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RESUMO 

 

A grade difusão de aparelhos móveis de comunicação como os celulares, tablets e 

notebooks, bem como a popularização dos computadores e da internet, 

principalmente, a fornecida por banda larga têm produzido transformações nas 

formas das pessoas se relacionarem a ponto de ultrapassarem os muros das 

escolas provocando mudanças, que muitos autores entre eles José Armando Valente 

e José Manuel Moran concordam que seja inevitável à integração das Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) às novas práticas pedagógicas 

que deverão modificar a modalidade de ensino presencial, para o semipresencial e o 

Ensino a Distância (EaD), sendo esse último almejado por inúmeros fatores 

positivos, principalmente, ligados às questões da relação custo-benefício e 

flexibilização dos processos pedagógicos centrados no aluno que valorizem suas 

peculiaridades individuais e como ele aprende. O papel da internet, nesse processo, 

ganha relevância, pois permite mediar uma enorme gama de recursos e métodos 

que auxiliam os processos educacionais, dessa forma podendo conferir-lhes 

qualidade além de flexibilidade. Esse trabalho tem o objetivo de discorrer sobre a 

importância do uso na internet como apoio ao processo pedagógico e como ela o 

vem fazendo no Ifes, Campus de Serra. Para tanto foi utilizada uma pesquisa, por 

meio de questionário eletrônico objetivando levantar dados quali-quantitativos que 

subsidiaram as conclusões pela expressiva participação dos pesquisados. 

 

Palavras-chave: Internet. Novas Tecnologias de Informação e Comunicação. Ensino 

a distância. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The grid diffusion of mobile communication devices such as mobile phones, tablets 

and notebooks , as well as the popularization of computers and the internet , mostly 

provided by broadband , has produced changes in the ways people relates to the 

extent they exceed the school walls causing changes , many authors , among them 

José Armando Valente and José Manuel Moran , agree that the integration of New 

Information and Communication Technologies (NICT) and new pedagogical practices 

is inevitable and must change the mode of classroom learning into blended and 

Distance Learning (DL) , the latter being pursued by numerous positive factors mainly 

related issues of cost-effectiveness and flexibility of student-centered pedagogical 

processes that enhance their individual quirks and how he learns . The role of the 

Internet in this process becomes relevant because it allows mediate a wide range of 

resources and methods that support educational processes thus may confer quality 

as well as flexibility. This paper aims to discuss the importance of using the internet 

to support the educational process and how it is doing in Sierra IFES Campus. To do 

so a survey, through online questionnaire , aiming to raise qualitative and quantitative 

data that supported the conclusions from the significant participation of respondents 

was used . 

 

Keywords: Internet. New Information and Communication Technologies. E-learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As mídias informacionais têm ganhado grande destaque nas discussões sobre os 

novos paradigmas educacionais, as revoluções e transformações sociais que a 

utilização dessas mídias tem produzido estão provocando mudanças 

comportamentais, alterando a maneira como as pessoas se relacionam, se 

comunicam, aprendem, trabalham etc.  

Dentre essas mídias a internet se destaca por diversos fatores podendo assumir 

relevante papel na prática educacional ou mesmo como meio de relacionamento 

interpessoal de contato entre professor e aluno, pois disponibiliza uma enorme gama 

de recursos e conteúdos com valioso potencial para educação.  

Há um campo amplo para a discussão sobre o assunto. Por um lado disporíamos do 

amplo leque de vantagens que as tecnologias informacionais proporcionam, 

diminuindo distâncias, levando educação a lugares de difícil acesso, tanto em termos 

físicos e espaciais, como na aplicação de recursos financeiros, materiais, temporais 

e de pessoal, e ainda há às questões que estão ligadas as tendências da inclusão 

educacional nos estabelecimentos regulares de ensino, almejada pelos diversos 

atores que compõem o cenário educacional atual.  

Por outro lado, existe a necessidade de se ampliar a discussão ética, metodológica e 

legal de forma a buscar maneiras que possibilitem a adequação das práticas e 

políticas docentes.  

E, ainda, o papel das instituições de ensino frente ao fenômeno da internet como a 

principal mídia que disponibiliza e possibilita acessibilidade a inúmeros recursos 

potencialmente valiosos e/ou perigosos como as redes sociais, os ambientes virtuais 

de aprendizagem, os repositórios online e outros tantos meios de comunicação, 

podendo, inclusive proporcionar eventos sociais como as manifestações e os 

rolezinhos, recentemente observados em nosso país, ou ainda assistir diversas 

situações gravadas e publicadas de ocorrências inusitadas, decorrentes do seu uso 

inadequado, que põem em cheque às relações entre discentes e docentes. Essas 
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situações remetem a diversas reflexões sobre como a informática ultrapassa os 

muros das escolas e adentram a rotina da sala de aula. 

Esse trabalho teve sua origem de um lado no interesse do autor por ser graduado 

em Sistemas de Informação e ser usuário da internet desde a década de 1990, 

durante a vida acadêmica, em muitos momentos utilizamos a internet e os diversos 

programas, por ela mediados, nas atividades realizadas. A utilização da informática 

com objetivos acadêmicos sempre nos surpreendeu, e com a grande 

disponibilização das informações de caráter científico, sendo cada vez mais comum 

na “grande rede”. 

Fácil se faz compreender sua potencialidade para a educação. Por outro lado o 

assunto converge aos interesses do Curso de Pós-graduação em Informática na 

Educação, para o qual esse trabalho vem a ser o requisito final.  

Há, ainda, o fato da popularização da internet, como fenômeno social indiscutível, 

decorrente da larga difusão de celulares, tablets, notebooks, computadores e outros 

equipamentos tecnológicos, que apesar de não serem objetos desse estudo, não se 

pode pensar a sociedade atual sem esses artefatos.  

A proposta deste trabalho não é buscar a institucionalização da internet junto aos 

estabelecimentos de ensino, mas sim oportunizar a reflexão sobre o fenômeno em si 

e, ainda, confrontar algumas práticas da educação com a possibilidade de uso dessa 

mídia tentando embasar e ampliar suas convergências possíveis de imaginar. 

Busca-se o enriquecimento dos debates sobre os assuntos para aqueles que 

pretendem usar essa mídia como objeto de ensino e aprendizagem. 

O problema se mostra extremamente relevante frente aos grandes desafios que a 

educação, ainda, encontra em nossa realidade, as políticas governamentais estão 

cada vez mais fomentando a informatização nos estabelecimentos públicos de 

ensino, enquanto que a iniciativa privada já inclui em sua grade o estudo da 

informática e seus recursos.  Eis algumas questões que serão investigadas neste 

trabalho: Quais são os recursos que a internet deve mediar para ser mais eficaz? E 

de que forma ela se enquadra nos processos pedagógicos? 
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Para isso será feito um breve levantamento sobre como a informática e a Internet, 

em particular vem apoiando o processo pedagógico no Ifes, Campus de Serra.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE A INTERNET 

 

Foi com o lançamento da nave russa Sputnik, que em meio à guerra fria, o 

presidente dos Estados Unidos da América, Eisenhower, criou a Advanced Reaserch 

Project Agency (ARPA) traduzindo: Agencia de Projeto de Pesquisa Avançada, isso 

em 1957; quando temendo ataques nucleares fora pensado um sistema de 

comunicação constituído de vários pontos de ligação, ou nós, autônomos e 

equivalentes, permitindo que mensagens, divididas em partes, pudessem caminhar 

independentemente por aqueles pontos sem serem extraviados ou perdidos, caso 

um nó dessa rede fosse destruído (ALMEIDA, 2005). 

Mas em 1958 foi criada, também, a National Aeronatics & Space Adminstration 

(NASA), o que esvaziava de sentido o projeto ARPA. Entretanto, em 1961, a 

Universidade da Califórnia (UCLA) recebeu da Força Aérea um computador IBM, 

redirecionando a ARPA para a área da informática.  

Nessa época a comunicação baseava-se no processamento de dados por lote, 

satisfazendo às necessidades de cálculo, mas não suportando à comunicação 

interativa via computadores, nem a transmissão de dados. Para solucionar o entrave 

foi criado o Escritório de Técnicas de Processamento de Informação. Tornou-se 

necessário, então, a construção de uma rede, em inglês NET de computadores para 

comunicação de dados, o que começou a ser feito em 1965 contando com um 

orçamento de 19 milhões de dólares.  

Paralelamente, outras redes privadas desenvolvidas por fabricantes estavam sendo 

implantadas, mas elas não se comunicavam entre si, pois cada uma delas era 

baseada em tecnologia distinta de forma que eram incompatíveis. Foram 

desenvolvidos então os protocolos de comunicação, primeiro o Telnet - ligação 

interativa de um terminal com um computador remoto, e o File Transfer Protocol 

(FTP) protocolo de transferência de arquivo (ALMEIDA, 2005). 
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A primeira rede de computadores foi construída em 1969, entre a UCLA, de Los 

Angeles, Stanford Research Institute, Universidade de Utah e a UCLA de Santa 

Bárbara, surgindo assim a ARPANET, que utilizava a rede de telefonia normal. A 

união das quatro universidades acabou criando um grupo de trabalho que 

desenvolveu um protocolo de controle de trabalho em rede, o NWG que conferiu o 

controle da comunicação para o software, independentemente do hardware, 

administrando as conexões, comutações e controle de fluxo de mensagem 

(ALMEIDA, 2005). 

No início da década de 80, o Departamento de Defesa Norte Americano dividiu a 

rede em duas, a MILNET, que servia as atividades militares e a ARPANET, que 

suportava investigação, sendo ambas coordenadas, controladas e financiadas pelo 

Departamento de Defesa.  

Opondo-se ao controle militar da rede, a Fundação Nacional de Ciência decidiu 

construir sua rede própria com o objetivo de conectar todos os laboratórios de 

informática dos Estados Unidos. “Entre 75 e 85 foram criadas várias redes de 

comunicação de dados utilizando fontes de financiamento diferentes [...]” (ALMEIDA, 

2005). 

O passo seguinte acabou por criar a internet, em 1990, quando o Departamento de 

Defesa desmantelou a ARPANET e foi criada, então, a World Wide Web sob o 

Center Eoropéen por la Recherche Nucléaire (CERN) e as primeiras versões dos 

navegadores de internet que originaram, posteriormente, o Netscape e o internet 

internet (ALMEIDA, 2005). 

É certo que a rede de computadores que temos hoje já é baste diferente da que 

existia da década de 90, uma das principais mudanças no serviço de provimento da 

internet, passa pela velocidade de transmissão de dados. 

Na ementa da sua publicação, Nascimento (2007) explica que no Brasil a internet 

teve inicio em 89, quando o Ministério de Ciência e Tecnologia lançou a Rede 

Nacional de Ensino e Pesquisa que tratou de captar recursos para difundir a rede 

pelo país e viabilizar uma rede acadêmica online nacional. Foi implantado o 

Backbone a estrutura que possibilita a comunicação entre as redes locais e também 

as redes de outros países.  
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Em 95 o governo brasileiro abriu o acesso para uso comercial, possibilitando sua 

difusão por todo o país por meio de provedores de acesso privados. Mas a conexão 

era discada, as velocidades não permitiam grandes tráfegos de informação e as 

comunicações se baseavam em mensagens de texto basicamente.  

Era necessário colocar uma placa de faxmodem para que se pudesse usar 

velocidades de 28 e 56 kbps e a velocidade dependia mais do hardware que do 

software. Além de pagar o provedor, era necessário pagar também o serviço 

telefônico, que acabou encarecendo demais a utilização do serviço. Foram então 

aparecendo os serviços que utilizavam duas linhas telefônicas, pois quando se 

estava conectado não se podia usar o telefone para comunicação por voz.  

 

2.2 O USO DA INTERNET NA EDUCAÇÃO 

 

Para José Armando Valente (2011, p. 14), na atual configuração social há duas 

concepções que permeiam a utilização da internet na Educação a Distância (EaD), o 

acesso à informação e a construção do conhecimento. Ele considera que a maior 

parte dos cursos que utiliza a EaD privilegia a transmissão da informação, 

praticamente, inexistindo as ações que oportunizem a construção do conhecimento, 

processo que ele atribui à industrialização do ensino.  

Muito embora ele levante inúmeros questionamentos para o uso da EaD no Brasil, 

ele também considera que: “[...] a EaD pode ir além da transmissão de informação 

ou mesmo do modelo tradicional de ensino, e criar novas oportunidades de 

aprendizagem que privilegiem os processo de construção do conhecimento” 

(VALENTE et al., 2011, p. 15).  

Nesse texto que ele divide com José Manuel Moran, Valente ainda aborda algumas 

teorias que embasam a EaD, os processos de construção de conhecimento, 

diferenciando a abordagem broadcast do “estar junto virtual”, na qual o suporte a 

construção do conhecimento se dá pelo alto grau de interação entre professor e 

aluno (VALENTE et al., 2011, p. 25), também comenta a virtualização da escola 

tradicional; "[...] que nada mais é do que o uso da tecnologia para criar a sua versão 
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virtual", não pressupondo a utilização dos métodos centrados no aluno, focados na 

sociointeração, na afetividade e aprendizagem significativa, mas permanecendo no 

modelo industrial de ensino.  

Em alguns pontos Valente e Moran registram a mesma opinião, mas em outros os 

pensamentos deles divergem. Moran, inicialmente, aborda os desafios da EaD no 

Brasil, considerando que ela é uma opção importante objetivando o aprendizado: 

“[...] ao longo da vida, a formação continuada, a aceleração profissional, a 

conciliação entre estudo e trabalho” (VALENTE et al., 2011, p 45). 

Moran (2011, p. 47-50), também, discorre sobre os modelos predominantes na EaD, 

mas dá ênfase às tecnologias mais utilizadas nessa modalidade, abordando 

algumas questões que considera pertinente como: “[...] por que entrar na EaD? E se 

todas instituições devem atuar na EaD?” 

Define o que é um bom curso a distância e levanta algumas críticas ao modelo 

brasileiro de fazer EaD. Ao abordar a EaD nos cursos presenciais e discorrer sobre 

cursos mistos, semipresenciais ou blendeds (MORAN apud VALENTE et al., 2011, p. 

80) e levanta considerações sobre o futuro dos cursos na era digital, prevendo 

mudanças importantes na forma de se fazer educação.  

Em outro trabalho, em 1997, no artigo “Como utilizar a internet na educação”, Moran 

parecia vislumbrar o potencial da internet e quase previu os últimos acontecimentos 

fomentados pelas redes sociais, pois disse: “A Internet é a mídia mais aberta, 

descentralizada e, por isso mesmo, mais ameaçadora para os grupos políticos e 

econômicos hegemônicos” (MORAN, 1997, s. p.) 

Apesar disso o autor considera que a internet “[...] não modifica, sozinha, o processo 

de ensinar e aprender, mas depende essa mudança da atitude básica pessoal diante 

da vida, do mundo, de si mesmo e do outro e das atitudes fundamentais das 

instituições escolares”1.  

Nesse texto em uma abordagem sociológica ele frisa que uma das expressões 

claras de democratização digital se manifesta na possibilidade de acesso a internet e 

                                            
1
 Ibid 
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em dominar o instrumental teórico para explorar todas as suas potencialidades 

(MORAN, 1997). 

O que de certa forma remete as diferenças entre a escola pública e a privada. Aliás, 

quanto a isso um pensamento de Moran é muito ligado a democratização das fontes, 

quando ele considera que o material de qualidade que deve ser disponibilizado e 

elaborado pelos especialistas nas entidades públicas, não precisaria ser elaborado 

por todas as escolas que utilizariam a EaD, o que configuraria um retrabalho 

enorme, e consideráveis desperdício de tempo e recursos, quando depois de 

elaborados eles comporiam um banco de dados único, nacional, acessível às 

instituições públicas e privadas (MORAN apud VALENTE et al., 2011, p 78). 

 

2.3 O QUE A INTERNET PODE MEDIAR 

 

Moran (2012) considera três campos importantes para as atividades virtuais: o da 

pesquisa, o da comunicação e o da produção-divulgação.  

 

Há inúmeros softwares mediados pela internet que tem potencial educativo. O 

problema não é a falta do que acessar. “Temos muita informação e pouco 

conhecimento. As pessoas procuram informações, navegam nos sites, blogs, portais. 

O conhecimento não se dá pela quantidade de acesso, mas pelo olhar integrador, 

pela forma de rever com profundidade as mesmas coisas” (MORAN 2012 , p. 50). 

[...] o suporte ao processo de construção de conhecimento por intermédio 
das facilidades de comunicação, denominado de ‘estar junto virtual’, que 
prevê um alto grau de interação entre professor e alunos, que estão em 
espaços diferentes, porém interagindo via Internet. (MORAN, 2007 apud 
VALENTE et al,  2011, p. 25). 

Fica clara a necessidade da mediação do professor bem formado, instigador, com 

capacitação na gerência do processo de construção do conhecimento para que se 

imprima a qualidade a ele. “O papel do professor é ajudar o aluno a interpretar esses 

dados, a relacioná-los, a contextualizá-los [...] mobilizar o desejo de aprender, para 

que o aluno se sinta sempre com vontade de conhecer mais” (MORAN, 2012, p. 33). 
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Dentre os recursos disponíveis ao alcance da internet estão: 

 Repositórios online; 

 Softwares educativos na rede; 

 Comunicação via internet (Síncronas e assíncronas); 

 Arquivos de imagem, vídeo e som; 

 Jogos; 

 Os ambientes virtuais de aprendizagem. 

Se em um primeiro momento a tecnologia precisa estar presente no ambiente 

escolar, o passo seguinte é a apropriação do conhecimento técnico para utilizar essa 

tecnologia, tanto dos alunos, como dos professores e também da administração.  

A tecnologia chega primeiro as secretarias, e os processos podem ser otimizados, 

faz-se as mesmas coisas, mas de forma mais eficientes. Também os professores e 

alunos, individualmente, utilizam as tecnologias em suas atividades educacionais, 

não metodologicamente, mas particularmente. É necessário garantir aos professores 

a capacitação técnica das ferramentas. “A educação não evolui com professores mal 

preparados” (MORAN, 2012, p. 18). 

A liberdade é a capacidade e a possibilidade de a comunidade escolar criar 
suas regras. Daí porque o projeto político-pedagógico e a escola está 
sempre sujeito a muitas transformações. A liberdade é uma relação, por 
isso, não se confunde com licença. Em nossa concepção de educação, 
educando e educador são sujeitos que aprendem e ensinam no mesmo 
passo. Assim, a liberdade é válida tanto para a gestão da escola como para 
sua epistemologia, o que supõe uma comunidade escolar sempre aberta a 
infinitos objetos, métodos e teorias (MORAN, 2012, p. 22). 

Há grande vantagem no uso pedagógico da tecnologia, uma vez que os jovens hoje 

estão habituados a ela, por sua mediação “[...] o aluno aumenta as conexões 

lingüísticas, as geográficas e as interpessoais [...] desenvolve a aprendizagem 

cooperativa, a pesquisa em grupo, a troca de resultados [...]. A interação bem 

sucedida aumenta a aprendizagem. A Internet ajuda a desenvolver a intuição, a 

flexibilidade mental, a adaptação a ritmos diferentes. também desenvolvemos formas 

novas de comunicação, principalmente escrita” (MORAN, 1997)  
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E, finalmente, consolidado o processo de capacitação técnica pode-se desfrutar de 

“[...] educadores tecnológicos, que nos tragam as melhores soluções para cada 

situação de aprendizagem, que facilitem a comunicação com os alunos, que 

orientem a confecção dos materiais adequados para cada curso, que humanizem as 

tecnologias e as mostrem como meios e não como fins” (MORAN, 2012, p. 38). 

Moran, ainda, descreve as bases ou eixos principais de uma educação inovadora 

são: 

 O conhecimento integrador e inovador; 

 O desenvolvimento de autoestima/autoconhecimento; 

 A formação do aluno-empreendedor; 

 A construção do aluno-cidadão; 

 O processo flexível e personalizado. 

“São pilares que, com o apoio das tecnologias, poderão tornar o processo de ensino-

aprendizagem muito mais flexível, integrado, empreendedor e inovador” (MORAN, 

2012, p. 39-40). 

 

2.4 INTERNET NA GESTÃO ESCOLAR 

 

Vemos que as mudanças não acontecem e pronto. Há um percurso longo até que 

nos sintamos seguros a experimentar novos caminhos. As evoluções tecnológicas 

acontecem, hoje, primeiro nos grandes centros, experimentamos conexão quase que 

constante, os celulares, tablets e notebooks podem acessar a rede celular 3G, 

caminhamos para a popularização do 4G, em muitos momentos os atores envolvidos 

no cenário educacional já fazem uso da internet em suas atividades.  

Alunos e professores acessam bases de dados, fazem pesquisas, elaboram e 

disponibilizam seus materiais, se comunicam por e-mail. Os professores acessam a 

pauta eletrônica, lançam notas, verificam planejamentos e se comunicam com as 
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secretarias das suas escolas. Os pais entram no portal da instituição e verificam o 

rendimento dos seus filhos, as ocorrências, solicitam documentos e conferem a 

situação financeira das mensalidades etc. Mas essas facilidades pouco modificam a 

prática de métodos pedagógicos.  

A organização escolar é pesada e prudente. Prudente, para não embarcar 
em qualquer aventura [...] pesada, porque burocratizou tanto toda a gestão 
em todos os níveis [...] Há uma sensação de desperdício de recursos, de 
não sair do lugar, de experiências pontuais interessantes, mas de extrema 
lerdeza, [...] (MORAN, 2012, p. 16). 

“Todos os espaços e instituições educam e, ao mesmo tempo, aprendem, porque 

não existem modelos prontos e eles vão se adaptando ao novo, a cada situação que 

se apresenta” (MORAN 2012, p. 15). 

Para os autores Valente e Moran (ARANTES apud VALENTE et al., p. 7-9) há várias 

formas de se utilizar a EaD nos diversos e diferentes estabelecimentos de ensino: 

“[...] para que uma instituição avance na utilização inovadora das tecnologias na 

educação, é fundamental a capacitação de docentes, funcionários e alunos no 

domínio técnico e pedagógico” (MORAN, 2012, p. 90). 

Mas uma coisa é certa, não se podem forçar as mudanças, mesmo que percebidas 

tão necessárias. “[...] há uma percepção crescente do descompasso entre os 

modelos tradicionais de ensino e as novas possibilidades que a sociedade já 

desenvolve informalmente e que as tecnologias atuais permitem” (MORAN, 2012, p. 

16). 

Da mesma forma não se pode prescindir da qualidade da educação, tomando 

cuidado para não ficarmos presos ao modelo industrial, que visa maximizar o lucro, 

uma vez que: “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua produção ou sua construção” (FREIRE, 2003 apud, MORAN, 2012, p 43). 

A massificação dos processos educativos compromete a sua qualidade em prol do 

desejo de arrebanhar o maior número possível de alunos. 

[...] diante da competição feroz por novos alunos, existem alguns sistemas 
de ensino padronizados, de alcance nacional e internacional, que 
comercializam modelos prontos para milhares de escolas no país e também 
no exterior [...]. Embora possamos compreender as razões mercadológicas 
do sucesso de grandes grupos e franquias na educação, cada escola pode 
caminhar na direção da gestão autônoma, adaptada à sua região e não 
depender tanto de modelos criados uniformemente. (MORAN, 2012, p. 28). 
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“No Brasil, a educação ética é fundamental, porque é um dos países mais desiguais 

do mundo, com um relativo bom desempenho econômico, que não é acompanhado 

por índices semelhantes de desenvolvimento humano” (MORAN 2012, p. 68). 

Os investimentos deveriam ser de monta significativa e resultariam mudanças 

dramáticas mesmo com o uso da tecnologia, com um bom planejamento haveria 

grande economia de recursos. Os materiais não precisariam ser reelaborados, mas 

adaptados e reaproveitados, disponibilizados na rede para qualquer instituição que 

os quisesse utilizar em seus projetos. 
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3 METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa tem como assunto principal o uso da informática na educação e tem 

como tema o uso da internet como recurso de apoio pedagógico à prática docente. 

Para Malheiros (2011, p. 47-48) “[...] um assunto comporta vários temas, que 

comportam vários problemas [...]”, para ele assuntos são áreas muito abrangentes, 

já os temas especificam os assuntos tornando-os mais abrangentes, e os problemas 

uma questão a ser resolvida sobre o tema especifico. E teve como base orientadora 

a seguinte pergunta científica: “Como os professores do Ifes, Campus de Serra 

utilizam a internet como apoio a sua pratica docente?”. 

“As pesquisas científicas de forma geral, e na educação de forma especifica, podem 

ser classificadas quanto a sua natureza, quanto a sua abordagem, quanto aos seus 

objetivos e quanto aos procedimentos técnicos” (MALHEIROS, 2011, p. 30). Essa 

pesquisa foi uma pesquisa aplicada, que para GIL (2008, p. 27) “[...] tem como 

característica fundamental o interesse na aplicação, utilização e conseqüências 

práticas dos conhecimentos”. Ele trouxe um novo olhar sobre o uso feito pelos 

professores da internet, como apoio no seu fazer pedagógico. 

Quanto a sua abordagem foi quali-quantitativa, pois tratou os dados de forma 

quantitativa, mas sem deixar de procurar entender o fenômeno e aprofundar as 

vivências sobre a ótica dos sujeitos dessa pesquisa, ou seja, dos professores.  

Quanto aos seus objetivos foi uma pesquisa descritiva e explicativa, pois tem como 

objetivo a descrição das características de determinada população, bem como 

identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos 

fenômenos estudados. 

Quanto ao procedimento técnico, essa foi uma pesquisa por levantamento ou 

survey, que para Gil (2008, p. 55): 

[...] se caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo 
comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação 
de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema 
estudado para em seguida, mediante análise quantitativa, obter as 
conclusões correspondentes dos dados coletados. 
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O procedimento de coleta dos dados visando “[...] obter informações acerca do que 

as pessoas sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem 

ou fizeram [...]” (GIL, 2008, p. 109) foi realizado com o objetivo de dar voz aos 

professores do Campus e como isso possibilitar a compressão da realidade. 

Essa pesquisa teve como universo os professores que atuam no Ifes, Campus de 

Serra. Para cálculo da amostra utilizada de forma aleatória simples, que é aquela na 

qual todos os elementos têm a mesma probabilidade de serem selecionados. O 

calculo do tamanho da amostra foi baseado na Equação 1, onde:  

n - amostra calculada;  

N - população;  

Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança;  

p - verdadeira probabilidade do evento e  

e - erro amostral. 

)1.()1.(.

)1.(..
22
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n           Equação 1 - Calculo amostral 

Baseado nesta equação foi obtido os seguintes dados: população igual a 76 (total de 

professores do Campus); nível de confiança de 90%; a verdadeira probabilidade do 

evento foi de 50% e o erro amostral de 8%. A partir desses dados foi obtido como 

resultado uma amostra de 44 professores. 

A partir da questão de pesquisa foi elaborado um questionário, dividido em duas 

partes: a primeira procurou levantar dados gerais sobre os sujeitos da pesquisa e a 

segunda obter informações sobre o uso da internet na prática docente desses.  

Na construção do questionário utilizaram-se os formulários web do Google Drive, 

pois além desses serem gratuitos, mostram-se mais adequados, por serem simples 

de serem criados, utilizados e modificados. 

Foi enviado, exclusivamente, para os sujeitos definidos que tiveram a opção, após 

ler o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”, de responderem ou não ao 

mesmo.  
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Para garantir os aspectos éticos que envolvem a pesquisa e os sujeitos envolvidos 

nela foram tomadas algumas precauções, como a garantia do anonimato dos 

participantes da pesquisa, assegurando o sigilo das suas identidades e para isso foi 

utilizada a substituição dos seus nomes por pseudônimos, procurando evitar 

qualquer tipo de constrangimento aos participantes. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A seguir será feita a análise dos dados levantados, mas antes é importante ressaltar 

que no Campus, foco desse estudo, há acesso aberto à internet em todas as 

dependências , para professores e alunos, via sistema wi-fi. 

Os dados coletados no questionário foram analisados baseados em métodos quali-

quantitativos, nesse caso, um método não neutraliza o outro na tentativa de 

responder a diferentes questões no campo da investigação de um problema 

determinado, pois coleta, avalia e vincula dados qualitativos e quantitativos numa 

mesma pesquisa (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 1991).  

O questionário de levantamento de dados foi aplicado no período de 7 de março de 

2014 a 4 de abril de 2014, e foi encaminhado para 76 professores, dos quais 44 

participaram da pesquisa o que equivale à participação de 57,8% do universo. A 

primeira parte do questionário teve o objetivo de traçar o perfil dos sujeitos da 

pesquisa e baseado nas respostas dessa parte foi possível traçar o seu perfil.  

Nesse grupo têm-se 55% dos professores na faixa etária de 31 a 40 anos, 33% na 

faixa etária de 41 a 50 anos, seguida de 9% na faixa etária de mais de 50 anos e 

apenas 5% possui idade entre 20 e 30 anos. Desse grupo 77% é do sexo masculino 

e 23% do sexo feminino. Estes professores atuam em mais de um curso e em mais 

de uma modalidade de curso, como pode ser visto no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Cursos em que os sujeitos da pesquisa atuam 

 
Fonte: Produção do autor a partir dos resultados obtidos no questionário aplicado. 
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O grupo é formado por 18% de especialistas, 48% são mestres e 34% doutores. Tais 

informações nos remetem a um universo de pesquisados bastante específico 

apresentando um alto nível de escolarização alocados em cursos da área de 

tecnologia, e muitos atuando em mais de um curso o que sugere familiaridade com 

as Tecnologias de Informação e Comunicação, o que de certa forma facilita a 

utilização da tecnologia e contrasta com algumas realidades bem diferentes e 

comuns em nosso país. 

A segunda parte do questionário teve por objetivo obter informações sobre o uso da 

internet na prática docente dos sujeitos. Nessa etapa levantou-se, inicialmente, quais 

as ferramentas que são utilizadas para garantir a comunicação entre os professore e 

entre esses e seus alunos, e as seguintes ferramentas constantes do Gráfico 1, de 

forma indicadas. 

 

Gráfico 2 - Ferramentas de apoio utilizadas pelos sujeitos da pesquisa em sua 
atuação docente 

 
Fonte: Produção do autor a partir dos resultados obtidos no questionário aplicado. 

 

Entretanto, como a questão foi aberta, ainda, foram citados espontaneamente: chat, 

faceboock e outras redes sociais, ambientes de gameficação aplicada ao ensino, 

hangout, nuvem de armazenamento, dropbox, google drive e github. Sendo que 

desses o e-mail e os AVA´s foram os mais utilizados, com 28% e 21%, 

respectivamente, seguidos do fórum, 17% e os outros com praticamente os mesmos 
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índices variando de 7 a 11%. O que parece indicar que a maioria prefere utilizar as 

ferramentas de interação assíncronas. 

Na questão que tratava das vantagens de usar estas ferramentas na sua prática 

pedagógica? Percebe-se que o item - Não possuem vantagem alguma - teve 0% de 

adesão. Os outros itens tiveram entre 13 e 19%, como visto no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Vantagens do uso da internet apontadas pelos sujeitos da pesquisa 

 
Fonte: Produção do autor a partir dos resultados obtidos no questionário aplicado. 

 

Neste item apareceram também outras vantagens como as citadas a seguir: 

Professor 10 - No caso específico do ambiente virtual, permite uma 
organização melhor de prazos e tipos de tarefas. 

Professor 19 - [...] acesso a hora que o aluno bem entender, seja as 4 da 
manha ou às 2 da tarde [...].. 

Professor 39 - Dá ao aluno possibilidade de maior autonomia, novas 
possibilidades de aprendizado. 

Professor 44 - Estruturação da trajetória de formação do conhecimento. 
Permite definir mais claramente para o aluno o caminho que a disciplina se 
propõe a dar. Complementa a bibliografia oficial do curso baseada em livros. 

Para 100% dos professores a internet ajuda-lhes a encontrar mais e melhores 

informações para a sua prática didático-pedagógica, já 98% acham o uso da internet 

para auxiliá-los na sua prática didático-pedagógica seja importante. Essas respostas 

parecem comprovar que no universo pesquisado a utilização da ferramenta internet 
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tem ocorrido intensamente com frequência no apoio à prática docente do grupo, não 

só dentro da sala de aula. 

Quando questionados se alguma vez já utilizaram a internet na sala de aula com os 

seus alunos, 93% dos professores responderam afirmativamente. Os que não 

utilizam afirmam que não o fazem porque acreditam que:  

Professor 19 - Tende a deixar o aluno livre demais para coisas que 
dispersam sua atenção, uma internet controlada para que o mesmo não 
acesse bobagens durante a aula seria ideal. 

Professo 2 - O uso de internet nos cursos de informática não é novidade, e 
os alunos consideram tudo muito normal. 

Mas os que a utilizam afirmam que obtiveram os seguintes resultados apresentados 

no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 - Os resultados obtidos com o uso da internet em sala de aula segundo os 
sujeitos pesquisados 

 

Fonte: Produção do autor a partir dos resultados obtidos no questionário aplicado. 

 

Quanto à utilização da internet para preparar as atividades pedagógicas, 98% dos 

professores responderam que a utilizam com esta finalidade, e em relação com que 

fins utilizam a internet na preparação de suas aulas, foi obtida as seguintes 

respostas: 53% fazem pesquisa sobre a disciplina e 23% utilizam para elaborar 

testes, 23% usam em outras situações e apenas 1% não utiliza, conforme visto no 

Gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Para que os sujeitos da pesquisa utilizam a internet em seu fazer 
pedagógico 

 

Fonte: Produção do autor a partir dos resultados obtidos no questionário aplicado. 

 

Outro item muito importante é a frequência com que se utiliza a internet na 

preparação das suas aulas, dentro do grupo um total de 98% a utilizam 

semanalmente, sendo que 43% a utilizam diariamente, 2% mais de três vezes por 

semana, 27% usam três vezes por semana e 25% duas vezes por semana, sendo 

que 2% afirmam que não utilizam a internet para esse fim. 

Quanto acharem que a internet traz alguma vantagem para a prática pedagógica, foi 

obtivo como respostas, que 97% concordam com esta afirmação e citaram como 

principais vantagens os itens vistos no Gráfico 6.  

 

Gráfico 6 - As principais vantagens do uso da internet no fazer pedagógico dos 
sujeitos da pesquisa 

 
Fonte: Produção do autor a partir dos resultados obtidos no questionário aplicado. 
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Todos os professores concordam que a internet traz contribuição para a sua 

disciplina, e entre esta contribuições citam: "[...] o enriquecimento da forma de dar as 

aulas", parece abrir novos canais de comunicação como uma linguagem multimeios; 

"[...] a ajuda na obtenção de informações relacionadas às temáticas abordadas na 

disciplina", sugerindo uma atualização mais dinâmica e continuada; "[...] a facilitação 

da busca de documentos", aliada ao conceito da nova sociedade da informação e do 

conhecimento, e o desenvolvimento das novas e variadas atividades em sala de 

aula e a publicação dos materiais, que sugere uma postura corajosa, inovadora e 

ousada na busca da aplicação de novas metodologias. Além desses itens foram 

citadas de forma espontânea outras contribuições como:  

Professor 2 - Procurar por sites de universidades renomadas das disciplinas 
que ministro mostra que os alunos de outros países aprendem o mesmo 
conteúdo” e ‘Da mesma forma, mostrar sites de oferta de empregos mostra 
que as empresas pedem o conteúdo ministrado em sala’. 

Por último, os professores puderam complementar às suas opiniões sobre o uso da 

internet em seu fazer pedagógico e aqui vale ressaltar os seguintes comentários: 

Professor 11 - Acredito que a internet é uma ferramenta ao dispor da prática 
pedagógica, porém, o professor deve estar atento e não cair na facilidade e 
nas ciladas da internet [...] ela é apoio, não é definitiva e não substitui os 
referenciais teóricos impressos, como livros, artigos etc. [...] é preciso ter 
bom discernimento nas escolhas. 

Professor 34 - Acredito que a internet seja hoje umas das principais 
ferramentas do século 20, tanto para a difusão do conhecimento, quanto 
para a busca do mesmo. Sendo assim, a maneira com que a internet é 
utilizada deve ser feita da melhor maneira possível, ou seja, tornou-se 
importante que haja uma orientação pedagógica cada fez mais cedo para 
que os alunos em formação possam utilizá-la da maneira correta. 

Professor 3 - Além de irem além das aulas ditas convencionais, os alunos 
interagem com tecnologias de seus cotidianos, o que pode proporcionar um 
maior grau de satisfação e interesse deles pelas aulas. 

Professor 10 - Apesar de haver dificuldades (a questão de autoria os alunos 
tem dificuldade e também em relação à colaboração), o uso de ferramentas 
tecnológicas melhorou muito a minha aula. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há uma enorme pressão dada pelo avanço tecnológico das mídias e a adoção de 

novos meios de se comunicar socialmente, para transformação nas formas de se 

educar com qualidade. “A educação universal e de qualidade é percebida hoje como 

condição fundamental para o avanço de qualquer país” (MORAN, 2012, p. 8).  

Por outro lado “[...] no Brasil, ainda estamos distantes de uma educação de 

qualidade [...] caminhamos no limite da irresponsabilidade, quando privilegiamos 

mais o lucro [...]” (MORAN, 2012, p. 8).  

Moran (2012, p. 32) insiste nas atitudes corajosas e inovadoras, ousadas, de todos 

os atores que participam do cenário educacional “[...] avançaremos mais se 

soubermos adaptar os programas previstos às necessidades dos alunos [...]”. As 

mudanças que conduzirão à nova sociedade da informação e do conhecimento  

[...] cada vez se consolida mais, nas pesquisas de educação a idéia de que 
a melhor maneira de modificá-la é por metodologias ativas, focadas no 
aluno, como a metodologia de projetos de aprendizagem ou a de solução de 
problemas. Essas metodologias tiram o foco do ‘conteúdo que o professor 
quer ensinar’,permitindo que o aluno estabeleça um vínculo com a 
aprendizagem, baseado na ação-reflexão-ação (MORAN, 2012, p. 33).  

A abertura desses métodos permite maior flexibilidade, fazendo-o adaptar-se ao 

aluno, seu ritmo, sua forma de evoluir e construir o conhecimento, privilegiando a 

diferentes necessidades de cada um, mesmo aqueles que se deparam com barreiras 

físicas, metodológicas e/ou legais, como os deficientes físicos ou intelectuais, ou 

mesmo os que têm altas habilidades e, ainda, os que se deparam com barreiras 

étnicas e sociais.  

Os resultados obtidos nessa pesquisa, devido aos elevados índices de confiabilidade 

e participação mostraram que a internet é uma ferramenta poderosa com grande 

aplicação em toda a atividade pedagógica, seja ela de planejamento, organização ou 

controle do processo, entretanto algumas ressalvas foram feitas quanto ao seu uso 

indiscriminado, voltamos ao ponto da mediação que o professor bem preparado 

deve assumir.  
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As ressalvas registradas foram pouco expressivas, embora não devam ser 

desconsideradas, elas pesam pouca na decisão de se utilizar ou não a ferramenta 

como apoio à educação, mesmo porque as razões para isso, segundo Ausubel, 

podem estar na escolha de material inadequado pouco relacionado ao conhecimento 

prévio do aluno, ou mesmo na sua falta de interesse, recaindo sobre o professor o 

controle indireto desse interesse por meio das suas estratégias de ensino e 

avaliação utilizadas (NOVAK; CANÂS, 2010).  

Devemos lembrar, ainda, que os cursos ministrados do Ifes - Serra são da área 

tecnológica, pressupõe algum conhecimento de diversas ferramentas tanto dos 

docentes quanto dos discentes o que facilita a utilização da tecnologia, mas isso não 

inviabiliza que ela seja adotada em outras instituições e em níveis diferentes, há 

inúmeras formas de utilizar a internet com grandes vantagens nas diversas situações 

no processo educacional, conforme foi citado durante a pesquisa.  
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APÊNDICE A - Documentação do blog no modelo Addie 

 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem como suporte à Educação a Distância 

Endereço do Blog: grupo4pie.blogspot.com.br 

 

Participantes 

Carolina Cândido Pereira - carolcandp@gmail.com 

Carolina Finamore de Figueiredo - carolffigueiredo@gmail.com  

Daniele Sabrina Cherubino Simões - danielescsimoes@gmail.com 

Ivete dos Santos Magalhães - ivtmagalhaes@gmail.com 

Mario Luiz Gomes Pinto - mlgpintoEaD@gmail.com  

 

1. ANÁLISE 

1.1 Análise do contexto 

O blog será criado com a participação de cinco integrantes da Pós Graduação em Informática 

na Educação do Instituto Federal do Espírito Santo (Pie/Ifes), polo de Aracruz. Sua elaboração 

conta com 6 semanas, tendo inicio no dia 15 de abril até 25 de maio quando será o seu 

seminário de apresentação para os tutores a distância e presencial, alunos da Pie/Ifes e demais 

convidados. Sendo um trabalho interdisciplinar do 3º módulo do curso, feito por etapas, não 

haverá custos financeiros porque será desenvolvido virtualmente com contribuições dos 

integrantes através de e-mails e pela própria plataforma do curso. O que será desprendido será 

o tempo preciso que os integrantes gastarão para desenvolver as etapas de forma colaborativa 

e com qualidade. 

1.2 Público-alvo 

Discentes de cursos a distância ofertados através dos AVAs. 

1.3 Objetivo geral 

Pretende-se com a elaboração do blog, oferecer algumas informações aos discentes de cursos 

a distância sobre a usabilidade dos ambientes virtuais de aprendizagem. 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 Construir um Blog sobre os Ambientes Virtuais de aprendizagem na educação a 

distância que hospede textos, imagens, vídeos e mapas conceituais a cerca da temática; 

 Evidenciar o que é a Educação a Distância; 

 Definir o que é Ambiente Virtual de Aprendizagem; 
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 Identificar e descrever alguns dos recursos que têm sido utilizados pelos ambientes 

virtuais de aprendizagem na relação de ensino-aprendizagem da modalidade de ensino 

a distância. 

1.4 Implicações para criação do projeto 

Endereço do Blog:  http://grupo4pie.blogspot.com.br/ 

O projeto é uma construção coletiva, por isso, os integrantes terão que se organizar de tal 

forma que dê para realizar as etapas com a colaboração de cada um. Pelo curto espaço de 

tempo, será abordado superficialmente a cerca da temática, e assim, não haverá como 

implementar os recursos de acessibilidade. Com isso, deficientes visuais não visualizarão o 

nosso projeto. 

Como o blog a ser criado será destinado ao público de usuários alunos de ambientes virtuais 

de aprendizagem, especificamente da educação a distância, o mesmo contará com linguajar 

simples e enxuto por se tratar de um conteúdo voltado para a internet, e com mídias - 

imagens, vídeos e mapa conceitual - para tentar oferecer algumas informações sobre os 

recursos disponíveis deste ambiente que acabam por enriquecer o ensino-aprendizagem. 

Sendo assim, o projeto só será visualizado pelo público que tiver acesso a internet, pelo fato 

que o mesmo só será implementado através de um blog. 

2. PROJETO 

2.1 Conteúdos 

Um dos conteúdos que será exposto no blog é um mapa conceitual para tentar ilustrar os 

conceitos a cerca da educação a distância e dos ambientes virtuais de aprendizagem, em 

especial o software livre moodle. A primeira ideia dos conceitos que deveriam ser ilustrados 

através do mapa conceitual encontra-se na figura a seguir: 

http://grupo4pie.blogspot.com.br/
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Posteriormente, depois de algumas leituras e discussões entre os integrantes do grupo, o mapa 

conceitual foi reformulado e ganhou a seguinte aparência na sua segunda versão: 

 

 

Na sua 3ª versão, focalizando tanto os AVAs quanto a EAD, o seu layout ficou desta forma: 
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Uma 4ª versão já indexando conteúdo: 
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Por fim, o mapa final completo com: formatação de cores, fontes, inclusão de links da web, 

vídeos e imagens e organizado através de 1 submapa que direciona para os “recursos e 

ferramentas” disponibilizados pelos AVAs. 

2.2 Ferramentas utilizadas 

Para implementar o projeto do blog, serão usados as seguintes ferramentas: 

Blooger - serviço do Google para edição e gerenciamento do blog; 

CMap Tool – criação do mapa conceitual; 

 Wink – criação dos vídeos; 

Gimp – criação das imagens; 

Word – digitação do modelo ADDIE e dos rascunhos das postagens do blog. 

PDF – leitura do material de referencial teórico. 

2.3 Story Boards e/ou projeto de interface 

O esboço de como seria segue o layout a seguir: 

http://grupo4pie.blogspot.com.br/ 

 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem como suporte à Educação a Distância 

http://grupo4pie.blogspot.com.br/
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4. DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO 

Serão criados cinco imagens sobre a temática através do GIMP, seis vídeos tutoriais através 

do Wink e um mapa conceitual através do CmapTools. Além desses, para incrementar o blog, 

haverá ainda um material explicativo em texto dividido em algumas postagens sobre a 

Educação a Distância e os Ambientes Virtuais de Aprendizagem, em especial o Moodle. Essa 

etapa por sua vez, ocorrerá entre os dias 13 a 22 de maio, totalizando assim 9 dias. O Blog 

estará totalmente pronto para a visualização a partir do dia 23 de maio. 

AVALIAÇÃO 

5.1 Resultados obtidos 

Imagem Download x Upload  

Início 1 EAD (texto informativo) 

imagem - personagens e ferramentas envolvidos na EAD 

imagem - material didático da EAD 

Autores 

Carolina Cândido 

Carolina Finamore 

Daniele Sabrina 

Ivete dos Santos 

Mário Luiz 

2 AVAs (texto informativo) 

imagem - eixos e ferramentas  

O projeto 
(Falar sobre a construção do 

blog) 

2.1 Moodle (texto informativo) 

imagem - agenda do moodle, comprometimento do aluno... 

 3 Tutoriais  

3.1 Acesso e edição de perfil  

3.2 Ferramentas de Edição de Trabalhos  

3.3 Visualização e Download de documentos digitais  

3.4 Upload de Documentos na plataforma  

3.5 Discussão em Fóruns  

4 Mapa Conceitual (Mário recebe os conceitos e termina) 

versão 1  

versão2  

versão 3 

última versão 

 Referências  
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Pela dificuldade de comunicação entre os integrantes do grupo por via assíncrona, o trabalho 

de idealização, elaboração e implementação do blog com os seus devidos recursos, não foi 

desenvolvido em sua plenitude criativa, mas ainda sim, acreditamos termos alcançados os 

objetivos propostos, que eram usar diversos softwares para a criação de materiais digitais que 

seriam hospedados através de um blog na internet. 

Acreditamos que os textos postados no blog cumpriram a função que era de informar o que 

seriam educação a distância e ambientes virtuais de aprendizagem. Optamos por termos como 

base teórica um artigo de trabalho de conclusão de curso de 2013, com o título “Uso de 

ambientes virtuais de aprendizagem na educação a distância e presencial: o caso do pvanet”, 

no que tangia a respeito da contextualização do uso dos AVAs na EAD, e diversos textos do 

Centro de Educação a Distância do Instituto Federal do Espírito Santo – CEaD/Ifes –, no que 

tangia brilhantemente a cerca também da EAD, AVAs e Moodle, mas especificamente sobre 

os recursos e ferramentas que podem compor um AVA, no nosso caso o Moodle.  

O grupo optou por distribuir o especificamente o material textual em apenas duas postagens 

para não delongar muito no assunto, e assim, não perder o interesse do leitor ao ter quer ler 

um material extenso a cerca da temática. Apesar do texto aparecer nas demais postagens, são 

nas duas primeiras que ele é usado com maior frequência para melhor abordar o que é EaD e 

AVAs.  

Já as cinco imagens divulgadas ao longo das postagens e uma no cabeçalho do blog tiveram a 

intenção de ilustrar e chamar a atenção para aquilo que queríamos maior atenção do nosso 

leitor. Todas as imagens foram produzidas através do software Gimp. Na maioria das vezes, 

foram baixadas figuras da internet que tinham o seu direito autoral liberado, e assim, ouve um 

tratamento de recorte, escrita de texto e da cor de fundo. 

Os vídeos tutoriais por sua vez, foram criados por meio do software Wink, que basicamente 

captura telas da internet que se deseja, e insere comentários e áudios a cerca de cada tela para 

dar uma instrução qualquer. Foram criados então os seguintes vídeos que fizeram parte do 

contexto do blog e posteriormente do mapa conceitual a cerca do Moodle: 

 Acesso e Edição de Perfil; 

 Ferramentas de Edição de Trabalhos; 

 Visualização e Download de Documentos Digitais; 

 Upload de Documentos na Plataforma; 

 Discussão em Fóruns; 
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Por fim, os cinco mapas conceituais expostos no blog tiveram a intenção de englobar toda a 

informação divulgada anteriormente, porém de uma forma dinâmica. O mapa entrou em cena 

como uma representação gráfica para cumprir o seu papel que é de organizar e representar o 

conhecimento, por isso, essa ferramenta foi à última a ser postada. Além dos conceitos ligados 

a preposições, o grupo usou um submapa quando foi necessária uma melhor compreensão e 

explanação de algum conceito chave, como foi o caso do conceito sobre Moodle, e a inserção 

de hiperlinks quando um conceito seria direcionado para mídias, como: vídeos, figuras, e a 

uma página da web. 
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APÊNDICE B - Proposta de projeto de aprendizagem 
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PROPOSTA DE PROJETO DE APRENDIZAGEM 

 

TEMA: MEIO AMBIENTE  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Compreende-se que o indivíduo consiste em ser um agente transformador do meio 

ambiente, sobretudo que determinadas modificações visam o desenvolvimento do 

planeta, todavia ressalta-se ser premente enfatizar que o progresso da sociedade 

assuma uma perspectiva sustentável. A partir dessas colocações esse Projeto de 

Aprendizagem (PA) incumbir-se-á de promover um ambiente de aprendizagem onde 

o educando reflita criticamente sobre as transformações ambientais emergentes na 

atual conjuntura social, sendo assim, considera-se relevante a utilização de recursos 

tecnológicos no que tange a elaboração e execução do PA. 

Considera-se necessário refletir sobre o papel do indivíduo na sociedade no que 

tange a preservação ambiental, e em especial aos jovens, pois dependendo de suas 

atitudes no presente, poderá resultar em consequências nocivas ao ambiente. 

Portanto a necessidade da elaboração desse PA, está diretamente ligado as 

mudanças ambientais globais que  vem ocorrendo. Então compreender a presença 

de alguns fenômenos no meio ambiente, torna-se fundamental para fornecer 

elementos necessários para tomadas de decisões que visam a intervenção do ser 

humano no meio em que habita.  

Assim, faz-se necessário que a escola, bem como o professor tenha consciência de 

seu papel na formação intelectual e social do seu aluno, tendo a seguinte questão 

como norteadora de suas ações: Como proporcionar um ambiente de aprendizagem 

que possibilite a formação de um indivíduo que seja um agente transformador do 

meio em que vive e consciente de suas ações?  
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2. JUSTIFICATIVA  

 

O tema meio ambiente é um assunto que está sempre muito presente no dia-a-dia 

das pessoas no século XXI. Atualmente existe uma grande preocupação com o 

planeta, e questões como a poluição, o desperdício e a sustentabilidade estão sendo 

discutidas. Dessa forma, vemos a necessidade de promover ambientes que 

possibilitem a criação de uma consciência ambiental pelo aluno, para que a nova 

geração possa trazer um futuro melhor para todo o planeta. Um meio lúdico de estar 

trabalhando essas questões, é através de projetos de aprendizagem, onde os alunos 

podem  participar ativamente do processo de construção do conhecimento. 

É importante mencionar que todos somos responsáveis pelos impactos de nossas 

ações sobre o meio ambiente, e assim sendo considera-se pertinente apontar 

caminhos para que as mudanças em nosso ambiente, esteja alinhado a uma 

proposta de sustentabilidade.  

Portanto, observa-se a necessidade de incluir esse PA no cotidiano escolar, na 

medida em que o mesmo assuma características de um trabalho interdisciplinar e 

sobretudo envolverá pesquisas a respeito de resíduos perniciosos ao ambiente, e 

por conseguinte que destino devemos proceder com esses elementos.  

 

3. ABRANGÊNCIA  

 

O projeto terá como público-alvo turmas do ensino fundamental séries finais do 6º ao 

9º ano da EMEF Clarice Lispector, localiza no município de Vitória. O projeto 

envolverá as disciplinas Ciências e Geografia, e as etapas para a implementação 

terão duração de 6 meses. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 
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Promover um ambiente de aprendizagem que possibilite desenvolver no aluno a 

consciência dos problemas ambientais se posicionado de forma crítica na busca de 

soluções.  

 

4.2 Objetivos Específicos:  

 

● Analisar ações que favoreçam a promoção da preservação  do meio 

ambiente; 

● Formular hipóteses que se justifiquem como principais causas para a 

degradação do meio ambiente pelas ações antropológicas;  

● Identificar ações que possibilitem a reciclagem de materiais diversos; 

● Definir o conceito de sustentabilidade; 

● Conscientizar os alunos sobre o seu papel como agentes transformadores do 

ambiente; 

 

5. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Entende-se que o desenvolvimento de um projeto de aprendizagem caracteriza-se 

em diversas complexidades, na medida que para implementá-lo faz-se necessário 

intervir na proposta curricular da instituição e sobretudo enfatizar a  relevância desse 

trabalho no que tange a interdisciplinaridade, haja vista que o conhecimento não 

deve ser tratado de forma  fragmentada em disciplinas. 

Portanto torna-se plausível destacar que esse projeto de aprendizagem, converge 

para uma proposta de ensino construcionista, assim sendo coloca-se que a 

interação entre aluno-aluno, aluno-professor consistem em ser característica 

primordial para lograr resultados benevolentes. Outra proposta pedagógica que 

fundamenta o projeto de aprendizagem corresponde ao Interacionismo Sócio-

Cultural, pois para entender o desenvolvimento do conhecimento do educando, 

considera-se necessário analisar a inserção do aluno no seu contexto histórico, 

respeitando toda sua bagagem de conhecimento.  

Utilizar no projeto de aprendizagem o conhecimento que o educando possui, remete-
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se a trabalhar com a aprendizagem significativa sendo essa uma importante forma 

do aluno aplicar todo o saber aprendido em sua realidade, sobretudo que nesse 

propósito de ensino o conteúdo a ser abordado além de estabelecer significado na 

vida do aluno, também tem que envolver todo o meio em que o mesmo está inserido. 

Abordar o aspecto da sustentabilidade requer entender que todos somos agentes 

transformadores do meio ambiente, e que desenvolvemos papéis essenciais no que 

diz respeito as intervenções nos fatores ambientais. Partindo dessa premissa o 

Projeto de Aprendizagem (PA) tem como base os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Fundamental séries finais (6º ao 9ª ano) para as disciplinas de 

Ciências e Geografia, onde constata-se que a interação entre sociedade e natureza 

são relevantes para entendermos os problemas ambientais. 

É necessário que as disciplinas de Ciências e Geografia, promovam, de acordo com 

os PCN’s, um ambiente de aprendizagem que levem o aluno a questionar a 

realidade, formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o 

pensamento lógico, a criatividade, a intuição, o trabalho em grupo, sendo capaz de 

ação crítica e cooperativa para a construção coletiva do conhecimento. De acordo 

com os PCN’s, no ensino de ciências e geografia, objetiva-se que o aluno seja capaz 

de: 

Perceber-se integrante, dependente e agente 
transformador do ambiente, identificando seus 
elementos e as interações entre eles, contribuindo 
ativamente para a melhoria do meio ambiente. 

A presença de problemas ambientais nos meios de comunicação alerta a sociedade, 

mas não garante informações e conceitos científicos sobre a temática. A discussão 

das questões ambientais na escola acarreta a discussão sobre a responsabilidade 

humana voltada ao bem-estar comum.  

Segundo os PCN’s, no ensino de Ciências Naturais deverá se organizar de forma 

que, ao final do ensino fundamental, os alunos tenham desenvolvido a seguinte 

capacidade, dentre outras:  

Compreender a natureza como um todo dinâmico, e 
o ser humano, em sociedade, como agentes de 
transformações do mundo em que vivem, em 
relação aos demais seres vivos e outros 
componentes do ambiente. 
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É objetivo do ensino de Geografia, que os alunos sejam capazes de, segundo os 

parâmetros curriculares nacionais:  

Utilizar as diferentes linguagens - verbal, musical, 
matemática, gráfica, plástica e corporal - como meio 
para produzir, expressar e comunicar suas idéias, 
interpretar e usufruir das produções culturais, em 
contextos públicos e privados, atendendo a 
diferentes intenções e situações de comunicação... 
Saber utilizar diferentes fontes de informações e 
recursos tecnológicos para adquirir e construir 
conhecimentos.  

Os projetos de aprendizagem que envolva as TIC’s apresentam uma forma 

diferenciada para aprendizagem, podendo mediar a interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade de temas que podem ser propostos pelo professor, escola ou 

ainda pelos próprios alunos, construído de acordo com a realidade do aluno e 

aplicada com o objetivo de potencializar a aprendizagem.  

 

6. PLANO DE AÇÃO 

 

O plano de ação será dividido em 1ª e 2ª etapas a serem cumpridas nas disciplinas 

de geografia e ciências, respectivamente.  

 

1. Nas aulas de Geografia 

Construção de mapas geográficos  

Nas aulas de geografia será proposto uma pesquisa em grupo sobre os municípios 

onde há áreas que são utilizadas como lixões no estado do Espirito Santo e as áreas 

municipais onde há aterros sanitários, devendo conter na pesquisa, a extensão das 

áreas em m², sua importância ecológica e a quantidade de lixo que recebe, bem 

como seu local de origem.  

Após a pesquisa os alunos construirão uma mapa geográfico utilizando um software 

de construção de mapas o gvSIG 1.9. A Ferramenta permite a criação de mapas e 

rotas geográficas, além do gerenciamento e análise de dados, permitindo que vários 

http://www.winportal.com.br/gvsig
http://www.winportal.com.br/gvsig
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profissionais possam trabalhar em conjunto.  

A atividade permitirá que o aluno construa seu próprio mapa do estado do Espírito 

Santo, indicando as áreas onde são encontradas  as áreas abertas de lixão e áreas 

de aterro sanitário em seus respectivos municípios.  

Com os mapas geográficos prontos, será promovido um seminário de apresentações 

para a socialização do conhecimento, com base na reflexão do novo projeto do 

governo do Estado do Espírito Santo - “Espirito Santo sem Lixão”, cujo objetivo é 

exterminar do território capixaba todos os lixões existentes até 2025. 

Para a apresentação dos seminários será necessário a utilização de software de 

edição de slides, como o power point, que conterão os mapas produzidos e os 

resultados de pesquisa.  

 

2. Nas aulas de Ciências 

Nas aulas de ciências será trabalhada a questão ambiental com enfoque na 

responsabilidade social, através das seguintes etapas: 

 

1º Momento 

Nesta etapa o professor estabelecerá um ambiente  que potencialize o processo de 

aprendizagem a partir do uso de softwares.   

No AVEI - Ambiente Virtual de Ensino Inteligente é simulado um vilarejo onde 

uma criança através de possíveis itinerários realiza a volta para casa após um dia de 

realizações na escola.  

O contexto em que o micromundo se insere representa ações que integram parte do 

cotidiano das crianças da sociedade brasileira, quando no caminho entre a escola e 

a casa, estas se deparam com diferentes tipos de lixo. O ambiente trabalha em um 

contexto de realidade virtual não imersiva, onde a todo momento o aluno se depara 

com diferentes tipos de lixo, cabendo a ele decidir selecionar ou não os lixos 

produzidos e/ou encontrados, sendo monitorados por um tutor inteligente chamado 
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Guilly, que monitora a ação do aluno e o auxilia através da emissão de mensagens.  

(Recurso disponível em http://www.urisan.tche.br/~avei/AberPort.html). 

Além disso, ainda nesta etapa será proposto um plano de aula com duração de 13 

aulas de 50 minutos, cujo objetivo é compreender noções básicas sobre a 

sustentabilidade e a reciclagem de materiais diversos e como aplicá-los na educação 

ambiental (ver anexo - Plano de Aula). No plano de aula é proposta a utilização de 

vários recursos visuais e auditivos que possibilitem a reflexão e sensibilidade quanto 

ao tema, além de softwares de jogos e simuladores que potencializam a 

memorização de conceitos, bem como a aprendizagem, como, por exemplo, o 

JOGO DA RECICLAGEM (Recurso disponível em: http://www.jogosinfantis.cc/ 

cenario/jogo-da-reciclagem/) e o jogo RECICLAGEM (Recurso disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/14736/jogo_da_reciclagem.swf) 

 

2º Momento  

Promoção de uma campanha de descarte de resíduos tecnológicos.  

 

Será promovida, junto ao apoio da escola, uma campanha de descarte de resíduos 

tecnológicos, campanha “DESCARTE TECNOLEGAL” com o tema “LIXO 

ELETRÔNICO NÃO É LIXO”. 

O lixo eletrônico é todo resíduo produzido pelo descarte de equipamentos 

eletrônicos. Diante da alta demanda do consumo de tecnologias de informação e 

comunicação, estes equipamentos têm se tornado obsoletos (ultrapassado) com o 

tempo de vida curto, sendo logo descartados e em grande quantidade. O principal 

objetivo da realização da campanha é compreender como é avaliado o 

gerenciamento de descartes de materiais eletrônicos de forma sustentável.  

São exemplos de lixo eletrônico: 

● Monitores de Computadores 

● Telefones Celulares e baterias 

● Computadores 

● Televisores 

http://www.jogosinfantis.cc/cenario/jogo-da-reciclagem/
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● Câmeras Fotográficas 

● Impressoras 

As etapas da Campanha “DESCARTE TECNOLEGAL”, fica assim estruturado 

(Fig.1). 

 

Fig.1 Etapas para a campanha “DESCARTE TECNOLEGAL” 

 

 

A. Pesquisa:  

A primeira fase do campanha consiste em estabelecer quais tipos de equipamentos 

poderão ser recebidos pela campanha. Para isto será necessário a análise, por meio 

de pesquisa, em internet e outros, dos tipos de equipamentos e peças de 

computadores e outros aparelhos relacionados.  

 

B. Divulgação:  

Será necessário a divulgação da campanha de recolhimento de resíduos 

tecnológicos pela escola, tendo esta como ponto de recolhimento dos materiais, por 

meio de standes, painéis e folders produzidos pelos próprios alunos e utilizando 

recursos tecnológicos. Nesta etapa, será utilizada editores de textos e imagens para 

a confecção do material de divulgação, esta deverá ocorrer, dentre outras formas 

convencionais, por meio da veiculação nas redes sociais através do 

compartilhamento do material de divulgação.  

Para a divulgação de material será promovido um mini concurso de vídeo de curta 

duração que tenha como conteúdo o tema da campanha. O aluno que se inscrever 

no concurso deverá apresentar o vídeo com duração máxima 4 minutos que 
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apresente áudio.  

 

C. Campanha 

“DESCARTE TECNOLEGAL”: fase de recolhimento e armazenamento de lixo 

eletrônico, sucateados ou não (não patrimoniado). Todo o material poderá ser doado 

pela comunidade em torno da escola, bem como pelas empresas e indústrias do 

município em torno da escola. Durante esta etapa é importante que as peças 

recolhidas sejam quantificadas (coletômetro), registrando seu local de origem, quem 

fez a entrega e quem recebeu o material.  

Site para pesquisa complementar para formulação de etapas da campanha: Campanha 

LIXO ELETRÔNICO - O destino certo para o Lixo Eletrônico. Disponível em: http://www. 

projetomeubrasil.com.br/lixoeletronico/campanha.php. 

 

D. Análise do lixo eletrônico recebido: 

Será realizado uma análise de todo o material recebido, onde serão testados e 

avaliados quanto a sua funcionalidade. O objetivo desta etapa é estender o projeto 

com a possibilidade da criação de um centro de transformação de resíduos 

tecnológicos, funcionando como um laboratório de inspeção de equipamentos, para 

o reaproveitamento de materiais, promovendo um ambiente de aprendizagem onde 

o aluno terá a oportunidade de conhecer equipamentos de informática, como utilizá-

los, como testar sua funcionalidade e montá-los para uso, além de compreender a 

importância da reutilização de materiais eletrônicos, o descarte correto do lixo 

eletrônico e a importância da redução do consumo de equipamentos de tecnologia 

de informação. O material eletrônico não reciclável, como os materiais termorrígidos, 

serão encaminhados à coleta seletiva do município.  

A relação entre as etapas do plano de ação está no fato que é preciso que o aluno 

compreenda necessidade de ser reduzir a quantidade de lixo nas áreas de aterro 

sanitário e a extinção dos lixões a céu aberto. Tal importância se dá à preocupação 

com a contaminação do solo e da água, principalmente, e suas implicações, já que 

esses equipamentos possuem substâncias químicas, como chumbo, cádmio e 
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mercúrio, além disso, podem provocar doenças nas pessoas que coletam o lixo ou 

naquelas em que entram em contato com o lixo quando este está exposto em lixões 

ou na rua. Uma outra preocupação, quanto ao que se refere ao descarte do lixo 

eletrônico é o tempo de decomposição destes materiais, já que estes são compostos 

por plásticos, metais e vidros.  

 

7. RECURSOS 

 

Será necessário que a escola disponha de sala de informática que disponha de 

computadores com acesso a internet, bem como profissional habilitado para apoio 

das atividades a serem realizadas.  

Além disso, para a realização da campanha “DESCARTE TECNOLEGAL” será 

necessário que a escola disponibilize uma área para recebimento do material e 

futura criação do centro de transformação de resíduos, além de ser importante o 

estabelecimento de parcerias com instituições que ofereçam cursos técnicos em 

informática para disponibilizarem mão-de-obra qualificada para a realização da 

análise do lixo eletrônico e consequentemente, o monitoramento de alunos na 

promoção do projeto e parcerias com a prefeitura municipal para o recebimento do 

lixo eletrônico se possibilidade de reciclagem como é o caso dos materiais 

termorrígidos.  

 

8. CRONOGRAMAS 

 

É necessário que estabeleça um cronograma para que as ações para o plano de 

ação sejam seguidas. No cronograma estabelecido o plano de ação ficou dividido 

em duas etapas: As atividades cumpridas nas aulas de Ciências e Geografia (Fig.2) 

e as atividades decorrentes da promoção da campanha “DESCARTE 

TECNOLEGAL” (Fig.3). Assim, foi estabelecido dois cronogramas para o 

cumprimento das atividades. 
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Fig.2 cronograma de aulas para cumprimento das atividades 

 
 

Fig. 3 Cronograma de atividades para a promoção da Campanha “DESCARTE 
TECNOLEGAL” 

 
 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

A campanha “DESCARTE TECNOLEGAL” é uma oportunidade da escola ingressar 

e se envolver no tema sustentabilidade e realmente cumprir com o seu papel 

transformador, criando parcerias entre instituições públicas e privadas, que podem 

estabeler novas oportunidades a favor de novos projetos e ainda na geração de 

empregos.  

Espera-se que os alunos, bem como a comunidade escolar, conscientizem-se sobre 

a importância da reciclagem de materiais eletrônicos, bem como o descarte correto 

dos resíduos eletrônicos, através da reflexão sobre os perigos ocasionados pelo 

descarte de lixo eletrônico em qualquer lugar ou ainda nos aterros sanitário o que 

leva à diminuição da vida útil destes.  

Além disso, é interessante que o aluno se envolva em cada etapa do plano de ação, 

onde será trabalhado o desenvolvimento de competências e habilidades sobre a 

utilização de diversos softwares educacionais, desde os editores de texto, planilhas 

e imagem (como Word, Excel, Scratch, GIMP, Paint, e outros), produção de mapas 

conceituais (Cmaps Tools) até a produção de vídeos caseiros. 

Na etapa D. Análise do lixo eletrônico recebido, o aluno ainda terá oportunidade 

de aprofundar os conhecimentos  sobre hardware e software básicos, a partir da 
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monitoria de professor/técnico capacitado.  

 

10. AVALIAÇÃO 

 

a) Através do método Descrever, Executar, Refletir e Depurar, pretende-se, 

periodicamente, verificar as etapas do projeto para confirmar se os objetivos foram 

atingidos. Fazendo o Monitoramento processual com indicadores de processos e 

produtos;  

b) A avaliação dos resultados indicarão o quanto o processo está próximo dos 

Resultados esperados com indicadores de processos e produtos;  

c) Atingindo-se o prazo final do processo a Avaliação do resultado do projeto deverá 

confirmar as justificativas apresentadas se atingiram-se os objetivos geral e 

específicos, deixando claro a validade das ações tomadas. 
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Governo do Estado lança o projeto “Espírito Santo sem Lixão”. Disponível 

em:http://www.sedurb.es.gov.br/download/release%20ES%20sem%20lix%C3%A3o.

PDF. Acessado em 03/07/2013 

 

 

ANEXOS 
SUSTENTABILIDADE 

PLANO DE AULA 

  

TEMA: RECICLAGEM 

O geógrafo Milton Santos declarou, certa vez, que a difusão das novas formas de 

consumo é um dado fundamental para compreender e explicar as sociedades 

contemporâneas. A generalização do modelo de consumo das modernas 

coletividades industriais e urbanas trouxe como subproduto um par perverso: a 

intensa exploração dos recursos naturais em escala planetária e, na outra ponta, a 

produção de uma quantidade desmesurada de resíduos, muitos deles de baixo 

reaproveitamento. NOVA ESCOLA alerta para um dos papéis importantes que nos 

cabe para reduzir a quantidade de lixo: ajudar a reciclar. É um roteiro de boas 

práticas, que inclui o reaproveitamento de muitos materiais que de outra forma 

seriam jogados fora. 

Recursos Complementares 

http://www.youtube.com/watch?v=9fNJdEwQno0 

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/conteudo_250712.shtml 

OBJETIVO 

Compreender noções básicas sobre a sustentabilidade e a reciclagem de materiais 

diversos e como aplicá-los na educação ambiental. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Conhecer os processos de reciclagem 

● Fortalecer valores éticos pertinentes à formação do ser humano 

● Identificar os materiais que podem e devem ser reciclados 
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● Aprofundar a reflexão sobre a questão ambiental através do trabalho 

educativo 

  

CONTEÚDO 

● Lixo, como aproveitá-lo 

● Como podemos colaborar no processo de reciclagem 

● Quais materiais podem e devem ser reciclados 

● Importância de evitar o desperdício 

  

PUBLICO-ALVO: Turmas de Ensino Fundamental com faixa etária de 12 a 14 anos.   

DURAÇÃO: 13 aulas de 50 minutos 

 

RECURSOS: 

● Sala de informática 

● Computadores 

● Acesso à internet 

● Equipamentos de multimídia 

 

ATIVIDADE 1: 

1º momento: 01 aulas de 50 minutos 

Assistir ao vídeo: A garota que calou o mundo por 6 minutos – Eco 92. 

Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=J0qM8oFeFY0&feature=fvwp&NR=1 

E assistir ao vídeo: Rio +20 Desafios da Sustentabilidade 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=dX-tu2ODL5g 

2º momento: 02 aulas de 50 minutos 

Assistir ao documentário Lixo Extraordinário (01h34min) 

A partir do que foi passado nos vídeos, trazer à discussão as seguintes questões: 

■ O que é reciclagem? 

■ O que é reutilizar? 

■ Por que é importante reciclar e reutilizar? 

http://www.youtube.com/watch?v=dX-tu2ODL5g
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■ Quem faz coleta seletiva de lixo em casa? 

■ Quais são as consequências quando não se faz a coleta seletiva do lixo? 

■ Quais as relações do desperdício com os problemas sociais? 

 

ATIVIDADE 2: 

 

JOGOS – 02 aulas de 50 minutos 

  

JOGO1 

 

Recurso disponível em: http://www.jogosinfantis.cc/cenario/jogo-da-reciclagem/ 

 

Descrição do jogo 

 

Para jogar: Recolha todo o lixo do parque, e não se esqueça de que é lixo reciclável 

e deve ser colocado nos cestos corretos, o caminho é longo e o tempo corre! 

Como jogar: As setas  controlam o jogo. 

  

O jogo trata de duas tarefas contra o tempo. É necessário que o jogador passeie por 

um “labirinto” a procura de materiais espalhados por outro personagem, que quando 

encontra-lo deve tocá-lo, e este não mais espalhará o lixo. O jogador deve recolher o 

lixo espalhado e colocá-lo dentro das lixeiras corretas. Este jogo envolve percepção 

de tempo, espaço e conceitos além de trabalhar a coordenação motora. 

No jogo o jogador ganha pontos para cada item jogado na lixeira correta e passa de 

fase. 

  

JOGO 2 

http://www.jogosinfantis.cc/cenario/jogo-da-reciclagem/
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A atividade possui o formato de jogo e os jogadores ganham pontos conforme 

acertam o destino de cada tipo de resíduo. 

 

Recurso disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/14736/jogo_da 
_reciclagem.swf 

  

É importante que os alunos criem suas próprias tabelas de reciclagem conforme as 

cores. Anotações realizadas durante o jogo podem ajudar nessa atividade. As cores 

padronizadas são: 

● Lixeira Amarela: Metais 

● Lixeira Vermelha: Plástico 

● Lixeira Azul: Papel e Papelão 

● Lixeira Verde: Vidro 

 

ATIVIDADE 3 

  

Apresentações de seminários: 04 aulas de 50 minutos 

Produzir uma lista de materiais de materiais diversos que podem ser recicladas, 

utilizando software de edição de planilha para a construção de uma tabla que aponte 

o tempo de decomposição determinado para tipos de resíduos mais comuns, em 

ambientes marinhos e terrestres, com o uso da internet para a pesquisa. 

Exemplo: 
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Tabela 1 Tempo de decomposição de Resíduos 

 

 

Após a construção da tabela sobre o tempo de decomposição de materiais residuais, 

os alunos, divididos em grupos, produzirão uma apresentação em slides, utilizando 

software de apresentação Power point, para a apresentação das consequências do 

descarte de lixo em ambientes marinhos e terrestres, tanto para a vida animal, 

vegetal e do próprio homem, e assim inserir o resultado da tabela construída sobre o 

tempo de decomposição do lixo. 

Temas para apresentação em seminário: 

1.    Lixo e a vida marinha 

2.    Lixo e a vida terrestre 

3.    Lixo e a saúde humana 

4.    Relação do lixo com os problemas das grandes cidades 

 

AVALIAÇÃO 

 Para avaliação da aprendizagem será pedido aos alunos: 

● A construção de um mapa conceitual, com o auxílio do software Cmap Tools, 

http://cmap.ihmc.us/download/, relacionando a relação da ação do homem no 

ambiente em que vive e a produção de lixo e o descarte correto do material 

residual e ainda a importância do homem na promoção de ações que 

envolvam a educação ambiental frente à falta de sensibilização da população 

em relação aos problemas ambientais atuais, com apresentação em grupo do 

mapa conceitual. 

Construção do mapa conceitual: 02 aulas de 50 minutos 
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● Produção de folders com o tema reciclagem e sustentabilidade, baseado no 

vídeo: A menina que calou o mundo por 6 minutos – Eco 92, construídos com 

o auxilio de softwares de edição de texto e imagens. Os folders produzidos 

em grupos serão impressos para votação, sendo que o folder votado será 

distribuído na escola. 

Produção dos folders: 02 aulas de 50 minutos 
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TIRINHA  
Sobre o conteúdo do tema da proposta de PA.  
 

 
Recurso disponível em: http://www.pixton.com/br/comic/3iltha80  

 

ANIMAÇÃO INTERATIVA  
Utilizando o Scratch, com o tema Sustentabilidade. 

 

 
Recurso disponível em: http://scratch.mit.edu/projects/11131687/ 
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MAPA CONCEITUAL  
com o tema Sustentabilidade 

 

 
Recurso disponível em: http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=257480 

 

Submapa inserido no mapa Sustentabilidade sob o conceito - Recursos Naturais 

 

 
Recurso disponível em: http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=257480 
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MAPA ESQUEMÁTICO 
sobre a proposta do projeto 

 

 
Recurso disponível em: http://cead.ifes.edu.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=257480#p 
857913 

 

CASO DE SUCESSO 
Um projeto de coleta de equipamentos elétricos, eletrônicos e de informática, o qual foi uma 

iniciativa das Secretarias de Desenvolvimento Social e Sustentável e da Diretoria de Meio 

Ambiente e Educação, envolveu 11 escolas de Porto Feliz/SP, além do apoio da empresa 

Reciclick. 

 

Como funcionou: 

As escolas eram postos de arrecadação, e cada aluno que efetuava a entrega recebia 

cupons para concorrer a bicicletas. 

 

Objetivo 

Conscientizar toda comunidade escolar da destinação correta do lixo eletrônico. 

 



64 

Coleta 

Semanalmente a empresa Reciclick passava coletando e pesado o material coletado. 

 

Materiais Coletados 

Materiais recolhidos inclui: alto-falantes, peças de alumínio, antenas, ar condicionado, 

baterias de celular, baterias de moto, baterias de no-break, batedeiras, brinquedos, cabos 

de impressora, cafeteiras, caixas de som, calculadoras, câmeras fotográficas, carregadores 

de celular, carregadores de pilhas e baterias, chapinhas para cabelo, cartuchos, CDs, 

celulares, centrais telefônicas, controles remoto, controles de vídeo-game, CPUs, chuveiros, 

detectas, discos de vinil, disquetes, disjuntores, drives de CD-Rom, DVDs, decodificadores, 

espremedores de laranja, estabilizadores, aparelhos de fax, ferro elétrico, fitas K7, fitas 

VHS, fios e cabos diversos, flat cable, fontes, fontes de impressora, floppy disquete, 

furadeiras, HDs, hubs, impressoras, liquidificadores, luminárias e lanternas, máquinas de 

cortar cabelo, máquinas de barbear, memória, microfones, mixs, módulos, monitores, 

mouses, motores, notebooks, pilhas, placa-mãe, placas diversas, processador cerâmico, 

rádio para carro, rádio-relógio, rádio receptor, rele, reatores, relógios de pulso, relógios de 

parede, sanduicheiras, scanners, secadores de cabelo, sucata, sucata de plástico, teclados, 

telefones, televisores, transformadores, ventiladores, ventoinhas, videogames, 

videocassetes, vitrolas, walkmans, entre outros. 

 

Resultados 

Coletou 5.380,85 kg de lixo tecnológico 

 

Destino 

A empresa Reciclick, encaminhou os equipamentos para as empresas, onde foram 

desmontados. Cada peça passou então por uma reciclagem específica para cada tipo de 

material, com exceção de peças como baterias e pilhas, que seguiram para um processo de 

descontaminação. 

 

 


