
 
 

Seminário  
“Geração Digital e o percurso da 

Web 1.0 para a Web 3.0” 
 

Contextualização 
A evolução tecnológica assemelha-se a uma bola de neve, isto é, cresce a cada 

dia. Contudo, no âmbito da Educação, a tecnologia não pode representar um 

fim em si mesma, devendo ser vista como um recurso auxiliar no processo 

cognitivo.  

A par deste do desenvolvimento tecnológico, confirmam-se as características 

daquela que é a denominada «Geração Digital». A Internet imprimiu alterações 

no ato de comunicar e, consequentemente, em múltiplos aspetos com ele 

relacionados: na leitura, na escrita, nas práticas de pesquisa, no conceito de 

sala de aula, até às estratégias de marketing e de divulgação da informação. O 

trabalho colaborativo aparece, agora, facilitado por uma panóplia de recursos e 

a avaliação das aprendizagens pode ser cada vez mais natural, frequente e 

rápido. A WEB 2.0 e a emergente WEB 3.0 tem tido um papel basilar na 

evolução dos paradigmas subjacentes à comunicação, ao acesso e produção da 

informação e, consequentemente, do processo de aprendizagem. 

O Seminário «Geração Digital e o percurso da WEB 1.0 para a WEB 3.0» procura 

ser um momento de aprofundamento de conhecimentos, de debate e de 

reflexão acerca das tecnologias educativas emergentes e dos cenários em que 

elas podem ser aplicadas como elemento potenciador das aprendizagens. 

 

Objetivos 

• Reconhecer as características idiossincráticas da Geração Digital 

• Refletir acerca de perspetivas pedagógicas diferenciadas 

• Conhecer as tendências evolutivas da Tecnologia Educativa 

• Analisar as potencialidades da WEB 2.0 

• Perceber o conceito subjacente à WEB 3.0 

 

Destinatários 

• Educadores 

• Professores 

 

Orador  
Evandro Morgado  

 

Local: Auditório da Escola Secundária da Mealhada 

Dia: 23 de Maio de 2012 

Horário: das 16:00 às 18:30 horas 

Preço: Gratuito 

 

Inscrições: http://www.pedagogiadastic.blogspot.pt/ 

Data limite para inscrição: 18 de Maio de 2012 

 
 

 

Atividade promovida pela Coordenadora PTE da Escola Secundária da Mealhada 

com a colaboração da Biblioteca Escolar da Escola Secundária da Mealhada 


