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METODOLOGIA

O objetivo deste trabalho foi a capacitação de professores, de

modo que utilizem as TIC, em outras oficinas. E ainda, nessa ação

foi proposta a aprendizagem das TIC com o objetivo de que esses

participantes as utilizem para a construção de material escolar e em

suas próprias aulas potencializando, assim, o aprendizado de seus

alunos de uma maneira mais didática, ilustrativa e dinâmica.

.

Figura 01: Formulações matemáticas e seus respectivos gráficos e suas 

interações, utilizando o software GeoGebra.
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Figura 03: Aplicação em sala de aula

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A ação foi finalizada com a aplicação dos conhecimentos

adquiridos para a construção de material para uma aula de Física,

em movimento uniforme acelerado, o qual foi aplicado em uma

turma da primeira série do segundo grau da Escola Estadual de

segundo Grau Dinarte Ribeiro, turma de um professor participante.

Segundo esse professor, nessa aula houve muita interação entre

professor-aluno e também um aumento de interesse por parte dos

alunos.

Figura 02: Os alunos do projeto tendo a experiência da 

docência.

CONCLUSÃO

Neste trabalho foi proposto a aprendizagem das tecnologias

de informação e comunicação, de maneira prática, na qual o

participante pode agir sobre elas. Este agir sobre cada recurso foi

lento, mostrando a dificuldade encontrada pela maioria dos

participantes. Corroborando com a ideia de Miranda (2007), o qual

afirma que vários estudos têm revelado que a maioria dos

professores considera que os dois principais obstáculos ao uso das

tecnologias nas práticas pedagógicas são a falta de recursos e de

formação.

As atividades colocadas como desafio em cada oficina foram

questionadas, discutidas e realizadas, mostrando assim uma

interação e colaboração entre os participantes e a equipe do

projeto. Sendo que essa ação foi finalizada com a construção de

material para uma aula de Física, aplicada em uma turma de

alunos, os quais ficaram motivados com esse tipo de aula.

Validando Valente (1999) que afirma que o uso das TIC pode

proporcionar melhorias significativas no processo ensino e

aprendizagem, oferecendo mais e melhores condições ao aluno

para participar ativamente do processo de construção de seu

próprio conhecimento.

INTRODUÇÃO

A utilização das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) é uma forma de potencializar o ensino e aprendizagem, pois 

elas podem quebrar o paradigma do giz e quadro verde, tornando 

assim o momento de aprendizagem e de ensino, em um ambiente 

diferente do que estão acostumados e habituados na rotina do dia-

dia em um ambiente tradicional.

Corroborando essa expectativa de benefício derivado do uso 

da TIC, Papert (1994) argumenta que a tecnologia contribui para 

proporcionar um ambiente mais favorável, reduz isolamento, ou 

seja a interdisciplinaridade, permite explorar a criatividade - para 

as diversas iniciativas em direção a novos contextos para a 

aprendizagem de cada estudante, respeitando o seu tempo de 

aprendizagem.

Segundo Allan (2014), com a digitalização e a organização 

do conhecimento em bancos de dados, as escolas da geração 

conectada, que não conhece um mundo sem internet, tablets e 

smartphones, começam a romper com modelos tradicionais de 

ensino para colocar os alunos como protagonistas da construção 

de seu futuro.

Os computadores podem ser usados como recurso

pedagógico em diversas áreas. Por exemplo, a construção do eixo

de simetria de uma parábola, pode ser realizada com a régua,

cálculos e todos os procedimentos de uma aula tradicional,

contudo, o uso da computação aliada a softwares como Cabri-

Géomètre permite fazer rapidamente o seu desenho e o estudo de

suas propriedades de uma forma e uma linguagem que a geração

de hoje está habituada.

Tabela 01: Sistematização de oficinas juntamente com 

atividades pré-estabelecidas.
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E a imagem abaixo faz referencia a aplicação das oficinas na

rede da Escola Estadual Dinarte Ribeiro, juntamente com os

professores participantes, Paulo Rubens Marques Severo, Paulo

Ailton Ferreira Da Rosa Junior e Cristiane Correa Rosa.
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