
Que tipos de tecnologias são mais recentes em sua 
vida? Alguma deixou de existir? Como imagina as 
tecnologias em um futuro próximo? As tecnologias 
ajudam a realizar trabalhos, resolver problemas.  
Podemos considerar tecnologia tanto uma lança 
de madeira afi ada na pedra usada na pré-história 
quanto um computador de última geração.  O fato 
é que, principalmente no campo da comunicação 
e da informação, os avanços são visíveis. Basta 
pensar nos grupos de amigos e familiares nos 
aplicativos de celulares, nas redes sociais e tantas 
possibilidades de informar-se e aprender com 
a internet. Além disso, podemos pagar contas, 
localizar o melhor caminho para chegar a um lugar, 
encomendar algum serviço etc.  Chamamos de 
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 
(TDIC) novas linguagens e novos códigos que 
integram internet, informação, comunicação e 
interação. No espaço virtual, pessoas com mundos 
e culturas diferentes se conectam. As conexões 
permitem trocas de experiências, saberes, 
vivências, ideias. Infelizmente, muitas pessoas 
ainda não têm acesso a tecnologias digitais pela 
desigualdade socioeconômica.  Como tudo que 
é produzido pela humanidade, as TDIC não são 

boas nem ruins. Tudo depende de seu uso. Por 
isso, aprender como usá-las também deve incluir 
ética, segurança, privacidade, sigilo, respeito aos 
direitos autorais, artísticos e principalmente aos 
direitos humanos. Casos de agressão e violência 
usando as redes sociais (cyberbullying), invasão 
de privacidade e outros, relativos ao mau uso das 
tecnologias e mídias sociais, têm sido frequentes, 
inclusive entre crianças e jovens. Esses atos 
precisam ser combatidos por toda a sociedade. 

OLHANDO AO SEU REDOR, EM SUA 
CASA, NA ESCOLA, NO BAIRRO, NA TV E NA INTERNET, 
VOCÊ PERCEBE MUDANÇAS TECNOLÓGICAS NO BRASIL E NO MUNDO?

IMPORTÂNCIA 
E USO ÉTICO 
DAS TDICS

PESSOAS COM MUNDOS 

E CULTURAS DIFERENTES 

SE CONECTAM
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Pesquisem sobre tecnologias assistivas e acessibilidade nas TDIC.

Indiquem duas possibilidades de usar as tecnologias disponíveis para produzir 
materiais informativos sobre o que foi realizado no projeto e que sejam acessíveis 
para a pessoas com defi ciência auditiva e visual.

Atentem para os cuidados éticos e de segurança. 
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Pesquisem e registrem três cuidados na segurança que devemos ter ao acessar a 
internet e tecnologias associadas, tais como aplicativos e mídias sociais.

Elaborem, com orientação dos professores, uma pequena reportagem escrita e/
ou gravada em áudio e vídeo (com autorização dos entrevistados) sobre as ações 
implementadas no rio. Discutam a melhor forma – ética e segura – de divulgar 
essa reportagem para a comunidade. 
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Para ouvir um podcast, basta um celular, computador, tablet ou qualquer 
dispositivo que suporte o formato mp3. Pesquisem na internet e ouçam juntos 
um podcast sobre algum tema de interesse (adequado à idade de vocês).

Que tal fazer um para falar sobre o que foi feito no projeto?

As tarefas para a produção e a divulgação de um podcast são diversifi cadas. Vocês 
fi carão responsáveis pela parte preparatória. 

Elaborem um roteiro escrito que sirva de base para um podcast relatando o que 
foi realizado no projeto. Testem alternativas para incrementar esse relato com 
algum tipo de recurso para efeitos especiais e sugestão de fundo musical. 
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Caso não conheçam como funciona um podcast, pesquisem na internet e ouçam 
juntos um sobre tema de interesse (adequado à idade de vocês).

Utilizando o roteiro escrito elaborado pelos alunos do 8° ano, vocês fi carão 
responsáveis pela gravação, pela edição e pela divulgação de um podcast sobre o 
que foi feito no projeto. 

Para gravar, podem usar um telefone celular, um gravador de voz ou um 
microfone ligado ao computador.

Para fazer a edição de áudio, existem programas de uso livre, gratuito, disponíveis 
na internet. Pesquisem também plataformas gratuitas para “hospedar “o arquivo 
de áudio. 
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