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RESUMO

Este trabalho analisou a utilização das mídias no âmbito educacional em uma escola
de ensino fundamental, tendo como base a aplicação de um questionário para
diversos professores das séries iniciais do ensino fundamental com o objetivo de
analisar a concepção desses quanto ao uso das mídias na educação. As mídias são
recursos importantes para o aprendizado dos alunos, e por esse motivo são
utilizadas para melhorar o trabalho pedagógico. Os computadores e o acesso à
internet são muito importantes, e nessa pesquisa foi apontado como um recurso
ainda indisponível na escola por falta de espaço, já que as máquinas e o acesso já
existem, mas não estão instalados para uso dos alunos. Outros recursos midiáticos
são importantes e facilitam a aplicação das atividades diárias, observando que a
maioria dos alunos já conhece ou possuem TV, DVD, rádio, celular, computador,
internet, mp4 e outros. O uso desses recursos depende do planejamento diário de
cada profissional e para isso precisa ter acesso e apoio para utilização dentro do
ambiente escolar.

Palavras-chave: Educação. Tecnologia. Mídias educacionais.

ABSTRACT

The research project aims to analyze on the use of media in the educational field in a
primary school, based on the application of a questionnaire to several teachers of the
lower grades of elementary school in order to analyze the design for the use of these
media in education. The media are important to student learning, and therefore are
used to improve the pedagogical work. Computers and internet access are very
important, and this research has been touted as a feature not yet available in school
for lack of space, since the machines and access already exist. Other media
resources are important and facilitate the implementation of daily activities, noting
that most students already know or have TV, DVD, radio, mobile phone, computer,
internet, MP4 and others. The use of these resources depends on the daily planning
of each professional and it needs to have access and support for use within the
school environment.

Keywords: Education. Technology. Educational media.
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1 INTRODUÇÃO

“A presença da informática no cotidiano atual
desafia o homem a voltar-se à exploração dos
instrumentos computacionais, assim como,
outrora, os elementos naturais que compunham
nosso entorno despertavam o interesse do
‘homem das cavernas’.”
(Kenia Kodel Cox).

Com o advento das tecnologias da informação (TICs) houve uma mudança em como
as pessoas se relacionam com a informação, e se no passado o foco era em como
obter informações, hoje o foco está em como escolher e utilizá-las uma vez que
estas se encontram disponíveis em por toda parte, sendo transmitidas pelos diversos
meios de comunicação. Sendo então posto para as escolas o desafio de orientar os
alunos para que saibam o que fazer com essa informação, internalizá-la na forma de
conhecimento e, principalmente, como fazer para que saibam aplicar esse
conhecimento com autonomia e responsabilidade.
É fundamental o domínio pedagógico das tecnologias, de forma que elas facilitem a
aprendizagem e que sejam objeto de conhecimento a ser democratizado e
instrumento para a construção de conhecimento. Quando falamos em mídias logo
nos remetemos ao computador, entretanto, não podemos esquecer que outras
tecnologias fazem parte deste grupo e é importante que a utilização dessas seja
coerente com os conteúdos, além da utilização de uma metodologia adequada, o
que exige do professor um planejamento bem estruturado para que os objetivos
sejam alcançados.
O tema em questão sobre tecnologia e educação é importante para o entendimento
sobre a utilização ou não das mídias educacionais: Será que a escola não possui?
Se a escola possui porque não são utilizadas? Os professores estão empenhados
em desenvolver um trabalho inovador e aulas mais atrativas? O gestor escolar não
facilita o uso dessas mídias existentes na escola? O que o gestor faz para facilitar o
desempenho do trabalho dos profissionais? Essas perguntas precisam ser
respondidas para que as unidades escolares possam posicionar frente ao uso das
novas tecnologias no sentido de debater sobre o assunto e buscar melhorias para as
aulas e melhores resultados de aprendizagem.
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Para entender o uso das mídias educacionais é necessário que os profissionais da
educação estejam dispostos a fazer o uso das mesmas da melhor forma possível, no
entanto, muitos ainda não o fazem porque é trabalhoso e requer um novo
aprendizado

para

utilização

dos

computadores,

internet,

projetores,

jogos

educacionais eletrônicos, notebooks, tablets, celulares, máquinas fotográficas
digitais, filmadoras, TVs e DVDs.
As aulas podem ser melhoradas com ações simples e fáceis de fazer: a gravação de
um vídeo com crianças na educação infantil contando histórias com livros pode
despertar grande interesse pela leitura e ainda incentivar os mais tímidos ou com
mais dificuldades para se superar e ter aquele registro de vídeo que será visto por
colegas e familiares em momentos especiais.
Nessa pesquisa buscou-se levantar quais as mídias educacionais estão disponíveis
para uso em sala de aula e como são utilizadas pelos professores. Falar de aulas
inovadoras é muito fácil, mas executá-las requer um planejamento minucioso e
habilidades que o professor precisa desenvolver ao longo do tempo de trabalho. A
questão é entender porque utilizar esses recursos eletrônicos em sala de aula, e
para isso o profissional precisa entender que os nossos alunos são da geração de
eletrônicos, e que na zona rural esses recursos também estão disponíveis para os
nossos alunos.
O presente trabalho pretende responder a seguinte questão: como os recursos
tecnológicos (mídias educacionais disponíveis) são utilizados na aprendizagem dos
alunos na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental da EMEIEF “Bela
Vista”? E, então se tem como objetivo final analisar a importância do uso das mídias
na aprendizagem dos alunos na educação infantil e séries iniciais do ensino
fundamental da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “Bela
Vista”. Para isso: expôs-se a importância dos recursos tecnológicos na
aprendizagem; identificou-se a frequência do uso de mídias no processo ensino e
aprendizagem na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental e por fim
relatou como são utilizadas as mídias no ensino da educação infantil e séries iniciais
do ensino fundamental.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 AS TECNOLOGIAS NO COTIDIANO ESCOLAR

As mídias têm papel muito importante na vida das pessoas, convivendo com elas de
várias formas, a todo tempo e momento as pessoas se familiarizam e aprendem a
utilizá-las. Dessa forma elas se tornam importantes para a vida das pessoas. A
maioria dos indivíduos não se dá conta de que a vida na sociedade se desenrola no
interior de um emaranhado de problemas complexos, que precisam de soluções. A
educação nesse contexto de desenvolvimento tecnológico às vezes deixa a desejar
em sua atuação e utilização desses recursos que são tão importantes.
Segundo Leite (2010, p. 3),
[...] as tecnologias merecem estar presentes no cotidiano escolar
primeiramente porque estão presentes na vida e, também, para: (a)
diversificar as formas de produzir e apropriar-se do conhecimento; (b) ser
estudadas, como objeto e como meio de se chegar ao conhecimento, já que
trazem embutidas em si mensagens e um papel social importante; (c)
permitir ao aluno, através da utilização da diversidade de meios, familiarizarse com a gama de tecnologias existentes na sociedade; (d) serem
desmistificadas e democratizadas; (e) dinamizar o trabalho pedagógico; (f)
desenvolver a leitura crítica; (g) ser parte integrante do processo que
permita a expressão e troca de diferentes saberes.

A presença das tecnologias na educação tem melhorado muito as formas de ensinar
de acordo com tudo que se pode vivenciar ministrando ou observando as aulas na
atualidade, visto que a maioria de nossos alunos tem facilidade de dominar as
tecnologias desde bem pequenos. Ocorre que as tecnologias trazem uma
diversidade de apropriação do saber, têm papel social importante, pois a aqueles
que têm conhecimento delas podem ajudar outros e aprender de forma diferenciada,
o uso dos recursos tecnológicos e leva a todos a ter a oportunidade de conhecer as
mídias e lidar com elas, melhorando assim o trabalho do professor e permitindo que
haja uma troca de experiências dentro das salas de aula.
Segundo Bock, Furtado e Teixeira, (2001 p. 261) “[...] a escola, atualmente,
apresenta-se como uma das instituições sociais mais importantes, por fazer, assim
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como outras, a mediação entre o indivíduo e a sociedade”. Ao transmitir cultura e
valores, a escola permite a humanização, a cultura e a socialização daqueles que
estão inseridos em seu contexto. Dessa forma os alunos, ao longo da vida escolar,
apropriam-se dos modelos, valores e conhecimentos transmitidos, aumentando
assim sua autonomia e sua capacidade de aprender.
O avanço tecnológico, um processo social que atua sobre a educação, trabalho,
família e outros, tem se mostrado atuante de diversos modos e, estudada a partir de
diferentes abordagens. Os desafios são imensos no campo educacional, com vistas
à intervenção e uso das máquinas e tecnologias na educação. Como a instituição
escolar vai lidar com esse novo desafio do avanço tecnológico e com os desafios
dos profissionais da educação de atender melhor com o mesmo tempo e com maior
qualidade? Nesse contexto de mudanças aceleradas, novas disciplinas surgem com
a educação para uso das mídias como uma ferramenta pedagógica que vai se
desenvolvendo e buscando novas abrangências. (BELLONI, 2005, p. 6-12)
As lideranças políticas brasileiras e os representantes dos diversos segmentos que
compõem a nossa sociedade, de comunidades e de famílias, entendem que a
melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento das comunidades e a
transformação do Brasil em uma nação desenvolvida, somente se darão se for
promovido, de forma mais urgente, um salto de qualidade na educação. Esse salto
de qualidade deve passar por mudanças em suas práticas pedagógicas que
favoreçam o desenvolvimento do potencial humano de cada um. Priorizar a
educação é fazer investimentos concentrando esforços no desenvolvimento da
qualidade e na gestão das ações e processos. (LUCK, 2006, p. 21 e 22).
Para Vigotski (apud BOCK, FURTADO, TEIXEIRA, 2001, p. 126 e 127), as relações
entre aprendizagem e desenvolvimento são indissociáveis. O indivíduo, imerso em
seu contexto cultural, tem seu desenvolvimento movido por mecanismos de
aprendizagem acionados externamente. A matéria-prima desse desenvolvimento
encontra-se, fundamentalmente, no mundo externo, nos instrumentos culturais
construídos do seu tempo histórico, cria, junto como outros homens, instrumentos
que consolidam o desenvolvimento psicológico e fisiológico obtido até então. Ao
manusear esses instrumentos, apropriam-se do desenvolvimento ali consolidado,
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aprendem e se desenvolvem ao mesmo tempo, adquirindo possibilidades de
responder a novas necessidades com a construção de novos instrumentos.
De acordo com Moram, Masetto e Belviens, (2000, p. 17), é importante termos
educadores e pais com um amadurecimento intelectual, emocional, comunicacional
e ético, que facilite todo o processo de organizar a aprendizagem. São necessárias
pessoas abertas, sensíveis, humanas, que valorizem mais a busca que o resultado
pronto, o estímulo que a repreensão, o apoio que a crítica, capazes de estabelecer
formas democráticas de pesquisa e de comunicação.
De acordo com Belloni (2005, p. 7):
O impacto do avanço tecnológico (entendido como um processo social)
sobre processos e instituições sociais (educação, comunicação, trabalho,
lazer, relações pessoais e familiares, cultura, imaginário e identidades etc.)
tem sido muito forte, embora percebido de modos diversos e estudado a
partir de diferentes abordagens.

Para organizar a aprendizagem é importante que o professor esteja sempre
atualizado com o que existe de novo em tecnologias, e se isso não acontecer, que
esteja disposto ha aprender um pouco com alunos e colegas de profissão ou em
cursos, analisando que em algumas circunstâncias essa realidade de formação
profissional está difícil de acontecer por causa das diversas situações, neste caso as
pessoas ficam impossibilitadas de realizar as atualizações necessárias para o
exercício profissional.
Atualmente, nossos alunos são os primeiros a conhecer sobre o novo lançamento de
um celular, um jogo, computadores, notebooks, e outros. Essa corrida tecnológica
tem ajudado o professor, mas é preciso saber usar da forma correta com um bom
planejamento do que será feito, e isso implica em produzir coisas novas e
atualizadas. Para o uso das tecnologias é necessário que o professor aprenda lidar
com ela, fazendo o teste para o uso do aluno, e planejando como será utilizado,
como exemplo, o uso de um programa simples de pintura usado na pré-escola. É
preciso planejar o assunto em questão com as figuras que serão pintadas, as cores
que deverão ser utilizadas, e outras abordagens que devem ser realizadas
antecipadamente.
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3 AS MÍDIAS EDUCACIONAIS

Belloni (2005, p. 26) afirma que
[...] tomando como dada a tarefa prévia de definição dos objetivos
pedagógicos e elaboração dos currículos, isto á, a definição apropriada dos
conteúdos, podemos agrupar os problemas colocados pela midiatização em
duas grandes vertentes: de um lado, a seleção dos mais apropriados para
determinada situação de ensino e aprendizagem, considerando os objetivos
pedagógicos e didáticos previamente definidos, as características da
clientela e acessibilidade aos meios; e de outro, a elaboração de um
discurso pedagógico adequado a estes componentes e às características
técnicas dos meios escolhidos.

A sociedade passa por muitas mudanças que influenciam principalmente o processo
educacional e a atuação dos profissionais, no caso das mídias educacionais
algumas barreiras são encontradas.
Esses impedimentos são financeiros, organizacionais, culturais e pessoais: os
impedimentos financeiros são de ordem de financiamento que não se preocupa em
adquirir o melhor equipamento e sempre é adquirido o mais barato, com uma vida
útil menor para esse equipamento; as barreiras organizacionais são aquelas de
estruturação e organização da escola que dificulta o uso das mídias por falta de um
profissional que ajude nesse processo de organização; os impedimentos culturais
são das pessoas, se o aluno sempre aprendeu com quadro, giz e livro, ele não
precisa desses recursos midiáticos agora, já que serão acrescentados aos recursos
essenciais existentes; as barreiras pessoais são aquelas de base profissional, onde
o professor se recusa a usar as mídias educacionais porque não sabe ou porque dá
mais trabalho.
Mesmo as escolas com menos recursos podem dispor de TVs, DVDs, projetor
multimídia e até laboratórios de informática educativa, no entanto, se não houver o
empenho em melhorar as aulas e usar recursos agradáveis aos alunos para
influenciar na aprendizagem, a aprendizagem não terá êxito e assim o processo
educacional continuará prejudicado.
Isso não ocorre com a maioria das escolas, pois ainda existem escolas em nosso
país que não têm nem cadeira para o aluno sentar, nem quadro para escrever e livro
didático nunca chega aos educandos. O computador em si é uma ferramenta
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importante, principalmente quando falamos de jogos educativos, e se este estiver
conectado à internet as possibilidades são inúmeras, e isso depende da criatividade
e disponibilidade do profissional da educação.
A televisão e o DVD já fazem parte da vida de um grande número de crianças e
adolescentes, mas com criatividade pode ser utilizada de forma a estimular o
conhecimento. Como exemplo, temos filmes interativos que explicam e perguntam
diversas situações, sendo assim uma ferramenta muito utilizada ao longo do tempo.
O rádio traz um aprendizado diferenciado que pode ser utilizado de várias formas,
estimulando a aluno a aprender sobre propaganda, estilos musicais, notícias e
outras.
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4 METODOLOGIA

O presente trabalho trata de uma pesquisa-levantamento, pois busca informações
diretamente com um grupo de interesse a respeito dos dados que se deseja obter.
As pesquisas do tipo levantamento caracterizam-se pela interrogação direta das
pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à
solicitação de informações a um grupo de pessoas acerca do problema para, em
seguida, mediante análise quantitativa, obter as conclusões correspondentes aos
dados coletados.
Os sujeitos desta pesquisa foram os professores da educação infantil e séries
iniciais do ensino fundamental da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino
Fundamental “Bela Vista” que é uma escola municipal com alunos da pré-escola ao
nono ano do ensino fundamental, toda sua clientela é da zona rural, filhos de
produtores rurais, pecuaristas, meeiros, diaristas, e outros profissionais. Essa escola
se localiza em uma zona rural e possui uma realidade privilegiada por ser de fácil
acesso, ter profissionais bem qualificados e facilidade de acesso à telefonia,
televisão e internet.
Foram analisadas as respostas de cada um dos cinco professores que atuam na
educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental da escola, e todos
responderam prontamente a o questionário. Todos os professores fazem parte do
turno vespertino da unidade escolar. Esses profissionais foram escolhidos para ser
possível entender como as mídias estão sendo utilizadas no início da escolarização
das crianças.
Os dados para essa pesquisa foram coletados por meio de um questionário
individual, com perguntas abertas para saber quais são as mídias educacionais
disponíveis na escola para a realização do trabalho individual do professor e dele
com os alunos, se o professor acredita que os usos das mídias educacionais
melhoram o aprendizado e de que forma, se as crianças e adolescentes gostam das
aulas com a utilização dos recursos midiáticos, se ele recebe apoio para utilização
das mídias e quais os recursos que a escola não tem que ele gostaria que tivesse
para utilizar com os alunos.
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4.1 ANÁLISE DOS DADOS

Os dados desta pesquisa foram coletados a partir de um questionário, Apêndice A,
aplicado aos professores do Ensino Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental
da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “Bela Vista” e visa
analisar a disponibilidade de mídias educacionais na unidade escolar, sua
frequência de uso com alunos, e como os professores utilizam no planejamento e
execução das atividades diárias. Visa, também, mostrar o empenho dos professores
na utilização dos recursos midiáticos que dispõe e ainda as dificuldades enfrentadas
para melhorar o desempenho dos estudantes e a utilização das mídias interessantes
e atualizadas.
Responderam ao questionário cinco professores, e, de acordo com eles a escola
possui televisão, vídeo, DVD, rádio, aparelho de som, máquina fotográfica digital
para fotos e vídeos, computador, projetor multimídia, impressora, copiadora e
internet.
Segundo os professores das mídias disponíveis na escola (Figura 1) para serem
utilizadas em atividades específicas com e para os alunos a mais usada é o
computador com cinco indicações, seguido pela televisão que foi indicada por cinco
professores, já o aparelho de som, a impressora e o projetor tiveram três indicações
cada, o uso da internet e do vídeo foi indicada por dois professores e o uso do rádio
por um professor.
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Gráfico 1 – Mídias disponíveis na escola mais utilizadas pelos professores e alunos

Mídias mais Utilizadas
5
4
3

3
2

3
2

2
1

Fonte: Autoria própria

Neste item vale ressaltar a resposta dada pelo Professor 2 ao afirmar que: “Os
alunos não utilizam, pois existem os computadores, mas não funcionam estão sem
uso”. Isso ocorre porque a escola perdeu o espaço destinado aos computadores e
mesmo antes não havia profissional para orientar o uso dos mesmos, dificultando o
uso dessas máquinas. Com a construção de um novo prédio para a escola o espaço
será oferecido e, o necessário agora é a disponibilidade do profissional para
acompanhar o professor nas aulas.
Os professores acreditam que as mídias educacionais melhoram o aprendizado
porque tornam as aulas diferentes, e envolvente, com novas tecnologias, pesquisas
interessantes, possibilidades novas para um mundo mais relevantes, possibilitando
assim apreensão da realidade e do desenvolvimento social. Essa posição pode ser
confirmada em alguns comentários como:
“Sim. Por que as aulas diferenciadas prendem mais a atenção dos
estudantes” (PROFESSOR 1, questionário).
“Sim, pois torna a aula diferente, mais interessante. É um recurso que
enriquece o aprendizado do aluno” (PROFESSOR 3, questionário).
“Sim, por que as tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para o
mundo e vice-versa, sendo assim possibilita uma melhor apreensão da
realidade e o desenvolvimento de todas as potencialidades do educando”
(PROFESSOR 5, questionário).
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Os docentes afirmaram que as crianças e adolescentes gostam da utilização das
mídias, no entanto com o laboratório de informática desativado por falta de
profissional e espaço, as pesquisas na internet e o acesso a jogos educativos ficam
impossibilitados, a escola recebeu as máquinas, mas não há profissional e espaço
disponível. Vejamos algumas falas dos professores sobre este tema:
“Sim. Porque as aulas se tornam mais dinâmicas e saem da rotina.
Prendem a atenção dos mesmos” (PROFESSOR 4, questionário).
“Sim, porque nosso aluno já está acostumado com essas mídias, antes de
chegar à escola, e quando vem espera-se mais e mais” (PROFESSOR 5,
questionário).
“Sim. As aulas tornam-se mais atraentes, participativa e sai da rotina”
(PROFESSOR 1, questionário).

Os professores relataram que recebem apoio e incentivo para utilização das mídias
disponíveis, e que todas que estão disponíveis são utilizadas constantemente,
algumas precisam de reparos ou novos equipamentos que deverão ser adquiridos
ainda em 2014 de acordo com o Conselho de Escola da EMEIEF “Bela Vista”. Mas
como em várias escolas brasileiras existem alguns problemas relacionadas à falta de
material e manutenção de equipamentos, que dependem de que recursos públicos
cheguem às escolas. Mas os professores de escolas públicas buscam burlar as
dificuldades para que seus alunos possam ser atendidos como vemos na fala do
Professor 5:
“Usamos tudo o que está disponível, TV / vídeo, quando podemos levamos
informações da internet, pois nossos alunos estão sem acesso aos
computadores, por falta de espaço, mais já, já estaremos na escola nova e
então nossos alunos serão melhor assistidos” (PROFESSOR 5,
questionário).

Os profissionais relataram, ainda, que gostariam de usar mais os computadores com
acesso a internet juntamente com os alunos porque acreditam que eles teriam mais
prazer em aprender. Além disso, existem muitos jogos e outras atividades que
podem ser realizadas. Relataram ainda que com a mudança da escola para um novo
prédio, e com uma sala só para os computadores o trabalho será muito melhor.
De acordo com os entrevistados é necessária também a organização da biblioteca
com um espaço adequado para utilização dos alunos. Eles relataram que há um
descuido com a educação nesse sentido, muito se fala e pouco se faz, corta-se
gastos nesse sentido, e não dão a devida importância às mídias educacionais.
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5 CONCLUSÕES

Dessa forma conclui-se que os professores utilizam as mídias disponíveis para seu
trabalho pedagógico, no entanto, na citada escola mesmo possuindo computadores
e acesso à internet, não há disponibilidade de uso pela falta de espaço para
instalação das máquinas, isso porque houve um crescimento no número de alunos.
Mas esse problema será resolvido quando for entregue o novo prédio escolar que já
possui o espaço para instalação das máquinas e salas de aula suficientes para o
número de alunos atual.
As crianças antes de virem para a escola estão envolvidas com as mídias, e quando
chegam à escola entendem que as mesmas podem ser utilizadas de maneiras
diferentes para que aprendam o conteúdo ou aprendam a ler e a escrever. Quando
entendem isso, começam também a tirar o melhor proveito daquilo que é ensinado
utilizando as mídias. É preciso entender que as mídias não mudam ou melhoram a
aprendizagem, mas é preciso usá-las com objetivo certo e de forma correta com os
envolvidos na aprendizagem.
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APÊNDICE A – Modelo de questionário

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Questionário:
1) Quais são as mídias educacionais disponíveis em sua escola para a
realização do seu trabalho individual e com os alunos?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2) Dessas mídias disponíveis, quais as utilizadas por você? E quais as utilizadas
pelos alunos ou por você e pelos alunos?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3) Você acredita que os usos das mídias educacionais melhoram o aprendizado?
Por quê?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4) As crianças e adolescentes gostam das aulas diferenciadas e com a utilização
de mídias? Por quê?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5) Na sua escola você recebe apoio para utilização das mídias no processo de
aprendizagem?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6) Quais as mídias você gostaria de usar mais e não têm em sua escola?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ANEXOS – Portfólio das atividades desenvolvidas durante o curso
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TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
USO DAS MÍDIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL

Nome do(a) autor(a): Rosicleia Wagmaker
Instituto Federal do Espírito Santo
rosicleiaw@hotmail.com ou rosicleiawa@gmail.com

RESUMO

O Projeto de Pesquisa visa analisar sobre a utilização das mídias no âmbito
educacional tendo como base a aplicação de um questionário para diversos
professores com o objetivo de analisar a concepção destes quanto ao uso das
mídias na educação.
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1 INTRODUÇÃO

O advento das tecnologias da informação revolucionou nossa relação com a
informação. Se antes a questão-chave era como ter acesso às informações, hoje
elas estão por toda parte, sendo transmitidas pelos diversos meios de comunicação.

A informação e o conhecimento não se encontram mais fechados no âmbito da
escola, mas foram democratizados através do uso das mídias. O novo desafio que
se abre na educação, frente a esse novo contexto, é como orientar o aluno para
saber o que fazer com essa informação, internalizá-la na forma de conhecimento e,
principalmente, como fazer para que ele saiba aplicar esse conhecimento com
autonomia e responsabilidade.

O trabalho visa dialogar sobre a utilização das mídias no âmbito educacional tendo
como base a aplicação de um questionário para diversos professores com o objetivo
de analisar a concepção destes quanto ao uso das mídias na educação. Entender
como são utilizadas as mídias no ensino da educação infantil e séries iniciais do
ensino fundamental são importantes como analisar o uso de mídias no ensinoaprendizagem e o envolvimento dos profissionais de ensino para compreender a
importância dos recursos tecnológicos neste processo;
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2 JUSTIFICATIVA

É fundamental o domínio pedagógico das tecnologias, de forma que elas facilitem a
aprendizagem e que sejam objeto de conhecimento a ser democratizado e
instrumento para a construção de conhecimento. Quando falamos em mídias logos
nos remetemos ao computador, entretanto, não podemos esquecer que outras
tecnologias fazem parte deste grupo e é importante que utilização destas seja
coerente com os conteúdos, além da utilização de uma metodologia adequada, o
que exige do professor um planejamento bem estruturado para que os objetivos
sejam alcançados.

As mídias têm papel muito importante na vida das pessoas, convivendo com elas de
várias formas, a todo tempo e momento as pessoas se familiarizam e aprendem a
utilizá-las. Dessa forma elas se tornam importantes para a vida das pessoas. A
maioria dos indivíduos não se dá conta de que a vida na sociedade se desenrola no
interior de um emaranhado de problemas complexos, que precisam de soluções. A
educação neste contexto de desenvolvimento tecnológico às vezes deixa a desejar
em sua atuação e utilização desses recursos que são tão importantes.
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3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA
Como

os

recursos

tecnológicos

(mídias

educacionais)

são

utilizados

na

aprendizagem dos alunos na educação infantil e séries iniciais do ensino
fundamental?
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL
 Analisar a importância do uso das mídias na aprendizagem de alunos na
educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Relatar como são utilizadas as mídias no ensino da educação infantil e séries
iniciais do ensino fundamental;
 Identificar a freqüência do uso de mídias no ensino-aprendizagem;
 Expor a importância dos recursos tecnológicos na aprendizagem;
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5 REVISÃO DE LITERATURA
Segundo LEITE (2010), “as tecnologias merecem estar presentes no cotidiano
escolar primeiramente porque estão presentes na vida e, também, para: (a)
diversificar as formas de produzir e apropriar-se do conhecimento; (b) ser estudadas,
como objeto e como meio de se chegar ao conhecimento, já que trazem embutidas
em si mensagens e um papel social importante; (c) permitir ao aluno, através da
utilização da diversidade de meios, familiarizar-se com a gama de tecnologias
existentes na sociedade; (d) serem desmistificadas e democratizadas; (e) dinamizar
o trabalho pedagógico; (f) desenvolver a leitura crítica; (g) ser parte integrante do
processo que permita a expressão e troca de diferentes saberes”.

Segundo (BOCK, FURTADO, TEIXEIRA, 2001 p.261) a escola, atualmente,
apresenta-se como uma das instituições sociais mais importantes, por fazer, assim
como outras, a mediação entre o indivíduo e a sociedade. Ao transmitir cultura e
valores, a escola permite a humanização, a cultura e a socialização daqueles que
estão inseridos em seu contexto. Dessa forma os alunos, ao longo da vida escolar,
apropriam-se de modelos, valores e conhecimentos transmitidos, aumentando assim
sua autonomia e sua capacidade de aprender.

As lideranças políticas brasileiras e os representantes dos diversos segmentos que
compõem a nossa sociedade, de comunidades e de famílias, entendem que a
melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento das comunidades e a
transformação do Brasil em uma nação desenvolvida, somente se darão se for
promovido, o mais urgente, um salto de qualidade na educação. Esse salto de
qualidade deve passar por mudanças em suas práticas pedagógicas que favoreçam
o desenvolvimento do potencial humano de cada um. Priorizar a educação é fazer
investimentos concentrando esforços no desenvolvimento da qualidade e na gestão
das ações e processos. (LUCK, 2006, p. 21 e 22).
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Para Vigotski (citado por BOCK, FURTADO, TEIXEIRA, 2001, p. 126 e 127), as
relações entre aprendizagem e desenvolvimento são indissociáveis. O indivíduo,
imerso em seu contexto cultural, tem seu desenvolvimento movido por mecanismos
de aprendizagem acionados externamente. A matéria-prima desse desenvolvimento
encontra-se, fundamentalmente, no mundo externo, nos instrumentos culturais
construídos de seu tempo histórico, cria, junto como outros homens, instrumentos
que consolidam o desenvolvimento psicológico e fisiológico obtido até então. Ao
manusear esses instrumentos, apropriam-se do desenvolvimento ali consolidado,
aprendem e se desenvolvem ao mesmo tempo, adquirindo possibilidades de
responder a novas necessidades com a construção de novos instrumentos.
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6 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e pesquisa-levantamento, a primeira explica
um problema a partir de referências teóricas publicadas em livros e outros
documentos, para analisar as contribuições dos autores sobre o assunto; e a
segunda busca informações diretamente com um grupo de interesse a respeito dos
dados que se deseja obter.
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7 RECURSOS
Para a realização da pesquisa serão necessários os seguintes recursos descritos a
seguir:

Recursos


Pesquisa bibliográfica (livros, internet,

Físicos

Humanos Financeiros

x

x

x

x

artigos, trabalhos, etc)


Pesquisa-levantamento (questionário)



Análise de dados.



Papel.

x



Computador.

x



Impressões.

x

x
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8 CRONOGRAMA

Segue a tabela com o cronograma de desenvolvimento da pesquisa:

Período
Etapas


Desenvolvimento

do

mar

abr

x

x

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

x

x

dez

projeto de pesquisa.


Apresentação

do

x

projeto de pesquisa.


Pesquisa bibliográfica.

x

x

x

x

x



Pesquisa-levantamento.

x

x

x

x

x



Análise de dados.



Conclusão da pesquisa.

x
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ANEXO B – Tarefa 4 - Postagem da documentação final completa do blog
utilizando o modelo ADDIE
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PROJETO - MEIO AMBIENTE EM AÇÃO

1 INTRODUÇÃO
Atualmente a preocupação com a qualidade de vida, cada vez mais vem
aumentando e junto com ela também vem à preocupação com o meio ambiente, pois
com a evolução cientifica e tecnológica, a sociedade descobriu que as condições
ambientais são importantes para a saúde e para o seu bem-estar, tanto em curto,
como também em longo prazo.

A ação do homem para se desenvolver no campo da indústria vem causando sérios
problemas ao meio ambiente. Nas suas atividades do dia a dia os seres humanos
vem destruindo recursos naturais, recursos esse essencial para o equilíbrio
ambiental, e poluindo o solo com produtos químicos e objetos que leva vários anos
para se decompor e nesse período fica prejudicando a fertilização do solo. Nas
cidades esse problema é ainda mais preocupante, por concentrar a maioria das
indústrias que solta produtos químicos no solo, cheiro de produtos químicos e
fumaça no ar. Também a falta de rede de esgoto e a falta de tratamento dos
resíduos que são jogados nos esgotos nas cidades que tem essa rede. Esses
resíduos nas maiorias das cidades são jogados nos rios, poluindo esses rios,
matando o ecossistema que vive nos rios e trazendo problemas de saúde para nos
humanos.

Nesse sentido, a sociedade em geral, de forma individual e coletiva, pode contribuir
para uma melhor utilização do espaço do meio ambiente. Buscar utilizar o meio
ambiente com consciência e de forma correta, adotando medidas simples de
preservação do meio ambiente e redução do consumo de produtos que poluem o
meio ambiente. Assim contribuindo para um meio ambiente mais limpo e saudável a
vida na terra.
Este projeto de aprendizagem tem a intenção de promover ações que demonstre
para alunos, professores e a sociedade da importância do meio ambiente para a
vida na terra e conscientizar a todos a adotar métodos que preserve o meio
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ambiente e o cuidado que todos devem ter com os recursos naturais. O público alvo
do projeto são os alunos das séries iniciais e finais do Ensino Fundamental I e II,
professores e comunidade local. O desenvolvimento do projeto esta previsto para
acontecer dentro do prazo de seis meses, podendo ser prorrogado por mais tempo
caso haja necessidade.

1.1 JUSTIFICATIVA
A poluição é um fator ambiental preocupante em nossos dias, e para isso
precisamos tomar providências que mesmo que pareçam pequenas, são ações que
se multiplicarão no futuro através da conscientização dos alunos que temos hoje em
nossas escolas. O mais importante é disseminar a responsabilidade que cada um
tem com o meio e ambiente e as práticas que contribuem para o a degradação.
Precisamos conscientizar nossos alunos a construir uma prática social baseada na
preservação do ambiente, tendo consciência de que para estarmos no mundo é
necessário que cuidemos dele, não poluindo e criando formas de efetivar ações e
atitudes de respeito e preservação ao meio ambiente, evitando assim o agravamento
do aquecimento global e da poluição ambiental.
A atenção de todos deve estar voltada para a percepção das realidades ambiental,
social, econômica e cultural da região em que se vive, devemos criar com os alunos
a certeza de que todos fazem parte do meio ambiente e por isso, somos igualmente
responsáveis pela sua preservação e cuidado. Devemos chamar a atenção dos
alunos para a questão do consumo e da produção exagerada de materiais, e
resíduos que somados geram uma grande quantidade de lixo que poluem o planeta
e aumentam o aquecimento global.
Esse trabalho deve acontecer de forma interdisciplinar e valorizar o conhecimento
que os discentes trazem de seu convívio familiar, complementando, criando e
modificando aquilo que de faz necessário no momento atual para modificar ações e
atitudes que preocupam o futuro do planeta. A articulação desses conhecimentos
deve ser realizada com toda a comunidade escolar.
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1.2 ABRANGÊNCIA

O projeto é designado à comunidade local, alunos e professores do ensino
fundamental I e II da rede municipal, envolvendo as áreas de Língua Portuguesa,
Ciências, História, Geografia, Artes, Informática e Matemática.

1.3 OBJETIVO GERAL

● Construir e formar consciência ambiental sustentável para a diminuição do
aquecimento global;

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Analisar, reconhecer e repensar as práticas para o desenvolvimento do meio
ambiente local de forma sustentável;
● Discutir e criar formas alternativas de ação para transformar o meio ambiente
e diminuir o aquecimento global;
● Desenvolver ações locais que contribuem para a preservação do meio
ambiente natural com ações e criação de novos ambientes naturais e
sustentáveis
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Educação ambiental é aquela destinada a desenvolver nas pessoas conhecimentos,
habilidades e atitudes voltadas para a preservação do meio ambiente. A educação
ambiental pode ocorrer dentro das escolas, empresas, universidades, repartições
públicas, etc. Esta educação pode ser desenvolvida por órgãos do governo ou por
entidades ligadas ao meio ambiente. A educação ambiental deve estar presente
dentro de todos os níveis educacionais, como o objetivo de atingir todos os alunos
em fase escolar. Os professores podem desenvolver projetos ambientais e trabalhar
com conceitos e conhecimentos voltados para a preservação ambiental e uso
sustentável dos recursos naturais. No Brasil, existe uma lei específica que trata da
educação ambiental. A Lei número 9.795 de 27 de abril de 1999, dispõe sobre a
educação ambiental, instituindo a política nacional de educação ambiental.

Segundo Lovelock 2006, o planeta Terra é um sistema auto-regulador, constituído
da totalidade dos organismos, rochas da superfície, oceano e atmosfera
estreitamente unidos. Este sistema é um processo que se evolui, tendo como
objetivo manter o equilíbrio das condições de superfície para favorecer as condições
de vida no planeta.

De acordo com o site Wikipédia, meio ambiente, comumente chamado apenas de
ambiente, envolve todas as coisas vivas e não vivas que ocorrem na Terra, ou
alguma região dela, que afetam os ecossistemas e a vida dos humanos. É o
conjunto de condições, leis, influências e infraestrutura de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. O conceito de
meio ambiente pode ser identificado por seus componentes: Completo conjunto de
unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural, mesmo com uma
massiva intervenção humana e de outras espécies do planeta, incluindo toda a
vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas, atmosfera e fenômenos
naturais que podem ocorrer em seus limites.
Recursos naturais e fenômenos físicos universais que não possuem um limite claro,
como ar, água, e clima, assim como energia, radiação, descarga elétrica e
magnetismo, que não são originados por atividades humanas.
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Na Conferência de Estocolmo, organizada pelas Nações Unidas em 1972, que
abordou o tema a relação da sociedade com o do meio ambiente, sendo assim a
primeira atitude mundial a tentar preservar o meio ambiente, este foi definido como
sendo "o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes
de causar efeitos diretos ou indiretos, em um prazo curto ou longo, sobre os seres
vivos e as atividades humanas. No Brasil, a Política Nacional do Meio Ambiente
(PNMA) estabelecida pela Lei No. 6.938 de 31 de agosto de 1981 e regulamentada
pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990 define meio ambiente como "o
conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas".

Até hoje já houve diversos acontecimentos, pelo mundo inteiro, alertando sobre a
importância das questões do meio ambiente. Dentre eles, o Quarto Painel
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) que apontou para as alterações
no clima e para o aquecimento global, prevendo o aumento de 1º a 3,5ºC, nos
próximos 100 anos. Os efeitos causados por essas mudanças causariam
modificações nos padrões regionais de chuva, transferência de áreas produtivas
para os polos, elevação nos níveis dos mares ameaçando zonas costeiras
densamente povoadas, intensificação de tempestades tropicais, propagação de
doenças, desertificação de regiões áridas, entre outros efeitos.
Brasil é dono de vastos recursos naturais que devem ser cuidadosamente
explorados e utilizados. A busca do desenvolvimento socioeconômico é tarefa mais
difícil num país cuja grande parte da população ainda carece de condições mínimas
de sobrevivência. Falar de preservação ambiental requer também repensar o modelo
de desenvolvimento e a distribuição desigual de renda. Ressaltamos também que o
grau de dificuldade do desafio não deve representar uma desculpa para a falta de
preocupação com o meio ambiente. Utilizar de forma adequada os recursos naturais
responde adequadamente à busca pela qualidade ambiental e melhoria da
qualidade de vida, isso significaria também uma redução de despesas.
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3 PLANO DE AÇÃO
O projeto será desenvolvido a partir de uma reunião com pais, alunos e integrantes
da comunidade local com o objetivo de definir ações a curto, médio e longo prazo
que contribuam para a preservação do meio ambiente, criação de ambientes
sustentáveis e ações para diminuição do aquecimento global. Essas ações serão
realizadas com a liderança de alunos e professores juntos com os grupos da
comunidade através de:
● Pesquisas bibliográficas sobre o assunto em questão: preservação do meio
ambiente
●

Pesquisa fotográfica.

●

Entrevista, enquetes sobre a questão ambiental.

● Palestras com pessoas envolvidas com a questão ambiental.
● Vídeos (assistir e produzir filmes, documentários sobre o assunto).
● Produção de folder, cartilhas, etc... sobre o assunto.
●

Produção do Jornal Ecológico.

● Vivência e excursão a locais degradados e preservados para construção de
paralelos, linhas do tempo, gráfico.
● Produção e confecção de álbuns de desenhos, gravuras, fotos, confecção de
cartazes, murais, montagem de maquetes;
● Elaboração de princípios de preservação e cuidados com o meio ambiente. /
Direitos do meio ambiente.
●

Trabalhar e produzir textos, histórias, músicas com a temática ambiental.

● Ações concretas: plantio de árvores; coleta seletiva de lixo; gincana ecológica;
passeio ecológico, ações para diminuição do lixo industrial e emissão de
gases poluentes;
● Envio de questionamento a Câmara Municipal sobre a ação dos vereadores
sobre o meio ambiente e aquecimento global e criação de leis municipais
sobre o meio ambiente e aquecimento global.
●

Montagens de jogos, como bingos, trilhas, apresentação de peças teatrais
com a temática ambiental;

●

Reciclagem e reaproveitamento de materiais. (Oficinas de sucata);

● Desenho sobre a questão ambiental (o real e o ideal), pinturas, modelagens,
reciclagem e reaproveitamento de materiais e etc.
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● Contatos com ONGS que militam na questão ambiental;
● Conferência e exposição na escola para tratar de alguns elementos que
compõem o meio ambiente: água, ar, matas, clima, animais, homens,
cidades, terra, fogo, plantas;
3.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES POR CADA SEGUIMENTO DE
ENSINO DA ESCOLA
As séries iniciais do ensino fundamental ampliarão e discutirão com as crianças a
questão ambiental partindo de vivências concretas e atitudes prática diante da
temática. Produzirá materiais de sensibilização e informação para todos e outras
atividades.
As séries finais do ensino fundamental desenvolverão a conferência na escola e a
mobilização da comunidade local para participar do projeto além de desenvolver as
demais atividades
3.2 ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA E EXPOSIÇÃO

A conferência e a exposição terão como intuito montar um painel da questão
ambiental em sua realidade e também do ideal que queremos atingir e a
apresentação dos grupos para a apreciação dos demais participantes da conferência
e da exposição. As séries iniciais e finais do ensino fundamental ficarão a cargo do
levantamento da realidade ambiental em suas vivências e experiências, montando
um painel amplo do meio ambiente e seus componentes para as discussões e
criação de um pacto ambiental comunitário. Trabalhando com o ideal de planeta que
queremos. (Cenário construído com sucata).

Para isso várias ações devem ser feitas, tais como: Conversa com os alunos sobre o
assunto; Levantamento de hipóteses; Pesquisa de dados (pesquisas bibliográficas,
entrevistas, palestras); Efetivação das ações concretas das montagens dos
materiais; Os professores discutirão com os alunos a questão ambiental em sentido
amplo construindo uma visão da relação do homem com a natureza e seu entorno.
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Todos os professores trabalharão a questão ambiental em sua totalidade,
dialogando com todas as áreas de conhecimento, mas dará ênfase a produção de
materiais utilizando seus conteúdos específicos:


GEOGRAFIA: Fará a articulação entre a ação do homem no meio ambiente e

a transformação do seu entorno, tomando como base a realidade local, com a leitura
de seu processo de urbanização e a preservação do entorno das reservas florestal
local. Analisando e refletindo sobre as ações do poder público em relação a
preservação da flora local, assim como da criação de alternativas de preservação
das águas minerais ou não, como tratamento de esgoto, proteção da mata ciliar
etc...


LÍNGUA PORTUGUESA: analisar as leis para a proteção do meio ambiente

como um todo; elaboração do jornal ecológico, sistematização de todas as
informações e conhecimentos elaborados pelos alunos.


MATEMÁTICA: Análise de dados, baseados nas pesquisas entrevistas e

materiais coletados. Resolução de problemas (achar saídas), montar jogos, trilhas,
etc...


EDUCAÇÃO FÍSICA: Proporcionar vivências de integração do ser humano,

com Deus e a natureza, como: visitar as reservas florestais locais.


ARTE: Oficina de sucata reaproveitamento de materiais e reciclagem de

papel, para confecção de obras de arte.


HISTÓRIA: Pesquisa e montagem de uma linha histórica sobre a devastação

do planeta no tempo; isto é, desde quando a humanidade começou a devastar o
planeta e desde quando este processo foi acelerado. Passando pelos processos
econômicos que direcionaram o desenvolvimento e a destruição do planeta. (Buscar
as raízes históricas do processo de devastação da cidade local, falta de proteção
das matas etc...). Através de pesquisas, fotografias, entrevistas.


CIÊNCIAS: Pesquisar e discutir a ação do homem como único animal racional

que altera, destrói e polui o planeta. Transforma para seu benefício sem se
preocupar com as outras espécies ou com os impactos que podem acontecer em
relação ao clima, ar, solo e água. Discutir a questão da produção exagerada de lixo,
e o seu impacto sobre o planeta, assim como maneiras adequadas de manejo
(coleta seletiva, reciclagem). Localizar a cidade local dentre deste processo: como
que a cidade local trata seu lixo? Como o poder público trabalha com isso? Porque
ainda não montou a usina de triagem para reciclagem de lixo?
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INFORMATICA: Fazer pesquisas e acessar sites de ONGs que trabalha em

defesa do meio ambiente.
3.3 CRONOGRAMA DE AÇÃO:

Etapas

Período
jun

jul

ago

x

x



Desenvolvimento do projeto de aprendizagem.

x



Apresentação do projeto de aprendizagem.

x



Pesquisa bibliográfica com os alunos.

x

x



Desenvolvimento das atividades com os alunos.

x

x



Apresentação dos trabalhos.



Avaliação.



Considerações.

set out

nov

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

3.4 RECURSOS:

Recursos
 Pesquisa bibliográfica sobre o meio ambiente em

Físicos

Humanos

x

x

Financeiros

(livros, internet, artigos, trabalhos, etc)
 Softwares educacionais e computadores

x

x

 Lápis para colorir, giz de cera; quadro; giz para

x

x

x

x

quadro; tinta; cartolina
 Papel, Lápis, Papel, Borracha, Televisão, DVD,
Datashow
 Materiais recicláveis variados
 Impressões Atividades educativas para produção
escrita

x
x
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4 AVALIAÇÃO
A avaliação do Projeto Meio Ambiente em Ação será feita de forma qualitativa e
quantitativa. Na avaliação qualitativa o professor estará avaliando os seus alunos de
acordo com o seu interesse pelo assunto, com o desenvolvimento das atividades,
através da participação, da interação e socialização com os seus colegas,
professores e comunidade local. A avaliação quantitativa acontecerá durante o
desenvolvimento do projeto através de trabalhos, apresentações, revisão de
cadernos e atividades avaliativas sobre o assunto.
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5 REFERÊNCIAS
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
http://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/educacao_ambiental.htm
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6 ANEXOS
ANEXOS

Questionário - Tema: O uso das mídias na educação.
Pós-Graduação em Informática na Educação - Polo Pinheiros - Grupo: Ednilson dos
Anjos Silva, Flaésia Merlin Cardoso, Ricardo Bastianelli e Rosiclea Wagmaker.

1. Nome: *

2. Idade: *

3. Sexo: *
•

Masculino

•

Feminino

4. Profissão: *

5. Se for professor, qual a sua área de atuação:

6. Escolaridade: *
•

Graduação

•

Especialização

•

Mestrado

•

Doutorado

7. Por que da utilização das Mídias? *
•

Reforçar e aperfeiçoar as atividades

•

Facilitar a compreensão dos conteúdos

8. A utilização do computador pode contribuir no processo de ensino? *
•

Sim

•

Não

57

9. O computador conectado à internet pode contribuir para o processo de ensino e
de aprendizagem? *
•

Sim

•

Não

10. Utilização de computador na realização de atividades pedagógicas. *
•

Utilizo

•

Não utilizo

11. Segundo Paulo Freire na sua obra Pedagogia do Oprimido, deixa claro que
educador e educando são sujeitos de um processo em que crescem juntos, porque
ninguém educa ninguém, ninguém se educa só. Os homens se educam entre si
mediatizados pelo mundo. Com base nisso, o computador passa a ser uma
ferramenta com a qual o aluno desenvolve determinada tarefa, seja na escola ou
fora dela?
•

Sim

•

Não

12. Local de utilização do computador na realização de atividades pedagógicas. *
•

Em casa

•

Na escola

13. Utilização dos softwares. *
•

Muita dificuldade

•

Dificuldade

•

Razoável

•

Fácil

•

Muito fácil

14. O que os alunos acham da utilização do computador para o ensino
aprendizagem? *
•

Excelente

•

Ótimo

•

Bom
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•

Ruim

•

Péssimo

15. Quais as Mídias mais utilizadas? *
•

Dvd

•

Tv

•

Data Show

•

Computador

•

Internet

•

Outras

16. O professor é a peça fundamental para o manuseio das Mídias na escola? *
•

Sim

•

Não

17. As escolas municipais e estaduais disponibilizam Mídias de qualidade? *
•

Sim

•

Não

18. Aos olhos dos educadores a utilização das Mídias tem pontos fortes, para o
desenvolvimento dos alunos? *
•

Sim

•

Não
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