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Escrita coletiva: construção e compartilhamento MC4
dos significados
Hélvia Pereira Pinto Bastos*

Justificativa
A escrita coletiva constitui uma possível utilização das
tecnologias digitais, em contextos de aprendizagem colaborativa,
possibilitando experiências de base construtivista e interacionista
nas variadas disciplinas do currículo escolar. Essa modalidade de
colaboração é uma estratégia pedagógica que, além de possibilitar
a construção e o compartilhamento do conhecimento, contribui
para o desenvolvimento do pensamento crítico e de estratégias de
cooperação e colaboração entre os indivíduos.

Objetivos
Apresentar e discutir o potencial da escrita coletiva como
tecnologia auxiliar de projetos educacionais.
Oportunizar o conhecimento e a utilização de algumas
ferramentas de autoria coletiva disponíveis na Web.

Público-alvo
Professores e alunos de cursos de formação de professores
com conhecimento intermediário de informática e navegação nas
redes.
*
Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Informática na Educação na Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS. Mestre em Cognição e Linguagem (UENF/RJ).
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Conteúdo
• Paradigmas educacionais emergentes
• Aprendizagem colaborativa assistida por computador
• Escrita coletiva como ferramenta pedagógica de construção                                                                                                                                       
dos significados
• Modalidades de autoria coletiva
• Ferramentas de escrita colaborativa
• Atividade prática de escrita coletiva
• Apresentação das produções realizadas durante o curso

Carga horária
3 horas/aula.
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