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Educomunicação  é  um  campo  de  ações  voltadas  a  utilizar  a  educação
aliada  à  tecnologia  para  melhorar  a  capacidade  de  expressão  dos  alunos,
desenvolver sua capacidade comunicativa e trabalhar a democracia e a sociedade
em sala  de  aula.  A  criação das  oficinas  amplia  a  noção de educação dos  alunos,
trazendo novas experiências que vão atingir  não somente a formação acadêmica
do  mesmo,  mas  também  os  próprios  participantes,  geralmente  crianças  e
adolescentes.  As  oficinas  geralmente  são  a  primeira  experiência  do  aluno  com a
docência,  invertendo  os  papéis  e  colocando-o  na  posição  de  professor.  É
interessante  que  o  aluno  durante  sua  formação  tenha  experiências  ligadas  à
docência,  pois  essa  inversão  de  papel  professor-aluno  permite  explorar  diversas
possibilidades no meio.  O aluno de Sistemas e Mídias Digitais (SMD) tem contato
amplo com tecnologias digitais, permitindo a união de conceitos sobre a tecnologia
em si  e  o  meio  digital,  tendo uma preparação  multidisciplinar  que  busca  obter  o
domínio  de  diferentes  habilidades  de  programação,  design,  audiovisual,  entre
outras.  Durante  a  formação,  essas  habilidades  são  trabalhadas  na  criação  de
diversos  aplicativos  multimídias  que  muitas  vezes  possuem  ligação  com  a
educação e podem servir de suporte a professores e educadores. No processo de
criação  de  uma  oficina  educomunicativa,  o  aluno  aprende  conceitos  de
Educomunicação e meios de aliar todo o conteúdo visto em sala com novas formas
de  aprendizado,  envolvendo  ferramentas  comunicativas.  O  processo  de
desenvolvimento das oficinas será avaliado através de um estudo de caso onde se
observará desde as fazes iniciais de planejamento até o dia de execução. Com isso
espera-se que o aluno aprimore suas experiências práticas de docência usando os
recursos  educomunicativos  propostos  bem  como  o  pensamento  crítico  e  social
desenvolvido a partir das oficinas dadas.
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