
O computador só tem sentido se for para que 

haja uma mudança na prática do educador, do 

contrário não há porque tê-lo. 

      (Fagundes) 
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APRESENTAÇÃO 
Todo educador pensa constantemente em aperfeiçoar a prática pedagógica no processo educacional e como propiciar 

a relação dialógica@ da aprendizagem na aquisição do conhecimento.  O professor não se prende apenas à área de conheci-

mento a qual se especializou, ele integra e contextualiza disciplinas, instiga o fazer, experimenta novidades, promove a inte-

ração (movimentação dialógica do saber), valoriza a ética e a coletividade, instaura dúvidas importantes para o consenso/

dissenso. São essas ações que transformam a vida de um aluno e são o pontapé inicial para a formação do cidadão capaz de 

provocar mudanças na sociedade sem ficar apenas esperando inerte em sua zona de conforto. 

Um importante aliado para tais ações é o uso de computadores. A atual conjuntura social denota uma evolução tec-

nológica na qual o ser humano muda sua concepção ideológica. A trajetória da evolução humana chega a era tecnológica 

tendo na cultura a ferramenta fundamental das tradições e evoluções e ,nos dias de hoje, essa cultura passa por um processo 

similar ao da invenção da escrita. Esse processo que modificou a estrutura cognitiva da humanidade fez com que os rumos 

da história tomassem impulso e esse fato faz com que a cultura atual tome como grande influência a tecnologia digital. 

, 2002, p.47) 

É fato que a cultura tem na educação uma man-

tenedora e a educação possui na cultura base para ações 

de desenvolvimento social e intelectual, porém, o que se 

percebe é um atraso da educação, pois esta não acompa-

nha o processo visto que se utiliza das novas tecnologias 

sem explorá-las de forma completa. O computador não 

é só um instrumento como o lápis ou uma régua, mas 

sim uma máquina que propicia interatividade e acesso à 

informação com velocidade e dinamismo. Segundo Sou-

za & Mantorani (2002): 

MANTORANI 

O computador se tornou um excelente aliado do professor, não apenas no que se refere ao acesso à informação, mas também, no que diz 

respeito ao desenvolvimento da autonomia, da criticidade e da autoestima do aluno. O aluno deixa de ser um mero receptor de informações 

e passa a ser responsável pela aquisição de seu conhecimento quando começa a usar o computador para buscar, selecionar e inter-

relacionar informações significativas e, também, no momento em que passa a compor suas próprias ideias a partir do resultado de sua bus-

ca. (SOUZA &MANTORANI, 2002, p. 22)O 

UZA E  

A Informática na Educação assume posição de destaque no projeto político pedagógico da escola ao passo que ela se 

mostra extremamente útil e importante para o educador o qual tem a sua frente um leque de possibilidades para articular aulas 

bem elaboradas que realmente cumpram o objetivo de formar cidadãos críticos e capazes de promover mudanças na sociedade 

a qual está inserido. 

A proliferação de computadores, que hoje já não é nenhuma novidade para ninguém, e o crescente destaque dado à 

Internet ampliaram as possibilidades de renovar a educação na medida em que oferece suporte pedagógico amplo e variado ao 

professor. Contudo é necessário esclarecer que qualquer atividade a ser desenvolvida precisa de muita elaboração e articula-

ção favorecendo aos educandos uma educação de qualidade pautada na movimentação dialógica do conhecimento.  

A relação dialógica da linguagem é abordada por Bakthin. Mikhail Bakhtin foi um dos mais destacados pensadores de uma rede de profissionais 

preocupados com as formas de estudar linguagem, literatura e arte, que incluía o linguista Valentin Voloshinov (1895-1936) e o teórico literário 

Pavel Medvedev (1891-1938). Dedicou a vida à definição de noções, conceitos e categorias de análise da linguagem com base em discursos cotidia-

nos, artísticos, filosóficos, científicos e institucionais. A obra “Marxismo e Filosofia da Linguagem” é fruto de seus estudos. 



 

Com um olhar atento à realidade, é nítido como a Internet está incorporada no cotidiano dinamizando tanto atividades 

particulares quanto o trabalho. Dessa forma, basta agora tornar a inserção da tecnologia na prática educativa  como algo sim-

ples e corriqueiro que possibilite aos alunos comunicação dinâmica e interativa visto que eles estarão diante do livre acesso a 

um enorme acervo de informações. O computador em si oferece muitas ferramentas que promovem o desenvolvimento inte-

lectual e garantem um ensino modernizado engajado nas transformações tecnológicas, portanto afastado do tradicionalismo 

que preza apenas métodos que, às vezes, desgastam a escola e desmotivam os alunos. 

JUSTIFICATIVA 

 

Há uma crescente preocupação por parte das escolas em equipar suas estru-

turas com o maior número de computadores possíveis com o objetivo de 

inserir professores e alunos no mundo digital. Espera-se que as aulas fi-

quem mais dinâmicas,  os professores tenham leque de possibilidades na 

tecnologia para estruturar suas aulas, os alunos recebam aulas de qualidade 

e, dessa forma, o ensino seja proficiente. 

Contudo, há uma ideia errônea dos gestores educacionais que in-

vestem em uma reestruturação no quesito equipamento deixando de lado o 

que realmente importa para formação cultural e social: o material humano o 

qual deve ser preparado para ensinar e não apenas manejar os equipamen-

tos, mas também utilizá-los para desenvolver seus trabalhos e de colegas. A 

citação abaixo é trecho de uma entrevista com Fernando Haddad a qual 

justifica a ideia acima demonstrada: 

Livro cultura digital.br “... Houve uma situação real, numa das experiências ini-

ciais do uca (um computador por aluno), de uma professora que estava em sala de 

aula quando chegou o computador na escola. Um menino de sete anos pega um 

daqueles protótipos, que é uma interface muito pensada para criança, um computa-

dorzinho verde, e a professora tem até uma dificuldade para abrir a maletinha, e o 

menino abre. A professora vira e fala: “mas como eu vou fazer para usar isto?”e o 

menino fala assim: “não se preocupa professora que eu te ensino.” essa cena é 

uma re-configuração social extremamente impactante, dá continuidade a isto 

de que estamos falando.  

 

Resposta Fernando Haddad, Ministro da educação no ano 2009:  

“A relação hierárquica entre educador e educando já se quebrou há muito tempo do 

ponto de vista pedagógico. Você sabe que a assimetria existe entre professor e alu-

no, mas ela é uma linha de duas mãos. Todo bom professor sabe o quanto aprende 

em sala de aula. Esta dialogia a que eu me referi anteriormente supera a questão 

espacial, porque ela pode ser feita remotamente. Esta tem que ser a marca da sala 

de aula, tem que ser a marca da relação de ensino e aprendizagem. O que você tem 

com essa modernidade é a possibilidade de explodir esse paradigma superando as 

questões temporais e espaciais, utopicamente pensando numa sociedade do conhe-

cimento em que todos aprendam com todos, que haja interação no sentido produti-

vo do termo, e as pessoas possam realmente trocar suas experiências para benefício 

mútuo. É isso que é o novo e precisa ser explorado com força.” 

(Livro cultura digital.br organizado por Rodrigo Savazoni e Sérgio Cohn /

Entrevista com Fernando Haddad Ministro da Educação ano 2009) 



 

Apesar da fala do ministro ser conivente com princípios pedagógicos, não se aplica a situações cotidianas da educação. 

Sem ter o menor conhecimento do material que é inserido em sala de aula, o professor deixa de cumprir o papel primordial que 

é o de ensinar e construir junto com o aluno o conhecimento. Excluído de bases para lidar com a tecnologia, será desestimulante 

utilizá-la prejudicando assim a introdução da cultura digital e da informática na educação. 

O uso da informática na educação vem proporcionando 

uma verdadeira revolução no processo de ensino aprendizagem, 

porém a maioria dos professores não tem conhecimento sobre 

os benefícios propiciados pelo uso do computador em suas au-

las. 

 

...muitos educadores ainda 

não sabem o que fazer com os re-

cursos que a informática oferece. 

E, nesse sentido, a chave do pro-

blema é a questão da formação, da 

preparação dos educadores para 

sabere como utilizar esta ferramen-

ta como parte das atividades que 

realizam na escola. 

(ALVES,ZAMBALDE& FIGUEI-

REDO, 2004, p.82) 

 

Para a utilização total dos benefícios da informática na 

educação, a formação dos professores se torna necessária. Se-

gundo Fróes: 

(...) mobilizar o corpo docente da escola a se preparar para o uso do Laboratório de Informática na sua 

prática diária de ensino-aprendizagem. Não se trata, portanto, de fazer do professor um especialista em 

Informática, mas de criar condições para que se aproprie, dentro do processo de construção de sua com-

petência, da utilização gradativa dos referidos recursos informatizados: somente uma tal apropriação da 

utilização da tecnologia pelos educadores poderá gerar novas possibilidades de sua utilização educacio-

nal. (FRÓES, 1996, p. 28) 

 

A formação de professores em Informática na Educação deve ser tratada como uma metodologia de ensino superior. 

Novas metodologias devem ser implantadas à educação na atualidade para que a formação dos alunos seja para a vida social, a 

vida no mundo moderno. 

Dentre vários momentos de transformação, ao longo da História, estamos vivendo um desses 

momentos cuja característica é a transformação de nossa cultura material pelos mecanismos de um novo 

paradigma tecnológico que se organiza em torno da tecnologia da informação. (CASTELLS, 1999, p-

.49). 

 

Esse novo paradigma traz na informação uma moeda valiosa e a informática a transmissora dessas informações. A es-

cola deve ser, por natureza, transmissora além de preparadora para assimilação e utilização das informações. 

Projetos educacionais que utilizam a informática como parte da metodologia seguem a tendência do mundo atual. As-

sim seguem as didáticas pedagógicas que estimulam a aprendizagem e o ensino, preparando o indivíduo para a cultura digital 

que é movida pelo fluxo rápido e contínuo de informações.  

PÚBLICO ALVO 

Alunos e professores. 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver projetos pedagógicos utilizando os computadores e suas ferramentas como estratégia pedagógica. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Desvendar o potencial das ferramentas digitais oferecidas pelo computador; 

- Utilizar a internet para apresentar e aprofundar conteúdos curriculares; 

- Dispor os professores de amplas e variadas perspectivas pedagógicas em relação aos diferentes usos da informática 

na escola; 

- Desenvolver material didático de apoio ao ensino para a alfabetização, ensino fundamental e médio; 

- Desenvolver cursos de aperfeiçoamento para professores; 

- Desenvolver disciplina de cultura digital de preparação para a nova ordem social globalizada. 

 

METODOLOGIA 

 
Foram desenvolvidos projetos pedagógicos interdisciplinares listados abaixo, que estimularão a aprendizagem ten-

do a informática como uma das ferramentas de apoio. Projetos que auxiliaram no desenvolvimento criativo e intelectual de 

crianças a partir de 4 anos até adolescentes de 17 anos. Esses projetos de bases tecnológicas e educacionais passaram desde 

apresentações de softwares a produção de vídeos com técnicas cinematográficas. 

 

O aluno pôde se familiarizar com o uso do microcomputador, utilizando-se de jogos educacionais e outras ferra-

mentas como recurso pedagógico com o propósito de estimular novas formas de pensar na construção do conhecimen-

to.  Foram desenvolvidas diversas atividades que possibilitaram a aquisição e/ou complementação de habilidades técnicas 

inclusivas na realidade digital. Em cada uma das práticas realizadas utilizou-se técnicas metodológicas diferentes que po-

derão ser vistas nos capítulos a seguir. 

 

 
RECURSOS 
 Recursos já encontrados na escola. 
Douglas Geraldo Costa 

Especialista em informática na Educação e Professor de História 

Gilmar Marques Silva 

Professor Multiplicador e Professor  de Biologia 

 

- Professores multiplicadores (NTE); 

- Professores regentes: Ensino Fundamental e Médio; 

- Laboratório de Informática; 

- Internet; 

- Câmera digital e filmadora simples; 

- Laboratório de Informática; 

- Softwares (podendo ser versões demonstrativas). 
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Apresentação 

 

 

Em um mundo onde a tecnologia e a informação fazem parte do dia a dia de todos desde a infância, educar utilizan-

do recursos tecnológicos é essencialmente preparar o cidadão para o mundo que o cerca. Com o propósito de utilizar os po-

tenciais de experiências que a tecnologia nos proporciona como a imersão, a simulação e a interatividade, foram desenvolvi-

das aulas utilizando games (jogos digitais) que, como recursos tecnológicos, oferecem-nos grandes possibilidades agregando

-os ao conteúdo educativo tornando o momento de aprendizado mais lúdico e prático .  

O computador, voltado a práticas pedagógicas, pode ser classificado em máquina de ensino e ferramenta. Com essa 

analogia, os softwares de simulação atendem à necessidade do ser humano de experimentar. Pensando no quesito simulação 

interativa, foi utilizado o mais famoso game de simulação estratégica, o Age of Empires¹. 

Em apoio às aulas de História, o game propicia a experimentação de evoluções históricas e tecnológicas, expansão 

territorial, estratégias de guerra, assimilação de conceitos e personagens históricos. 

Em um caso mais especifico foi utilizado o Game Pharaoh² para visualização e simulação do cotidiano do Egito An-

tigo.  

 

Público Alvo 

 

Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. 

 

Objetivos 

 

- Simular cenários virtuais de civilizações antigas; 

- Experimentar evoluções históricas; 

- Propiciar apreensão de conteúdos de História a partir da recreação. 

 

2. Pharaoh  é um jogo de estratégia para computadores, no estilo SimCity com ambientação no antigo Egito. Desenvolvido em 1999   pe-

la Impression Games e Sierra Entertainment, os mesmos de Zeus: Master of Olympus.  

1.Age of Empires é um jogo eletrônico em que os jogadores precisam usar uma grande estratégia para criar e avançar com uma civilização em 

várias épocas históricas combinando recursos, tecnologias, unidades, geografia e edifícios.  

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Impression_Games&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sierra_Entertainment
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Impression_Games&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sierra_Entertainment
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_eletr%C3%B4nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Civiliza%C3%A7%C3%A3o


Metodologia 

 

Etapa 1 

Os alunos do@ montaram cenários da Mesopotâmia, em especial a Babilônia, além de                    

experimentarem a expansão do exército de Hamurabi assimilando conteúdos históricos utilizados nas                 

aulas posteriores. 

Figura 1 Simulação Mesopotâmia 

                                                                                                                       Etapa  2 

                                                                          Em um segundo momento, reviveram a construção do mundo egípcio. 

 

 

Figura 2 Simulação Egito Antigo 

Etapa 3 

Por fim, recriaram o cenário Europeu da                                

Idade Média  

dando destaque a personagens históricos como Joana 

D’arc e  Barba Roxa experimentando batalhas épicas  

da Europa Medieval. 

 

Figura 3 Simulação Idade Média 



Resultados e Discussão 

O game propiciou aos alunos uma verdadeira reconstrução das batalhas épicas com personagens históricos a partir da simu-

lação de viagens que ocorreu durante as guerras da Antiguidade. Durante os principais momentos do jogo, foi possível coletar in-

formações históricas e perceber como eram as regiões da época. 

Abaixo, imagens dos alunos utilizando os jogos: 

Figura 4,5,6 e 7 alunos utilizando jogos. 

Figura 4  

Figura 5 

Figura 6 

Figura 7 





ANIMAÇÃO 

O projeto denominado Anima Aula – Stop Motion foi planejado e inserido na escola para ensinar os alunos 

a técnica de animação dos desenhos. Os softwares utilizados, CrazyTalk6, MorphVOX ,MovieMaker, 

Photoshop CS2, Hip Hop Ejay6 são os mais indicados para a atividade proposta porque possibilitam a edi-

ção audiovisual dos trabalhos. 

Apresentação 

Atualmente, o mundo encontra-se num processo acelerado de transformação 

que se reflete nos campos político, social e econômico. E isso não seria diferente na 

área audiovisual, pois há demasiado dinamismo no que se refere a esse conceito. 

Considerado como uma ferramenta facilitadora da aprendizagem, o computador ofe-

rece ilimitadas alternativas para serem utilizadas no plano de ensino do professor, 

principalmente quando o assunto é animação. 

             O Anima Aula foi elaborado a partir do Stop Motion que, para ser realizado,  

precisa dos softwares MovieMaker , Photoshop CS2  e Hip Hop EJay 6 . O Stop 

Motion é uma técnica cinematográfica na qual são utilizadas fotografias quadro a 

quadro para criação de cenas animadas. Entre uma cena e outra o cineasta muda a 

posição dos elementos que compõem o quadro para dar a ideia de movimento. Nos 

dias de hoje, a técnica é aperfeiçoada pelo computador, o que justifica o uso dos 

softwares no projeto. 

Foi também utilizado um programa  de animação poderoso e fácil de usar. Esse apli-

cativo possibilita animar fotografias e imagens, importar qualquer imagem com um 

arquivo de áudio para trazer vida aos personagens possibilitando uma sincronização 

de movimentos. 

“ Não é nenhuma surpresa porque centenas de escolas em todo o mundo todos os dias, use 

CrazyTalk6 em suas salas de aula para animar personagens históricos, ensinar cursos de lín-

guas, estudos sociais, artes e outras disciplinas escolares. CrazyTalk6 é um jogo ótimo para 

iniciantes, estudantes, educadores e todos os usuários que precisam de uma solução de diver-

são e animação educativa.”  

(Disponível em  http://education.reallusion.com/edu_product_ct.aspx ) 

A veiculação do conhecimento é muito facilitada pelo uso dos recursos audiovisuais, ou seja, retroprojetor, datashow, computa-

dor etc. O Windows Movie Maker é um software de edição de vídeos da Microsoft. Atualmente faz parte do conjunto de 

aplicativos Windows Live, chamado de Windows Live Movie Maker (apenas disponível para Windows Vista e 7). É um 

programa simples e de fácil utilização, o que permite que pessoas sem muita experiência em informática possam adicionar efeitos 

de transição, textos personalizados e áudio nos filmes. 

A grande novidade no Photoshop CS2 é justamente no tratamento de fotos. As ferramentas de ajuste de cores, contraste e brilho 

foram bastante aprimoradas e permitem uma edição excepcional de fotografias.  

HipHop 6 é um complemento de estúdio para mixagem e edição de áudio completo e fácil de usar, possui vários efeitos de áudio, 

eco, coro, resonância, compressor, distorção e mais. 

Para informações mais aprofundadas sobre Stop Motion, acessar o endereço http://www.eba.ufmg.br/midiaarte/quadroaquadro/

stop/princip1.htm. Nele há a história completa dessa arte cinematográfica, principalmente o precursor dessa ideia assim como 

exemplos de alguns filmes que se apropriaram da técnica. 

Além disso, o programa MorphVOX possibilitou a modificação de vozes para que os vídeos pudessem ter diversificação de sons . 

Ver em: http://www.superdownloads.com.br/download/91/morphvox/ 

http://education.reallusion.com/edu_product_ct.aspx
http://pt.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Movie_Maker
http://pt.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Windows_7
http://www.eba.ufmg.br/midiaarte/quadroaquadro/stop/princip1.htm
http://www.eba.ufmg.br/midiaarte/quadroaquadro/stop/princip1.htm
http://www.superdownloads.com.br/download/91/morphvox/


Além de inserir a tecnologia no mundo educativo, a proposta evidencia uma pesquisa bem elaborada sendo forma de estimular conhecimen-

to.  

 Objetivos 

 Configuraram-se como objetivos desse projeto a valorização da pesquisa; o entendimento de conceitos sobre os temas 

propostos; aprendizagem de técnicas simples de cinema e animação; aplicação de técnicas cinematográficas ao conhecimento 

teórico da sala de aula utilizando o computador; e a formação de alunos criativos. 

Metodologia 

              Como fundamentação do projeto Anima Aula, os alunos do 9º e 7º anos 

do Colégio CENAS, em Diamantina, participaram de diversas oficinas para con-

fecção de vídeos sobre temas da matéria de história.  Para desenvolvimento do 

trabalho, foram ministradas cinco oficinas no período de uma semana. 

A primeira oficina foi composta por aula expositiva sobre temas que po-

deriam se abordados nos vídeos.  

              Na segunda oficina, cujo tema era Arte Final, os alunos utilizaram o soft-

ware Photoshop para  finalizar os desenhos. Além disso, as ferramentas desse 

software foram empregadas para mesclar imagens possibilitando a constituição do 

cenário completo, conforme pode ser visto nas FIG.8 até 12 

 

Figura 8 

Figura 9 



A técnica do Stop Motion é muito simples e traz grandes resultados. Isso foi comprovado na terceira oficina quando, utili-

zando massinha de modelar, uma máquina simples e muita criatividade, os alunos criaram cenas que, fotografadas e levadas 

ao computador, resultaram em cenas do filme Anima aula ( FIG. 9 até 13)  

Figura 10 

Figura 11 

Figura 12 

Figura 13  Figura 14 Figura 15  



Pelo fato de a emoção inconsciente do filme estar presente na sonoplastia, foi ministrada a quinta oficina, utilizando  o 

software Hip Hop Ejay 6 para criação das músicas contidas no vídeo (FIG. 20 ,21 e 22).  

Figura 16 
Figura 17 

Figura 18 
Figura 19 

Figura 20  Figura 21 

Figura 22 



A quarta oficina possibilitou aos alunos criarem vídeos com a utilização do Crazy Talk 6 na qual os alunos puderam ani-

mar imagens que eles escolheram em pesquisa de internet. Imagens 

Figuras 23 até 30 quadros representando video feito em crazy talk  

Figura 23 Figura 24 Figura 25 

Figura 26 

Figura 27 

Figura 28 

Figura 29 

Figura 30 



Por fim, a quinta oficina fez uso do programa Windows Movie Maker para proporcionar aos 

alunos as noções básicas de edição cinematográfica. Todo material produzido nas oficinas 

foi incluído nesse programa . 

Para a apresentação dos vídeos, foi elaborada pelo professor Douglas Geraldo Costa uma aula tea-

tral sobre alguns temas estudados. Figuras 32 até 34 apresentação teatral dos temas dos vídeos 

Resultados e Discussão 

               Os trabalhos apresentaram bons resultados. Além do conhecimento sobre 

o conteúdo de história, os alunos puderam absorver também diversos pontos do 

conteúdo de informática.  

31 edição de video 

Figura 32 

Figura 33 

Figura 34 





Chroma Key 

 
Chroma key ou Keying é uma técnica de  efeito visual que consiste em colocar uma imagem sobre uma outra através do anulamento de uma 

cor padrão, como por exemplo o verde ou o azul. É uma técnica de processamento de imagens cujo objetivo é eliminar o fundo de uma ima-

gem para isolar os personagens ou objetos de interesse que posteriormente são combinados com uma outra imagem de fundo. O efeito ou 

técnica Chroma Key é utilizado em vídeos em que se deseja substituir o fundo por algum outro vídeo ou foto. Você já deve ter visto nos tele-

jornais quando vão anunciar a previsão do tempo, atrás da pessoa que apresenta há um mapa do local. Para realizar esse efeito foi utilizada a 

técnica Chroma Key , na qual se filma em um fundo de cor sólida, geralmente azul e verde (hoje é utilizado até o vermelho) e depois se subs-

titui essa cor.”  

A utilização dessa técnica na escola já é possível graças ao avanço tecnológico e o barateamento de equipamentos. Utilizando uma câmera 

simples, um fundo  ( feito na parede do pátio da escola por exemplo) e o software Sony Vegas, é possível desenvolver vídeos bastante dinâ-

micos e interessantes com os alunos. O professor pode utilizar essa técnica também para se transformar em um ícone informativo em apresen-

tações e filmes. Além disso, podemos mesclar o Chroma Key a outras técnicas de animação para produção de curta metragens. 

O colégio Cenas utiliza essa técnica com alunos e professores buscando inovações para o método de ensino e os resultados são muito satisfa-

tórios. 

Abaixo estão práticas que já foram realizadas no colégio utilizando o Chroma Key: 

Figuras 36 até 39 professor Gilmar utilizando técnica do chroma key em aulas de biologia 

 

 

 

 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Chroma_key 

O Sony Vegas Pro, mais conhecido como Vegas,é um softwarede edição não linear da Sony que combina edição de vídeo em tempo real de alta qualidade e fidelidade com manipulação de 
áudio - além de estéreo - em 5.1 surround para Home Theater ou Cinema, tanto em AC3 (Dolby Digital) quanto DTS. Apresenta diversos plugins e é considerado, dentre os programas de 

edição, um dos melhores junto do Adobe Premiere. (Disponivel em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Vegas _Movie _Studio )  

Figura 35 apresentação do portal coc utilizando o chroma key 

Figura 36 

Figura 38 

Figura 39 

Figura 37 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_visual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Verde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Azul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chroma_key
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sony
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dolby
http://pt.wikipedia.org/wiki/DTS
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Premiere
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vegas_Movie_Studio


Figura 40 

Figura 41 Figura 42 

Figura 43 
Figura 44 

Figura 45 Figura 46 

Figuras 40 até 46 alunos do terceirão produzindo vídeo utilizando o chroma key 



 

Com a utilização dessa técnica, busca-se atrair o aluno a um trabalho de pesquisa intenso na qual aproximam-se da 

sala de aula linguagens e temas que ele já domina como a tecnologia. 

Etapas de produção dos vídeos: 

Pesquisa sobre temas 

Produção de roteiro 

Criação de Personagens 

Produção de figurino e cenário 

Filmagem 

Pesquisa de vídeos para compor sobreposição de filmagens 

Edição e aplicação do Chroma key 

Apresentação. 

 

 

Figura 47 professor Douglas dando aula de história  

utilizando o chroma key 

48 aula de ciências com chroma key 

49 alunos do ensino fundamental 1 utilizando o chroma key 





Ensino a distância 

 
A educação à distância teve início por volta do século XVIII e tomou maior proporção com o auxílio da internet devi-

do à facilidade da disseminação de informação feita a partir da rede mundial de computadores. 

A sociedade passa por rápidas mudanças tecnológicas e o sistema educativo precisa seguir essa tendência que prende 

o indivíduo ao sistema capitalista fazendo com que seu tempo seja valioso não podendo assim haver disponibilidade e exclu-

sividade a estudos. O ensino à distância possibilita flexibilidade de horário oportunizando àqueles  que possuem pouco tempo 

estudar. 

Educação à distância é uma forma sistemática organizada de autoestudo,  onde o aluno se instrui a par-

tir do material de estudo que lhe é apresentado, onde o acompanhamento e a supervisão do sucesso do 

estudante são levados a cabo por um grupo de professores. Isto é possível de se feito através da aplica-

ção de meios de comunicação capazes de vencer longas distâncias. O oposto de educação à distância é 

a educação direta ou educação face a face, um tipo de educação que tem lugar com o contato direto 

entre professores e estudantes. (DOHMEM, 1967 cit. in Andrade, 2000) 

 

Diante de tal importância, foi desenvolvido o projeto de Ensino à Distância na qual foram desenvolvidas práticas pe-

dagógicas para que  o aluno estenda seus estudos em casa. O projeto visa a dar suplementação ao suporte que os alunos já têm 

no Portal COC com uso de WEBQUESTS e BLOGS com o professor como ícone de relação com o conteúdo. 

Internet na Educação 

A internet é um livro de informações virtual que ganhou espaço no  mundo inteiro. Um computador sem internet é o mes-

mo que um livro com páginas em branco que não fornece nenhuma informação; ela abre, portanto,  um leque de informações 

e  atende a vários tipos de usuários com objetivos diversos , ainda é ideal para recreação, meio de manter a comunicação, pro-

paganda, entre tantos outros . Dentre tantas funções oferecidas pela internet, a que possui maior interesse para os professores 

é a educação. Nela o professor encontra suporte para renovar sua metodologia e realizar o movimento dialógico da aprendiza-

gem de forma mais integrada à corrida tecnológica pela qual o mundo vem passando. Integrar-se ao meio virtual é mostrar 

que a educação pode acompanhar a inovação desfazendo-se do conservadorismo como é visto frequentemente, pois o ambi-

ente escolar muitas vezes está enraizado à tradição e não abre portas para a educação que acompanha as mudanças. Dessa 

forma, a internet traz meios propícios para que o aluno se interesse e realmente adquira educação formativa de acordo com 

suas necessidades. 

A novidade que a internet trouxe para a educação é a possibilidade de uma comunicação dinâmica 

e interativa via computador, devido à grande convergência das várias mídias para o formato digital. 

Além, é claro, do mais importante: o livre acesso a um gigantesco acervo de  informações, mesmo que 

a maioria delas não seja de conteúdo construtivo.  (ALVES, ZAMBALDE & FIGUEIREDO, 2004. p. 

24) 

 

Quanto a conteúdos não construtivos, isso pode ser oferecido em qualquer meio de comunicação, cabe então ao pro-

fessor orientar o aluno a buscar o conhecimento visto que sua missão não é simplesmente transmitir conhecimento. Como já 

foi dito anteriormente, a educação é movimentação dialógica, aluno e professor interagem, não é apenas o educador o respon-

sável pela aprendizagem. 

A fim de desenvolver atividades utilizando como ferramenta a Internet, o professor precisa apenas elaborar minuciosamente a 

atividade pedagógica que utilize da melhor forma o leque de informações concedidos virtualmente. Uma excelente opção pa-

ra desenvolver tais trabalhos é a WebQuest, uma metodologia de pesquisa desenvolvida pelo professor  Bernie Dodge da San 

Diego University, em 1995. De acordo com Alves, Zambalde & Figueiredo (2004), 

 

 

Webquest é um modelo extremamente simples e rico para dimensionar usos educacionais da web, com 

fundamento em aprendizagem cooperativa e processos investigativos na construção do saber. (ALVES, 

ZAMBALDE & FIGUEIREDO, 2004. p. 24) 

               



Essa metodologia facilita o trabalho do professor visto que minimizará o perigo de alunos acessarem páginas na internet 

que não fazem parte dos objetivos da aula e muitas delas até impróprias para o educando. A partir da WebQuest pode-se 

selecionar, indicar os sites que serão necessários para a pesquisa e ainda direcionar o aluno sobre os objetivos da análise da 

pesquisa. 

             Assim, a presente aula foi planejada em forma de WebQuest. O assunto é Meio Ambiente tratado a partir dos valo-

res humanos. 

Público Alvo 

      Alunos do Colégio Cenas 

Objetivos 

- Disponibilizar pesquisa orientada na internet; 

- Propiciar a aprendizagem utilizando meios modernizados; 

- Incentivar os educandos a utilizar internet de forma sadia; 

- Aliar tecnologia e aprendizagem; 

- Aprender com diversão; 

- Incutir nos alunos valores humanos referentes à preservação do meio ambiente. 

Metodologia 

              Os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental irão utilizar a Webquest Cidadania e Meio Ambiente no endereço 

douglaswebquests.wordpress.com para enriquecer seus conhecimentos. Seguindo todos os processos de uma simples Web-

Quest, farão estudo orientado sobre temas estudados em sala de aula. 

A WebQuest seguiu a seguinte estrutura: 

Início: Página para apresentação                I 

Introdução: Breve introdução do conteúdo mesclando as ideias absorvidas na sala de aula 

  Meio ambiente faz parte dos temas transversais que devem ser incluídos no planejamento anual do professor. Os temas são tratados nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. O portal do MEC contém muitas informações sobre esse tema em específico. (Disponível em http://

portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/meioambiente.pdf) 

50  início da webquest 51 introdução da webquest 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/meioambiente.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/meioambiente.pdf


Tarefa: Ações que deverão ser realizadas com agradabilidade e grande capacidade de proporcionar desenvolvimento cogniti-

vo. 

Avaliação: Divisão de pontuação clara e simples.  

Processo: Uma explicação clara e simples do que deve ser feito, além dos links que deverão ser acessados. 

Conclusão: Finalização da WebQuest. 

Blogs na Educação 

 
Os blogs são ferramentas cada vez mais utilizadas por diversos setores para divulgação de trabalhos , palco de discussões 

e fonte de informações. São de fácil utilização e podem manter um elo significativo com alunos após o horário de aula. 

Além disso, os blogs possibilitaram a utilização de webquests. Também possibilitam ao professor  viabilizar um ambiente 

virtual com o perfil de sua matéria e o seu próprio método de comunicação. 

Abaixo, modelos de blogs utilizados no colégio Cenas além do site Cenas, o facebook e o potal COC. 

61 tarefa da webquest 62 avaliação da webquest 

63 processo para webquest 64 conclusão da webquest 

65 Blog do professor Douglas 
66 Blog do professor Gilmar 





Informática na Educação Infantil 

 
A informática na Educação Infantil tem tido uma evolução que segue o padrão dessa sociedade tecnológica de mudanças rápi-

das. Sabendo que a infância é a etapa mais importante da formação cognitiva humana, é necessário oferecer todas as possibili-

dades de aprendizado possível nessa fase. Foi com esse intuito que o CENAS implantou o Projeto “Cultura Digital na sala de 

aula dos pequenos alunos do Colégio”. 

Além do suporte do Portal COC, o CENAS utiliza o software Coelho Sabido para estimular o conhecimento utilizando o com-

putador. 

A princípio foi feita uma pesquisa e testes com softwares que resultaram na escolha do Coelho Sabido. Após a escolha, o es-

pecialista em Informática na Educação e professor de História do Ensino Fundamental testou os recursos do programa. 

Após conhecer o programa, foi feita uma apresentação aos alunos com a utilização de fantasias e atividades lúdicas sobre coe-

lhos. 

67 douglas e a professora carla personagens de apresentação do software coelho sabido 68 até 71 apresentação do software e atividades  

sobre o coelho sabido 

Figura 68 

Figura 70 

Figura 69 

Figura 71 



No segundo semestre de 2012, os alunos do maternal ao 3º período passarão a ter aulas de informática utilizando também o software CO-

ELHO SABIDO. 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE SOFTWARE 

 

Avaliador 
Douglas Geraldo Costa 

 

Software avaliado 
    Coelho Sabido 

O programa 

Software voltado para a alfabetização e Ensino Fundamental com característica de  designer chamativo e atrativo para 

crianças. 

 

 

 

 

Imagem 1.1 Interface do Programa. 

Objetivo da avaliação 

O programa foi analisado com a perspectiva de uso no Colégio CENAS. O objetivo da introdução do software nesse 

nível escolar é auxiliar no processo de alfabetização e de construção de conhecimento nos anos iniciais do ensino 

além de desenvolver um processo de assimilação de conteúdo virtual na qual os alunos terão um contato com tecno-

logias de aprendizagem. 

Expectativas quanto ao Software 

- Espera-se que esse programa propicie o desenvolvimento de características de raciocínio lógico , coordenação motora 

com o uso do mouse, construção de conhecimento utilizando o computador como ferramenta tutora. 

- As várias possibilidades de assimilação de conteúdo através de um ambiente virtual; 

- Aprendizado individual por meio de usuário. 

Portanto, o COELHO SABIDO seria usado como ferramenta para aprendizagem de conteúdos e informática nos anos 

iniciais de estudo. 

Dificuldades encontradas 

Alguns alunos não tinham habilidade com mouse, o que dificultou a construção de algumas figuras. 

Resultados 

Os resultados obtidos levam-nos à conclusão de que o software avaliado é adequado ao uso pretendido, isto é, pode 

ser usado como ferramenta de auxílio a construção de conhecimentos teóricos a partir de um ambiente virtual. 

A avaliação do software foi favorável à apresentação do tema proposto como indicado na tabela a seguir. 

 

            

72 imagem do software coelho sabido 



Característica  Resultado  Pontuação Mínima Aceitável  Pontuação Máxima  

Características Pedagógicas 136  95  (70%)  136  

Retorno de Investimento 12  9 (70%)  12  

Documentação  28  17  (60%)  28  

Funcionalidade  35  22  (70%)  40  

Usabilidade  200  154  (70%)  220  

Confiabilidade  38  24  (60%)  40  

Eficiência  16  12  (70%)  16  

Portabilidade  124  90  (60%)  148  

Especificações sobre o software coelho sabido. 

Coelho Sabido (Reader Rabbit no original) é uma franquia de software educativo criada em 1986 pela The Learning Com-

pany. Essa série representa atualmente a maior parte de uma franquia de títulos baseados em currículo escolar e títulos basea-

dos em temas, os jogos possuem recursos do maternal até o segundo grau. Os jogos a partir do quarto ano são contemplados 

pela série Os Caça-Pistas. 

O primeiro jogo da série ensina artes da linguagem, apresentando uma variedade de jogos simples, projetada para ensinar alu-

nos a leitura e habilidades básicas de ortografia. Originalmente, o nome da personagem-título foi mudado para refletir uma mu-

dança no assunto, como acontece com Math Rabbit (Coelho Matemática), mas aparentemente já foi decidido manter o nome 

original do personagem, independentemente da área abrangida por um jogo particular. Coelho Sabido, presumivelmente, é um 

jogo de Peter Rabbit. 

No Brasil, o Coelho Sabido é uma marca registrada pela Divertire Editora que atua no mercado de jogos educativosdesde 1998. 

Ver em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Reader_Rabbit  
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Produto Valor Unitário Total 

Coelho Sabido Jardim  R$ 39,90 R$ 39,90 

Coelho Sabido Pré R$ 39,90 R$ 39,90 

Coelho Sabido 1ª Série  R$ 39,90 R$ 39,90 

Coelho Sabido 2ª Série  R$ 39,90 R$ 39,90 

TOTAL  R$ 159,60 

http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Learning_Company
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Rabbit&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reader_Rabbit




 
Lousa Digital 
 

O uso do computador no ambiente escolar e mais precisamente, na sala de aula, tem contribuído de formas variadas e 

efetivas na aprendizagem dos alunos. Isso pode ser percebido claramente nas atividades vistas até aqui. 

Um dos recursos tecnológicos utilizados em sala de aula de escolas conectadas com as novas tendências da atualida-

de é a lousa digital interativa que permite ao professor enriquecer suas aulas tornando-as mais atrativa, dinâmicas e 

interessantes. A lousa digital como ferramenta mediadora do processo educativo favorece a aprendizagem através dos 

recursos audiovisuais e das possibilidades de interação entre o professor, os programas e os alunos. Os recursos da 

lousa digital são muitos. Em relação ao colégio CENAS, além do Class Biulder, são criados pelo núcleo de informáti-

ca diversos aplicativos para utilização na lousa digital. 

Álbuns Virtuais 

Com o auxilio do Software Aneesoft 3D Flash Gallery, são criadas animações em flash que simulam um álbum de 

imagens em 3 dimensões que possibilitam uma maior interatividade com as imagens despertando um interesse muito 

grande nos alunos.  Figuras 70 até 73 imagens de álbum 3d 

Aneesoft 3D Flash Gallery é muito fácil de usar, é uma poderosa galeria de flash fazendo software que exibe suas 

fotos digitais em uma galeria de fotos interativo e elegante 3D para MySpace, Blogger . Não é preciso nenhuma habi-

lidade de programação flash para começar a fazer a galeria de foto 3D. 

 

Este software 3D Galeria Flash oferece uma maneira fácil de fazer sua  primeira galeria foto 3D, escolhendo entre 

uma variedade de modelos de galeria de Flash. Um modelo de galeria de flash coloca automaticamente decoração 

predefinidos (layout, a transição foto, fundo, fonte, cor, texto). Cada um é projetado exclusivamente para roupas esti-

los diferentes do site. Uma galeria de fotos em 3D criado usando um modelo predefinido pode ser ainda mais aprimo-

rado, adicionando música e legendas. 

Figura 73 
Figura 74 

Figura 75 
Figura 76 



Folheto Virtual 

 
Tendo como base os livros virtuais encontrados no portal COC o núcleo de informática desenvolve folhetos virtuais com ani-

mação flash que possibilitam virar as páginas como em um livro acrescentando também sons e imagens a essa leitura. Isso é 

possível com a utilização do software Kvisoft FlipBook Maker Pro.  Figuras 77 até 80 imagens de folheto digital interativo 

Criador de publicações virtuais. 

Figura 77 

Figura 78 

Figura 79 

Figura 80 



Passeio Virtual 

 
O núcleo de Informática também desenvolve passeios virtuais  em 360º com fotos panorâmicas propiciando a sensação de 

liberdade de movimentação em uma foto.  

Figuras 81 até 83 passeio virtual 

Figura 81 

Figura 82 

Figura 83 





O projeto Causos na ponta da língua e do teclado utilizou os softwares Writer, gimp e scribus para a realização 

das produções artísticas dos participantes. 

3.1.1 Apresentação 

O fornecimento de subsídios para a criação de uma pedagogia mais dinâmica, baseada na criatividade, é 

fundamental para a escola e para isso o computador é parte extremamente importante. Mesclar tradições com 

essa ferramenta tecnológica beneficia a construção do conhecimento e a manutenção das identidades culturais 

de cada sociedade. 

Assim, aliar o computador à educação patrimonial é auxiliar os processos fundamentais para o educando 

assimilar, potencialmente, o conteúdo curricular proposto utilizando os softwares e promovendo a interdiscipli-

naridade, o que permite formar um cidadão preparado para um mundo que requer pessoas cada vez mais dinâ-

micas. 

O projeto Causos na ponta da língua e do teclado está fundamentado na necessidade de se resgatar o 

patrimônio imaterial do município de Diamantina que vem perdendo espaço, apesar de ter assumido, no passa-

do, posição de destaque em festas familiares, salas de aula e conversas de esquina. Os “causos” dos diamanti-

nenses animaram a vida de muitas pessoas, mas, serão perdidos se não forem resgatados a tempo. Eles precisam 

ser apresentados à nova geração que não tem sequer consciência da importância desse patrimônio imaterial.  

Para introduzir esse assunto na vida dos jovens e despertar neles o interesse pelos “causos”, o computa-

dor e softwares como writer, gimp e scribus formam uma combinação perfeita para auxiliar em produções artís-

ticas, como a literatura de cordel, atraente não só para o público jovem, mas também para o público infanto-

juvenil. Esses programas são de suma importância para a confecção de impressos culturais, especificamente o 

gênero cordel, que contribui para a perpetuação da cultura local e possibilita um trabalho livre por parte dos es-

tudantes, pois não há limite para os temas dos folhetos. Qualquer assunto pode virar cordel.    

É importante lembrar que a literatura de cordel é, como qualquer outra forma artística, uma manifesta-

ção cultural. Por meio da escrita são transmitidas as cantigas, os poemas e as histórias do povo — pelo próprio 

povo. A literatura de cordel chegou ao Brasil no século XVIII, através dos portugueses. Aos poucos foi se tor-

nando cada vez mais popular. Nos dias de hoje, esse tipo de literatura pode ser encontrado principalmente 

na região Nordeste do Brasil. Ainda são vendidos em lonas ou malas estendidas em feiras populares. 

De custo baixo, geralmente esses pequenos livros são vendidos pelos próprios autores. Fazem grande sucesso 

em estados como Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba e Bahia. O sucesso ocorre em razão do preço baixo, do 

tom humorístico de muitos deles e também por retratarem fatos da vida cotidiana da cidade ou da região. Entre 

os assuntos retratados nos livretos estão as festas, a política, a seca, a vida dos cangaceiros, atos de heroísmo, 

milagres, disputas, morte de personalidades etc. Em algumas situações, esses poemas são acompanhados de vi-

olas e recitados em praças públicas.  

Os participantes desse projeto são alunos do 7º Ano do Colégio Cenas. 

 

Editor de texto. 

Editor gráfico. 
Editor de imagens. 

http://www.suapesquisa.com/geografia/regiao_nordeste.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/cangaceiros.htm


Vale ressaltar que a participação dos estudantes na confecção do material impresso estimulará o interesse 

pela história e pelo uso do computador como ferramenta de trabalho. A partir do uso de novas tecnologias e da par-

ticipação de jovens no processo de produção intelectual e material será possível promover a divulgação dos causos. 

Os próprios jovens resgatarão parte da cultura esquecida e serão multiplicadores desse conhecimento. 

Os participantes desse projeto são alunos do 7º Ano do Colégio Cenas. 

Objetivos 

Além do objetivo de aprender conceitos de computador como ferramenta, o projeto visa resgatar o patrimônio 

imaterial da comunidade, os causos; conhecer o processo de produção de material impresso; valorizar aspectos cul-

turais da comunidade; entender e estabelecer uma definição para patrimônio imaterial; reconhecer as características 

do gênero literatura de cordel; levar ao conhecimento da comunidade o precioso patrimônio imaterial que ela de-

tém; produzir o gênero literatura de cordel utilizando “causos”; possibilitar o envolvimento entre escola e comuni-

dade; e observar o uso da linguagem informal e o seu contexto. 

3.1.3 Metodologia 

Na execução do projeto, foi preciso o envolvimento dos professores de português e história das do Colégio 

Cenas. Primeiramente, o professor de história ministrou uma aula para introduzir o conceito de patrimônio imateri-

al e apresentou Até o Sol Raiar. Em seguida, os estudantes realizaram pesquisa, no laboratório de informática, so-

bre a literatura de cordel para perceber sua importância como instrumento para divulgação do saber popular. O gê-

nero “causos” foi exposto aos alunos e eles relataram os pontos que conheciam sobre o tema. A partir dessa exposi-

ção foi feita uma lista com a relação das pessoas da comunidade conhecedoras de “causos” e, posteriormente, como 

trabalho de campo, esses “causos” foram registrados pelos alunos por meio de gravadores. A aula de arte abordou o 

tema xilogravura, expressão artística do cordel. Em trios, os alunos transformaram os “causos” estudados em gêne-

ro cordel e criaram imagens condizentes com as histórias através do programa gimp 

3.1.4 Resultados e Discussão 

Foi estudado o gênero textual cordel utilizando a internet como fonte de pesquisa. A turma do 7º ano desen-

volveu textos que serviram de base para o estudo do gênero escolhido.  

Além disso empregaram o computador como ferramenta de pesquisa e entenderam a função dos sites de 

busca da internet quando fizeram a leitura de textos sobre a cultura imaterial e o cordel. Assim como eles, os alu-

nos do sexto ano do ensino fundamental estudaram o patrimônio imaterial, o cordel, as xilogravuras, e se familiari-

zaram com os recursos da informática, os softwares writer, gimp e scribus. 

O projeto ainda se encontra em andamento os cordéis anda estão sendo produzidos e uma apresentação a 

comunidade será feita no segundo semestre de 2012. 

Os trabalhos resultantes desse estudo denotaram grande valor cultural, cognitivo e educativo. Foi produzido 

pequenos cordéis.  

 

 

A xilogravura é um processo de gravação em relevo que utiliza a madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada so-

bre papel ou outro suporte adequado. Para fazer uma xilogravura é preciso uma prancha de madeira e uma ou mais ferramentas de corte, 

com as quais se cava a madeira de acordo com o desenho planejado. 

 



Com isso, percebeu-se que a união entre computador e as tradições de uma sociedade pode se tornar um caminho  

para o desenvolvimento da educação e da cultura. Figuras 84 e 85 apresentação do vídeo até o sol raiar 

Figura 84 Apresentação do filme  Figura 85 

Figura 86 produção de cordel 
Figura 87 produção de cordel 

Figura 88 produção de cordel 

Figura 89 Até o sol raiar 

Figura 90 Até o sol raiar 

Figura 91 Até o sol raiar 



CONCLUSÃO 

      Diante das abordagens teóricas e práticas demonstradas ao longo das atividades desenvolvidas, a Informáti-

ca na Educação assume posição de destaque no projeto político pedagógico da escola ao passo que ela se mostra 

extremamente útil e importante para o educador o qual tem a sua frente um leque de possibilidades para articular 

aulas bem elaboradas que realmente cumpram o objetivo de formar cidadãos críticos e capazes de promover mu-

danças  na sociedade a qual está inserido. 

A proliferação de computadores, que hoje já não é nenhuma novidade para ninguém, e o crescente destaque 

dado à Internet ampliaram as possibilidades de renovar a educação na medida em que oferece suporte pedagógico 

amplo e variado ao professor. Contudo é necessário esclarecer que qualquer atividade a ser desenvolvida precisa de 

muita elaboração e articulação para que cumpra o real objetivo e favoreça aos educandos educação de qualidade 

pautada na movimentação dialógica do conhecimento.  

A Internet está nitidamente incorporada em no cotidiano da sociedade dinamizando tanto atividades particu-

lares quanto o trabalho. Dessa forma, basta agora tornar a inserção da tecnologia na prática educativa algo simples 

e corriqueiro que possibilite aos alunos comunicação dinâmica e interativa visto que eles estarão diante do livre 

acesso de um enorme acervo de informações. O computador em si oferece muitas ferramentas que promovem o 

desenvolvimento intelectual e garantem ensino modernizado engajado nas transformações tecnológicas, portanto 

afastado do tradicionalismo que preza apenas métodos que, às vezes, desgastam a escola e desmotivam os alunos. 

O ensino adquire real sentido à medida que todos os professores estejam engajados e unidos na busca pelo 

melhor método de aprendizagem e isso leva a incluir em na didática tudo que o computador e a internet trazem pa-

ra a melhoria e consolidação da escola como instituição que promove a formação de verdadeiros cidadãos. 
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