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O Componente Curricular Cultura Digital na EJA Ensino Fundamental 1º

Segmento deve propiciar ao(a) estudante o conhecimento básico acerca das

diferentes possibilidades de comunicação e interação digital na atualidade,

considerando que na sociedade atual as novas tecnologias adentraram a vida

dos cidadãos, sendo uma exigência para o Mundo do Trabalho. Conhecer a

Cultura digital, suas linguagens e tecnologias, apreendendo noções básicas do

mundo virtual e digital. Reconhecer o ciberespaço como ambiente para o

exercício da curiosidade intelectual. Utilizar as tecnologias digitais como

forma de ressignificar sua realidade e agir sobre a mesma amparada em

princípios éticos, combatendo preconceitos e quaisquer outras formas de

discriminação. Ampliar seu repertório cultural, tecnológico e científico a partir

do domínio dos diferentes mecanismos de pesquisa disponíveis. Conhecer os

mecanismos de funcionamento e operação das ferramentas básicas no

ciberespaço a partir da compreensão do seu mecanismo de funcionamento

dos sistemas computacionais. Possibilitar a produção e o compartilhamento

de mídias, informações e novos conhecimentos. Aplicação de conhecimentos

digitais no ambiente de trabalho, melhorando o desempenho e otimizando

recursos. Espera-se que o estudante seja apresentado ao mundo digital e

virtual, dominando as noções básicas das tecnologias de informação e

comunicação.



Aliada às competências gerais e às habilidades da Base, o ementário aqui

proposto visa auxiliar a implementação do que estabelece a 5ª competência

geral: “Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva” (BRASIL, 2017).

As temáticas da cultura digital devem ser trabalhadas sempre de forma

articulada com os componentes curriculares da Base Nacional Comum e com

as temáticas propostas para o 1º segmento, sobretudo com o Mundo do

Trabalho.

OBJETIVOS GERAIS
EIXO: CULTURA DIGITAL

● Apropriar-se das ferramentas tecnológicas existentes em seu universo;

● Reconhecer o funcionamento de sistemas de informação;

● Aplicar protocolos de segurança e privacidade em ambientes virtuais;

● Analisar as tomadas de decisão sobre usos da tecnologia e suas relações

com a sustentabilidade;

● Apresentar conduta e linguagem apropriadas ao se comunicar no

ambiente digital, respeitando a ética e a diversidade;

● Analisar problemas sociais de sua cidade ou estado a partir de ambientes

● digitais, propondo soluções;

● Comparar sistemas de informação do passado e do presente,

considerando questões de sustentabilidade econômica, política e social.

EIXO: TECNOLOGIA DIGITAL

● Conhecer a arquitetura básica de um computador;

● Compreender fundamentos básicos do funcionamento da internet;



● Aplicar os conhecimentos adquiridos em situações diárias.
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