
Blogs do Prof. JC

  

  Os blogs são ferramentas Web 2.0 muito úteis para publicarmos conteúdos.  

Nesse ano trabalharei com os quatro blogs listados abaixo. Todos eles estão hospedados fora
deste site. Três estão hospedados no Blogger  e um no Wordpress .

  

Na listagem abaixo forneço uma breve descrição do blog e o seu link externo.

  

Ao visitar um blog e ler um artigo não se esqueça de deixar um comentário. Muitos autores de
blogs, como eu, tem como único pagamento os comentários que seus leitores deixam. Além
disso, o comentário dos leitores nos dá uma agradável sensação de que "alguém está nos
lendo, enfim". 

  

  Aprendendo a Ensinar
  

  Esse blog está hospedado no Blogger , é o mais antigo dos meus blogs e o que menos
atualizações recebe. Seu foco principal é o tema Educação (tratada de forma geral) e seu
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público alvo são professores de todos os níveis e disciplinas.
 
Os textos são geralmente reflexivos e abordam questões recorrentes na Educação. Os textos
expressam o ponto de vista do autor e procuram ser isentos de matizes políticos tanto quanto
possível.
 
Física com Sabor
  

Esse blog está hospedado no Blogger e foi criado no início de 2008 para dar suporte às
minhas aulas presenciais e à implantação da nova proposta curricular da Secretaria da
Educação de São Paulo, iniciada nessa época.   Embor
a seu foco principal seja o meu aluno, o blog oferece também materiais e recursos úteis aos
professores de Física em geral e, curiosamente, é mais visitado por professores do que por
alunos.
 
Professor Digital
  

Esse blog está hospedado no Wordpress e aborda o uso das novas tecnologias (TICs). Aqui
publico artigos sobre o uso pedagógicos dos computadores e da Internet voltados à formação e
aperfeiçoamento de professores.

  

Alguns desses textos também foram republicados em diversos outros sites de educação,
dezenas de blogs e algumas revistas especializadas. O blog recebe atualizações com pouca
frequência.
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  Nave Escola - Diário de Bordo
  

  Esse blog foi criado esse ano (2009), juntamente com a reformulação do portal Cantinho do
Prof. JC, e está hospedado no Blogger . Aqui o tema tratado é o cotidiano de uma escola
pública na ótica de um de seus professores. As atualizações são frequêntes, porém
esporádicas, e estão relacionadas aos acontecimentos diários na escola.
 

A narrativa tem um formato misto entre crônica do cotidiano e texto reflexivo e o público alvo
inclui tanto alunos quanto professores e demais interessados pelo tema Educação.
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