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RESUMO: O presente artigo sobre o uso do blog na educação faz parte do  Programa de
Desenvolvimento  Educacional  –  PDE  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação  -  SEED  do
Governo do Estado do Paraná e o mesmo tem por finalidade propiciar à comunidade escolar
novas metodologias de ensino e aprendizagem por meio do uso das Tecnologias de Informação
e Comunicação - TICs na educação, haja vista, a sua presença no contexto social e escolar e o
seu pouco conhecimento e uso pedagógico por parte da maioria dos profissionais da educação.
Esse artigo apresenta, portanto,  uma abordagem de  pesquisa bibliográfica, qualitativa e de
campo, cujos objetivos específicos são proporcionar aos professores do Estado do Paraná
conhecimentos e domínio acerca de subtemas como: Tecnologia e Comunicação; Educação a
Distância; Formação Profissional e Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs
na  educação  por  meio  do  blog  educativo.  Assim  como,  apresenta  o  resultado  da
Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na escola sobre o  “Uso do Blog na
Educação”  aplicado  e  desenvolvido  no  Colégio  Estadual  Manoel  Antonio  Gomes  -  Ensino
Fundamental, Médio e Normal no município de Reserva PR. 
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1 Introdução 

As  mudanças  sempre  aconteceram,  acontecem e  acontecerão.  Pois,

como afirmou Hegel, vivemos numa constante dialética do ir  e do vir a ser.

Portanto, as mudanças fazem parte da humanidade, e por consequência da

sociedade. (ARANHA,1993)

Nesse  sentido  a  escola  sendo  uma  instituição  social  e  cultural,  não

poderia  deixar  de ser  influenciada pelas mudanças realizadas pelo homem,

principalmente  no  que  se  refere  ao  manuseio  e  uso  das  Tecnologias  de

Informação e Comunicação – TICs na educação. 

Atualmente percebemos no contexto social e escolar uma avalanche de

aparatos  tecnológicos  invadindo  o  cotidiano.  São  mídias  que  muitas  vezes

desafiam o conhecimento e domínio do homem quanto ao seu uso e a sua

aplicabilidade. 

Esse  artigo  visa,  portanto,  fomentar  o  uso  das  Tecnologias  de

Informação e Comunicação - TICs na educação, bem como pretende propiciar

aos  professores  das  escolas  do  Estado  do  Paraná  novas  metodologias  de

ensino e aprendizagem escolar,  haja vista,  o seu pouco domínio e uso por

parte da maioria dos professores das escolas estaduais.

Diante disso, o presente artigo apresenta uma abordagem da pesquisa

bibliográfica, qualitativa e de campo, a qual segundo Richardson (1999) pode

caracterizada  como  a  tentativa  de  uma  compreensão  detalhada  dos

significados  e  características  situacionais  apresentadas  num  determinado

momento. 

Esse trabalho,  trata,  portanto,  do conhecimento,  manuseio e uso das

Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação  –  TICs  na  educação,

especificamente  do  uso  do  blog  na  educação.  Para  isso,  o  artigo  aborda

subtemas como: Tecnologia e Comunicação; Educação a Distância; Formação

Profissional e Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs na educação

e  o  Uso  do  Blog  na  Educação.  Bem  como,  apresenta  o  resultado  da

Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na escola sobre o  “Uso

do  Blog  na  Educação”  desenvolvido  no  Colégio  Estadual  Manoel  Antonio

Gomes - Ensino Fundamental, Médio e Normal no município de Reserva PR,



por conta do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE da Secretaria

de Estado da Educação - SEED do Governo do Estado do Paraná, o qual visa,

tornar os professores autores e co-autores das produções didático pedagógicas

a serem implantadas e desenvolvidas nas escolas estaduais.

2 Desenvolvimento

2.2  Tecnologia e Comunicação

A comunicação  é  uma necessidade vital  do  homem e  está  presente

desde os tempos mais remotos. Trocar informações, registrar fatos, expressar

ideias  e  emoções  são  fatores  que  contribuem  significativamente  para  a

evolução das formas de se relacionar e se comunicar.

À  medida  que  surgem  novas  necessidades  de  comunicação  e

informação o homem lança mão de novos aparatos tecnológicos. Portanto, é

um  equívoco  pensar  em  tecnologia  somente  quando  nos  remetemos  às

novidades de última geração.

Conforme Rodrigues (2001), o termo “tecnologia”  provém da junção do

termo tecno, do grego techné, que é saber fazer, e logia, do grego logus, razão.

Dessa forma, o termo tecnologia pode ser definido como os conhecimentos e

objetos criados pelo homem ao longo da História. Também de acordo com o

dicionário HOUAISS (2001) tecnologia significa: 

teoria  geral  e/ou  estudo  sistemático  sobre  técnicas,  processos,
métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínio da
atividade  humana  (por  ex.  indústria,  ciência  etc.)  2.  técnica  ou
conjunto de técnicas de um domínio particular.  3.  qualquer técnica
moderna e complexa. (HOUAISS, 2001, p. 2683) 

Ainda de acordo com Linard (1996 apud Belloni, 2006), tecnologia é um

conjunto de discursos, práticas, valores e efeitos sociais ligados a uma técnica

particular num campo particular. Sendo, assim, o termo tecnologia pode ser

definido conforme o contexto no qual se apresenta, ou seja: as ferramentas,



técnicas, conhecimentos, métodos, materiais e processos usados para resolver

problemas ou ao menos facilitar a solução dos mesmos.

No  campo  educacional,  as  tecnologias  sempre  estiveram  presentes,

como por exemplo, por meio do quadro-negro, do giz, do lápis, da caneta, dos

livros,  dos  cadernos,  dos  textos  escritos,  até  os  mais  recentes,  como  por

exemplo, a televisão, o rádio, os aparelhos de DVD, os computadores, o data

show, a internet, a louça digital, entres outros.

A tecnologia é em síntese, o encontro entre ciência e engenharia. Sendo

um termo que inclui desde as ferramentas e processos mais simples até as

ferramentas e processos mais complexos já criados pelo homem.

2.2.2 Educação a Distância

A revolução científica e tecnológica, principalmente a partir  do século

XX,  trouxe  transformações profundas à  humanidade.  E,  conforme Machado

(2009, apud Caderno Temático: Tutoria em EaD, 2010), a crescente industriali-

zação modificou os diferentes setores sociais, entre eles os meios de comuni-

cação. E a modernização desses setores foi um passo importante para a difu-

são do uso das tecnologias na educação.

Na atualidade uma das formas mais atraentes e importantes de comuni-

cação é a internet. A mesma surge através da interligação dos computadores

em malha, compondo as famosas redes de computadores. Surgem assim, as

listas de discussões, páginas da World Wide Web (WWW), salas de bate-papo,

boletins eletrônicos e outras tantas ferramentas úteis à troca de experiências.

(COX, 2008)

É como descreve Jacomino,  (1999  apud  COX,  2008,  p.  41)  em seu

artigo “A grande escola web”:

Hoje em dia, para ter acesso aos 360 anos de Harvard ou aos 115
milhões de livros do congresso americano, você não precisa mais do
que cinco minutos e um computador. Basta entrar na internet e digitar
o endereço dos sites (...). O mundo inteiro está ficando interligado.



 

Verifica-se  com  isso,  que  a  escola  não  pode  desconsiderar  esses

movimentos.  Pois,  o tema tecnologia não pode ser  desvinculado da prática

pedagógica, ou seja, o mesmo precisa ser considerado no currículo escolar,

assim como na metodologia de trabalho dos professores. Pois, o acesso às

Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação  -  TICs  na  educação  amplia  as

transformações sociais e desencadeia uma série de mudanças na forma como

se constrói o conhecimento. 

É,  preciso,  portanto,  um  modo  de  ensinar  e  aprender  mais

compartilhado,  orientado,  coordenado  pelo  professor,  mas  com  profunda

participação dos alunos, individual e grupalmente, onde as tecnologias estejam

a favor do processo de ensino e aprendizagem, principalmente as telemáticas.

2.2.2.2.Formação  Profissional  e  Tecnologias  de  Informação  e

Comunicação – TICs na educação

A inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs na

educação  desencadeia  e  requer  uma  reavaliação  e  mudança  das  práticas

pedagógicas,  ou  seja,  objetivos,  posturas  e  ferramentas  precisam  ser

renovadas para atender ao momento histórico.

Conforme  Kenia  Kodel  Cox  (2008),  dentre  as  exigências  a  serem

repensadas e renovadas pela escola, no uso das Tecnologias de Informação e

Comunicação – TICs na educação destacam-se: a sensibilização e capacitação

dos professores, pais, administradores, governantes e alunos. Pois, o processo

de reforma da escola e de adoção dos recursos da informática no ambiente

escolar não pode ser efetuado de maneira isolada, já que requer a participação

de todos os envolvidos.

Dentre os envolvidos, o profissional que merece destaque e formação

continuada, é o professor, já que ele é um dos agentes fomentador natural da

prática pedagógica. De acordo com Freire, (1998 apud COX, 2008, p.75-76):



O  professor  representa  a  base  de  todo  o  trabalho.  Sem  o  seu
envolvimento, pouco se pode realizar. É preciso estudar, ter iniciativa,
e  aprender-executar-refletir  sobre  o  aprendido.  Modificar  o  que  for
necessário. Exige-se, nesse processo, abertura, ousadia, colaboração
e dedicação (...).  é ele quem orienta  as investigações dos alunos,
incentiva o modo como cada aluno constrói seu próprio conhecimento
(...).  O  professor  envolve-se  em  um  processo  que  mobiliza-o
inteiramente: aprender uma coisa nova leva-o a instaurar um diálogo
consigo mesmo. Aprender, atuar com os alunos, analisar sua ação
pedagógica  e  modificá-la  permite-lhe,  com  o  passar  do  tempo,
desenvolver  uma  metodologia  de  trabalho  própria  constantemente
aberta a novas reformulações. 

Verifica-se,  portanto,  que nessa  perspectiva  de  trabalho,  o  papel  do

professor  é  de fundamental  importância,  pois é ele que através de estudos

filtrará as informações que deverão ser acessadas pelos educandos, tendo o

intuito de traduzir, confrontar e verificar a validade das informações, procurando

sempre  estimular  o  senso  crítico  do  aluno,  através  do  diálogo.  Cabe  ao

professor, ainda, a tarefa de considerar os limites do conteúdo programático, do

tempo de aula, das normas legais e burocráticas da instituição de ensino.  O

professor  é,  neste  caso,  um  facilitador,  que  procura  auxiliar  o  aluno  no

processo de ensino-aprendizagem. 

Conforme  Marinho  (2009)  citado  no  artigo  “Oportunidades  e

possibilidades para a inserção de interfaces da web 2.0 no currículo da escola

em  tempos  de  convergências  de  mídia”  na Revista  E-Curriculum,  alguns

cuidados também são essenciais quando se inicia um projeto na escola, ou

seja:

Como primeiro passo, a sugestão é para que cada professor busque
saber qual é a política da escola sobre a utilização de recursos da
internet por alunos.  Possivelmente, será necessária uma autorização
da  família  dos  alunos  para  colocar,  na  rede,  seus  nomes,
especialmente se completos, e fotos. Nesse caso, o recomendável é
um contato com os pais - pessoalmente ou através de um bilhete ou
um e-mail – para explicar o projeto e os elementos que o compõem.
(...) Regras de comportamento, no que seria uma política de etiqueta
para trabalhos na rede, também devem ser definidas, de preferência
com  os  próprios  alunos.  É claro que o professor esperará que os
alunos  exerçam  de  fato  a  criatividade.  Mas  não  desejará  que
questões estranhas, fora do contexto do projeto, sejam abordadas.
Da mesma forma, em um diálogo formativo com seus alunos, convirá
com  eles  sobre  a  impossibilidade  da  apropriação  indevida  de
produções de terceiros, notadamente na forma de  textos,  na  cultura
condenável  do  <CTRL+C><CTRL+V>, hoje bastante desenvolvida
na  escola.  Todo  cuidado  deverá  ser  tomado  (...)   Nesse  caso,  o



professor terá o direito a controlar o que os alunos podem ou não
disponibilizar na rede,  embora o desejável seja  que  tudo  esteja
previamente combinado, para evitar o que poderia ser considerado
como ato de censura. (MARINHO, 2009, p.13)

Além desses cuidados por parte dos professores, os conteúdos a serem

ali  tratados,  as  possibilidades  de  interação,  as  questões  como  a  autoria,

individual  e  coletiva,  a  distinção  entre  o  público  e  o  privado  precisam ser

(re)pensadas pelos educadores. Pois, a capacidade de análise crítica, a ética,

os  valores  individuais  e  coletivos,  a  moral  serão  alguns  dos  elementos

obrigatórios em um novo fazer pedagógico que vai além das tecnologias do

ciberespaço. 

2.2.2.2.2. Uso do Blog na Educação

Muitos  são  os  pontos  positivos  e  benéficos  das  Tecnologias  de

Informação  e  Comunicação  –  TICs  na  educação. E,  de  acordo  com  José

Manuel  Moran  (2009),  Simão  Pedro  Pinto  Marinho  (2009),  Michele  Costa

Meneghetti Ugulino de Araújo (2009), um dos recursos midiáticos que mais tem

crescido nos últimos anos, é o blog com caráter educativo.

Conforme Michele Costa Meneghetti Ugulino de Araújo (2009, p. 51), 

[...]  a  expressão  Weblog  foi  cunhada  em dezembro  de  1997  pelo
norte americano Jorn Barger. Blog, como também é chamado, é um
tipo de publicação online  que teve  sua  origem no hábito  de logar
(entrar,  conectar  ou  gravar)  à  web,  fazer  anotações,  transcrever,
comentar os caminhos percorridos pelos espaços virtuais. Por isso
mesmo, os weblogs são denominados como “diários virtuais” onde as
pessoas  escrevem  sobre  diversos  assuntos  de  interesse  pessoal,
onde são expressas ideias e sentimentos do autor ou profissional. 

Logar é, portanto, um termo/verbo bastante usado na Internet. Significa

entrar, conectar, ou ainda, gravar. Logamos quando preenchemos nosso nome

de usuário  e  senha  para  nos  conectarmos  a  Internet  ou,  se  já  estivermos

conectados,  fazemos  esse  procedimento  para  acessar  algum  site  de  uso

restrito. 



Ainda, de acordo com o site Igov Explica Blog é:

(...) uma página da web que permite a usuários disponibilizar de for-
ma rápida e fácil conteúdo na internet. Qualquer pessoa pode criar
um blog e postar conteúdo. As postagens ficam organizadas em or-
dem cronológica,  das  mais  recentes  para  as  mais  antigas. O blog
contribui para a democratização da publicação de conteúdo na web.

O blog também pode ser definido como um diário pessoal. Uma tribuna

diária. Um espaço interativo. Um local para discussões políticas. Um canal com

as últimas notícias. Um conjunto de links. Ideias e mensagens para o mundo.

Muitas pessoas usam o blog apenas para organizar as ideias, enquanto outros

controlam discussões importantes com milhares de pessoas ao redor do mun-

do. Jornalistas profissionais e amadores usam blogs para divulgar as últimas

notícias, jornalistas particulares revelam suas ideias íntimas.

Ter um blog é muito mais do que colocar ideias na web, é estabelecer

uma conexão com pessoas que leem, ouvem e dão opiniões. Pois, através do

Blogger podemos:

 Controlar quem lê e quem escreve no blog. 

 Permitir comentários em cada postagem e excluir os comentários de que

não gostar.

 Compartilhar o que temos a dizer com apenas alguns amigos ou com o

mundo inteiro. 

 Encontrar pessoas e blogs com os mesmos interesses. 

 Projetar e criar um visual diferente, uma aparência exclusiva, com cores,

fonte, layout e plano de fundo.

 "Arrastar e soltar" facilmente as postagens, perfis, arquivos e outras par-

tes do blog na página. 



 Inserir ou postar fotos, por meio do clique no ícone da foto do computa-

dor ou copiar e colar o endereço URL. 

 Enviar fotos de câmera de telefone direto para o blog ao usar o Blogger

Móvel.

Dito de forma simples, o blog é um site onde escrevemos e postamos

coisas. As novidades aparecem na parte de cima, para que os visitantes vejam.

Em seguida, os visitantes fazem comentários sobre a novidade, acrescentam

um link ou enviam e-mails, ou não.

Devido à quantidade e as variedades dos blogs existentes na blogosfe-

ra, é importante destacar duas formas variantes: blogs individuais e blogs cole-

tivos. No primeiro, o controle e a autonomia dos posts pertencem apenas a um

autor/criador desse ambiente midiático. Esse é o tipo de blog mais comum na

rede. O segundo, blogs coletivos, mais de uma pessoa pode fazer postagens; o

que permite uma múltipla manutenção do blog. 

De maneira geral,  segundo Araújo,  (2009)  os weblogs,  na sua forma

original se caracterizam por: 

 Serem  páginas  editadas  por  uma  só  pessoa  e,  eventualmente,  por

convidados; 

 Possuírem estrutura hipertextual, permeada de links; 

 Utilizarem textos geralmente sucintos, em blocos padronizados; 

 Possuírem acesso público e gratuito ao conteúdo da página; 

 Serem relatos pessoais, partindo de pontos de vista particular; 

 Serem contextualizados e interpretados por comentários; 

 Serem atualizados diariamente ou até mais de uma vez por dia; 

 Terem as postagens exibidas em ordem cronológica reversa; 

 Terem as postagens mais antigas arquivadas, permanecendo um link de

acesso; 



 Serem intertextuais e interdependentes, possuindo ligação com outros

textos;

Quanto  à  funcionalidade,  o  blog  diferencia-se  de  outros  ambientes

virtuais como chat, fórum, listas de discussão, entre outros, pela facilidade com

que podem ser criados, editados e publicados, pois não exige conhecimentos

técnicos  especializados,  e  pelas  possibilidades  de  interação,  acesso  e

atualização das informações.  Podem ser  utilizados como um laboratório  de

escrita  virtual  em  que  todos  os  membros  agem,  interagem  e  trocam

experiências  sobre  assuntos  de  mesmo  interesse,  gerando  ambientes

colaborativos. 

Conforme  Marinho  (2009  apud Richardson  2006),  são  vários  os

aspectos pelos quais os blogs se constituem em um elemento de utilização

interessante. Com relação aos benefícios da utilização do Blog na escola, o

autor apresenta os seguintes argumentos:

 É uma ferramenta construtivista de aprendizagem;

 Há uma audiência potencial para o blog, que ultrapassa os limites da

escola, permitindo que aquilo que os alunos produzem de relevante vá

muito além da  sala de aula;

 Trata-se de recurso que suporta arquivos de aprendizagem que alunos e

até professores construíram; 

 É ferramenta democrática que suporta vários estilos de escrita;

 Pode favorecer  o  desenvolvimento  da competência  em determinados

tópicos quando os alunos focam leitura e escrita em um tema.

Também segundo, Marinho (2009  apud  Von Staa, 2005) existem sete

motivos para um professor criar um blog: 

 1º é divertido; 

 2º o aproxima dos seus alunos;

 3º permite refletir sobre suas próprias colocações;



 4º conecta-o com o mundo em que vive;

 5º amplia a aula;

 6º enseja a troca de experiências com colegas de profissão;

 7º dá visibilidade ao seu trabalho;

Considerado  espaço  colaborativo  de  produção  na  escola,  segundo

Marinho (2009)  o blog deveria  ser reconhecido pelos professores como um

recurso útil na integração da escrita com a leitura. Além de servir para vários

fins, como: o portal da escola, com ações ou projetos específicos, e até mesmo

recurso ou estratégia no acompanhamento pedagógico e diretivo da escola.  

2.2.2.2.2.2.  Relato  da  Implementação  do  Projeto  de  Intervenção

Pedagógica na escola sobre o “Uso do Blog na Educação”

O Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola sobre o “Uso do Blog na

Educação”  desenvolvido  na  1ª  série  do  Colégio Estadual Manoel Antonio

Gomes - Ensino Fundamental, Médio e Normal, período noturno, no município

de Reserva PR, teve por finalidade proporcionar aos professores e alunos do

colégio novas metodologias de ensino e aprendizagem por meio do uso das

Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs na Educação,  haja vista  o

pouco uso e interesse por parte da maioria dos educadores do colégio.  

Nesse sentido, para o desenvolvimento do projeto, foram aplicados aos

professores e alunos um questionário com perguntas semi-estruturadas com o

intuito de verificar o conhecimento e o uso das Tecnologias de Informação e

Comunicação – TICs na Educação, bem como, a concepção que os mesmos

têm a respeito do uso das TICs na educação.

A pesquisa contou com a participação de 7 professores e 22 alunos que

foram previamente selecionados para o desenvolvimento do projeto.

Abaixo, de acordo com o gráfico é possível verificarmos o conhecimento

que  tanto  professores  como  alunos  têm  a  respeito  dos  subtemas  das

Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs  na Educação,  como por

exemplo,  cursos na área das Tecnologias de Informação e Comunicação –



TICs  na Educação;  acesso à  internet;  uso do laboratório  de informática  na

educação;  uso da internet como recurso pedagógico e definição de blog.

Conforme o  gráfico  acima descrito  é  possível  verificarmos  que  tanto

professores como alunos tem conhecimento, acesso e uso das Tecnologias de

Informação e Comunicação  -TICs,  porém,  esse  conhecimento  ainda  não  é

utilizado como um recurso pedagógico.

Na  sequência,  o  Projeto  de  Intervenção  Pedagógica  na  Escola  foi

estruturado  e  desenvolvido  em  cinco  sessões,  sendo  respectivamente:  1ª

sessão:  Tecnologia  e  comunicação;  2ª  sessão:  Educação  a  Distância;  3ª
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sessão:  Formação  Profissional;  4ª  sessão:  Uso  do  Blog na  Educação  e  5ª

sessão: Oficina: Orientações sobre a criação e manuseio do blog.

Todas as atividades pedagógicas relacionadas à fundamentação teórica

do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola ocorreram durante as Horas-

atividades dos professores.  Exceto  a  oficina  que tratou  das orientações da

criação e manuseio do Blog educativo, que ocorreu no contra-turno com os

professores e alunos da turma escolhida para a implementação do projeto.

Nesse sentido, conclui-se a implementação do  Projeto de Intervenção

Pedagógica na Escola com a criação do blog para a Turma do 1ºF do período

noturno do Colégio Estadual Manoel Antonio Gomes - Ensino Fundamental,

Médio e Normal do município de Reserva Pr., cujo objetivo principal foi o de

proporcionar  aos  professores  e  alunos  maiores  conhecimentos  sobre  o

manuseio  e  uso das tecnologias de Informação e Comunicação –  TICs  na

Educação.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Por meio desse trabalho, foi possível verificar que o blog com caráter

educacional  é  uma excelente  e  eficaz  ferramenta  pedagógica,  pois  através

desse recurso midiático podemos ampliar de forma infinita todo o conhecimento

humano e pedagógico, já que o mesmo faz parte da cibercultura.

Dessa  forma,  é  possível  afirmar  que  os  blogs  têm grande  poder  de

comunicação e desenvolvimento intelectual. Pois, neste espaço, professores e

alunos passam a ser autores e leitores do seu próprio conteúdo. Os blogs são,

portanto, um excelente recurso para desenvolver trabalhos em equipe, discutir

e elaborar projetos. Além disso, servem como espaço para anotações de aula,

discussões de conteúdos e registro escolar.

Quanto  ao  contexto  educacional  em  que  estamos  inseridos,  mais

especificamente no colégio onde atuamos, pudemos verificar que ainda há um

longo caminho a ser trilhado no que tange ao conhecimento e uso efetivo das

Tecnologias de Informação e Comunicação -TICs na educação, pois de acordo

com o questionário, Grupo de Trabalho em Rede – GTR e observação direta,



verificamos a existência de vários entraves que precisam ser superados, como

por  exemplo,  a  falta  de  interesse,  de  conhecimento,  de  tempo  e  uso  das

Tecnologias de Informação e Comunicação -TICs na educação por parte de

alguns professores, equipamentos e computadores obsoletos, assim como a

falta de atualização e acompanhamento do blog educativo.

Contudo, apesar dos entraves acima citados, podemos considerar que

o  Projeto  de  Intervenção  Pedagógica  na  Escola  sobre  o  “Uso  do  Blog  na

Educação”  foi  bem-sucedido,  pois  o  mesmo, suscitou novos conhecimentos

aos participantes, assim como gerou novas expectativas e interesses sobre o

uso  das  Tecnologias de Informação e Comunicação  -TICs  na  educação,

principalmente por parte de alguns professores que participaram do projeto e

também de alguns que não participaram, assim como dos demais envolvidos

no processo pedagógico, como por exemplo, a direção e a equipe pedagógica

do colégio, os quais se mostraram interessados em criar e alimentar um blog

educativo.
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