SER PROFESSOR (A) AUTOR(A): uso e produção ...
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Editar este formulário

SER PROFESSOR (A) AUTOR(A): uso
e produção de material didático e
tecnologias digitais.
*Obrigatório

Continuação do questionário
Em que tipo de instituição você leciona? *
Escola Municipal
Escola Estadual
Escola Privada
Escola Federal

Qual disciplina você leciona? *

Você leciona a quanto tempo? *
Até 1 ano de experiência.
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Entre 1 e 5 anos
De 5 a 10 anos
mais de 10 anos

Qual a ORIGEM do material didático que você utiliza? *
Você pode escolher mais de uma opção
Utilizo materiais que eu produzi ou escrevi.
Utilizo materiais que produzi a partir de diferentes fontes e autores.
Uso o livro didático da disciplina e outros materiais da escola.
Faço adaptações nos materiais (livros e outros) disponíveis na escola.

Qual o TIPO de material didático você utiliza com maior frequencia? *
Você pode optar por mais de uma alternativa
textos de livros/autores da disciplina
textos de revistas cientí�cas
textos de revistas e jornais (circulação social)
revistas em quadrinhos
�lmes, documentarios
fotogra�as, pinturas, slides
músicas e letras de música

Onde você recolhe este material que utiliza como fonte? *
Você pode optar por mais de uma alternativa
Internet
Revistas, livros e videos que possuo
Biblioteca e videoteca da escola
Colegas professores que compartilham materiais
Outro:

Você já produziu algum material didático digital? *
Blogs, sites, videos, fotogra�as etc
SIM
NÃO
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NÃO, MAS GOSTARIA DE PRODUZIR ALGUM MATERIAL

Como você avalia sua relação de uso/criação do material didático que utiliza? *
Considero-me autor dos recursos que utilizo.
Considero-me autor quando pesquiso, organizo e apresento para os alunos materiais de
diferentes fontes/autores.
Considero importante criar material didático para minha atividade docente.
A questão de autoria do material que utilizo não é relevante para minha atuação docente.
Gostaria de produzir meu próprio material.

Qual a principal di�culdade para elaboração do material didático que utiliza em sala? *
Você pode escolher mais de uma opção
falta de tempo para preparação
pouco acesso a diferentes recursos fora da escola
escola tem poucos recursos disponiveis
falta conhecimento sobre fontes e modos de uso
acesso limitado à internet
condições de ensino em sala não incentivam a preparação

Você compartilha seus materiais didáticos com outros professores? *
SIM,
NÃO,

Deixe aqui seu relato se já produziu algum material para suas aulas e que tipo de
material foi esse (texto, imagem, vídeos, slides, etc.) ?

Você sabe o que são direitos autorais? *
SIM,
NÃO,
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SIM, MAS TENHO DÚVIDAS SOBRE O ASSUNTO
NÃO, NUNCA PENSEI NESSE ASSUNTO

Você sabe o que são REAs (Recursos Educacionais Abertos) *
SIM
NÃO
JÁ VI ALGO MAS NÃO SEI AO CERTO
NÃO VI MAS TENHO INTERESSE
NÃO TENHO INTERESSE NESSE ASSUNTO

Você produz ou já produziu Recursos Educacionais Abertos? *
SIM.
NÃO.
Não sei exatamente o que é isso.

Quais tipos de licença você usa nos seus materiais didáticos? *
Se você não conhece ou não lembra sobre as licenças visite a página:
http://www.creativecommons.org.br/as-licencas/
Copyright = fechada ou todos os direitos reservados
Atribuição – Compartilhamento pela mesma Licença (by-sa)
Atribuição – Não a Obras Derivadas (by-nd)
Atribuição – Uso Não Comercial (by-nc)
Atribuição – Uso Não Comercial – Compartilhamento pela mesma Licença (by-nc-sa)
Atribuição – Uso Não Comercial – Não a Obras Derivadas (by-nc-nd)
Não uso nenhum tipo de licença, mas conheço
Não entendo sobre licenças

Deixe aqui um breve relato sobre o que conhece ou já ouviu falar sobre REAs.

4 de 5

18-12-2014 17:27

SER PROFESSOR (A) AUTOR(A): uso e produção ...

« Voltar

Enviar

Nunca envie senhas em Formulários Google.
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100% concluído.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.
Denunciar abuso - Termos de Serviço - Termos Adicionais
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