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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:   
IDIS_EB 
7359 
INCLUSÃO DIGITAL E INCLUSÃO SOCIAL: QUESTÕES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Carga Horária Total da UC: 75h 

● Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 10 horas 

● Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 65 horas 

Professor(a) Responsável:  

Lucila Pesce 

Contato: 

lucila.pesce@unifesp.br  

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º. 

Departamentos/Disciplinas participantes: Depto. Educação 

OBJETIVOS 

GERAL: 

Debater o conceito de inclusão digital, situado no escopo mais amplo da inclusão social, com destaque para o atual 
momento da pandemia. 

ESPECÍFICOS: 
1. Refletir sobre a relação entre inclusão digital e letramento digital. 
2. Construir uma visão crítico-reflexiva sobre a relação entre inclusão digital e empoderamento de grupos sociais, na 

educação básica. 
3. Conhecer alguns programas de inclusão digital voltados à escola pública. 
4. Construir um arcabouço teórico promotor de uma utilização contextualizada e fundamentada das Tecnologias 

digitais da Informação e Comunicação (TDIC) sob enfoque culturalista, em diferentes espaços educacionais. 

 

EMENTA 

Inclusão digital e inclusão social. Letramento digital. Inclusão social e empoderamento de grupos sociais na educação 

básica. Letramento digital e ativismo social. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Inclusão digital e inclusão social. 
• Inclusão digital nas escolas. 
• Inclusão digital e empoderamento. 
• Letramento digital. 

METODOLOGIA DE ENSINO  

● Atividades Síncronas: 5af., das 19:30 às 21 horas 
Encontros síncronos dialogados no Google Meeting institucional, que ficarão gravados e serão postados no AVA Moodle 
da disciplina: https://grad.sead.unifesp.br/course/view.php?id=2883	 
 

● Atividades Assíncronas: AVA Moodle 
- Leitura de textos acadêmicos sobre os temas centrais, acessíveis em periódicos online. 
- Link a vídeos correlatos aos temas centrais – no Youtube. 
- Discussões assíncronas sobre os temas centrais da disciplina, nos fóruns de discussão do AVA Moodle. 
 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 

Critérios de avaliação:  

a) Participação e desempenho nas atividades propostas.  

b) Assiduidade nos acessos ao ambiente de aprendizagem da disciplina: Moodle. 

b) Participação nos debates proporcionados pela disciplina. 

c) Qualidade das intervenções realizadas nas atividades interativas. 

d) Qualidade das produções propostas pela disciplina. 

 

Para o trabalho final, os/a estudantes deverão escolher dentre as opções abaixo: 

1. Elaboração de um projeto que abarque o uso educacional das Tecnologias digitais da informação e comunicação 

(TDIC) na educação básica, desenvolvido, preferencialmente, a partir da materialidade histórica de uma escola 

pública. Pode ser escola em que o estudante tenha estudado ou que trabalhe ou tenha trabalhado (como 

estagiário).  

2. Relatório de pesquisa exploratória de um programa de inclusão digital no contexto da educação formal: 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo); Programa Um computador por Aluno (PROUCA); 

Proinfo Integrado; Banda Larga nas Escolas; Telecentros Comunitários; Programa de Inclusão Social e Digital, 

entre outros. A exploração dos programas procurará identificar os seguintes elementos: a) órgão de fomento, 

b) histórico, c) abrangência, d) público-alvo, e) objetivos, f) setores envolvidos. 

3. Elaboração de um curta e, se possível, compartilhamento do curta no ciberespaço (YouTube ou similar) sobre o 

tema “inclusão digital e inclusão social”, em tempos de pandemia. 

4. Elaboração de um podcast (arquivo de áudio) sobre o tema “inclusão digital e inclusão social” (Sound Cloud ou 

similar), em tempos de pandemia. 
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DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Lucila Pesce Pedagogia Dr. Educação DE 75 

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

03 a 08/08 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (06/08/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades (discutir os 

temas nos fóruns do AVA Moodle, assistir a vídeos etc.): 3h 

6h 

10 a 15/08 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (13/08/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades: (discutir os 

temas nos fóruns do AVA Moodle, assistir a vídeos etc.): 3h 

6h 

17 a 22/08 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (20/08/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades: (discutir os 

temas nos fóruns do AVA Moodle, assistir a vídeos etc.): 3h  

6h 

24 a 29/08 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (27/08/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades: (discutir os 

temas nos fóruns do AVA Moodle, assistir a vídeos etc.): 3h 

6h 

31/08 a 05/09 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (03/09/20) - com 
todas as eletivas 

6h 
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− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades: 2h 
− Tempo destinado à realização do trabalho final: 1h 

07 a 12/09 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (10/09/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades: 2h 
− Tempo destinado à realização do trabalho final: 1h 

6h 

14 a 19/09 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (17/09/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades: 2h 
− Tempo destinado à realização do trabalho final: 1h 

6h 

21 a 26/09 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (24/09/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades: 2h 
− Tempo destinado à realização do trabalho final: 1h 

6h 

28/09 a 03/10 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (01/10/20) - com 
todas as eletivas 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades: 2h 
− Tempo destinado à realização do trabalho final: 1h 

6h 

05/10 a 10/10 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (08/10/20) 
− Tempo destinado à realização do trabalho final: 4h30 

6h 

10/10 a 17/10 − Tempo destinado à realização do trabalho final e envio no 
AVA Moodle: 5 h 

5h 

Total de horas em ADE 65h 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

 
 


