Quem somos?

Na verdade o correto seria dizer "Quem sou", pois todo esse site, os blogs e outras
ferramentas que disponibilizo (como cursos em EAD para meus alunos e interessados) não
têm parceria ou patrocínio de nenhuma instituição pública ou privada. Ou seja, esse é um
trabalho solitário de um professor que não pretende passar seus dias apenas reclamando da
vida e das pessoas, mas ao invés disso arregaça as mangas e faz acontecer.

Este Cantinho já existe há vários anos (veja a "História do Cantinho") e continuará existindo
enquanto eu puder atualizá-lo, pagar os custos para mantê-lo e não for impedido de fazê-lo.
Ele é voltado essencialmente para meus alunos e colegas de profissão e têm a pretensão de
ser uma ferramenta útil para ambos (veja o link "Missão, visão e valores").

Eu sou professor de Física há 30 anos, sou autor de materialo didático de Física para o Ensino
Médio e para cursinhos (comercializado na rede privada) e autor de Matemática para o Ensino
Báisco (séries iniciais), me especializei na preparação de alunos para vestibulares (embora eu
creia que o vestibular seja uma das maiores aberrações que criamos nesse país), tenho
experiência com ensino vivencial (baseado em aulas práticas no laboratório de física) e atuo
esporadicamente na formação de professores de Física da rede pública paulista a convite da
CENP e na formação de professores para o uso pedagógico das TICs. Em 2010 fui um dos
professores tutores da Escola de Formação de Professores do Estado de São Paulo, atuando
na formação inicial dos professores ingressantes na carreira pelo concurso público daquele
ano.

Trabalho também com informática educacional há 19 anos; fui editor de uma coluna de
Informática Educacional por 10 anos; desde 2005 faço parte da equipe de formadores de
professores do Cenpec, atuando no Educarede; entre 2004 e 2007 fui um dos gestores no
projeto "Coisas Boas", que envolveu milhares de escolas públicas paulistas; entre 2008 e 2009
fui responsável pela formação no Brasil de professores dinamizadores para o projeto Aulas
Fundação Telefônica (FT/SEE-SP/Cenpec-EDUCAREDE); em 2008 e 2009 trabalhei também
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com a formação de professores em várias cidades paulistas no projeto Parceiros de
Aprendizagem (Microsoft/Instituto Crescer + diversas Secretarias Municipais de Educação);
atuei como palestrante em diversos eventos relacionados à Educação e uso pedagógicos das
TICs; escrevo regularmente em meus 4 blogs, dos quais um é voltado especificamente para as
TICs; publico artigos sobre esse tema em revistas ligadas à área de educação e TICs e tenho
várias outras atuações na área.

Atualmente sou assessor técnico-pedagógico em EAD para o programa FORMARE (Fundação
Iochep) e administrador da plataforma EAD/Moodle; presto serviços de assessoria para redes
particiulares de Ensino Médio e cursinhos; atuo na área de EAD com diversas empresas e
fundações; esporadicamente dou palestras e presto assessorias ligadas à educação e ao uso
das TICs; atuo intensamente na Internet e sou professor efetivo do cargo de Física na rede
pública paulista, atuando em sala de aula no Ensino Médio.

Na Internet eu mantenho este portal (Cantinho do Prof. JC), quatro blogs (um sobre Física, um
sobre TICs, um sobre Educação em geral e um sobre o cotidiano da minha escola); possuo
duas comunidades no Orkut, quatro listas de discussão no Yahoo e duas no Google.

Tenho mulher, dois filhos, um cachorro, dois passarinhos e diversos peixinhos (que nunca
contei), além de várias plantinhas. E me sobra tempo para todos eles (apesar dos meninos
sempre quererem mais).

(*) Detalhes sobre o meu currículum podem ser obtidos no link "Curriculum resumido".
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