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[01:55] Sonia R Bertocchi diz: Vamos falar sobre aspectos do que seja educar na cultura digital 
[02:01] renataaquino diz: Olá pessoal! Tudo bem? 
[02:02] Rosangela da Rocha Lucas de Lemos diz: Olá Pessoal 
[02:03] renataaquino diz: Uau 7 participantes e mal comecamos 
[02:04] Sonia R Bertocchi diz: Eu estou em Indaiatuba... 
[02:05] renataaquino diz: Alguem de fora do estado de SP? 
[02:05] Sonia R Bertocchi diz: E vocês todos? São de onde? 
[02:06] Viviana diz: Eu sou peruna m mais moro em joinvelle 
[02:06] Viviana diz: peruana 
[02:06] Viviana diz: sim , eu em joinville santa ccatarina 
[02:06] Sonia R Bertocchi diz: Viviana, Joinville é onde moa minha amiga Gládis ... 
[02:07] Viviana diz: Sim . 
[02:07] Sonia R Bertocchi diz: Gládis é tutora de cursos EducaRede 
[02:07] Juliana Gomes de Souza Dias diz: Estou em Curitiba 
[02:07] renataaquino diz: Opa, uma barriga verde, por aqui :) Bem-vinda Viviana de SC 
[02:08] Viviana diz: é um praze r poder assistir um chat com senhora 
[02:08] Rosangela da Rocha Lucas de Lemos diz: Estou em São Paulo - Capital 
[02:08] Sonia R Bertocchi diz: Bem-vinda, Juliana...Rosângela 
[02:08] Juliana Gomes de Souza Dias diz: ;) obrigado 
[02:08] Sonia R Bertocchi diz: Ah... vc é a Viviana Alayo) do Twitter? 
[02:08] Viviana diz: sim 
[02:08] Rosangela da Rocha Lucas de Lemos diz: Obrigada 
[02:09] vera diz: EStou em São Paulo. Sou profa de inglês e grande entusiasta do uso de midia social na 
educação. Boa tarde, Sonia e todos. 
[02:09] Sonia R Bertocchi diz: Boa tarde, Vera..bem-vinda 
[02:09] renataaquino diz: Opa Vera, entusiasmo é o que mais precisamos :) 
[02:09] Silvana diz: Boa tarde! Estou ouvindo perfeitamente. 
[02:10] Elaine diz: Boa tarde a todos! Estou ouvindo bem. 
[02:10] Sonia R Bertocchi diz: Elaine, boa tarde 
[02:10] magda gonçalves dos santos diz: Sou do Estado do Rio .Estou participando de minha escola num 
computador do ano de 1500 
[02:10] Sonia R Bertocchi diz: Mto, bom... pessoal animado 
[02:10] Debora Sebriam diz: som ok 
[02:10] Simone Mennella diz: Boa tarde Sonia. Se precisar de algo estou aqui acompanhando. 
[02:15] Rosangela da Rocha Lucas de Lemos diz: Simone. Obrigada pela disponibilidade. Vc colocou o ppt 
para salvar em qualquer versão. 
[02:15] Sonia R Bertocchi diz: já somos 12... e isso é muito bom... ter colegas interessados neste tema tão 
importante para nossa pratica 
[02:16] Sonia R Bertocchi diz: pr[atica com acento inclusive 
[02:18] Debora Sebriam diz: Sp tb 
[02:18] Elaine diz: Sou de São Bernardo do Campo - SP 
[02:18] Sonia R Bertocchi diz: Mto bem, Renata...não se esqueça da terrinha 
[02:19] Rui Cardoso diz: Oi Sonia, sou o Rui, Prof de Informatica do Para, nos falamos na Cparty. 
[02:19] Sonia R Bertocchi diz: Elaine, estou em Indaiatuba, mas sou de São Caetano...vizinha sua 
[02:19] Sonia R Bertocchi diz: Olá Rui...coisas da cultura digital...adoro esse pessoal do Pará 
[02:19] Rosangela da Rocha Lucas de Lemos diz: penso que já estamos formando uma rede...Social 
[02:19] Elaine diz: Que legal, saber que tbm é do ABC! 
[02:19] Debora Sebriam diz: Estou achando fantá stico este pré-evento ao congresso 
[02:19] Juliana Gomes de Souza Dias diz: Curitiba PR 
[02:20] Sonia R Bertocchi diz: Opa...com muito orgulho...região agitada 
[02:20] Debora Sebriam diz: Será um prazer conhecê-la pessoalmente Renata 
[02:20] renataaquino diz: Opa mais um estado PR 
[02:20] Sonia R Bertocchi diz: Débora, bem-vinda... é fantástico mesmo...a gente está mesmo formando já 
uma rede social 
[02:20] renataaquino diz: Sim Débora, aguardamos vocês e todos no Web Currículo presencial onde a Sonia 
também fará oficina 
[02:21] Sonia R Bertocchi diz: Paraná chegando...ou Pará? 
[02:21] Juliana Gomes de Souza Dias diz: PR 
[02:21] Rosangela da Rocha Lucas de Lemos diz: A possibilidade de estarmos tão longe uns dos outros e 
com os mesmos objetivos me fascina!!!!!!!!!!! 
[02:21] Sonia R Bertocchi diz: E como está esse pessoal todo do Paraá...Pedrox, Mario Camarão? 
[02:23] Sonia R Bertocchi diz: Assim como conheci o Rui na Campus, spero conhecer todos vcs lá no 
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Seminário... 
[02:24] Miriam Salles diz: oi Sonia! oi Renata! 
[02:26] Sonia R Bertocchi diz: ah... e queria contar pra vcs que nossa conversa está no Twitter tb... muitos 
RTs...então vamos mandar um abraço para os colegas todos 
[02:33] Rosangela da Rocha Lucas de Lemos diz: eu coloquei a página do educarede do ladinho 
[02:41] Margaret diz: Sobre a reflexão...gostaria que falasse mais um pouco 
[02:41] Rosangela da Rocha Lucas de Lemos diz: Penso que a escola deva proporcionar maiores 
momnetos como este. 
[02:42] Rosangela da Rocha Lucas de Lemos diz: Reuniões a distância 
[02:43] SuelenLopes diz: Infelizmente perdi a primeira parte da videoconferência. Terá algum material no 
educarede? 
[02:44] Marcinho Lima diz: O percurso proposto pelo educador Paulo Freire - de o alunos/professores 
fazerem a leitura de seu mundo - assume uma nova dimensão com as TICs. Mas o que fazer quando, mesmo 
com todos esses recursos, o alunos/professores não se dispõe a ação/reflexão? Esses sujeitos preferem a zona 
de conforto da postura tradicional. 
[02:49] Marcinho Lima diz: Particularmente eu acredito no potencial das Tecnologias. Trabalho com Ensino 
Superior (presencial/online). Mas sofremos certa discriminação no modelo online. "Distância da Educação"... 
coisas desse tipo, 
[02:53] Rosangela da Rocha Lucas de Lemos diz: Completando a Sonia 
[02:54] SuelenLopes diz: Acabei de ler que apenas 56% das escolas brasileiras oferecem acesso à internet. 
Percebo na rede estadual de educação de são Paulo poucos projetos. 
[02:54] Rosangela da Rocha Lucas de Lemos diz: os professores muitas vezes precisam conhecer as 
possibiliodades de uso 
[02:54] Rosangela da Rocha Lucas de Lemos diz: e quando as conhecem ficam encantados e saem da 
resist6encia 
[02:55] Debora Sebriam diz: gente o que precisamos é o desenvolvimento de competências tecnológicas... 
assim o professor passaria de usuário para inovador 
[02:55] Debora Sebriam diz: refletir é preciso, mas só refletir nem sempre transforma a prática 
[02:56] Rui Cardoso diz: Os profs tem condiçoes de fazer a diferença, por se tratar em uma cidade Projeto 
de uma mineradora, a exigencia aqui faz os prfs buscarem seu Melhor, a geraçao dos alunos e altamente 
conectada, a nao ser os oriundos ribeirinhos, acredito nos prof de todo Brasil, basta dedicar. 
[02:57] Viviana diz: muitos ptofessores gostam da comodidade de Giz , lous e saliva mais nossos alunos não 
querem mias isso, eles querem mudanças 
[02:57] Rui Cardoso diz: Pra Reflexão: Quem tem um Por quê, faz qualquer como! 
[02:58] Debora Sebriam diz: tb 
[02:59] Debora Sebriam diz: eu concordo com você 
[03:00] Miriam Salles diz: eu concordo mto com vc! o problema que eu vejo é o uso das TICs para fazer o 
mesmo que se fazia antes com lousa e giz! rs 
[03:00] Elaine diz: Em muitos casos os professores utilizam a tecnologia para reproduzir práticas antigas. 
Nada adianta a tecnologia sem uma mudança de prática. 
[03:01] Miriam Salles diz: sim! 
[03:02] Rui Cardoso diz: mt bom, gostei do termo COMPROMETIMENTO. 
[03:03] Rosangela da Rocha Lucas de Lemos diz: Eu respeito esse professor que utiliza a TIC assim. Tento 
ampliar a sua prática com outros modelos e traçar uma plano de formação para esse professor. 
[03:03] Miriam Salles diz: onde posso encontrar esse material dos indicadores? 
[03:04] Marcinho Lima diz: o link é http://dceusp.org.br/xcongresso/?page_id=77#6 apresenta um texto 
dos estudantes da USP, que vão discutir EAD em um congresso. O tópico é "À Distância, Só Precarização!", 
parece que o pessoal "odeia" EAD. 
[03:05] Rosangela da Rocha Lucas de Lemos diz: Sim 
[03:05] Rosangela da Rocha Lucas de Lemos diz: Trabalho com Tecnologia Educacional 
[03:05] Marcinho Lima diz: digo o pessoal da USP 
[03:06] Marcinho Lima diz: os estudantes 
[03:06] Miriam Salles diz: penso que existe mais é desconhecimento sobre o que é ead lá na usp... 
[03:06] vera diz: Eu sou estudante da USP e AMO EAD. 
[03:07] Marcinho Lima diz: Vera, que maravilha, eu também... Vera, mas o texto deles é bem forte. 
[03:08] SuelenLopes diz: Eu trabalho em Votorantim e a maioria dos meus alunos utilizam a internet em lan 
house. 
[03:08] vera diz: Acho que sou X. Não sei o que é Z. 
[03:09] renataaquino diz: Pessoal ja coloquei o PDF da apresentacao da profa Sonia no blog Web Curriculo 
para voces baixarem depois 
[03:09] vera diz: Eu tbém mando mto bem na Y. 
[03:10] Miriam Salles diz: sou x... mas vivo como se fosse y 
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[03:10] vera diz: A pergunta: de que geração vcs são? X, Y ou Z? 
[03:11] SuelenLopes diz: Pela data de nascimento sou da geração Y 
[03:11] Rosangela da Rocha Lucas de Lemos diz: Eu sou da Iababadabatuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
[03:12] Juliana Gomes de Souza Dias diz: euuuuuuuu 
[03:12] Juliana Gomes de Souza Dias diz: depois de 80 né??? 
[03:12] Debora Sebriam diz: sou Y 
[03:12] Elaine diz: Sou do fim da era X 
[03:13] Rosangela da Rocha Lucas de Lemos diz: Caros colegas. Adorei estar com vcs. Obrigada pela 
oportunidade. Preciso sair. Bjssssssssssssssssssssssssssssssss 
[03:14] Rui Cardoso diz: Eu sou X 
[03:14] Rui Cardoso diz: mas mando bem na Y rsrs 
[03:21] Sonia R Bertocchi diz: perguntas sobre nossos jovens? 
[03:23] SuelenLopes diz: http://www.todospelaeducacao.org.br/Comunicacao.aspx?action=5&mID=7858 A 
matéria que estava lendo 
[03:26] renataaquino diz: Colocaremos também uma versão editada do chat no blog do Web Currículo e 
vocês poderão enviar perguntas também via comentários do blog 
[03:27] Debora Sebriam diz: já existe um estudo feito pela universidade de londres sobre isso 
[03:27] Debora Sebriam diz: preciso encontrá-lo e mandarei para vocês 
[03:28] vera diz: Muito obrigada, Sonia. Boa tarde a todos! 
[03:28] SuelenLopes diz: Obrigada a Sonia e a todos os participantes. 
[03:28] Debora Sebriam diz: obrigada a todos pela oportunidade da conversa 
[03:28] Elaine diz: Obrigada pela oportunidade. Vejo vc no WebCurriculo! 
[03:28] Miriam Salles diz: obrigada Sonia! obrigada Renata! foi ótimo participar! 
[03:28] Viviana diz: boa tarde 
[03:29] Juliana Gomes de Souza Dias diz: opa bem interessante 
[03:29] Marcinho Lima diz: Obrigado a todos. Parabéns pela iniciativa. 
[03:29] Debora Sebriam diz: muito legal Sonia 
[03:29] Elaine diz: Muito interessante este grupo! 
[03:29] renataaquino diz: Não esqueçam que vocês também podem ter uma oficina presencial com a Sonia 
no Web Currículo 
[03:30] renataaquino diz: Vejam mais no site oficial 
[03:30] Marcinho Lima diz: estarei aguardando... contem comigo!! 
[03:30] Elaine diz: Obrigada pelo convite! 
[03:30] Juliana Gomes de Souza Dias diz: fiquei bem interessada tb 
[03:30] Elaine diz: Boa tarde a todos! 
[03:30] Juliana Gomes de Souza Dias diz: boa tarde a todos!! 
[03:31] Debora Sebriam diz: comk certeza 
[03:31] renataaquino diz: Boa tarde também muito obrigada novamente pela presença 
[03:31] Sonia R Bertocchi diz: Boa tarde e obrigada a todos... 
[03:31] magdagonçalves dos santos diz: Participei com muitas dificuldades mas mesmo assim obrigaga 
[03:31] renataaquino diz: Teremos ainda a avaliação online dos pré-eventos do Web Currículo após o 
seminário, participem 
[03:31] renataaquino diz: Obrigada 
[03:31] Rui Cardoso diz: to mt feliz de ter aprendido em rede. Prabens pela iniciativa Sonia. 
[03:32] Sonia R Bertocchi diz: Abraço a todos 
[03:32] renataaquino diz: Magda, é muito bom saber de sua persistência e dedicação, obrigada 
[03:32] renataaquino diz: Sonia, desculpe não ter podido escutá-la mas acompanhei tudo e adorei 
[03:32] renataaquino diz: Muito obrigada pela fantástica oportunidade 
[03:33] Sonia R Bertocchi diz: Ah... espero cs na oficina WebCurrículo 
[03:33] Rui Cardoso diz: Sonia, queria uma entrevista sua para o site de nossa escola, www.fvt.com.br 
[03:33] Juliana Gomes de Souza Dias diz: agradeço a oportunidade pessoal... aprendi muito com a 
discussão 
[03:33] Juliana Gomes de Souza Dias diz: abraços e até o grupo de estudos 
[03:36] renataaquino diz: Irei agora, novamente, agradecemos a todos em nome do Web Currículo PUC-SP, 
do Educarede e do IAS 
[03:36] Elaine diz: Boa tarde a todos! Nos encontraremos no grupo de estudo. Quem for no Web Curriculo, 
apresentarei um relato de experinecia no dia 7, aguardo vcs. Tchau! 
 


