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Numa sociedade cada vez mais
digital, a Madeira coloca-se na
rota da aprendizagem e do conhe-
cimento pelas mãos da Secretaria
Regional da Educação e do DIÁ-
RIO. As Novas Conferências do
Casino realizam-se pelo segundo
ano consecutivo e abordam nesta
edição o contributo da inteligên-
cia artificial no ensino, naquele
que se assume um desafio cres-

cente para alunos e professores.
A iniciativa decorre durante a

manhã do dia 24 de Outubro, en-
tre as 9 e 13 horas, novamente no
Centro de Congresso da Madeira,
reunindo para o efeito uma panó-
plia de oradores intimamente li-
gados à matéria em discussão.

Depois do anúncio da confe-
rência 'Tecnologias digitais e pro-
moção das aprendizagens', no-
tou-se desde logo um interesse
junto da classe docente, encer-
rando esta primeira semana de

inscrições, para já, com mais de
150 cadeiras ocupadas.

Sociedade da informação
A ideia surgiu durante o século
XX, no momento em que a tecno-
logia teve grandes avanços. O en-
contro tem então como ponto de
partida a sociedade da informa-
ção, que emergiu da Internet e
das tecnologias digitais, consti-
tuindo-se assim um novo para-
digma social em que o tempo e

espaço é infinito e não coloca
barreiras à comunicação.



Neste contexto, o espaço físico
da escola deixa de ser o local ex-
clusivo para a construção do co-
nhecimento e preparação do ci-
dadão para a vida activa, o que
coloca novos desafios no proces-
so de ensino e aprendizagem,
mas também sobre o desempe-
nho dos protagonistas, neste caso
de alunos e professores.

Esta nova realidade, ao contrá-
rio do que poderia parecer numa
análise mais simplista, diz respei-
to a todos os ciclos de ensino que
constituem a escolaridade obri-
gatória, pois nela estão integra-
dos os jovens que, desde a infân-

cia, têm acesso e usam tecnolo-
gias digitais, circunstância que
influencia a forma de pensar e
agir desses mesmos jovens. Esta-
mos então perante os 'nativos di-
gitais', termo que se refere àque-
les que cresceram com a tecnolo-

gia do século XXI e apelidados no
contexto educativo como os

Aprendizes do Novo Milénio.
A conferência é aberta a todos

os interessados, bastando para tal
inscrever- se no seguinte endere-
ço: (www.dnoticias.pt/novascon-
ferencias).

ORADORES PRESENTES

¦ Neuza Pedro, do Instituto de

Educação da Universidade de
Lisboa, abordará a questão da
aprendizagem na era digital, si-
tuando as mudanças cognitivas,
tecnológicas, metodológicas e
ambientais que a mesma suscita;¦ Elsa Fernandes, da Universi-
dade da Madeira, debruçar-se-á
sobre os desafios e oportunida-
des das aprendizagens nos tem-
pos actuais, em que as tecnolo-
gias digitais foram entrando nas
nossas vidas e modificando a
forma de comunicar e de 'estar'
neste Mundo;¦ Carlos Cunha, da Escola Se-
cundária Dom Manuel Martins,
em Setúbal, procurará demons-
trar a constituição e dinâmica de
funcionamento da 'sala de aula
do futuro' e forma como cada es-

cola poderá adoptar este equipa-
mento como meio para alterar as

práticas pedagógicas;¦ Emanuel Garcês e Magda As-
censão, técnicos da Direcção Re-
gional de Educação (DRE), vira-
rão as atenções para a esfera tec-
nológica da Educação na RAM,
versando sobre as áreas da Ro-
bótica, da Impressão 3D, e da
Realidade Virtual e Aumentada;¦ Vasco Cunha, coordenador do
'Programa Educamedia', igual-
mente na DRE, e faz parte da
equipa de desenvolvimento das
atividades TIC nas escolas da
RAM, versará sobre o papel das
tecnologias, dos media e dos au-
diovisuais na escola, enunciando
casos práticos de aplicação no
âmbito do referido programa;¦ Nuno Nunes, professor cate-
drático do Departamento de En-
genharia Informática do IST, e
director do Madeira-ITI, terá a
incumbência de encerrar os tra-
balhos, reportando-se aos desa-
fios do ensino dos nativos digi-
tais, num contexto em que gran-
de parte dos agentes educativos
e do próprio sistema de ensino
foram estruturados na era pré-
digital.


