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• A crise da educação e da sociedade

• As TICs, a EaD e os paradigmas 
emergentes



O conceito de educador engloba a 
todas as pessoas e instituições que 
realizam a função de educar com o 

objetivo de desenvolver o educando 
como ser. A função dos mestres é

insubstituível, não existem materiais 
didáticos ou métodos capazes de 

educar sem o auxílio de professores.

http://www.fernandosantiago.com.br/praeducont.pdf



Portanto, sonhamos e trabalhamos por 
uma escola aberta, melhor estruturada 

tecnologicamente, agradável, mais 
comprometida com o cidadão e sempre 

responsável pedagogicamente

assumindo a sua função social e 
transformadora valorizando o ser, 

oportunizando momentos de 

aprendizagem para que as pessoas 

possam viver e tornarem-se mais críticas.



Segundo Morin (2004), no século 
XXI, a educação, muito além de 

transmitir informações tem
como desafio formar cidadãos que 
saibam transformar a informação 

em conhecimento, que
saibam usar esses conhecimentos 

em benefício próprio e de sua 
comunidade.



A escola, que ao longo do tempo se distanciou 
da vida cotidiana, busca diminuir estas 

distâncias e é neste sentido que o uso da 

tecnologia na educação vem contribuir, ou 

seja, preencher a lacuna formada entre 

sociedade e escola, desenvolvendo 
competências e habilidades (capacidade de 

síntese, de raciocínio, de verbalização de 
idéias) que viabilizem as

comunidades escolares, condições de realizar 

um projeto de vida e de sociedade melhor.



Nos dias de hoje, o homem tem o 
privilegio de passar por uma profunda 
transformação no que se refere a seus 

valores. No momento em que o 
homem foca o ser e não o ter ele 

torna-se um cidadão consciente da 

importância da sua realização pessoal, 

sem precisar renunciar suas 
conquistas técnicas. 



















Tem-se que perceber o educador
como um homem que busca uma 

realidade mais humana, e que resolva 
seus problemas com originalidade e 

criatividade distanciando-se do 

comodismo e utilizando a 
tecnologia como 

ferramenta de suporte.


