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Exposição virtual destaca protagonismo de jovens na busca por
soluções socioambientais
A mostra é resultado de projeto de
educomunicação, envolveu 255 participantes de
três cidades do Brasil e fica no ar até o próximo
dia 28/02

Curso de jornalismo infantojuvenil aborda educação midiática e
combate às fake news
Parceria entre jornal Joca e ESPM está na
segunda edição e ensina a entender a história,
a relevância e os modos de fazer jornalismo
para crianças e jovens

Podcast "Caçadores de fake news" ensina como identificar e
combater notícias falsas
Episódios contam com jornalistas, educadores e
formadores de opinião e podem ser trabalhados
nas escolas com alunos do ensino fundamental
e médio

Equipe do Google for Education faz evento virtual sobre novos
produtos, recursos e serviços para escolas e universidades
O encontro será no dia 17 de fevereiro de 2021
às 17h e as inscrições estão abertas

Na semana do Dia da Internet Segura é para pensar na criança
A proposta está numa série de animação que
estreou no Canal Futura e debate proteção online, saúde emocional, reputação digital,
autonomia no acesso à internet e outros temas

Professores e gestores de todas as unidades da federação
participam da 4ª edição do Programa STEAM TechCamp Brasil
A iniciativa visa formar rede de multiplicadores
de inovação na educação pública brasileira por
meio de oficinas, palestras e painéis, tudo a
distância

Jovens de todo o Brasil podem fazer curso gratuito de TI
Há vagas para jovens de todo o Brasil. O curso
oferece certificação de Profissional de Suporte
de TI e auxílio aos participantes que não têm
internet e/ou computador em casa para permitir
o acesso ao conteúdo

Verbete
ambiente virtual de aprendizagem
É uma aplicação na internet para facilitar a
criação, a distribuição e a avaliação de trabalhos
no processo de ensino e aprendizagem. O
verbete é bastante usado no campo educacional
em sua forma abreviada (AVA) ou como LMS,
da expressão Learning Management System.
Num curso, numa escola, faculdade ou em qualquer estabelecimento de
ensino...
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