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As tecnologias 
digitais e o 
ensino médico: 
falta 
compreensão dos 
objetivos ? 



Tecnologias 
Digitais 

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC

Cultura Digital

Aprendizagens 
Conectadas?

https://profesoracarolinapr.blogspot.com/2018/04/cultura-digital.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Adaptação das práticas 
presenciais, para a 
aprendizagem híbrida?
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Metodologias Ativas 

Resignação
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[...] uma vez que vivemos hoje uma era pautada 
por significados provisórios, incertezas e 
indeterminações, cenário em que as práticas 
antes privativas de certos espaços institucionais 
como a pedagogia [ensinar e aprender] 
encontram-se desterritorializados. (Barreto, 
2011, p. 135) 



O que eu 
mudou em 
minha prática?

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC

A pandemia e o uso de 
tecnologias digitais na 
educação: avanços e 
percalços. 

https://profesoracarolinapr.blogspot.com/2018/04/cultura-digital.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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COLABORAÇÃO

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC

AFETOAÇÃO

https://criativosdaescola.com.br/desafio-2016-colaboracao-na-pratica/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Quanto às novas gerações



O que fazer

para vir a 

ser? 

https://agead.ufms.br/


Sim, para o jogo da criação, meus

irmãos, é preciso um sagrado dizer-sim:

o espírito quer agora a sua vontade, o

perdido para o mundo conquista o seu

mundo”

– Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, Das

Três Metamorfoses

Sabedoria é devir, é construção, é 
exercício, é meditação, é escultura de si!

http://razaoinadequada.com/2016/11/06/foucault-ascese/
http://razaoinadequada.com/2016/11/13/foucault-meditacao/


MindMup

MindMup Google Drive - Mapas conceituais

Mapas mentais colaborativos e integrados ao Google Drive.
É possível inserir links, imagens, anotações, cores e
personalizar os mapas de acordo com a necessidade.

MindMup permite integração com Google Classroom!

Link do recurso: https://www.mindmup.com/

https://coggle.it/
https://www.mindmup.com/


Canva

Canva

Com o criador de mapas mentais gratuito do Canva, é
muito fácil criar belos designs de mapas mentais.
Existem templates profissionais que podem ser
rapidamente editados e personalizados. Basta escolher o
template, editar o texto e começar a criar mapas que
levem à sua próxima grande ideia.

Link do recurso: https://www.canva.com/

https://jamboard.google.com/
https://www.canva.com/


Wakelet

Wakelet

O Wakelet é um recurso que permite organizar links e
coleções de recursos de forma colaborativa. É possível
seguir usuários e criar cópias de coleções públicas. É um
recurso bem interessante para criar trilhas de
aprendizagem e organizar resultados de pesquisas ou
desenvolvimento de atividades.

Link do recurso: https://wakelet.com/

http://diigo.com/
https://wakelet.com/


Loom

Loom - Gravação de Tela

Loom é uma extensão para Google Chrome que permite gravar a
tela do computador sem precisar instalar softwares adicionais. Com
um clique, o plugin permite capturar só a tela, a tela e a webcam,
ou apenas câmera do PC. É possível também obter a imagem do
desktop inteiro ou de uma aba específica, escolhendo se deseja
captar o áudio ou não. O programa é completo e oferece
compatibilidade com câmeras e microfones externos, caso seja
necessário obter imagem e som de maior qualidade.

Link do recurso: https://www.loom.com/

https://www.loom.com/
https://www.loom.com/


Referências: 

OBRIGADA! 


