, os alunos tem inú-
meras oportunidades de produzir textos multimo-
dais, o segredo é conciliar essa prática à causas 
ou problemas que os engajem e depois dar circu-
lação social a esse material. Na disciplina de artes 
podemos utilizar as atividades de mimica e inter-
pretação de obras visuais produzidas pelos cole-
gas, enquanto, em Educação Física, podemos 
observar como exercícios e lutas também são for-
mas de expressão cultural e pessoal.

Nas áreas de ciências humanas podemos privi-
legiar as atividades como debates e fóruns, assim 
como, fazer uma análise de fatos históricos que 
foram agravados pela falta de comunicação. Em 
Ciências da natureza e matemática realizar pes-
quisas e saber como divulgar os resultados obti-
dos, de forma que o maior número possível consi-
ga entender os dados é muito importante, e além 
das tradicionais (e importantes) tabelas e gráfi-
cos, podemos privilegiar também os textos multi-
modais, como os infográficos, que podem ser cria-
dos com ou sem auxílio de recursos digitais.

Falando nisso... a Competência Geral número 5 
trata justamente da cultura digital. Observe:

O que isso quer dizer?
Observando o texto da competência, notamos a 

importância que Cultura Digital recebe dentro do 
documento. Ao estabelecer que os alunos devem 
“compreender, utilizar e criar” temos uma impor-
tante mudança de percepção e voltamos à impor-
tância do pensamento computacional que vimos na 
competência número um, agora associado também 
à lógica de programação e a própria computação.

Oferecer acesso a esses conhecimentos, mes-
mo nas regiões mais remotas, onde seu uso ainda 
não é dominante, é, atualmente, uma questão de 
inclusão social, afinal, conhecer, entender e usar 
as tecnologias prepara as crianças e jovens para 
enfrentar os desafios do amanhã.

Outra observação importante com relação ao 
texto da competência é que este estabelece que 
esse uso deve ser ético, significativo e reflexivo, 
portanto, é preciso empregar as tecnologias na 
solução de problemas e execução de projetos, 
tomando o cuidado para que a sua utilização res-
peite os limites da ética socialmente estabeleci-
dos. Além disso, essa é a oportunidade de o aluno 
exercer seu protagonismo e autoria, disseminan-
do conhecimento.

É comum ouvirmos relatos de professores de 
que os jovens não conseguem utilizar essas ferra-
mentas digitais, que são muito imaturos para o uso 
e ficam apenas “brincando” ao invés de realizar as 
atividades. Esse tipo de acontecimento é comum, 
lembre-se, isso também é novo para seus alunos. 
A postura do professor e a frequência de atividades 
mais tecnológicas digitais é que farão os alunos se 
adaptarem ao uso correto da ferramenta escolhi-
da e entenderem que há muito mais a ser explora-
do do que os jogos, as redes sociais e os aplicativos 
de comunicação instantânea.

Como chegar lá:
Ao participar do Projeto Ler e Pensar e conhe-

cer a metodologia que propomos, você já está 
desenvolvendo muitas dessas habilidades natu-
ralmente, afinal, a relação entre os pilares “Com, 
Pela e Para” com os verbos “compreender, utilizar 
e criar” é muito grande, observe:

Desta forma, fica claro que essa compe-
tência pode (e deve) ser desenvolvida em 
todas as áreas do conhecimento, assim 
como o Projeto Ler e Pensar. Se pensarmos 
em artes, os alunos podem utilizar os recur-
sos para criar e editar vídeos, músicas e 
fotografias. Em língua portuguesa e inglês, 
a produção de textos utilizando ferramentas 
é a mais óbvia, mas a compreensão dos 
novos tipos de textos, que já vimos na com-
petência 4, também é muito importante. Em 
educação física, que tal explorar os apps 
que medem o desempenho em caminhadas 
e corridas, como o Strava? 

Nas ciências naturais e humanas, utilizar 
as ferramentas digitais para buscar ou criar 
soluções para problemas socioambientais é 
fundamental. Matemática pode explorar 
ainda mais a área de lógica da programação 
e pensamento computacional, mas é impor-
tante esclarecer que essa área não deve 
ficar restrita a essa disciplina.

Na próxima edição, vamos falar sobre o 
desenvolvimento para a vida, as competên-
cias sócio emocionais. Até lá!

Competência geral número 5: 
Cultura Digital
O que diz a base:
Compreender, ultilizar e criar tecnologias digi-

tais de informação e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas 
sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 
acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos resolver problemas e exercer pro-
tagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

Multiletramentos é um termo cunhado pelo 
Grupo Nova Londres, em 1996, da Inglaterra, 
e amplamente divulgado e defendido por 
vários educadores brasileiros, entre eles, 
Roxane Rojo, que fala na Pedagogia dos 
Multiletramentos. Para ela, a escola precisa 
valorizar todos os tipos de letramento além do 
escrito, e principalmente os sociais. Somente 
desta forma o aluno deixa de ser um consumi-
dor acrítico e se torna um analista crítico, 
capaz de participar das práticas sociais de lei-
tura de forma ética, crítica e democrática.

COM – UTILIZAR: levar para a sala de aula 
o jornal online (uma ferramenta digital) 
para contextualizar um objeto do conhe-
cimento a ser explorado. 
PELA – CRIAR: utilizar as tecnologias 
digitais para criar conteúdo de comuni-
cação e também para dar circulação 
social ao conteúdo produzido, ou seja, 
desengavetar as produções e expor à 
comunidade.
PARA – COMPREENDER: realizar uma 
análise crítica sobre os meios midiáticos, 
entendendo como funcionam as funções 
de personalização de conteúdo, geoloca-
lização e como a mídia em geral se bene-
ficia desse tipo de algoritmo e usa isso 
para conquistar leitores, vender anún-
cios, posições em buscadores.

*O Projeto Ler e Pensar trabalha com 
esse tripé desde muito antes da populari-
zação do uso das tecnologias na escola e 
pode ser desenvolvido mesmo sem os 
recursos digitais. Essa relação foi feita, 
para que você consiga notar o alinhamen-
to do projeto com a BNCC e consiga per-
ceber as oportunidades de levar o docu-
mento para a prática em sala de aula.
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Mais curtidas

No período de de junho a setembro, 
obviamente a temperatura tende a cair de 
forma considerável, principalmente no sul 
do Brasil, onde o clima já é mais gelado que 
no restante do país. Isso faz com que as 
pessoas deixem de se preocupar com 
doenças frequentes do verão, como a den-
gue, por exemplo. Acontece que, confor-
me noticiado na Gazeta do Povo, em julho 
desse ano, a Secretaria de Estado da 
Saúde emitiu um boletim informando 
dados alarmantes sobre a dengue: em uma 
semana, surgiram 1717 novos casos, con-
f irmando inclusive, a mor te de uma 
mulher de 72 anos. 

Essas informações são preocupantes 
para toda a população, por isso, é um 
assunto muito relevante para a sala de 
aula. Já que, como comprovado, a dengue 
pode ser um problema mesmo no inverno.  
Dessa forma, é importante debater as pos-
síveis causas e sintomas da doença, meios 
de prevenção e as características do princi-
pal transmissor, o mosquito Aedes Aegypti. 
Quer saber mais sobre como trabalhar 
esse assunto em sala de aula? Acompanhe!

COM A MÍDIA
Em Ciências, na BNCC, você pode abor-

dar as Unidades Temáticas Matéria e 
Energia, e Vida e Evolução, para trabalhar 
com os alunos do Ensino Fundamental. A 
partir da leitura da matéria, explique aos 
alunos o que é a dengue e como ela se 
manifesta. Você pode apresentar vídeos, 
como os do canal do Dr. Drauzio Varella 
(BOX), que explica sobre os sintomas e 
algumas medidas para evitar a proliferação 
do mosquito transmissor da doença. Para 
trabalhar de maneira interdisciplinar e 
levando em consideração que uma das 
h a b i l i d a d e  e s p e c í f i c a s  d e  L í n g u a 
Portuguesa é que os alunos saibam seguir 
tutoriais, vocês podem criar protótipos de 
armadilhas para pegar o mosquito, usando 
materiais simples, como uma garrafa pet, 
lixa, um pedaço de tule e alpiste, para saber 
mais detalhes, confirma no BOX um exem-
plo realizado pelo Rotary Catanduva. 

PELA MÍDIA
Considerando que as competências gerais de 

Ciências na BNCC propõem que os alunos desen-
volvam sua capacidade de observação, questio-
namento e análise, além de elaborar possíveis 
soluções para os problemas encontrados, após o 
estudo sobre as causas, sintomas e prevenção da 
dengue, é hora de compartilhar o conhecimen-
to! Para isso, os alunos podem desenvolver 
informativos sobre a doença a serem distribuídos 
para toda a comunidade escolar. Esse informati-
vo pode ser em formato de panfleto, além é claro, 
de cartazes a serem espalhados pela escola, vol-
tando ainda mais a atenção ao tema. Outra ideia 
bacana é propor que eles sejam investigadores 
mirins. Façam um mutirão pela escola para bus-
car e eliminar os possíveis focos do mosquito da 
dengue. Os alunos podem replicar a atividade em 
casa, em grupos, fazendo uma vistoria e compar-
tilhando os registros da atividade, por meio de 
fotos e vídeos, com os demais colegas da turma.

PARA MÍDIA
A matéria da Gazeta do Povo, cita o boletim epi-

demiológico emitido pela Secretaria de Estado da 
Saúde (BOX), dessa forma, caso seja possível, con-
vide um profissional da saúde para explicar aos 
alunos como são coletados esses dados e como é 
feita a análise deles. Depois, façam uma compara-
ção desse tipo de informação contida no boletim 

DENGUE NO INVERNO? 
É MAIS COMUM DO 
QUE VOCÊ IMAGINA!

Materiais complementares: 
Sintomas dengue: 
abre.ai/bolo266-sintomasdengue
Prevenção dengue: 
abre.ai/bolo266-prevencaodengue
Armadilha Aedes Aegypti – Rotary Catanduva 
abre.ai/bolo266-armadilha
Boletim epidemiológico: 
abre.ai/bolo266-boletim

Quer saber mais? 
Confirma a matéria na íntegra!
abre.ai/bolo266-maiscurtidas2

com as informações divulgadas em jornais, por 
exemplo, tentando identificar as principais dife-
renças: para qual público elas são destinadas? 
Quais são mais fáceis de interpretação pela popu-
lação em geral? Para finalizar, como esse é um 
assunto sempre em pauta, são frequentes os 
casos de Fake News que circulam por aí, dessa 
forma, identifiquem esses tipos de notícias, deba-
tendo sempre o motivo delas não serem conside-
radas verdadeiras.
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Memes na escola, 
porque até a zoeira 
tem limites

Mais curtidas

“No primeiro momento pode soar estranho e 
desconexo da realidade escolar. Mas sim, a lin-
guagem conhecida como ‘zoeira sem limites’ e os 
memes na internet passaram a integrar as dinâ-
micas pedagógicas e o próprio cotidiano da sala de 
aula.” A frase foi retirada do artigo “Quando os 
memes na internet se tornam recurso pedagógico”, 
de Douglas Calixto, publicado na Gazeta do Povo, 
em março deste ano. O fato é que as mídias digitais 
estão transformando a comunicação, tanto é que a 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) já vê a 
necessidade de se trabalhar com esses novos 
gêneros em sala de aula, estabelecendo várias 
competências e habilidades voltadas a eles, que 
estão recheados de oportunidades pedagógicas.

Mas, antes mesmo de os memes invadiram o 
nosso cotidiano, as charges já utilizavam da sátira 
para fazer críticas sociais sobre os mais diversos 
assuntos, desde as polêmicas da política até o 
futebol. A diferença, é que antes, esse recurso 
ficava muito restrito aos chargistas, pois exigia 
uma habilidade gráfica e haviam poucos meios de 
dar publicidade ao conteúdo. Hoje, com poucos 
recursos disponíveis no celular, qualquer um de 
nós pode criar e divulgar um meme, o que nos dá 
maior liberdade de expressão, mas exige um com-
portamento maduro e ético, pois, com tanto poder 
nas mãos, é muito fácil não enxergar os limites 
entre brincadeira e bullying, ou, cyberbullying, 
quando o assédio é realizado na internet.

De qualquer forma, independentemente de 
quem os cria, se trabalhados responsavelmente as 
charges e os memes são uma excelente forma de 
retratarmos diversos assuntos da atualidade, pois 
exigem uma leitura de mundo complexa. Afinal, 
para entender a “́ piada” você precisa estar inserido 
no contexto e saber quais fatos motivaram a sátira. 

A Base Nacional já reconhece as duas necessi-
dades, de se explorar o gênero e também a impor-
tância de se orientar para um comportamento éti-
co e respeitoso, mas, por onde começar?

Mãos à obra!
Em Língua Portuguesa, do 6º ao 9º ano, é 

necessário trabalhar com o efeito de sentido dos 
textos, em que, segundo o documento, o aluno deve 
ser capaz de “inferir e justificar, em textos multis-
semióticos – tirinhas, charges, memes, gifs etc. –, 

o efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambí-
guo de palavras, expressões ou imagens ambí-
guas, de clichês, de recursos iconográficos, de 
pontuação etc”. Além disso, também é necessário 
desenvolver estratégias de leitura, entre elas a de 
leitura global, onde o aluno deve ser capaz de 
“identificar [...] em tirinhas, memes, charge, a crí-
tica, ironia ou humor presente. ”.

COM A MÍDIA
Inicie a aula levan-

tando os conhecimen-
tos prévios dos alunos 
sobre o assunto. Eles 
sabem o que uma char-
ge? Qual a sua função, 
como texto? Por que 
falamos em “ler” a 
imagem? Depois dessa 
pr imeir a si tuação, 
exponha a charge a 
seguir, publicada no 
editorial da Gazeta do 
Povo, dia 04 de julho:

Permita que os alunos leiam a imagem e expli-
quem a situação. Por se tratar de um tema que 
normalmente eles acompanham bastante, o fute-
bol, é muito provável que consigam identificar 
esses elementos, observando que a imagem retra-
ta o Papa Francisco, que é de naturalidade argenti-
na, consolando o jogador Messi, após a eliminação 
da seleção Argentina pelo Brasil na Copa América, 
com dois gols, sendo um marcado pelo brasileiro 
Gabriel Jesus. Peça que os alunos listem quais são 
os conhecimentos necessários para entender essa 
charge, como por exemplo, saber que o papa é 
argentino. O objetivo desta atividade é notar como 
dentro de um texto, aparentemente simples e cur-
to, estão presentes muitos contextos, que, caso 
não sejam de conhecimento do interlocutor, podem 
causar um mal entendimento do texto. Para finali-
zar a primeira atividade, solicite que os alunos 
escrevam uma crônica (outro gênero textual) que 
possa ser ilustrada com a charge analisada.

PARA MÍDIA
Neste segundo momento, disponibilize a maté-

ria: “Confira os memes após a eliminação da 
Argentina pelo Brasil na Copa América”, publicada 
dia 03 de julho, no mesmo jornal. Depois que os 
alunos observarem e realizarem a mesma análise 
de contexto com os memes, questione: qual a dife-
rença entre charge e meme? Qual a função desses 
gêneros? A que publico se destinam e onde podem 
ser encontrados? Além da análise do gênero, esse 
é o momento de refletir criticamente sobre o con-
teúdo que consumimos nas mídias. Como tanto as 
charges quanto os memes utilizam do humor para 
satirizar e/ou criticar situações ou pessoas, reali-
zar uma leitura crítica é fundamental, pois nos dois 
gêneros, a opinião do autor está presente e chama 
mais atenção do que o fato em si. Novamente expo-
nha a charge e algum dos memes presentes na 

matéria e a pergunta: essas imagens refletem 
humor e sátira sem ofender ou denegrir 
alguém? Permita que todos que quiserem 
exponham seu ponto de vista e, durante a dis-
cussão, elenque alguns dos pontos levantados 
pelos alunos no quadro. Explique como a comu-
nicação se modificou após o advento da internet 
e a forma como hoje, todos podemos ser produ-
tores de conteúdo, mas que ao mesmo tempo 
em que recebemos essa liberdade, também 
temos a responsabilidade sobre o que produzi-
mos e precisamos ser éticos e respeitosos. 
Peça que os alunos leiam e reflitam sobre o tex-
to publicado no portal BBC (box) e traz o depoi-
mento de uma adolescente que se viu ridicula-
rizada após uma de suas fotos se tornar um 
meme na rede. Desenvolvendo a empatia (com-
petência geral nº 9) os alunos devem elaborar 
um painel com frases que gostariam de dizer a 
essa menina. O “painel da empatia” pode ser 
exposto nos corredores da escola. 

PELA MÍDIA
Buscando entender melhor as conse-

quências que ações impensadas realizadas 
online, impactam a vida das pessoas mesmo 
fora das redes, solicite que os alunos acessem 
o site da SaferNet Brasil (box) e encontrem 
um conceito para a palavra “cyberbullying”. 
Discutam as informações trazidas na campa-
nha #ÉDaMinhaConta, que trata a forma 
como todos podemos intervir, e por fim, utili-
zando aplicativos sugeridos na sessão E-dicas 
(pg 07), ou outros que os alunos conheçam, 
peça que se dividam em duplas e elaborem 
memes alinhados às informações trazidas pela 
campanha. É importante que, além de entre-
gar os memes, os alunos sejam capazes de 
explicar a forma como o humor se faz presen-
te e qual é a crítica retratada.Para finalizar, 
publiquem a série de produções em redes 
sociais da escola ou criem um mural, simu-
lando uma rede social, para que os trabalhos 
possam ser expostos. Outra ideia, é postar os 
memes na rede e espalhar QR Codes pela 
escola, para que os outros alunos consigam 
acessar o arquivo no celular e compartilhar 
em suas próprias redes.

Quer saber mais? Leia as matérias na íntegra. 
abre.ai/memes-educacaoemidia
abre.ai/memes-copaamerica

www.safernet.org.br

BCC: https://www.bbc.com/portuguese/
geral-49041846.
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CONHEÇA AS VENCEDORAS 
DA MISSÃO DE JULHO

Ler e Pensar

A metodologia do Ler e Pensar é alinhada aos pilares da 
Educomunicação, que chamamos COM a mídia, PELA mídia e 
PARA a mídia. Na Missão Premiada de Agosto, o foco é o pilar 
PELA mídia, que consiste em colocar o aluno como protago-
nista e produtor de conteúdo. Dessa forma, usamos a mídia 
jornal como ponto de partida para a criação de diversas 
outras mídias, como flyers de campanhas publicitárias, 
vídeos, podcast e fotografias. Não é necessário produzir 
todos esses exemplos, o que é importante é que o professor 
desenvolva com os alunos ao menos um produto midiático e 
de circulação social, ou seja, que a comunidade escolar pos-
sa ter acesso e se beneficiar. Além de ganhar 50 pontos, você 
também estará desenvenvolvendo as competências 4 e 5 da 
BNCC (veja mais nas páginas 02 e 03). As práticas enviadas 
serão avaliadas por uma comissão julgadora e as duas 
melhores receberão 80 e 70 pontos, respectivamente, mais 
vale-presentes. Acompanhe o passo a passo. 

Aqui no Ler e Pensar, além de oferecer os melhores 
cursos EAD para que você fique por dentro das tendências 
na educação, nós também estamos ligados em tudo o que 
acontece nas redes sociais. Por isso, a Missão Premiada de 
Julho juntava essas duas coisas, os professores deveriam 
realizar, ao menos, um curso EAD e depois, postar um 
relato no Facebook ou Instagram sobre como o curso 
mudou a sua prática em sala de aula. As professoras vence-
doras, com mais curtidas, mostraram que além de serem 
inspiração para seus alunos na vida real, também são óti-
mas “influencers digitais”. 

Vera Beatriz Hoff Pagnussatti, que conquistou o 1º lugar, 
fez um vídeo incrível sobre o curso “Educando Para Boas 
Escolhas Online”, promovido em parceria com a Safernet e 
obteve 860 curtidas, garantindo assim, 70 pontos mais 
R$300 em vale-presente da Saraiva. Marta Richciki 
Camargo também fez um ótimo vídeo, relatando como o 
curso “A Escola do Século XXI: Rumo a Educação 4.0” foi 
importante para o seu desenvolvimento pedagógico. Ela 
conseguiu 476 likes, faturando assim o 2º lugar, com direi-
to a 60 pontos mais R$250 em vale-presentes da Saraiva. 
Todos os demais professores que postaram seus relatos, 
seguindo o regulamento da missão, ganharam 40 pontos. 

Fique ligado na 
Missão de Agosto
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Memes, gifs, tirinhas e quadrinhos podem ser ótimos alia-
dos para uma aprendizagem efetiva e lúdica dos alunos. 
Pensando nisso, selecionamos algumas ferramentas que 
você poderá utilizar em sala de aula, lembrando é claro, do 
uso ético dessas ferramentas.

E-dic@s

IMGUR
Gerador de memes bem simples de usar e não precisa fazer 
login. O site é em inglês, mas é super intuitivo. Basta clicar 
em “upload new background” para selecionar a imagem 
que você deseja e o site já abre os campos para colocar os 
textos nas partes de cima e de baixo da imagem. 
https://imgur.com/memegen

Pixton
Para criação de quadrinhos, o Pixton disponibiliza várias 
ferramentas para que você possa criar e compartilhar as 
suas histórias de maneira fácil. É só fazer o login e aprovei-
tar os recursos que a ferramenta disponibiliza.
https://www.pixton.com/br/

Gipghy
Os Gifs (formato de imagem compacta, com várias cenas) 
também são muito divertidos. O site Giphy te ajuda a cria-
-los usando somente links de vídeos do Youtube. Para 
isso, basta copiar o link do vídeo do Youtube que você 
deseja e colar no campo “Add any URL”, depois, você pode 
escolher quantos segundos terá o seu GIF em “Duration”. 
Para definir onde o Gif deve começar, é só arrastar a barra 
“Start Time”. Depois, clique em “continue to decorate”. O 
site ainda permite que você adicione textos e figurinhas no 
seu Gif. Para baixar, é só descer a tela e clicar em 
“Continue to upload”. 
https://giphy.com/create/gifmaker
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