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Avaliação educacional – Pesquisa de impacto
Inúmeros projetos da área de educação carecem de avaliação de seus resultados.
Cursos, vídeos, participações em ambientes colaborativos na web, livros,
enfim, todos os meios utilizados atingem, dependendo das especificidades de
cada projeto, milhões de expectadores, comunidades inteiras, trabalhadores
em qualificação, alunos e professores. Mas esse processo comunicativo está
a serviço de ações pedagógicas que têm objetivos específicos. A questão é:
que resultados trouxeram? O aluno aprendeu mais e melhor? Os professores
apropriaram-se dos conteúdos trabalhados de modo que melhorassem
suas dinâmicas e conteúdos? Buscando responder tais perguntas, o Núcleo
Educação Cultura alia-se ao Cultura Data para realizar pesquisas nos
contextos de interesse de nossos parceiros.

Eventos
A competência acumulada na Fundação Padre Anchieta por meio das
atividades de sua emissora, a TV Cultura, tem sido canalizada pelo Núcleo
Cultura Educação para a produção de eventos de formação. Os eventos
podem ser filmados e editados com qualidade televisiva e transmitidos em
programas especiais, na grade de programação da TV Cultura, ou distribuídos
às instituições parceiras para serem utilizados em capacitações de professores
do sistema de ensino da cidade ou outras instâncias. Esse foi o caso, por
exemplo, do Seminário Olhares à Educação, dedicado aos professores da rede
municipal da cidade de São Paulo, que reuniu mais de 2.500 professores
durante dois dias no Anhembi, ocasião em que foram debatidos relevantes
temas educacionais de interesse da escola pública, por meio de dinâmicas
diferenciadas, como os talk-shows mediados por Heródoto Barbeiro. O
Seminário foi complementado por apresentações culturais e artísticas.

Programas televisivos
O Núcleo Cultura Educação formata, desenvolve e produz programas
televisivos que visam o entretenimento, a formação de jovens e educadores, a
complementação didática pedagógica, a promoção de projetos educacionais,
a divulgação de campanhas culturais e educativas. Esses programas são
planejados e formatados articuladamente com parceiros do setor público,
privado e terceiro setor, entre eles Ministérios, Secretarias de Educação,
Fundações, Organizações nacionais e internacionais. Vários desses programas
ganham espaço de exibição na grade televisiva da TV Cultura e outras TVs.

Documentários
Têm sido encomendados ao Núcleo Cultura Educação documentários que
investiguem e divulguem temas, histórias, debates sobre assuntos candentes
da Educação. Por meio de reportagens, roteiros documentais e entrevistas,
produzem-se programas de natureza artística e cinematográfica que são
distribuídos em escolas ou divulgados em grandes redes televisivas, como por
exemplo os documentários sobre “Heliópolis, Bairro Educador” e “Escola
Pública, Escolha Pública”, que relatam as conquistas e desafios da Educação
Pública em São Paulo.
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O Núcleo Cultura Educação, da Fundação Padre
Anchieta, coloca à disposição de organizações
privadas e públicas a expertise de comunicação
da TV e Rádio Cultura e de suas múltiplas mídias
para a elaboração de produtos e serviços de alto
nível destinados a projetos educacionais.
Dentre eles, destacam-se:
Livros, publicações e outros materiais impressos
Vídeos
Programas televisivos
Documentários
Vídeojogos e outros jogos educativos
Eventos
Internet e plataforma colaborativa
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CULTURA É EDUCAÇÃO - PRODUTOS E SERVIÇOS

Desde 1969, a Fundação Padre Anchieta, por meio
da TV e Rádio Cultura, oferece uma programação
que utiliza a melhor tecnologia da comunicação, um
trabalho reconhecido e premiado internacionalmente.
Agora, essa expertise está à disposição de
organizações privadas e públicas.
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PRODUTOS MULTIMÍDIA : CDS, DVDS & MATERIAL
IMPRESSO: LIVROS, CATÁLOGOS, FOLHETOS, APOSTILAS,
C A R TA Z E S : SITES 8 S E M I N Á R I O S , CICLOS DE
DEBATES, W O R K S H O P S , E N C O N T R O S , CONGRESSOS
7 DOCUMENTÁRIOS 8 CURSOS CURRICULARES E
ESPECIAIS DE CURTA, MÉDIA E L O N G A D U R A Ç Ã O
& PROJETOS PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA 7
FORMAÇÃO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
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A Fundação Padre Anchieta
oferece sua competência em
tecnologia da comunicação, reconhecida e
comprovada pela TV e Rádio Cultura,
para a criação, desenvolvimento e
implemenação de projetos educacionais.

Livros, publicações e outros materiais impressos
O Núcleo Cultura Educação edita e publica livros que relatam processos
educacionais e formativos de professores, gestores, alunos e da comunidade
educativa. São produzidos também livros de apoio à didática para redes
públicas, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino técnico.
Seus conteúdos são definidos pelas instituições públicas e tratados de modo
multimídia pelos nossos autores, em parceria com especialistas. Seu uso é
sempre integrado com outras mídias como vídeos, sites ou jogos.

Vídeos
Os vídeos formatados e produzidos pelo Núcleo Cultura Educação atendem a
uma demanda específica de formação. Tais vídeos podem ser disponibilizados em
diversas mídias, como DVDs, portais web e canais de TV fechados ou abertos,
permitindo ao usuário acessar seu conteúdo sob demanda, em local e horário
adequados a sua formação. Os conteúdos dessa obra audiovisual são definidos a
partir da necessidade determinada pelos parceiros e clientes. Tais produtos têm sido
realizados junto à TV Justiça e às Secretarias Estaduais de Educação.

Internet e plataforma colaborativa
A Fundação Padre Anchieta tem se destacado pelas iniciativas de utilização das
novas mídias, especialmente internet e tecnologia mobile, como instrumento
de comunicação articulado aos seus meios tradicionais. O Núcleo Cultura
Educação desenvolve diversos sites em projetos sob sua responsabilidade que
oferecem suporte e extensão das experiências de aprendizagem do público-alvo de cada iniciativa. O conceito de sites educacionais desenvolvidos
pelo Núcleo Cultura Educação pressupõe a integração de seus conteúdos e
dinâmicas com os demais materiais utilizados no projeto, como impressos
e vídeo. É o caso, por exemplo, do site de Qualificação Profissional da
SERT, que, além de disponibilizar cópias digitais dos demais materiais do
curso (apostilas e vídeos), amplia os conteúdos com suas webginacanas; ou,
então, do Sistema de Gestão da Aprendizagem, uma plataforma colaborativa
informatizada desenvolvida para os cursos a distância, oferecidos pelo Banco
do Povo, outra iniciativa da mesma Secretaria de Estado, cuja manutenção e
tutoria são de nossa responsabilidade.

Videojogos e outros jogos educativos
Além dos formatos habituais de vídeo, o Núcleo Cultura Educação também
desenvolve propostas inovadoras que resultam de seu permanente trabalho
de prospecção de novas linguagens e materiais. O videojogo é um exemplo
desse esforço. Sua narrativa é organizada como uma novela em que, ao final
de cada capítulo, a turma de alunos, mediada pelo professor, deve tomar uma
decisão que influenciará na continuidade da trama. Esse produto oferece à
cena pedagógica uma proposta motivadora que estimula o desenvolvimento
de diversas competências interpessoais e intrapessoais, como a capacidade de
abordar lógica e sistematicamente um problema, a capacidade argumentativa,
o respeito às opiniões divergentes, a capacidade de tomada de decisão
individual e em grupo, entre outras.
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