
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
NÚCLEO REGIONAL DA EDUCAÇÃO

CAMPO MOURÃO - PR

Pela Internet
Gilberto Gil

Criar meu web site
Fazer minha home-page
Com quantos gigabytes
Se faz uma jangada
Um barco que veleje

Criar meu web site
Fazer minha home-page
Com quantos gigabytes
Se faz uma jangada
Um barco que veleje

Que veleje nesse informar
Que aproveite a vazante da infomaré
Que leve um oriki do meu velho orixá
Ao porto de um disquete de um micro em
Taipé

Um barco que veleje nesse infomar
Que aproveite a vazante da infomaré
Que leve meu e-mail até Calcutá
Depois de um hot-link
Num site de Helsinque
Para abastecer

Eu quero entrar na rede
Promover um debate
Juntar via Internet
Um grupo de tietes de Connecticut

Eu quero entrar na rede
Promover um debate
Juntar via Internet
Um grupo de tietes de Connecticut

De Connecticut de acessar
O chefe da Mac Milícia de Milão
Um hacker mafioso acaba de soltar
Um vírus  para  atacar  os  programas no
Japão

Eu quero entrar na rede para contactar
Os lares do Nepal, os bares do Gabão
Que o chefe da polícia carioca avisa pelo
celular
Que lá na praça Onze
Tem um videopôquer para se jogar

• Baixar a Video com a Música
Gilberto Gil

Campo Mourão, 14 de Abril de 2017.

                                      

Marcianita Siqueira Bine
Técnica Pedagógica – NRE – Campo

Mourão
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO

Questões para reflexão

1.  A interpretação dessa letra se relaciona qual prática do nosso dia a dia?  
       A prática da internet. 

2. Que termos retirados da informática aparecem na música? 
Home  page,  web  site,  disquete,  gigabytes,  e-mail,  hot-link,  micro,  rede,
Internet, acessar, hacker.

3. Quando ele fala em criar web site, fazer home page, relaciona-se a que? 
A facilidade que a internet proporciona hoje na utilização de serviços grátis e
bloggers para navegação.

 
4. Qual a diferença entre as palavras "informar" e "infomaré"?

Informar  significa:  fazer  saber,  instruir  e  infomaré  significa:  info  de
informação + mar = mar de informações. Infomar é um neologismo: palavra
nova, derivada ou formada de outra já existentes.      

      5 . Observe: Conect (unir, conectar, juntar) + cut (cortar, dividir, decepar).
           Connecticut: Nome de um importante estado dos Estados Unidos.
           Qual é o efeito do uso repetido dessa palavra inglesa nos versos seguintes?
            Passa o efeito de Juntar via internet, promover debate, ou seja ligar pessoas

do mundo interagir, dando possibilidade à construção coletiva.

     6. Por fim, no verso "Com quantos gigabytes se faz uma jangada", lembra qual
ditado popular?
Lembra o ditado com quantos paus se faz uma canoa.

Campo Mourão, 14 de Abril de 2017.

                                          Marcianita Siqueira Bine
 Técnica Pedagógica – NRE – Campo
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Mourão
Sugestão de oficina para Agentes I e II – NRE Campo Mourão.

Diálogo com os agentes educacionais I e II: A confluência entre a escola, as redes
sociais e a Segurança na internet.

 
Esse Tema foi pensado juntamente com as Técnicas do CRTE, considerando que fazer a

discussão desse tema torna-se relevante pela proximidade dos agentes I e II aos alunos e

uso frequente das novas tecnologias na escola.

A Oficina terá 8 horas de duração e será realizada por pólos.

Será dividida em dois momentos:
* Manhã
- segurança na internet
- Bullying
-Sexting 
- Flaming 
- Questões para debate
- Estatuto da Criança de do Adolescente 
- Denúncia de Cibercrimes 
* Tarde
Netiqueta 
Definição
Questões para reflexão com base na música de Gilberto Gil “Pela internet”
Gênero Discursivo E-Mail
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