Prof. JC na NET

A vida moderna extrapolou os limites físicos e agora se espalha pela net: é a vida cibernética.
Nesse novo universo de bits nossas identidades se constróem em redes sociais, blogs, fóruns
e sites. Nossa identidade passa a ser a "marca" pela qual somos conhecidos, seja um nome,
um apelido ou um avatar. Nossa importância se mede pelo número de citações do Google e
nossa imortalidade dura o tempo que durar os bits cravados nos HDs dos servidores
espalhados pelo planeta em lugares incertos, redes confusas e domínios desconhecidos.

Seja como for, e esteja onde estiver, minha existência cibernética pode ser constatada nos
links abaixo:
1.
2.
1.
2.
3.
4.

Meu portal: http://www.profjc.net
Meus blogs:
Aprendendo a ensinar: http://aprendendoaensinar.blogspot.com
Professor digital: http://professordigital.wordpress.com
Física com sabor: http://fisicacomsabor.blogspot.com
Nave escola - Diário de Bordo: http://navescola.blogspot.com
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5. Meu Twitter: http://www.twitter.com/profjc
6. Meu Canal no YouTube: http://www.youtube.com/profjc
7. Meu espaço no SlideShare: http://www.slideshare.com/profjc
8. Meu canal de TV por streamming: http://justin.tv/profjc
9. Minha rádio na net: http://blip.fm/profjc
10. Meu espaço no Orkut:
1. Meu profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=17755863577538891646
2. Comunidade Educadores: http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=13819
3. Profs. da Neuza Nazatto: http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=283442
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4. Meu facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=1221803476&amp;ref=nf
5. Meu Spaces: http://profjc.spaces.live.com/
6. Minhas listas do Yahoo:
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1. Conversa de Botequim: http://br.groups.yahoo.com/group/Conversa_de_Botequim/
2. Professores da Neuza Nazatto: http://br.groups.yahoo.com/group/professores_nazatto/
3. Profs. de Física de Americana: http://br.groups.yahoo.com/group/profs_fisica_americana

4. Profs. de Física do EM: http://br.groups.yahoo.com/group/Profs_de_Fisica_do_Ensino_
Medio_SP/
5. Minhas listas no Google Grupos:
1. Informática na Escola: http://groups.google.com.br/group/Informatica-na-Escola
2. Professores de Física: http://groups.google.com.br/group/Professores-de-Fisica
3.
4.
1.
2.
3.

Minha galeria pública no Picasa: http://picasaweb.google.com.br/profjc
Contatos P2P:
MSN: profjc2005@hotmail.com
Skype: profjc
GoogleTalk: profjc

4. Contatos por e-mail:
1. Por esse portal: Contato
2. GMail: profjc@gmail.com
3. Mais aproximadamente 50.000 chances de me encontrar na Web digitando no Google a
frase de busca: "Prof. JC" OR "José Carlos Antonio"
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