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RESUMO 

 

Este trabalho monográfico de conclusão de curso da Pós-Graduação em Informática 

na Educação do Instituto Federal do Espírito Santos tem por finalidade pesquisar as 

contribuições que o governo do município de Guarapari, Estado do Espírito Santo, 

tem oferecido aos docentes no sentido de prepará-los para utilizarem com 

autoridade a informática e em especial o computador como meio didático e 

pedagógico. Com essa visão, percebemos que o Governo Federal tem 

proporcionado condição de as prefeituras equiparem suas escolas com sala 

multifuncionais e laboratório de informática por meio do Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional (PROINFO). Com a aplicação desse programa em nossas 

escolas houve a necessidade de capacitar os professores para utilizarem esse 

recurso de forma segura, consciente e sendo o intermediador entre o aluno e o 

computador. A prefeitura então criou o Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) 

com o objetivo de capacitar todos os docentes que desejassem descobrir as 

maravilhas deste mundo novo. Assim, buscamos dentro da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental (EMEF) Eliziário Lourenço Dias, os docentes que ingressaram 

no curso de capacitação ministrado no NTE e que passaram a utilizar as TICs – 

Tecnologias de Informação e Comunicação disponíveis na instituição como recurso 

didático. Em uma pesquisa qualitativa buscou-se subsídios para a concretização 

desse trabalho utilizando-se de embasamentos teóricos de autores conceituados 

que possibilitou uma comparação entre teoria e prática buscando encontrar uma 

harmonia entre as duas partes. Na atualidade, o ser humano não pode mais viver 

sem que a tecnologia esteja presente em seu dia a dia. Essa realidade tende a ser 

cada vez mais abrangente, pois com a introdução das tecnologias no cotidiano 

humano, a vida tornou-se mais rápida, as informações mais precisas e atualizadas. 

A educação tem proporcionado mecanismos que tem facilitado ainda mais o 

processo de ensino e aprendizagem, além de promover a interação entre os vários 

usuários das redes sociais. Desta forma, foi com satisfação que percebemos que ao 

final da pesquisa, os professores observados estavam utilizando as TICs com 

segurança e proporcionando aulas diferenciadas aos seus alunos. 

Palavras-chave: Tecnologia da informação. Informática na educação. Professores - 

Formação. Comunicação e tecnologia. 



 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to investigate the contributions that the government of the city of Guarapari, 

State of Espírito Santo, has offered to teachers in order to prepare them to use with the 

authority information technology and especially computers as pedagogical and didactic 

means. With this view, we can notice that the federal government has provided conditions for 

the local governments to equip their schools with multifunctional rooms and computer lab 

through the National Program of Educational Technology (PROINFO). With the 

implementation of this program in our schools, it was necessary to empower teachers to use 

this resource in a safe, conscious manner and being the intermediary between the student 

and the computer. The city government then created the Center for Educational Technology 

(NTE) to support all teachers wishing to discover the wonders of this new world. Thus, we 

sought within the Municipal School of Basic Education (EMEF) Eliziário Dias Lourenço, the 

teachers who had joined the training course taught in NTE and started using ICTs - 

Information and Communication Technologies available in the institution as a teaching 

resource. In a qualitative study we sought to find elements for the realization of this work 

using theoretical base of reputable authors that enabled a comparison between theory and 

practice trying to find harmony between the two parties. Nowadays human beings cannot live 

without technology being present in their day-to-day. This reality tends to be increasingly 

widespread since the introduction of technology in everyday human life has become faster, 

information more accurate and updated. Education has provided mechanisms that have 

further facilitated the process of teaching and learning, besides  promoting interaction among 

multiple users of social networks. Thus we were pleased to see that at the end of the study, 

the observed teachers were using ICTs safely and delivering differentiated lessons to their 

students. 

 

Keywords: Information technology. Computers in education. Teachers - Training. 

Communication and technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade moderna sofre profundas mudanças e transformações impulsionadas 

pelos avanços e inovações no desenvolvimento tecnológico em diversas áreas. 

Dentre elas, duas têm causado significativo impacto sobre o modo de vida das 

pessoas: a Computação e as Telecomunicações. Há uma carga de informações 

cada vez maior, decorrente da presença maciça das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs). Hoje, os computadores estão por toda parte, conectados a 

sistemas de redes, dentre elas a internet.  

O acesso ao conhecimento jamais esteve tão disponível; informações, negócios, 

curiosidades que possibilitam a inovação, a interação, a troca e a pesquisa em 

inúmeros segmentos da sociedade e do conhecimento humano, circulam por esta 

imensa teia global, entre milhões de usuários, a uma grande velocidade e em tempo 

real. Os efeitos dessas transformações são perceptíveis em todos os setores da 

sociedade, tanto do ponto de vista econômico, quanto político e social.  

Assim, a inspiração deste trabalho tem como referência a própria prática na área da 

educação, não como docente, mas como secretária escolar vivida pela autora no 

cenário da escola nos últimos nove anos, que, de uma forma diferenciada, tem 

colaborado para capacitação dos profissionais da educação na utilização das TICs 

como recurso didático metodológico na informática educativa.  

Nesse tempo de experiência profissional, muitos foram os questionamentos e 

incompreensões percebidas pela autora dentro do universo escolar, particularmente, 

no universo da escola pública, com relação ao uso adequado das TICs. Nessa, 
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pode-se identificar dúvidas, dificuldades, deslumbramentos, seduções, dentre outros 

posicionamentos diante da entrada da informática na escola. 

De tudo que se percebeu nesse processo empírico, a questão mais forte e que 

desencadeou uma necessidade de aprofundamento nos estudos e um olhar mais 

sistematizado sob a forma de uma pesquisa foi a de entender uma situação nova 

que se iniciou no ano de 2006 e se revela nesse momento específico resultante de 

ações políticas do Governo ao instalar laboratórios de informática em muitas escolas 

públicas na cidade de Guarapari, estado do Espírito Santo, o que despertou uma 

necessidade dos docentes que atuam na rede, buscarem capacitação para uso dos 

mesmos.  

Diante da efetivação do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) 

criado pela Portaria nº 522/MEC, de 09 de abril de 1997, com o objetivo de promover 

o uso pedagógico das TICs na rede púbica de Ensino Fundamental e Médio, muitas 

escolas do município de Guarapari, estado do Espírito Santo, assim como em todo o 

Brasil, tiveram suas sala de informática equipadas e preparadas para receber os 

alunos, entretanto, não foram inicialmente utilizadas por não haverem profissionais 

capacitados para utilizarem essas tecnologias (BRASIL, 1997). 

Desde então o governo municipal tem investido em capacitação de profissionais 

para fomentar a utilização desses recursos nas escolas municipais. Foi então criado 

o Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) onde são oferecidos cursos de 

capacitação para profissionais da educação. A prioridade do NTE é a preparação de 

docentes, ficando a formação dos outros profissionais que atuam na educação 

vinculados a desistências dos docentes para então ser disponibilizado uma vaga. 
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Sabe-se que a Secretaria Municipal de Educação implantou um projeto para 

capacitar professores com cursos presenciais gratuitos para utilização dos recursos 

tecnológicos na educação de forma adequada. Esse programa teve início de 2006, 

entretanto, só foi implantado com efetiva propaganda e abertura de vagas para 

todos os interessados a partir de 2011, assim, vários profissionais da educação que 

foram treinados por intermédio desse programa já estão utilizando com desenvoltura 

as TICs. 

Assim, nossa pesquisa está voltada para o levantamento dos cursos que foram 

ofertados nesses dois anos de funcionamento do NTE para os professores da rede 

municipal de Guarapari para que esses pudessem aplicar os conhecimentos 

adquiridos nas salas de informática que foram implantadas nas escolas bem como 

os demais equipamentos eletrônicos disponíveis após a iniciação da capacitação 

oferecida pelo governo municipal.  
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2 UM MUNDO NOVO 

 

Diante de tantos avanços tecnológicos torna-se fundamental a preparação pessoal 

para conviver em sociedade e acompanhar a inserção das TICs em nosso cotidiano. 

Desta forma, não poderia ser diferente com relação aos profissionais da educação. 

Nosso sistema educacional tem preparado, ainda que lentamente, nossos alunos 

para estarem aptos a utilizarem as TICs de forma adequada e assim os professores 

têm a obrigação de caminhar junto com seus alunos. 

Sabemos que o domínio da utilização das TICs pelo professor não é algo fácil de 

alcançar. Nesse processo existem alguns entraves que podem podar o desejo de 

utilizar a tecnologia, levando o professor a buscar uma qualificação para, 

primeiramente, ser introduzido nesse mundo novo e, posteriormente, dominá-lo para 

que possa utilizá-lo como apoio ao processo ensino-aprendizagem de seus alunos. 

A utilização de celulares, DVDs, caixas eletrônicos entre outras formas de 

tecnologias torna-se um processo natural para de convívio na sociedade moderna, 

inclusive para o professor, pois esses recursos são essenciais e indispensáveis para 

o bom andamento do cotidiano. 

Quando nos reportamos ao uso específico do computador, pode-se afirmar quea 

maior parte dos professores, que atuam no município onde essa pesquisa foi 

realizada, iniciou sua vida profissional em uma época em que a informática era 

pouco difundida na área educacional e por isso ficaram defasados em relação às 

novas tecnologias e somente quando é estritamente necessário é que buscam 

instrução para utilização do mesmo. Entretanto, entre os alunos adolescentes e 

jovens essa realidade muda, pois possuem a curiosidade natural da idade levando-

os desde cedo a dominarem a máquina. 

Todavia, ao iniciar esse projeto de pesquisa, verificou-se um interesse crescente por 

parte dos professores em estarem buscando meios para utilizarem o computador 

com mais habilidade. 
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O avanço das tecnologias e o uso em massa da internet são fatores que 

impulsionam o professor a buscar essa capacitação, pois entende que estamos 

conectados, pela internet, com o mundo todo e esse fato proporciona ao aluno uma 

interação e conhecimentos dos mais variados, muito mais abrangente do que os 

livros didáticos disponíveis nas escolas. 

Outro fator importante para o professor é a facilidade e a diversidade de pesquisa de 

conteúdos enriquecedores para suas aulas, a forma limpa e econômica de 

apresentar uma atividade digitada e impressa, a forma rápida de partilhar uma 

informação, em se tratando de nível médio e superior, por meio de blogs, ou seja, o 

computador vem facilitar e aprimorar o trabalho pedagógico. Aqui vale lembrar que 

nem toda informação obtiva na internet pode ser confiável, então cada vez mais a 

participação do professor e importante no sentido de ajudar aos alunos na seleção 

de informações pertinentes e fidedignas. 
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3 A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA O USO DA INFORMÁTICA 

 

Assim, para o uso adequado de todos esses recursos, deve haver uma capacitação. 

Mas, não deve ser apenas de forma básica, apenas saber utilizar o computador. O 

professor deve ser capacitado para ter essa prática contextualizada em seu fazer 

pedagógico. 

Nesse sentido Valente escreve que: 

[...] a formação desse professor envolve muito mais do que provê-lo com 
conhecimento sobre computadores. O seu preparo não pode ser uma 
simples oportunidade para passar informações, mas deve propiciar a 
vivência de uma experiência que contextualiza o conhecimento que ele 
constrói. É o contexto da escola, a prática dos professores e a presença dos 
seus alunos que determinam o que deve ser abordado nos cursos de 
formação. Assim, o processo de formação deve criar condições para o 
docente construir conhecimento sobre as técnicas computacionais, entender 
porque e como integrar o computador na sua prática pedagógica, e ser 
capaz de superar barreiras de ordem administrativa e pedagógica, 
possibilitando a transição de um sistema fragmentado de ensino para uma 
abordagem integradora de conteúdo e voltada para a resolução de 
problemas específicos do interesse de cada aluno. Dessa forma, o curso de 
formação deve criar condições para que o professor saiba recontextualizar o 
aprendizado e as experiências vividas durante a sua formação para a sua 
realidade de sala de aula, compatibilizando as necessidades de seus alunos 
e os objetivos pedagógicos que se dispõe a atingir (VALENTE, 1999, p. 2). 

Desta forma, o professor terá segurança em utilizar-se do computador como 

ferramenta de apoio para uma educação de qualidade. 

Não podemos negar que ainda encontramos professores que são contrários ao uso 

do computador na escola como ferramenta de apoio ao processo de ensino 

aprendizagem, entretanto, esse fato não é causa para desmotivar aqueles que são à 

favor de tal processo. 

Aqueles que entenderam a importância desse fato sabem que não é apenas equipar 

escolas com sala de informática para os alunos aprenderem a utilizar o computador, 

mas, sim, que o computador sirva como recurso para o professor facilitar o 

aprendizado dos alunos nas diversas disciplinas, como matemática, português, 

geografia, ciência etc. 

Com essa compreensão, o professor tem buscado formas de se capacitar para 

alcançar um aperfeiçoamento. Todavia, para serem alcançados os objetivos dessa 
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busca, deve haver uma parceria entre o sistema educacional e a própria escola de 

atuação do professor. O Sistema deve proporcionar curso de capacitação e a escola 

de atuação deve proporcionar oportunidade para treinamento do aprendizado 

adquirido, pois sem a prática não há o aperfeiçoamento. 
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4 A POLITICA DE CAPACITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI 

 

O governo federal tem proporcionado condição às prefeituras de equiparem suas 

escolas com sala multifuncionais e laboratório de informática por meio do Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO).  

Com a aplicação desse programa nas escolas do município de Guarapari houve a 

necessidade de capacitar os professores para estarem utilizando-se desse recurso 

de forma segura, consciente e sendo o intermediador entre o aluno e o computador. 

A prefeitura então criou o Núcleo de Tecnologia Educacional para proporcionar aos 

professores da rede pública um curso de capacitação para utilização das TICs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

5 O NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL – NTE 

 

O Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) é a estrutura descentralizada, de nível 

operacional, do PROINFO, vinculada a uma secretaria estadual ou municipal de 

educação e especializada em TICs aplicada à educação, cumprindo as seguintes 

funções básicas (BRASIL, 1997). 

a) Capacitar professores e técnicos das unidades escolares de sua área de 

abrangência. 

b) Prestar suporte pedagógico e técnico às escolas (elaboração de projetos de uso 

pedagógico das TICs, acompanhamento e apoio à execução, etc.). 

c) Realizar pesquisas e desenvolver e disseminar experiências educacionais. 

d) Interagir com as Coordenações Regionais do PROINFO e com a Coordenação 

Nacional do Programa no Ministério da Educação (MEC), no sentido de garantir a 

homogeneidade da implementação e o sucesso do Programa. 

Os NTE são unidades dotadas de infraestrutura de informática e comunicação, que 

reúnem equipes de educadores e especialistas em tecnologia de hardware e 

software. Os profissionais que trabalham nos NTE são, especialmente, capacitados 

pelo PROINFO para auxiliar as escolas em todas as fases do processo de 

incorporação e uso pleno das novas tecnologias, em atividades didático-

pedagógicas. 

Para isso, cada NTE deve desenvolver as seguintes ações específicas: 

 Sensibilizar e motivar dirigentes e professores das escolas no sentido da 

incorporação das tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino 

e aprendizagem. 

 Capacitar e reciclar professores e equipes administrativas das escolas. 

 Apoiar o processo de planejamento e gestão de uso das tecnologias nas 

escolas. 
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 Dar assessoramento pedagógico ao uso das TICs no processo ensino-

aprendizagem. 

 Apoiar a resolução de problemas técnicos decorrentes do uso do computador 

nas escolas. 

 Realizar acompanhamento e avaliação local do processo de incorporação da TI 

no processo didático-pedagógico. 
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6 O NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EM GUARAPARI 

 

O Núcleo de Tecnologia Educacional pertence à Secretaria Municipal de Educação 

de Guarapari, foi aprovado e homologado em 2010, pelo projeto enviado pela Sra. 

Michella Bicalho Sandrini, coordenadora da época. A inauguração do espaço próprio 

foi em 06 de setembro de 2011, mas antes disso as atividades já se iniciaram, com 

contratação de pessoal, acompanhamento pedagógico nas escolas, reuniões 

periódicas e planejamentos de formação. 

O NTE de Guarapari objetiva proporcionar aos professores a vivência com o uso das 

tecnologias na educação, em especial o computador e a rede internet, e possibilitar-

lhes o uso de alguns programas, dando-lhes a oportunidade de utilizá-los com os 

alunos. 

Sabe-se que formação inicial do professor, muitas vezes, não os prepara para a 

utilização da informática, cabe, então, aos dirigentes educacionais propiciar 

capacitações que levem a reflexão sobre o impacto da entrada dos computadores 

nas escolas e assim surge a função do NTE. 

Sabendo que a capacitação deve contemplar tanto os recursos técnicos quanto o 

educacional, o NTE busca instigar seus inscritos, pois entende que não é preciso ser 

um “expert em informática” para começar a integrar a informática educativa ao 

cotidiano do trabalho escolar. O técnico e o pedagógico podem ser construídos 

juntos, um dando suporte para o outro. “O domínio das técnicas acontece por 

necessidade e exigência do pedagógico e as novas possibilidades técnicas criam 

novas aberturas para o pedagógico” (VALENTE,2003,p.22). 

Assim, os cursos disponibilizados enfatizam a construção de um processo ensino-

aprendizagem que envolva diretamente uma relação de troca entre professor e 

aluno, que o leve ao aprender a aprender, ou seja, estimular no aluno a estruturação 

de uma série de habilidades que lhe proporcione a oportunidade de atuar como 

sujeito produtivo e participativo no seu meio social. 

Nos cursos de formação e nas reuniões trimestrais com os professores de 

Tecnologia Educacional são discutidas questões relacionadas à inserção das 
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tecnologias na escola, mecanismos de aprendizagem utilizando os computadores, a 

TV e o vídeo, intervenção pedagógica, dentre outros assuntos relativos ao ensino-

aprendizagem, tendo como foco o trabalho do professor na escola. 

A primeira formação disponibilizada pelo NTE e com certificação pela SEMED foi em 

março de 2011 com o curso de Linux Educacional 3.0 em EaD pela plataforma 

PROINFO, este curso foi iniciado com os professores que atuavam nos laboratórios 

de informática da rede municipal e em seguida foram abertas novas turmas, 

direcionado a todos os funcionários da rede. Este curso foi tutoriado por apenas uma 

multiplicadora com o suporte de um coordenador. Nosso município foi o primeiro a 

lançar este curso do Linux Educacional pela plataforma do MEC em âmbito 

Nacional. 

Atualmente, o NTE tem cerca de 40 Professores em Tecnologia Educacional, 

localizados nas escolas da rede em um total de 57 instituições de ensino. Possui em 

média 30 laboratórios de informática em pleno funcionamento e 07 inativos na 

Educação do Campo, por falta de profissional que tenha interesse em se deslocar 

para essas áreas. 

Os laboratórios da área urbana, são equipados com Projetor PROINFO, que possui 

computador acoplado e 9 máquinas com 18 monitores, atendendo até 25 crianças 

por turma, já na educação do campo, o laboratório possui 1 máquina com 5 

monitores, tendo uma prática diversificada e de acordo com cada demanda. 

Os planejamentos do professor regente com o professor da tecnologia são 

recomendados e orientados pelo setor do NTE para que seja o mais próximo 

possível e com total apoio do Pedagogo da escola, pois é ele o profissional que vai 

intervir na integração do conteúdo escolar do regente de classe ao planejamento do 

professor do laboratório para o uso das novas tecnologias dentro do conteúdo 

proposto, para que assim a temática conteudista seja trabalhada de forma 

motivadora, moderna e lúdica. 

A utilização dos softwares é livre e avaliado pelo próprio professor de tecnologias 

educacionais, seu uso de feito de acordo com a demanda, nível dos alunos e 

apropriação dentro do conteúdo proposto. 
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A equipe atual é formada por um coordenador técnico, duas multiplicadoras e uma 

coordenadora pedagógica. 
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7 CURSOS OFERTADOS 

 

Após a capacitação dos professores que atuavam nos laboratórios de informática da 

rede municipal, no segundo semestre, iniciou-se a formação da Introdução à 

Informática Digital (40h) direcionado para os professores em sala de aula. Nessa 

formação houve grandes dificuldades, pois além de não ter tido tempo hábil para 

conhecimento do curso, houve grande impacto ao constatar que muitos dos 

cursistas inscritos não tinham noções básicas de informática para aprender de forma 

significativa às propostas dos módulos.  

Diante desta situação, foi projetado para uma próxima oportunidade o Curso Básico 

em Informática tendo como público-alvo, professores da rede municipal que não 

tinham conhecimento nenhum na área. Tal processo se desenvolveu de forma 

gratificante e satisfatória, causando surpresa quanto à quantidade de professores 

que ainda necessitavam serem capacitados para utilizarem as TICs. 
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8 PÚBLICO-ALVO 

 

As formações disponibilizadas pelo NTE são destinadas, prioritariamente, aos 

professores atuantes nos laboratórios de informática, assim como vagas aos 

professores municipais em geral, gestores, pedagogos e outros funcionários da rede 

em funções esporadicamente exercidas, como coordenadores de turno, assistentes 

administrativos, entre outros. Dentre os cursos citados anteriormente cada um deles, 

possui seu critério base, para que o cursista possua uma aprendizagem significativa 

e dentro da expectativa esperada para a atuação na prática pedagógica. 
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9 CAPACITAÇÕES RECENTES REALIZADAS PELO NTE 

 

No ano de 2012 o NTE de Guarapari iniciou os trabalhos de forma bem conturbada, 

havendo troca de coordenação, redução de carga horária dos professores, 

desvalorização profissional dos funcionários que atuam nos laboratórios de 

informática, causando um grande desgaste. 

Diante desta situação a prioridade era resgatar o plano inicial de trabalho com as 

escolas e a partir daí dar prosseguimento ao projeto das formações. 

Assim, foi traçado os seguintes objetivos e pode-se registrar aqui que foram 

totalmente alcançados com êxito conforme demonstrado na tabela abaixo. 

 

Tabela 1 - Levantamento dos cursos ofertados e concludentes em 2012 

 

Percebemos assim, que o objetivo inicial de regatar o trabalho com as escolas foi 

positivo o que possibilitou a oferta de mais uma modalidade de ensino. 

Ao fazermos um paralelo com o ano anterior, podemos fazer as seguintes 

demonstrações de resultados: 

 

 

 

 

 

Ano Curso Entidade Quantidade 

 
2012 

Curso Básico em Informática – 40h. SEMED 70 cursistas 
concludentes 

Linux Educacional 3.0/EAD – 140h. SEMED 56 cursistas 
concludentes 

Tecnologia na Educação: 
ensinando e aprendendo com as 
TIC – 100h. 

MEC/SEMED 60 cursistas 
concluindo 
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Tabela 2 - Quadro comparativo de 2011 e 2012 

 

De 2011 para 2012 houve um aumento de 100% na formação de mão de obra, 

assim, prevê-se que, posteriormente, será necessário um aumento na oferta de 

cursos e, consequentemente, na formação da equipe multiplicadora para atender a 

demanda de cursistas interessados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Curso Entidade Quantidade 

2011 Introdução a Informática Digital – 
40h. 

MEC/NTE 32 concludentes 

Linux Educacional 3.0/EAD – 140h. NTE 61 concludentes 

 
2012 

Curso Básico em Informática – 40h. NTE 70 concludentes 

Linux Educacional 3.0/EAD – 140h. NTE 56 concludentes 

Tecnologia na Educação: 
ensinando e aprendendo com as 
TIC – 100h. 

MEC/NTE 60 cursistas 
concluindo 
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10 DESCRIÇÃO DE RESULTADOS OBTIDOS PELOS PROFESSORES DA EMEF 

ELIZIÁRIO LOURENÇO DIAS 

 

Os questionamentos dessa problemática direcionaram a uma pesquisa de campo 

com uma amostra de profissionais da educação que atuam na EMEF Eliziário 

Lourenço Dias, visando atender alguns objetivos. 

Segundo Malheiros (2011, pg. 97): 

Ir ao campo levantar os dados significa ir ao encontro do objeto de estudo, 
sem integrar-se a ele. O estudo de campo supõe um certo afastamento do 
pesquisador em relação ao objeto, na medida em que o que almejaé 
levantar os dados no sentido de ser capaz de descrever o fenômeno, o fato 
real. [...] 

Primeiramente, é necessário contextualizar a escolha desses professores pelo 

momento histórico vivido por eles: um início de processo de implantação dos 

recursos computacionais na escola, a necessidade de acompanharem os seus 

alunos na sala de informática sendo mediadores no processo de pesquisa dos 

conteúdos programados. 

Esta pesquisa teve como foco central a investigação do processo de capacitação 

dos docentes que atuam na EMEF Eliziário Lourenço Dias e que fazem parte do 

curso do PROINFO oferecido pela Secretaria Municipal de Educação assim como a 

forma como contribuiu no fazer pedagógico de cada docente frente a ele mesmo e 

frente a seus alunos. 

A escola EMEF Eliziário Lourenço Dias fica localizada no bairro Independência, 

atende a 600 alunos em média, divididos e 13turmas da 1º ao 5º ano nos turnos 

matutino e vespertino.  

Nela, buscou-se investigar as concepções dos professores que atuam na instituição 

e que estão no curso de capacitação oferecido pelo município, sobre o uso das TICs 

na escola, focalizando-se: a compreensão que expressam sobre a sua contribuição 

como recurso/suporte/apoio ao processo de ensino e aprendizagem; a avaliação que 

fazem da própria formação no que se refere ao desenvolvimento das competências 

necessárias para o uso pedagógico das mesmas; a avaliação que fazem acerca da 



28 

 

qualidade e adequação dos processos de capacitação oferecidos e realizados pela 

Secretaria Municipal de Educação, direcionados para o uso das TICs na escola, os 

fatores que facilitam e os que dificultam o desenvolvimento do professor para 

integrar esse recurso à sua prática pedagógica. 

Os recursos utilizados foram: observação e entrevista a 100% dos docentes que 

atuam na instituição e que fazem parte da capacitação do curso do PROINFO, 

observação e entrevista com a professora de tecnologia educacional que atua na 

instituição e que teve a capacitação pelo NTE, pesquisa sobre o funcionamento do 

NTE para vivenciar a experiência de partilhar conhecimento com um colega de 

trabalho, além de embasamento teórico baseado no Programa Nacional de 

Informática na Educação - PROINFO/MEC e em autores como Valente e Oliveira, 

entre outros que possuem muito a acrescentar aos nossos conhecimentos sobre o 

assunto. 

Em observação aos professores que atuam na EMEF Eliziário Lourenço Dias, de 

início pode-se perceber a dificuldade em lidar, especialmente, com o computador, 

muitos até mesmo não sabiam como ligá-lo, onde podia ou não mexer. O medo 

inicial de fazer alguma coisa errada e danificar a máquina era grande, isso era 

expresso pelos comentários feitos pelos professores com colegas e funcionários da 

escola. 

Com a continuidade do curso, foi gratificante perceber o empenho diante de 

obstáculos a serem vencidos e a determinação em desenvolver mais uma habilidade 

em prol de um aperfeiçoamento no fazer pedagógico individual e coletivo. Isso ficou 

claro pelo desempenho dos professores que não mais apresentavam-se receosos 

frente as máquinas e na desenvoltura no lidar com os programas educacionais. 

Com o passar dos meses, aprenderam a utilizar editores de textos, planilhas de 

cálculo, fizeram cada um o seu próprio blog e postaram fotos e textos dos mais 

variados. A pesquisa para enriquecer os conteúdos das aulas foi algo que aconteceu 

naturalmente como consequência da continuidade da formação. 

Não podemos deixar de registrar que foi presenciado pela autora desse artigo, 

momentos de dificuldades de uma professora que, pode-se afirmar, se não 
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houvesse o incentivo de alguns dos colegas de trabalho e até mesmo da diretora da 

escola, essa teria desistido da capacitação. 

Nesse momento pode-se comprovar o que Oliveira (1997, p. 92) escreve: 

Para conseguir que sejam alcançados os objetivos desta busca, o professor 
não pode seguir esta trilha sozinho. É preciso que aqueles que administram 
o sistema educacional formulem estratégias que garantam ao professor 
capacitar-se para desempenhar novas funções, numa sociedade (e 
esperamos em uma escola) que assume novas feições, marcada pelo 
domínio da informação e pelos recursos computacionais. 

O incentivo da tutora do curso também foi essencial para a perseverança das 

professoras diante dos obstáculos. Percebia-se a que a mesma compreendia as 

limitações de cada cursando e procurava atendê-los dentro das necessidades 

individuais.  

Quando uma pessoa procura estabelecer algo novo para sua vida e se determina a 

conquistar aquele objetivo, o apoio daqueles que o cerca é fundamental para a 

obtenção da vitória.  

Nesse sentido, registra-se as palavras de Augusto Cury (2004, p. 17) quando afirma 

que “Para ter grandes sonhos e produzir importantes mudanças na sociedade não é 

preciso ter características genéticas superiores ou privilégios dos gênios”. 
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11 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, ao término de nossa pesquisa, podemos concluir que o fato do 

governo federal estar equipando as escolas públicas com laboratórios de informática 

é uma atitude favorável a uma oferta de ensino com mais qualidade. E o fato de 

alguns dos professores não possuírem qualificação para usufruírem desse recurso 

está sendo resolvido com curso de capacitação, sendo a cidade de Guarapari no 

Estado do Espírito Santo apenas um exemplo dentre tantas outras espalhadas por 

nosso país. 

Valente (1999) cita a importância da capacitação do professor nos cursos de 

formação e desta forma percebeu-se que desde o início da capacitação as 

professoras observadas passaram a utilizar as TICs como recurso didático e com a 

continuidade do curso, a segurança foi crescendo gradativamente. Ao 

acompanharem seus alunos à sala de informática tinham segurança para utilizarem 

a internet e direcionarem a sites apropriados para pesquisa. 

Com relação às demais TICs percebeu-se que, com o passar do tempo, não pediam 

mais ajuda para utilizarem o Datashow, passaram a ajudar seus alunos quando 

havia dúvidas com relação à utilização de algum software educacional. 

Ao se inscreverem no curso, duas das professoras sentiram muita insegurança 

afirmando que não conseguiriam chegar até o final, todavia foi notória a satisfação 

das mesmas ao concluírem o curso e ainda poderem utilizar com destreza todo o 

aprendizado adquirido. Uma das professoras já possuía uma ideia básica do que a 

esperava e assim não teve muitas expectativas ao se inscrever, mas sua satisfação 

ao concluir também foi grande. 

As professoras concordam que a capacitação é fundamental, pois no momento atual 

em que vivemos as tecnologias são essenciais para toda e qualquer prática 

cotidiana e no ambiente escolar o uso das TICs faz com que as aulas sejam mais 

interessantes e acabam por facilitar a assimilação dos conteúdos pelos alunos, em 

especial quando uma criança tem dificuldade em determinada matéria. 
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Assim, concluímos que apesar de haver grandes desafios a serem vencidos na 

realização de um trabalho de qualidade na utilização das TICs em ambiente 

educacional e ainda haver algumas resistências para aceitação do mesmo, pode-se 

afirmar que a capacitação de professores para utilização adequada desse recurso é 

possível e resulta em eficiência e segurança dos mesmos e ainda, em um ensino 

diferenciado e de qualidade sem grandes esforços. 
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APÊNDICE A – Modelo de entrevista a professores que concluíram o curso 

 

NOME:_____________________________________________________________ 

FORMAÇÃO ACADÊMICA:_____________________________________________ 

DISCIPLINA QUE ATUA:_________________________ ANO:______ 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA DOCENTE___________________________________ 

POSSUÍA CONHECIMENTO DE INFORMÁTICA ANTES DO TREINAMENTO?____ 

SE SIM, FAÇA UM RELATO BÁSICO ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

O QUE O(A) LEVOU A PROCURAR O CURSO? ____________________________ 

___________________________________________________________________ 

QUAL CURSO FEZ? __________________________________________________ 

O QUE ACHOU DO CURSO? ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

HOUVE ALTERAÇÕES NO SEU FAZER PEDAGÓGICO APÓS O TREINAMENT? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

PERCEBEU MUDANÇAS DO COMPORTAMENTO DOS ALUNOS FRENTE A SUA 

UTILIZAÇÃO DAS TICS? 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Entrevista a professores da sala de informática 

 

NOME: Catia Martins Moreira França 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: Pedagoga 

DISCIPLINA QUE ATUA: professora de tecnologia educacional  

ANO: todos - educação infantil e ensino fundamental I 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA DOCENTE: 1 ano e 6 meses 

ATUAVA EM QUAL MODALIDADE DE ENSINO ANTES DE ASSUMIR A SALA DE 

INFORMÁTICA? Nenhuma me formei em 2010. 

POSSUÍA CONHECIMENTO DE INFORMÁTICA ANTES DO TREINAMENTO? sim 

SE SIM, FAÇA UM RELATO BÁSICO – conhecimentos básicos de informática Word, 

Power point, paint nunca fiz curso de informática 

QUAL SUA OPINIÃO SOBRE O USO DAS TIC’S NA EDUCAÇÃO? 

a tecnologia é uma grande aliada da educação, pois é um grande atrativo para 

conseguir a atenção dos alunos, e muitos ficam contando a hora e o dia de estar no 

laboratório. Eles gostam. No entanto a professora precisa ser bastante rigorosa pois 

muitos pensam em somente jogar e não aproveitar o tempo para aprender de uma 

forma divertida e lúdica. 

O QUE ACHOU DA SUA FORMAÇÃO PARA ATUAR COMO PROFESSOR NA 

SALA DE INFORMÁTICA? 

Como educadora ser pedagoga ajuda muito, pois adquirimos uma base teórica para 

trabalhar na educação, mas acho que aprendemos todos os dias e que como 

professora de tecnologia precisamos de mais conhecimentos práticos para 

desenvolver atividades de acordo com o conteúdo. Queria ter uma formação voltada 

para montagem de atividades e programas.  

SÃO OFERECIDOS APERFEIÇOAMENTOS PERÍODICOS? sim, mas teóricos. 
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AS REUNIÕES TRIMESTRAIS SÃO IMPORTANTES? FAÇA UM RELATO 

BÁSICO? 

Reuniões no núcleo tecnológico com outros professores de tecnologia? sim, pois é 

uma oportunidade de trocar experiências. Mas na escola com os professores 

regentes não, pois a aula não é nossa (Guarapari) e sim do professor regente, mas 

muitas das vezes acabamos dando aula, mas não tem um sequencia acaba ali no 

laboratório em 1 h. Não temos autonomia ampla para realizar um sequencia de 

trabalho. Como ensinar a utilizar o teclado digitando um texto ou uma redação, quem 

tem facilidade de aprender ou já sabe produz. 

PERCEBEU MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NA POSTURA DOS PROFESSORES 

QUE UTILIZAM AS TIC’S COM SEU AUXILIO? 

Algumas vezes sim. Mas existe uma grande resistência por parte de alguns 

professores em relação a tecnologia. Não sabem usa e não querem aprender. 

PERCEBEU MUDANÇAS DO COMPORTAMENTO DOS ALUNOS FRENTE A 

UTILIZAÇÃO DAS TICS PELOS PROFESSORES? 

Em alguns alunos sim, pois querem aprender outros não. Em uma região humilde 

pode observar que os alunos do 1º ano não tinham domínio sobre o computador e 

com o passar das aulas eles adquiriram coordenação motora e ficavam mais tempo 

numa mesma atividade. 
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APÊNDICE C – Imagens de trabalhos realizados com alunos após a instalação 

das salas de informática 

Laboratório Urbano 

 

Figura  1 - EMEIEF” Lúcia Sasso Bandeira” 

 

 
Figura  2 - EMEF “Rosa Simões de Almeida” 

 

 



38 

 

Laboratório Educação do Campo 

 

Figura  3 - EMEF Eliziário Lourenço Dias 

 
 

 

Trabalho com a Educação de Jovens e Adultos 

 
Figura  4 - EMEF “Adalgiza Fernandes Marvilla” 
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Cursos de Formação NTE 

 

Figura  5 - NTE/ Curso Informática Básica 

 

 

 

Reuniões com os Professores dos laboratórios de informática 

 

Figura  6 - SEMED 
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1ª Agenda Municipal de Tecnologia Educacional 

Figura  7 - Guará Eventos – aberto ao Público com vários Palestrantes 

 

 

Reuniões trimestrais de acompanhamento técnico e pedagógico 

 

Figura  8 - Trocas de experiência no NTE 
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Participação no PL de 6º ao 9º ano 

 

Figura  9 - Professora de Tecnologia no Planejamento de Língua Portuguesa no 
NTEtrabalhando sensibilização e reflexão para o uso das novas tecnologias. 
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ANEXOS  

Portfólio das atividades teórico-práticas realizadas ao longo do 
curso 
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RESUMO 

 
Este trabalho refere-se à proposta de projeto científico que será apresentado como trabalho de 

conclusão do curso de pós-graduação Latu-Senso em Informática na Educação à Universidade 

Aberta do Brasil através do Instituto Federal do Espírito Santo como requisito obrigatório 

para obtenção de título de especialista. Essa pesquisa visa mostrar as contribuições que o 

governo do município de Guarapari, Estado do Espírito Santo, tem oferecido aos docentes da 

EMEF “Eliziário Lourenço Dias”, situada no Bairro Coroado, na cidade de Guarapari-ES, no 

sentido de prepará-los para utilizarem com autoridade as mídias tecnológicas e em especial o 

computador como meio de proporcionar ao aluno aulas criativas e dinâmicas e ainda prepará-

los para serem inseridos na sociedade globalizada. Para a concretização desse trabalho serão 

utilizados embasamentos teóricos de autores conceituados que possibilitará uma comparação 

entre teoria e prática buscando encontrar uma harmonia entre as duas partes. No momento 

atual o ser humano não pode mais viver sem que a tecnologia esteja presente em seu dia-a-dia. 

Essa realidade tende a ser cada vez mais abrangente, pois com a introdução das tecnologias no 

cotidiano, a vida tornou-se mais rápida, as informações mais precisas e atualizadas. Na 

educação tem proporcionado mecanismos que tem facilitado ainda mais o processo de ensino 

e aprendizagem, além de promover a interação entre os vários usuários das redes sociais. Com 

essa visão, percebemos que o governo federal tem proporcionado condições das prefeituras 

equiparem suas escolas com sala multifuncionais e laboratório de informática por meio do 

projeto PROINFO (Programa Nacional de Tecnologia Educacional). Assim sendo, com a 

aplicação desse projeto na EMEF “Eliziário Lourenço Dias” houve a necessidade de 

capacitar os professores para estarem utilizando-se desse recurso de forma segura, consciente 

para serem intermediadores entre o aluno e o computador. A prefeitura criou o Núcleo de 

Tecnologia Educacional no sentido de capacitar todos os docentes que desejassem descobrir 

as maravilhas deste mundo novo. Buscaremos nesse estudo desvendar como o governo 
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municipal tem contribuído para a capacitação dos professores na utilização das TIC’s como 

recurso pedagógico na referida instituição de ensino. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A sociedade moderna sofre profundas mudanças e transformações impulsionadas pelos 

avanços e inovações no desenvolvimento tecnológico em diversas áreas. Dentre elas, duas 

têm causado significativo impacto sobre o modo de vida das pessoas: a Computação e as 

Telecomunicações. Há uma carga de informações cada vez maior, decorrente da presença 

maciça das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Hoje, os computadores estão 

por toda parte, conectados a sistemas de redes, dentre elas a Internet. O acesso ao 

conhecimento jamais esteve tão disponível; informações, negócios, curiosidades que 

possibilitam a inovação, a interação, a troca e a pesquisa em inúmeros segmentos da 

sociedade e do conhecimento humano, circulam por esta imensa teia global, entre milhões de 

usuários, a uma velocidade em tempo real.  

Os efeitos dessas transformações são perceptíveis em todos os setores da sociedade, tanto do 

ponto de vista econômico, quanto político e social.  

Assim, a inspiração deste estudo tem como referência a própria prática na área da educação 

dessa autora, não como docente, mas como secretária escolar vivida no cenário da escola nos 

últimos nove anos, atuando inicialmente como auxiliar e na atualidade como secretaria que de 

uma forma diferenciada tem colaborado para capacitação dos profissionais que ali atuam na 

utilização das TIC’s como recurso didático metodológico na informática educativa. Nesse 

tempo de experiência profissional, muitos foram os questionamentos e incompreensões 

percebidas dentro do universo da escola, mais ainda no universo da EMEF “Eliziário 

Lourenço Dias” por se tratar de uma comunidade carente e cheia dos malefícios advindos 

dessa carência. Podem-se identificar dúvidas, dificuldades, deslumbramentos, seduções, 

dentre outros posicionamentos diante da entrada da informática na escola. 

A questão mais forte e que desencadeou uma necessidade de aprofundamento nos estudos e 

um olhar mais sistematizado sob a forma de uma pesquisa foi a de entender uma realidade 

nova que está ocorrendo a partir do ano de 2011 que se revela nesse momento específico, 

resultante de ações políticas do Governo ao instalar laboratórios de informática em muitas das 

escolas públicas na cidade de Guarapari, estado do Espírito Santo. 
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Compreender melhor o que pensa o professor das séries iniciais do ensino fundamental sobre 

o uso do Laboratório de Informática como meio de ensino; Ou ainda, se ele usa o computador; 

Como será que compreende esse uso; Se foi preparado para um uso adequado e 

desencadeador de aprendizagem; Ou será que esse uso é delegado a um técnico em 

informática ou outro profissional sem a participação do professor titular da sala regular. 

Sabemos que a Secretaria Municipal de Educação implantou um projeto para capacitar 

professores com cursos presenciais gratuitos para utilização dos recursos tecnológicos 

adequadamente. Esse programa teve inicio efetivo em 2011 e vários profissionais da educação 

já estão utilizando com desenvoltura as TIC’s. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

O seguinte estudo tem o propósito de através do conhecimento do PROINFO conhecer e 

vivenciar o crescimento na área de conhecimentos tecnológicos dos docentes da EMEF 

“Eliziário Lourenço Dias” que se prontificaram em participar do programa de capacitação 

oferecido pela Secretaria Municipal de Educação de Guarapari-ES, através do Núcleo de 

Tecnologia Educacional e até mesmo aqueles docentes que não participam mas já possuem 

algum conhecimento tecnológico e procuram utilizar o computador como ferramenta de 

auxílio no processo ensino aprendizagem. 

 

 

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Os questionamentos dessa problemática direcionaram a uma pesquisa de campo com uma 

amostra de professores que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental, na EMEF 

“Eliziário Lourenço Dias” visando atender alguns objetivos. 

Primeiramente, é necessário contextualizar a escolha desses professores pelo momento 

histórico vivido por eles: um início de processo de implantação dos computadores na escola, a 

preparação inicial dos tecnólogos educacionais para acompanharem os professores da sala 

regular e por fim a preparação dos professores da sala regular para atuarem diretamente com 

seus alunos. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

O presente estudo tentará, investigar os desafios e as conquistas da implantação do projeto de 

capacitação de decentes do Núcleo de Tecnologia da Secretaria Municipal de Educação na 

rede municipal de ensino, com foco nos docentes da instituição citada acima, com a 

preparação para utilizarem esse meio como recurso para o processo de ensino aprendizagem. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Busca-se através deste estudo descobrir se o programa de capacitação oferecido pelo 

município de Guarapari-ES através do NTE (Núcleo de Tecnologia Educacional) está 

efetivamente trazendo os resultados propostos e se os docentes a qual fazem parte estão 

assimilando de forma eficaz os conhecimentos adquiridos colocando em prática no dia-a-dia 

da escola. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Em nosso convívio diário na escola percebemos que a maioria dos professores teme o uso da 

informática na sala de aula, muitas vezes por medo do novo, ou simplesmente por ver o 

computador como algo difícil para trabalhar, ou simplesmente porque os alunos conhecem 

mais o computador do que os próprios professores. Porém o que se sabe é que o computador 

não veio para dificultar a vida das pessoas, mas sim para ajudar e facilitar muitas atividades 

que seriam difíceis de serem realizadas sem a informática, como organização de notas dos 

alunos em planilha eletrônica, produção e correção de trabalho, educação a distância, acessar 

sua conta bancária, envio arquivos digitais instantâneo, apuração de urnas eletrônicas, 

utilização de cartão de crédito entre outros.  

Um dos fatores principais para se obter sucesso na utilização da informática na educação é a 

capacitação dos professores para trabalharem com a nova realidade educacional. Os 

professores devem estar capacitados para perceberem como devem efetuar a integração da 

nova tecnologia no seu próprio ensino. "Cabe a cada professor descobrir sua própria forma 

de utilizá-la conforme o seu interesse educacional, pois, como já que sabemos, não existe 

uma fórmula universal para a utilização do computador em sala de aula"(Tajra, 2007). 
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Chaves (1999) no leva a refletir sobre a real importância do uso dos computadores como 

recurso de apropriação de conhecimento pelas crianças. Ele nos leva a questionar as 

prioridades na escola e considera o computador algo prioritário. 

 

 
Alguém pode, porém, questionar a equivalência de prioridades [...] o computador 

na sala de aula é tão prioritário quanto a merenda escolar ou quanto a saúde das 

crianças (para tomar apenas dois exemplos freqüentemente citados)? Estabelecer 

uma escala de prioridades é algo complicado, em que todos corremos o risco de 
procurar impor nossas preferências pessoais. Ao refletir sobre essa questão, 

entretanto, não podemos perder de vista fatos importantes[...] (CHAVES, 1999). 

 

Diante das ideias do autor percebemos a importância do professor ao fazer escolhas com 

relação ao recurso que será utilizado para alcançar o objetivo desejado. 

 

 

 

METODOLOGIA 

Este estudos possui como foco central de investigação os progressos e os insucessos  do 

projeto de capacitação do professor oferecido pela Secretaria municipal de Educação na 

instituição escolar acima citada e a forma como ele contribuiu no fazer pedagógico de cada 

docente frente a ele mesmo e frente a seus alunos. 

Nela, buscar-se-á investigar as concepções dos professores sobre o uso do computador na 

escola, focalizando-se: a compreensão que expressam sobre a sua contribuição como 

recurso/suporte/apoio ao processo de ensino e aprendizagem; a avaliação que fazem da 

própria formação no que se refere ao desenvolvimento das competências necessárias para o 

uso pedagógico do mesmo; a avaliação que fazem acerca da qualidade e adequação 

dosprocessos de capacitação oferecidos e realizados pela Secretaria Municipal de Educação, 

direcionados para o uso do computador na  escola e os fatores que facilitam e os que 

dificultam o desenvolvimento do professor para integrar esse recurso à sua prática 

pedagógica. 

 

 

RECURSOS 

Os recursos a serem utilizados serão entrevistas a docentes e demais profissionais que atuam 

na área da educação na EMEF “Eliziário Lourenço Dias”, pesquisa sobre o funcionamento do 

Núcleo de Tecnologia Educacional, interação com os multiplicadores do NTE no sentido de 
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vivenciar a experiência de partilhar conhecimento com um colega de trabalho, além de 

embasamento teórico como Carneiro (2002), Programa Nacional de Informática na Educação-

PROINFO/MEC, Chaves (1988) entre outros que possuem muito a acrescentar aos nossos 

conhecimentos sobre o assunto. 

 

 

CRONOGRAMA 

Pretende-se realizar essa pesquisa no período aproximado de oito meses para então elaborar o 

documento final que será o artigo acadêmico. 
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RESUMO 

 

 

A sociedade moderna vive num mundo de vasta informação. A tecnologia revolucionou a 

forma como as pessoas vivem e convivem, seja umas com as outras, seja com as máquinas. 

Neste contexto, as tecnologias de informação e comunicação se tornam essenciais na vida 

escolar a fim de proporcionar a interação dos alunos com o conhecimento a fim da construção 

de uma aprendizagem significativa. 

Este trabalho proporcionou o estudo de um projeto de aprendizagem, elaborado para ser 

implementado utilizando-se das TIC´s (tecnologias de informação e comunicação).  

O projeto de aprendizagem foi elaborado para uma turma de 2º ano do ensino fundamental, de 

forma interdisciplinar, abrangendo as disciplinas de Língua Portuguesa, Geografia e Artes. 

O tema do projeto sobre a história da cidade de Anchieta/ES e a literatura de cordel teve seu 

foco no fomento ao regionalismo, leitura, escrita e desenho, este últ imo com especial atenção 

às xilogravuras (típico desenho do cordel). 

Através deste estudo foi possível observar a real possibilidade de utilização do projeto na sala 

de aula de forma efetiva visto que o conteúdo é apresentado de forma lúdica, dinâmica e 

criativa; incentivando a cooperação e o trabalho em equipe bem como a proatividade dos 

discentes. 

 

Palavras-chave: Projetos de aprendizagem. TIC´s (tecnologias de informação e comunicação). 

Interdisciplinaridade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Aplicar os recursos das TIC’s, ministrando aulas interativas e colaborativas,  a fim de 

despertar nos alunos interesse em conhecer mais a história de sua cidade, bem como a 

valorização do lugar onde vive. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A busca pela adequação da educação ao mundo globalizado e tecnológico atual faz 

com que os processos de ensino e aprendizagem necessitem de modernização, 

visto que a realidade fora dos muros da escola é cada vez mais tecnológica. Neste 

contexto, a utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC´s) tornam 

as aulas mais atraentes, motivadoras e alinhadas à realidade do aluno fora da 

escola, promovendo assim aulas mais dinâmicas e colaborativas na busca do efetivo 

conhecimento. 

 

1.3 OBJETIVOS DO PA 

Estimular a busca e proatividade dos alunos quanto à aprendizagem e também a 

crítica quanto ao conhecimento bem como fomentar nos mesmos a busca pela 

efetividade das suas ações norteando um bem maior que é a construção do 

conhecimento. Nesta busca, as TIC´s serão meios de maximização do processo de 

ensino-aprendizagem através de utilização de diversos recursos tecnológicos no 

projeto  interdisciplinar de Língua Portuguesa, Geografia e Artes. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

Serão propostas atividades que contenham o envolvimento das seguintes áreas do 

conhecimento: Geografia, Língua Portuguesa e Artes. Neste projeto os alunos participarão das 

aulas no laboratório de informática da escola, trabalhando colaborativamente em duplas.  As 

atividades seguirão desta forma: 
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2.1.1 Apresentação inicial do conteúdo de forma lúdica, através de animação feita pelo 

professor através do software Scratch; 

 

Figura 1. Apresentação do Projeto através do Scratch 

 

2.1.2 Apresentação do conteúdo de forma lúdica, através de história em quadrinhos  

desenvolvida pelo professor através do site (http://www.maquinadequadrinhos.com.br); 

 

Figura 2. Apresentação do Projeto através de quadrinhos 

 

2.1.3 Vídeo mostrando a sede do município de Anchieta/ES (instrucionista) 

(http://www.youtube.com/watch?v=AQ9rsI0ElqU) – indagar aos alunos após o vídeo o que 

viram sobre a cidade (natureza, monumentos, comércio, etc); 

 

 

http://www.maquinadequadrinhos.com.br/
http://www.youtube.com/watch?v=AQ9rsI0ElqU
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2.1.4 Apresentar os municípios limítrofes de Anchieta/ES bem como fotos do município 

através do Google Maps (construcionista); 

 

Figura 4. Google Maps 

 

2.1.5 Apresentação do conteúdo de geografia através de atividade-jogo impresso 

(instrucionista), desenvolvido com os softwares BROffice Writer e Adobe Illustrator; 

 

2.1.6 Mapa conceitual para visualização em diagrama do conteúdo sobre poesia em cordel 

utilizando o software Cmap Tools; 

 

2.1.7 Atividade para os alunos através de mapa conceitual desenvolvido com os softwares 

Cmap Tools e Adobe Illustrator para fixação do conteúdo de Língua Portuguesa; 

 

2.1.8 Criação de poesia de cordel (dentro do conteúdo estudado) pelos alunos no seguinte 

endereço:http://educarparacrescer.abril.com.br/cordel/ (atividade construcionista); 

 

 

 

 

 

 

http://educarparacrescer.abril.com.br/cordel/
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Figura 3. Ambiente de criação do cordel 

2.1.9 Cada aluno deverá digitar sua poesia usando o software BROffice Writer e depois de 

imprimir fazer um desenho para ilustrá-lo (apresentar aos alunos às xilogravuras - desenhos 

da literatura de cordel) através do buscador de imagens Google; 

 

2.1.10 Juntar todos os poemas da sala e diagramar uma capa, de forma a se tornar um livro. O 

livro deve ter o tamanho 10X16 cm que é o tamanho padrão do livro de cordel. Citar no livro 

o nome de todos os alunos que participaram do projeto; 

 

2.1.11Presentear cada aluno com uma cópia do livro que deverá ser levado para casa a fim de 

compartilhar a leitura com seus familiares.  

 

2.1.12 Na próxima aula (dia posterior ao término da atividade) haverá um momento para os 

alunos compartilharem esta experiência de leitura que tiveram com a família entre os colegas 

e o professor através de conversa informal em sala de aula. 

 

 

2.2 BASE TEÓRICA 

Atualmente, a tecnologia é algo muito presente na vida das pessoas. O mundo 

moderno é globalizado, de informações infinitas a um clique de mouse. Até mesmo nos 

afazeres corriqueiros da sociedade moderna a tecnologia está presente. Esta necessidade de 

nosso século em conseguir fazer mais coisas efetivamente e em menos tempo possível fezcom 

que as pessoas se adequassem quase que de uma forma natural a toda a “parafernália 
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tecnológica” atual. A necessidade fez com que as pessoas interagissem com as máquinas de 

forma a maximizar os processos. 

Outrora este tipo de interação poderia até dar medo, mas hoje já foi incorporada de 

uma forma muito natural à vida das pessoas. Essa “humanização” da tecnologia se deve muito 

também além da “necessidade nossa de cada dia” à sua popularização crescente através dos 

celulares, smartphones, tablets, notebooks e pc´s, entre diversos outros que a cada dia se 

multiplicam nas mãos da sociedade moderna.  O homem percebeu que poderia fazer as 

mesmas atividades rotineiras ou não, de forma muito mais efetiva e com enorme ganho de 

tempo através da utilização da tecnologia. 

Segundo Lovatte; Nobre (2011), a tecnologia está presente como nunca esteve antes, 

agilizando processos, resolvendo problemas; apesar de causar outros. Ela atrai jovens e 

interage com os seres humanos em diversas situações. 

Neste mundo globalizado, novas informações e descobertas surgem a cada instante e a comunicação é facilitada 

pelos recursos tecnológicos. Porém as relações se tornam cada vez mais complexas, 

exigindo pessoas flexíveis, inovadoras, competitivas, que se adaptem facilmente as 

mudanças e, sobretudo, que sejam éticas, compreensivas e solidárias (LOVATTE; 

NOBRE, 2011, p. 41). 

 

Neste contexto, a educação precisa estar “antenada” com as novas formas de ensino 

utilizando as TIC´s. As tecnologias de informação e comunicação podem ser um grande 

aliado à efetiva aprendizagem, além de fornecer aos alunos uma aprendizagem motivadora, 

pois alinha a aprendizagem à realidade atual de tecnologia em que se vive nos dias de hoje. 

 

[...] para a implantação dos recursos tecnológicos de forma eficaz na educação são 

necessários quatro ingredientes básicos: o computador, o software educativo, o 

professor capacitado para usar o computador como meio educacional e o aluno, 

sendo que nenhum se sobressai ao outro (LOVATTE; NOBRE apud VALENTE, 

1993) 

 

Dessa forma, o computadortorna-seuma grande ferramenta para o processo de ensino-

aprendizagemmodernizando a forma do professor ensinar ao tempo em que também  busca 

alinhar a educação aos padrões atuais de tecnologia. Neste cenário, todos os atores do 

processo de construção do conhecimento tem sua parcela de responsabilidade para que a 

aprendizagem seja alcançada de forma significativa. As tecnologias de informação 

ecomunicação vem agregar valor ao processo, visto que são um suporte para que a 

aprendizagem ocorra de forma mais prazerosa e atraente para os discentes. 

 

Na escola, o computador será utilizado como uma ferramenta pedagógica que 

auxilia o processo de construção do conhecimento. Alunos e professores precisam 

aprender a usar o computador como um meio e não um fim, no desenvolvimento dos 
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componentes curriculares. Dessa forma, o computador transforma-se em um 

poderoso recurso de suporte à aprendizagem, com inúmeras possibilidades 

pedagógicas (LOVATTE; NOBRE, 2011, P.43) 

 

Assim, a interdisciplinaridade será trabalhada com os discentes utilizando-se das 

tecnologias em favor da aprendizagem, principalmente as construcionistas, fornecendo aos 

alunos meios de alcançar a aprendizagem de forma significativa. 

 

 Segundo Fávero; Nunes (2011) citando Japiassú e Ferreira (1999), mostra a 

interdisciplinaridade como um princípio nos PAs. 

Segundo Fávero; Nunes (2011, p. 171), isso é claro no sentido de que o 
conhecer humano não se restringe às caixas disciplinares, ele é amplo o 
suficiente para vagar em áreas diversas. Dificilmente haverá um PA, 
exclusivamente voltado à Física ou à Química, isso fica muito claro, já que 
ao entender que a Física e a Química fazem parte do mundo em que 
vivemos, estão intrinsecamente ligadas à própria vida, às linguagens dos 
símbolos como significados dessas áreas interligadas a todas às outras. 

 

Desta forma, projetos de aprendizagem tem um alcance mais abrangente no trabalho 

educativo, visto que podem trabalhar diversas disciplinas simultaneamente.   

 

O prefixo inter, dentre várias conotações que podemos lhe atribuir, tem o significado de troca, 
reciprocidade e disciplina, de ensino, instrução, ciência. Logo a 
interdisciplinaridade pode ser compreendida como um ato de troca, de 
reciprocidade entre as disciplinas ou ciências – ou melhor, de áreas do 
conhecimento. (FÁVERO; NUNES apud JAPIASSU; FERREIRA, 1999) 

 

Nesta perspectiva de trabalho interdisciplinar do projeto de aprendizagem, é de suma 

importância citar como a utilização das tecnologias tem sido relevantes dentro dos projetos. 

Novas formas de interação, de trabalho colaborativo, de apresentação, cooperação, entre 

outras, são possíveis através das Tic´s. 

Muitos aspectos podem ser considerados em relação ao uso das Tecnologiasda 

Informação e Comunicação (TICs) na educação formal ou informal, das quais 

destacamos: a rapidez com que se acessam informações, a capacidade de armazenar 

dados (PC´s, pendrives, HDs virtuais, etc) e as possibilidades de transformá-los em 
formas diferentes de apresentação (aplicativos). (FÁVERO; NUNES, 2011, p. 174) 

Ao professor cabe incluir na sua vida docente estas novas formas de ensinar,  pois 

podem promover muito mais do que a aprendizagem mecânica outrora existente. Esta nova 

aprendizagem forma pessoas preparadas para a vida, para lidar diariamente com a tecnologia 

que se inova a cada instante. A capacitação do professor deve ter princípio, meio e não ter 

fim. A aprendizagem efetiva dos alunos depende muito disso. 
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Segundo Fávero, Nunes (2011, p. 178), infelizmente, as posturas docentes, discentes 

e dos gestores em educação oscilam entre fortes resistências às TICs ou o uso sem 

reflexão de ser (ou não) a melhor escolha para o momento. A questão é: O 

computador sozinho não educa; o quadro negro sozinho não educa e o professor 

sozinho não educa. Educar é mais do que informar ou mostrar informação. 

 

2. 3 RECURSOS UTILIZADOS 

A execução do PA se dará no laboratório de informática da escola pelo professor da sala. 

Além do laboratório, serão utilizados computadores, softwares livres, softwares proprietários 

(pelo professor) e material impresso. 

 

2.4 AVALIAÇÃO 

2.4.1 ALUNOS 

A avaliação dos alunos se dará pela participação e desempenho nas atividades propostas. 

 

2.4.2 PA 

A avaliação do PA se dará inicialmente pela autoavaliação buscando pontos que possam ser 

melhorados. Posteriormente esta avaliação se dará em paralelo com a forma de avaliação dos 

alunos no que tange aos níveis de aprendizagem alcançados. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho permitiu a realização de um estudo sobre Projetos de 

Aprendizagem (PA), bem como sua utilização em uma turma de 2º ano de ensino fundamental 

através da interdisciplinaridade de conteúdos de Língua Portuguesa, Geografia e Artes. 

No decorrer do estudo observou-se que esta nova forma de ensino através dos PAs pode ser 

um diferencial na efetiva e máxima aprendizagem dos alunos, visto que trabalha a 

interdisciplinaridade. 

Outro detalhe a ser mencionado é a possibilidade de se trabalhar o PA com as 

tecnologias de informação e comunicação, alinhando este tipo de projeto à realidade 

tecnológica atual vivenciada pelos alunos fora dos muros da escola 
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O estudo apresentou uma visão real das possibilidades de utilização dos PAs em 

conjunto com as tecnologias de informação e comunicação, demonstrando que essa fusão 

pode ser um eficiente meio de transmissão de conhecimento, de forma lúdica, interativa, 

colaborativa, participativa e tecnológica.  
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5.2 Atividade sobre Cordel 
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5.3 Jogo de tabuleiro sobre a cidade de Anchieta  
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