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CURSO 

TECNOLOGIA EDUCACIONAL:  

POSSIBILIDADES PARA AULAS 

REMOTAS 
 

CORPO DOCENTE 

Profª. Esp. Renata Capovilla 
 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

Aulas ao vivo e online: 24 horas – 4 encontros semanais às quintas-

feiras das 19h às 22h30 (16 horas) e atividade complementar (8 

horas).   

 

DATAS DE AULA: 

 05/11/2020 (quinta-feira) 

 12/11/2020 (quinta-feira) 

 19/11/2020 (quinta-feira) 

 26/11/2020 (quinta-feira) 

 

INVESTIMENTO: 

À vista R$ 192,00 ou, 

02 parcelas de R$ 96,00 ou, 

03 parcelas de R$ 64,00. 

 

O CURSO  

A Educação não será mesma após a pandemia do covid-19. Isso nós 

já sabemos, mas o maior desafio daqui pra frente é o de nos capacitar 

a usar as tecnologias educacionais com eficácia e segurança. O ensino 

híbrido (parte presencial e parte à distância) será cada vez mais o 

“novo normal”. Portanto, todos nós, Educadores, precisamos estar 

preparados para a nova dinâmica e para utilizar tecnologias 

educacionais. 

 

 

 



  

 

OBJETIVO DO CURSO 

Engajar professores, criando oportunidades de aprendizado para seus 

alunos com uso de tecnologia educacional.  

Abordar as principais ferramentas tecnológicas do Google for 

Education, bem como dicas e estratégias para aumentar o 

engajamento dos alunos e potencializar o processo de ensino-

aprendizagem. 

Desenvolver e aprimorar as metodologias ativas utilizando 

tecnologias educacionais como ponte da construção de conhecimento 

dos alunos. 

AGENDA DE AULAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

AULA TÓPICOS ABORDADOS DATA 

1 

 

Introdução à Tecnologia Educacional e as 

possibilidades do ensino online. 

 

05/11 (quinta-feira) 

2 

 

Criação de ambientes de aprendizado para 

gerenciamento de atividades e projetos com 

metodologias ativas. 

 

12/11 (quinta-feira) 

3 

 

Recursos avançados e estratégias pedagógicas 

para o ensino online. 

 

19/11 (quinta-feira) 

4 

 

Videoconferências, streaming, youtube e 

screencast e ferramentas para criação de 

conteúdo. 

26/11 (quinta-feira) 



  

 

SOBRE OS PROFESSORES 

 

RENATA CAPOVILLA 

Pedagoga formada pela Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas (PUC). Psicopedagoga 

formada pela Universidade Metrocamp e 

Neuropsicóloga formada pela Unicamp. Atuou 

como professora dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental por 18 anos e como autora e 

revisora de planos de aula de Matemática no 

Time de Autores Nova Escola. Atuou na gestão 

pedagógica dos anos finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. Formadora de professores em tecnologia 

educacional, metodologias ativas, ensino híbrido e BNCC pela Nova 

Escola. Líder do Grupo de Educadores Google de Campinas, Google 

Trainer e Google Innovator e formadora de professores na Foreducation 

Edtech, na área de metodologias ativas e tecnologias para a sala de 

aula. 

 

TIAGO CUNHA 

Formado em Computação Gráfica e Design pela 

Keiser University nos EUA, Licenciatura em 

Geografia e MBA em Gestão de Projetos pela 

ESAMC em Campinas. Google Certified 

Innovator, Trainer e educador certificado Google 

for Education. Atua como gestor de integração 

tecnológica e docente nas disciplinas de 

Geografia, Estudos Sociais, Artes Digitais e 

Design Thinking, para os segmentos de Ensino 

Fundamental (Anos finais) e Ensino Médio. Líder GEG (Grupo de 

Educadores Google) de Vinhedo, SP. Desenvolve trabalhos voltados à 

tecnologia educacional, metodologias ativas e o desenvolvimento do 

pensamento crítico e criativo em jovens e adultos. 

 

  

  



  

 

 


