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EDUCOMUNICADOR

DOMINA TIC HUMANISTA  

Deixar de consumir 
Produzir seus próprios 
produtos com a qualidade 
e nas quantidades que 
deseja.   

 

Pedir regulação 
do governo  

EDUCOMUNICAÇÃO:  Campo de pesquisa, de reflexão e de intervenção social.  

EDUCOMUNICADOR:  
• Domina as tecnologias de informação. 
• Coordena projetos no campo da inter-relação Educação/Comunicação. 





• Formar alunos conhecedores dos meios de 
comunicação a ponto de interferir nos produtos 
oferecidos pelos veículos; 

• Formar cidadãos que possam criar seus próprios 
veículos dentros dos meios de comunicação 
existentes, para a evolução da sociedade como um 
todo; 

• Contribuir na formação do professor educomunicador, 
para que este seja um mediador entre as mídias, TIC e 
o alunado, contribuindo para o seu letramento.  



A mudança do processo de aprendizado 

  Todo o corpo escolar, alunos, mestres e pais; 

  Mudança de cultura, como, modos de fazer; 

  Estímulos e incentivos de quem comanda a instituição; 

  Professores qualificados para este trabalho; 

 O preparo deve começar nas escolas de formação de    

professores; 

 Indivíduos mais cientes de suas responsabilidades, 

tanto na escola, quanto na sociedade e em volta dela. 



 
 
 

O PROFESSOR DO SÉCULO XXI E SUAS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 

• Integra os diferentes meios 
nas suas praticas pedagógicas e 
aproxima a escola dos meios; 

• Formação para a manipulação 
das técnicas e dos aparelhos; 

• Formação para a 
especificidade dos meios e 
tecnologias, tec. intelectuais, e 
não apenas como informação; 

• Formação para o seu uso 
pedagógico.  
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