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se concentrar em uma aula tradicional com quadro 
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complementar as informações do mapa. O recurso 
de  gravação  de  áudio  e  vídeo  do  celular  será 
utilizado para fazer entrevistas com pescadores e 
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Introdução
Neste trabalho refletimos sobre as práticas pedagógicas relacionadas à área de 

geografia quanto ao uso das novas tecnologias da informação e comunicação (Tics). Tem 

como público alvo professores e pedagogos que buscam melhorar a apropriação do saber 

utilizando os recursos tecnológicos que estão em evidencia nos dias de hoje. Com esta 

reflexão, procura-se uma maior integração com as mídias na educação, sendo este, um 

processo com uma difusão muito grande no meio educacional. 

O trabalho está dividido nas seguintes partes: na primeira, abordamos a utilização 

das  tecnologias  disponíveis  como  recursos  pedagógicos;  na  sequência  elaboramos 

atividades  complementares  ao  uso  do  livro  didático,  sendo  uma  delas  o  estudo  das 

comunidades locais e seus arranjos espaciais por meio das Tics, tendo como foco o uso 

do  celular  e  da  internet  no  trabalho  com o  processo  de  ensino  e  aprendizagem  de 

conteúdos geográficos.

1- Unidade I- Tecnologias da informação e comunicação nas escolas: o uso do 

celular em sala de aula 

Estamos em uma era de rápidas transformações na área de comunicação, um 

dos avanços que mais rapidamente se propagou e popularizou foi o celular, mais rápido 

do que a tv e o rádio. Não podemos ficar alheios a esta mudança, devemos nos adaptar à 

esta  nova  realidade.  Esta  instantaneidade  e  universalidade  na  propagação  de  certas 

modernizações desmantela a organização do espaço anterior. Constitui, sobretudo, um 

fator de dispersão que se opõe de uma forma muito clara aos fatores de concentração 

conhecidos nos períodos anteriores (SANTOS, 1997, p. 29)

No presente trabalho propomos algo que, de certa forma, é inovador e polêmico 

em sala de aula: o uso do celular. Um projeto como este com certeza enfrentará muita 

resistência por parte dos educadores mais tradicionais, adeptos do velho esquema quadro 

e giz que alegarão que o uso destas tecnologias poderá facilitar a dispersão da atenção 

do  aluno,  a  cola  nas  provas  e  uma  série  de  outros  motivos.  Temos  que  levar  em 

consideração que a atenção dos adolescentes hoje não é mais a mesma de uma ou duas 

décadas atrás. 

A velocidade e conjunto das informações que os educandos recebem, a dinâmica 

das  novas  tecnologias  faz  com  que  apenas  lendo  textos  eles  simplesmente  não  se 

interessem  e,  consequentemente,  não  consigam  prestar  atenção.  Quanto  à  cola, 

SEABRA (2013) sugere outras formas de avaliação que possam utilizar anotações, e que 

o uso do celular não traga prejuízos, e sim agregue conhecimento para o aluno.
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Isso  superaria  uma grande dificuldade que nós temos em relação à  cola,  pois 

estamos conscientes em relação a algumas questões sobre a cola: “[...] a primeira, os 

alunos  na  educação  infantil  enxergam  a  cola;  a  segunda,  os  alunos  no  ensino 

fundamental exercitam a cola; a terceira, os alunos no ensino médio se habituam a colar e 

quarta,  os  alunos na educação superior  aperfeiçoam a cola”.  (MARTINS,  2001,  s.p.). 

Desvinculando a temida prova da nota, criando um processo de avaliação transparente,  

não voltada para simplesmente mensurar o conhecimento,  e sim para a formação de 

atitudes e valores, poderemos superar esse problema. 

A escola que deveria estar na vanguarda da tecnologia, tem se mostrado cada 

vez  mais  conservadora  e  relutante  em  aceitar  estas  novas  tecnologias,  inclusive  no 

registro dos professores, sendo ainda feito totalmente no papel.  Num mundo onde as 

informações nos chegam de forma instantânea, o acesso à internet diminuiu as distancias 

e o professor disputa a atenção com o uso dos celulares e outros recursos tecnológicos 

em sala de aula. Por que não utilizar esta ferramenta a seu favor?

SEABRA (2013) discute este assunto mostrando que o celular não serve apenas 

para chamadas, mas é uma ferramenta que tira fotos, armazena textos, pesquisa imagens 

na  internet,  é  filmadora,  publica  fotos,  imagens  e  vídeos,  ou  seja,  é  um instrumento 

completo que deve ser incorporado como ferramenta pedagógica em sala de aula.

O argumento de que o uso do celular pode permitir a comunicação entre alunos 

durante a aula e, com isto, distrai-los não é válida, pois se os mesmos não quiserem 

prestar atenção, qualquer coisa irá interferir no processo, o próprio lápis, sua imaginação 

ou pior, poderá fazer bilhetes com papel do caderno e jogar para o colega com quem quer  

conversar,  e isto trará mais problemas do que uma mensagem de SMS que, se bem 

usada e direcionada pode ser  útil  para a aula.  De acordo com Saccol,  Schlemmer e 

Barbosa (2011, p. 31): “[...] o conhecimento é fruto de construção do indivíduo feito em 

colaboração com professores e colegas, devemos selecionar tecnologias que permitam 

interação intensiva entre as pessoas, por exemplo, por meio de ambientes virtuais [...]”.  

Muitos estudiosos no assunto afirmam que esta comunicação está sendo tolhida nos 

meios  educacionais  pela  falta  de  recursos  tecnológicos  e  encaminhamentos 

metodológicos. 

Para  Masetto  (2000),  o  importante  neste  processo  dinâmico  de  aprender 

pesquisando,  é  que  o  professor  use  técnicas  e  recursos  para  a  boa  efetivação  das 

Tecnologias  de  Informação  e  de  Comunicação,  ou  seja,  que  integre  as  dinâmicas 

tradicionais com as inovadoras, que unam a escrita com o audiovisual, o texto com o 

hipertexto, o encontro presencial com o virtual.
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Com a imensa quantidade de novas informações que temos todos os dias, em 

todas as áreas do conhecimento, inclusive na geografia, a escola mais do que nunca 

poderia utilizar novas formas de aprender e ensinar. De acordo com Moraes (2005), a 

escola tem o papel de dar sentido a esse imenso conjunto de informações e promover a 

reflexão, decodificação e interpretação das mesmas. 

O  uso  das  novas  tecnologias  facilitaria  muito  esta  reflexão,  pois  quanto  mais 

modalidades  de  linguagens  utilizadas  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem,  mais  

possibilidade o aluno terá de se apropriar criticamente do conhecimento. Segundo Ponte, 

Oliveira e Varandas (2002) as tecnologias são a cada dia mais presentes e fundamentais 

na escola, pois facilitam o acesso à informação e possibilitam o aluno a pensar tendo em 

base algo concreto, se comunicar, intervir sobre numerosas situações.

Estes aparelhos também tem a vantagem de acessar as redes de saberes de 

cada  espaçotempo (ALVES, 2001), trazendo à tona novas formas de interação com o 

meio, idéias e opiniões sobre o local, sempre buscando outras linguagens. Parafraseando 

o antigo provérbio chinês: se não pode com o inimigo, una-se a ele. Talvez se passarmos 

a ver o celular e as novas tecnologias como aliados e não como inimigos, poderíamos 

fazer uma mudança importante na educação, argumentos para a utilização das Tics não 

faltam: 
1. Favorece o acesso a uma grande quantidade de informação e de uma forma 
mais rápida.
2. Favorece a autoaprendizagem, ao permitir a individualização da aprendizagem 
(existe a possibilidade de que cada aluno possa levar o seu próprio ritmo alguns 
conteúdos)  e  também  a  socialização  (tanto  do  grupo-classe  como  pela 
possibilidade de ruptura do tempo-espaço que nos permite comunicar com grupos 
de diferentes línguas e culturas).
3.  Permite  [...]  produzir  simulações  que  favoreçam  os  alunos  na  tomada  de 
decisões.
4. A utilização de novas tecnologias, junto aos recursos e meios educativos mais 
clássicos  (livro,  quadro,  etc.),  permite  [...]  melhorar  a  aprendizagem  d[os]  [...] 
estudantes. Nem todos os alunos  processam e acedem à informação da mesma 
forma,  logo,  a  apresentação  da  informação  em  diferentes  suportes  (escrita, 
audiovisual,  programas  informáticos,  etc.)  permite  a  um  maior  número  de 
estudantes aceder à informação de igual forma.
5. Ajudam e motivam a realização de um trabalho mais criativo na aula.
6.  Permitem criar  formas de  trabalhar  o  conhecimento  similares  às  que  serão 
adotadas na futura vida profissional (RÍOS y CEBRIÁN, 2000, p. 21). (tradução 
livre)

Já que a nossa realidade não permite que cada aluno tenha um computador na 

mesa em sala, porque não utilizar o que está à mão: o celular. A rede celular oferece 

várias vantagens (MATEUS; LOUREIRO, 1998) aos usuários, tais como: 

•  Mobilidade  -  permite  que  estabeleçam  comunicação,  independente  de 

localização física, desde que estejam na área de cobertura da operadora.
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•  Flexibilidade  -  possibilita  a  utilização  da  rede  em  diversas  aplicações  que 

exigem movimento, além da aplicação tradicional de voz.

•  Portabilidade  -  proporciona  facilidades  em relação  ao  transporte,  já  que  os 

usuários não precisam se deslocar até o local onde se encontra a rede para poderem 

utilizá-la. 

• Disponibilidade - relacionada com a disponibilização dos serviços da rede aos 

usuários, independente de localização física. 

• Conforto - provê a utilização da rede em qualquer ambiente que os usuários 

estejam. Assim, eles adquirem maior motivação para a execução de suas tarefas. 

Assim, como os jovens de hoje estão conectados entre eles de forma diferente 

das gerações anteriores, seus anseios em sala de aula também são outros, eles são 

bombardeados diariamente em casa com informações multimídias, através da TV, celular 

e outros meios eletrônicos, é natural que não consigam prestar atenção em uma aula 

baseada apenas em quadro negro e giz. 

É claro que esse processo não é tão simples, não se trata de liberar geral  o 

celular,  é preciso um planejamento, fazer uma assembléia de classe e criar  contratos 

coletivos para o seu uso. É importante deixar claro que isto se aplica apenas à sua aula,  

para que o aluno não faça uso em outras.

Para que o uso do celular não ocorra de forma não planejada, sempre deve se 

tomar o cuidado de utilizar apenas os recursos já existentes na escola e na sala de aula.  

Em nosso trabalho propomos que a utilização do celular sempre seja feita em grupo, 

sendo que, se na turma tiver 05 aparelhos que acessam a internet, já é o suficiente para o  

trabalho. Seria inconveniente fazer um trabalho deste individualmente, pois poderia gerar  

uma exclusão  de  alunos  que  não  tenham este  aparelho  e  impedir  possibilidades  de 

realizar  trabalhos  coletivos  e  trocas  decorrentes  deste  tipo  de  encaminhamento 

metodológico.

Para avaliar a viabilidade deste projeto fiz uma pesquisa no mês de novembro de 

2013, com duas turmas do ensino médio noturno, em um total de 50 educandos, que 

apresentou o seguinte resultado:

- 74% dos alunos usam celular com acesso a internet; 56% tem computador com 

internet e 50% tem TV por assinatura.

- O principal uso da internet que os mesmos fazem (86%) é para acessar as redes 

sociais.  Do  total,  68% afirma  preferir  o  uso  da  internet  em relação  à  TV  (32%).  Ao 

perguntarmos se o celular pode ser ferramenta útil na aula de geografia, a maioria (76%)  

respondeu que sim e uma minoria que não (24%).
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Por meio deste rápido levantamento verifica-se a necessidade e o potencial do 

uso de TICs no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos de geografia. 

Existem inúmeras atividades que podem e devem ser desenvolvidas, para Moura 

(2012,  s.p.):  “[...]  O  acesso  a  conteúdos  multimídia  deixou  de  estar  limitado  a  um 

computador pessoal (PC) e estendeu-se também às tecnologias móveis como o celular,  

proporcionando um novo paradigma educacional, a aprendizagem móvel […]” que não 

deve ser desprezada nas aulas de geografia.

Estas tecnologias podem ser muito úteis em uma situação hipotética, quando, por 

exemplo, o estudante faz aquelas perguntas nada pertinentes à aula do dia: a aula é 

sobre sistema político brasileiro e ele pergunta a extensão da Transiberiana. Nenhum 

professor tem a obrigação de saber que ela tem 9.289 km, mas, partindo do pressuposto 

de que toda a pergunta é válida, por que não utilizar esta pergunta para um ensaio sobre 

o uso do celular? Poderia verificar se algum aluno poderia, através do celular, conseguir  

esta informação e complementar com o sistema político russo. Os alunos se sentiriam 

valorizados, pois estariam participando da aula que se tornaria mais prazerosa.

É  claro  que  temos  que  tomar  o  cuidado  de  não  apenas  utilizar  estas  novas 

tecnologias para acessar informações, pois não caracterizam conhecimento. Para haver a 

construção do conhecimento, precisamos partir da informação, interpretar os dados com 

uma  seleção  crítica.  O  mais  importante  é  darmos  um  significado  para  a  informação 

utilizada,  sem  isso,  ela  será  apenas  um  dado  vazio  ao  qual,  por  sinal,  somos 

bombardeados constantemente. 

Informação é apenas uma abstração formal, no caso da informática representada 

por  dados  e  o  conhecimento,  já  está  implícito  em  sua  definição  a  construção  de 

significados e não apenas uma informação vazia. No trabalho realizado nesta unidade 

didática teremos o cuidado de não nos ater apenas à informação, mas auxiliar a elaborar  

significados para que a construção do conhecimento efetivamente aconteça. “Vivemos em 

uma sociedade  da  informação  que só  se  converte  em uma verdadeira  sociedade do 

conhecimento  para  alguns,  aqueles  que  puderam  ter  acesso  às  capacidades  que 

permitem desentranhar e ordenar essa informação”. (Pozo, 2003, s.p.).

A câmera do celular pode ser utilizada para os alunos registrarem imagens (fotos 

e  vídeos).  Por  exemplo,  na  aula  de  meteorologia  podemos perguntar  quem conhece 

alguma pessoa que faz a previsão do tempo baseada em sinais que a natureza oferece. 

Com certeza terão muitos alunos que conhecem e poderiam fazer uma entrevista filmada 

pelo celular, sobre como é feita a interpretação destes sinais, para depois compartilhar 

este material com a turma e também em outros meios como o youtube.
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É claro que toda essa nova tecnologia exige o desenvolvimento de valores éticos, 

pois  é  uma quantidade de informação muito  grande que o  aluno terá  acesso,  nesse 

sentido, Steinberg (2001, p. 22) revela que “[...] o conhecimento da mídia vem a ser não 

um raro acréscimo a um currículo tradicional, mas uma prática básica necessária para 

negociar a identidade do indivíduo, valores, e estar numa hiper-realidade saturada pelo 

poder”. Será um grande desafio inserir essas novas tecnologias na realidade escolar, mas 

assim que suas ilimitadas possibilidades forem vistas pelo corpo pedagógico, acredito que 

a resistência será menor.

A internet do celular também é uma ferramenta muito útil que tem um potencial 

imenso nas aulas, quando estamos falando em atualidades podemos pedir para os alunos 

entrarem em sites de notícias como o Último Segundo ou Google notícias e verificar quais 

são pautadas no mundo naquele dia, a fim de abordar como as mesmas interferem na 

organização  dos  arranjos  espaciais  e  também o  por  que  de  determinados  fatos  não 

estarem nas mídias. Nenhuma mídia impressa ou mesmo filme em si, tem o poder de 

trazer  esta  interação  para  uma  sala  de  aula,  esta  será  realizada  se  o  educador  se 

organizar para tal.

A escola como instituição educacional deve estar na vanguarda desta tendência, 

de acordo com Carvalho e Barbieri (1997, p. 19).

Os novos produtos advindos do desenvolvimento tecnológico são muito mais do 
que  apenas  produtos.  Eles  se  constituem  em  novos  conceitos.  São 
frequentemente ferramentas de trabalho até indispensáveis e se tornam, cada vez 
mais, portadores de uma nova maneira de pensar, pesquisar e educar.

Esta nova maneira de educar apenas terá resultado se for feita a partir de um 

trabalho colaborativo entre corpo docente, família e escola, apenas o uso isolado em uma 

ou  duas  aulas  em  determinada  matéria  não  fará  muita  diferença.  Não  podemos 

simplesmente deixar de lado estas novas ferramentas de trabalho, pois elas estão se 

inserindo em nossa sociedade e, é claro, também na escola em um ritmo acelerado. 

O  momento  atual  chamado  de  meio  técnico-científico-informacional  se 

caracteriza por uma rápida transformação dos meios de comunicação, com a utilização 

das redes de fibras ópticas que revolucionaram as comunicações, com melhorias na rede 

de  transportes,  grandes  avanços  na  biotecnologia  com  os  alimentos  geneticamente 

modificados,  fábricas  robotizadas  e  muitos  avanços  que  estão  acontecendo  em uma 

velocidade surpreendente. O fluxo de informações está cada vez mais vertiginoso. 
A tecnologia da comunicação permite inovações que aparecem, não apenas juntas 
e associadas, mas também para serem propagadas em conjunto. Isto é peculiar à 
natureza  do  sistema,  em  oposição  ao  que  sucedia  anteriormente,  quando  a 
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propagação  de  diferentes  variáveis  não  era  necessariamente  acelerada. 
(SANTOS, 1997, p. 27)

A escola não pode ficar alheia a essa nova realidade, onde a informação está 

disponível em grande quantidade e em qualquer lugar ou momento. Precisamos explorar 

essa  potencialidade  que  está  disponível  para  nós.  Essas  mudanças  aceleradas  que 

fazem parte  do período atual,  criaram uma geração que praticamente rompeu com a 

anterior.

Uma geração que, pela primeira vez na história, tem acesso instantâneo a tantas 

informações, que se comunica com mais facilidade, onde as distâncias e fronteiras não 

são mais barreiras. Com todas estas mudanças se a escola ficar estagnada ela deixará 

de ser o principal espaço de aprendizagem. 

É claro que temos que tomar o cuidado de superar uma situação que não deixa 

de ser incômoda nesta situação: “[...] os professores precisam, senão ultrapassar, pelo 

menos alcançar seus alunos. Não é impertinente pensar que os programas de iniciação 

destinados  às  crianças  deveriam ser  ministrados  primeiro  aos  professores.”  (MICHEL 

TARDY, 1976, p. 26)

Como ressalta Marcos Masetto (2000, p. 142), existe uma grande dificuldade em 

sair da estagnação, da posição de conforto e encarar essas novas tecnologias:
Para  nós,  professores,  essa  mudança  de  atitude  não  é  fácil.  Estamos 
acostumados e sentimo-nos seguros com o nosso papel de comunicar e transmitir 
algo que conhecemos muito bem. Sair dessa posição, entrar em diálogo direto 
com os alunos, correr risco de ouvir uma pergunta para a qual no momento talvez 
não  tenhamos  resposta,  e  propor  aos  alunos  que  pesquisemos  juntos  para 
buscarmos  resposta  –  tudo  isso  gera  um  grande  desconforto  e  uma  grande 
insegurança. 

Por  isso,  a  formação  e  preparação  do  professor  é  muito  importante  para  a 

educação atual, se o governo e nós mesmos não nos atualizarmos em relação a estas  

novas  tecnologias  infelizmente  não  teremos  condições  de  trabalhar  com  esta  nova 

geração.

Esta nova geração que já nasceu em um mundo digital e que está em nossas 

salas de aula já está sendo chamada de geração Zap ou Homo Zapiens. De acordo com 

VEEN  (2009),  essa  geração  está  acostumada  à  ação,  realiza  multitarefas,  pois  não 

consegue se concentrar em apenas uma por muito tempo. Para essa geração, é bastante 

questionável obrigá-la a assistir uma aula baseada apenas no quadro e giz, o limite de 

tempo de atenção à essa aula não vai ser mais do que 10 minutos.

Para essa geração, a comunicação é essencial, uma evidência disso é que estão 

sempre trocando mensagens com o grupo. Para qualquer atividade realizada, a diversão 
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é parte integrante obrigatória, também é uma geração com opiniões, gosta de intervir,  

escolher e são auto-confiantes. 

Dificilmente conseguiremos prender a atenção de uma classe formada por alunos 

da geração Zap com uma aula tradicional. A proibição do celular em sala de aula vai na 

contramão das transformações dos processos educacionais. 

Por outro lado, não é difícil trabalhar com esta geração, simplesmente realizando 

tarefas com interatividade, com informações multimídias, conseguimos conquistá-la, pois 

gosta de colaborar com o trabalho em grupo, de desafios, é muito curiosa e, por isto,  

basta trazermos para a sala de aula um pouco da tecnologia que já faz parte do dia a dia 

de todos nós que conseguiremos um resultado muito melhor na sala de aula. 

Provavelmente a maior dificuldade deste trabalho será justamente encontrar este 

ponto  de  equilíbrio,  realizar  ações  colaborativas,  justamente  por  ser  um  tema  tão 

polêmico: o celular em sala de aula. Esperamos com este trabalho diminuir um pouco a 

resistência em relação a esta nova metodologia, já que existem inúmeras atividades que 

podem ser desenvolvidas com o uso destas tecnologias, que só vem para acrescentar em 

nossas aulas.

Para mostrar que um trabalho usando o celular não é algo inacessível usarei o 

exemplo do trabalho da Professora Isabel Aguiar, que usou o celular na aula de história: 
AULA DE HISTÓRIA USANDO O CELULAR

OBJETIVOS:
Desconstruir a idéia de que o celular é algo prejudicial ao aprendizado, 

comprovando, que quando bem usado, pode ser uma ferramenta poderosa para 
compartilhar o conhecimento e enriquecê-lo.

Criar estratégias para a utilização do celular como ferramenta comple-
mentar do ensino-aprendizagem.

PÚBLICO ALVO:
Fundamental 2 ( 6º ao 9º ano)
Foi feito um comunicado aos alunos em sala de aula e via Facebook 

sobre o uso liberado do celular para fins pedagógicos. Então os alunos deveriam 
levar o celular  e utilizá-lo conforme o desenvolvimento da aula.

AULA
Utilização do celular com envio de mensagens sobre o tema da aula, 

respondendo questões propostas por mim e opinando sobre os pontos positivos e 
negativos do uso do celular em sala de aula.

Obs.: pesquisar plataformas de mensagens grátis para que eles possam 
instalar em seus celulares e enviarem as mensagens gratuitamente, possibilitando, 
assim, a participação de todos.

Usando o celular para aprender mais
Alguns alunos produziram vídeos com os assuntos estudados durante a 

aula. Esses vídeos foram feitos usando o celular.  (AGUIAR, 2013, s.p.)

No  site  do  blog  estão  todos  os  vídeos  produzidos  por  este  trabalho  e  mais 

algumas observações  sobre  os  seus  resultados,  que  foram muito  bons,  vale  a  pena 

conferir. 
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2- Unidade II - O uso do celular na sala de aula: proposições 
Nós utilizamos ferramentas tecnológicas em quase tudo o que fazemos em nosso 

dia a dia: quando vamos ao banco, ao acessarmos os emails e redes sociais, ao realizar  

pesquisas  na  internet.  Usamos  o  celular  em  inúmeras  atividades  cotidianas.  Nas 

atividades que propomos, tentaremos levar um pouco da tecnologia já existente para a 

sala de aula, aproveitar esse grande fluxo de informação que temos hoje para criar uma 

aula mais dinâmica e tentar atrair um pouco mais essa geração que já nasceu em um 

mundo digital.

2.1 Atividade 01: Utilizando o GPS e a câmera do celular
Objetivos: trabalhar os conceitos de territorialidade e uso do solo por meio do uso 

do celular.  A partir  do conteúdo de ensino Médio que trata dos conceitos abordados, 

utilizar um aparelho de GPS (já disponível) para um roteiro de trabalho com os alunos.  

Começando com a parte técnica do funcionamento do GPS, que é a sigla para Global  

Positioning System, ou em português, sistema de posicionamento global. 

Este  sistema  muito  utilizado  hoje  começou  como  uma tecnologia  militar,  pelo 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos, como um auxiliar na guerra de precisão. 

Seu desenvolvimento data de 1960, mas apenas a partir de 1995 se tornou totalmente 

operacional  para  a  população  civil.  Hoje,  temos  inúmeros  modelos  de  GPS,  até  em 

celulares, alguns com mais ou menos recursos.

Passo 1: Utilizando estes recursos tecnológicos podemos mostrar as diferentes 

configurações das fronteiras e partir para o mapeamento local, que pode ser feito apenas 

no pátio do colégio que, muitas vezes, oferece muito espaço para isto; ou uma saída no 

seu  entorno  para  mostrar  os  níveis  de  precisão  do  aparelho  e  como  ele  facilita  a 

elaboração de mapas, planejamento de rotas de viagens e até no zoneamento urbano.

Utilizando imagens de satélite podemos também trabalhar a questão da precisão 

dos mapas atuais e como funcionam as técnicas de sensoriamento remoto, partindo de 

uma foto de satélite do entorno do colégio, para os alunos poderem identificar no mapa os 

locais conhecidos por eles e, com fotos tiradas pelos seus celulares relacionar os locais 

na representação.

Passo 2: construção de um mosaico com imagens do google earth em diferentes 

escalas: uma em que apareça a cidade em um contexto maior, para contextualizá-la em 

espaços mais amplos, outra mostrando a localização do bairro na cidade e outra que será 

maior, mostrando o bairro com o entorno do colégio.
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A seguir, o mosaico será apresentado aos alunos que irão identificar e explorar 

as áreas conhecidas no entorno do colégio. Serão formados grupos com pelo menos um 

aparelho de celular com recursos como foto e filmagem.

A partir destas informações, irão com a câmera do celular tirar fotos dos locais 

identificados  no  mapa,  tomando  o  cuidado  de  identificar  bem o  local  para  facilitar  a 

inserção da foto no trabalho, bem como seu georreferenciamento.

Passo 3: os locais fotografados serão identificados no mapa com auxílio do GPS 

do próprio celular e as imagens anexadas no mapa. Os locais priorizados para fazer estas 

montagens  são  áreas  de  comércio,  lazer,  religião,  locais  que  tem  alagamento,  de 

especulação imobiliária, ruas que precisam de reparos e pontos de interesses do aluno,  

devidamente identificados e legendados de acordo com os critérios utilizados.
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Com isto poderemos montar um mapa do entorno do colégio, que é o local de 

maior conhecimento dos alunos, onde serão mostradas as áreas que precisam de uma 

maior atenção por parte da administração pública. 

Passo 4:  este  trabalho será  avaliado a partir  do  material  produzido  por  cada 

grupo de alunos, que poderá resultar em um vídeo compartilhado pelo youtube ou um 

jornal que mostrará os resultados deste estudo. No final, os alunos de cada grupo irão 

elaborar um quiz com perguntas pertinentes ao trabalho que foi apresentado, que serão 

passadas para outro grupo, esta ação auxiliará que os estudantes se interem também 

sobre o trabalho dos outros grupos.

2.2 Atividades 02: Tipos de Tempos e Clima
Objetivos:

Partindo  da  importância  dos  elementos  do  clima:  temperatura,  umidade  e 

precipitação, que mais influenciam no cotidiano dos moradores de Matinhos, será feito um 

estudo de como os mesmos, combinados com a interação das superfícies, resultam em 

diferentes tipos de tempo.

Trabalhar  os  conceitos  de  tempo 

meteorológico e os elementos do clima por meio do 

conhecimento sobre as tecnologias utilizadas para as 

previsões  do  tempo,  que  permitem  ver  as 

transformações do primeiro em tempo real,  através 

do  celular.  Para  tanto,  a  rede  WIFI  deverá  estar 

disponível e autorizada pela direção. 

Passo 1: por meio do acesso a sites que apresentam imagens das massas de ar, 

observar a localização e deslocamento das mesmas nos diferentes locais, acompanhando 

as mudanças nos tipos de tempo locais para mostrar a influência da maritimidade (colégio 

do litoral), das massas de ar para o local e as diferentes configurações dos fatores do 

clima em diversos pontos do Brasil. 

Como  a  cidade  de  Matinhos  é  litorânea,  uma  parte  dos  alunos  é  filho  de 

pescadores  e  também  já  pratica  esta  atividade,  que  depende  muito  das  condições 

meteorológicas.  A relação entre o conhecimento científico e a experiência prática dos 

pescadores e agricultores, com anos de observação das condições meteorológicas pode 

produzir um material riquíssimo que articula conhecimentos cotidianos e científicos. 

Passo  2:  alunos  com  familiares  que  possuam  esse  conhecimento  farão  uma 

entrevista gravada ou filmada no celular com perguntas relativas à importância do tempo 
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na sua atividade pesqueira. Entrevistamos um pescador local por meio do celular a fim de 

exemplificar para que os alunos tenham uma base de como fazer a entrevista deles.

Entrevistador (o autor do trabalho): Fale um pouco sobre o início da sua atividade 

como pescador.

Pescador:  Meu  nome  é  Elisvaldo  Soares  Viana,  tenho  37  anos,  nasci  em 

Matinhos mesmo, e trabalhei com pesca desde os 08 anos. Eu comecei a ir para a praia 

acompanhar meu pai para pegar camarão, peixes, limpar canoa. Todos os dias às seis da 

manhã, tinha horário para sair, voltavam mais ou menos dez, onze horas, ai vendia os 

peixes e camarões que a gente pegava, mais ou menos cinco ou seis horas da tarde 

ajeitava a canoa de novo para no dia seguinte pescar de volta.

Entrevistador: Quais são os elementos que são levados em conta para saber que 

tempo vai fazer durante a pescaria?

Pescador: Hoje com as novas tecnologias o pessoal não se preocupa muito em 

observar o tempo, a natureza, antes tinha que ficar atento com a questão do vento que 

muda, está ventando do sul e muda para leste, sinal que alguma coisa está acontecendo 

com o tempo, nuvens que você vê mais diferentes das outras, em forma de algodão, 

sinalizam que pode estar vindo uma tempestade. Até os peixes, tem peixe que quando 

aparece em maior  quantidade significa  que o  tempo vai  mudar,  as  vezes,  você está 

pegando uma quantidade de camarão, acontece de você não conseguir pegar mais, são 

fatores que indicam que o tempo está mudando, num dia você está arrastando camarão 

perto da terra, no outro dia vai e não tem mais camarão, ele está muito mais para fora,  

sinal que ele está se prevenindo para um tempo ruim, ele muda de lugar para se proteger 

do  tempo.  Quem tem a  noção  de  ficar  vendo  os  elementos  da  natureza,  observa  a 

temperatura, sabe se vai ser bom no dia seguinte, o próprio vento dá diferença de quando 

está ficando mais úmido ou mais seco,  o  dia  amanhecendo e o por  do sol,  também 

consegue ver se vai  ficar bom ou não o tempo. As mudanças de vento são um fator 

importante para o tempo.

Entrevistador: A quantidade de pesca varia de acordo com as estações do ano?

Pescador: Conforme a época do ano, no mês existem diferenças no peixe que vai 

ser  pescado,  na  época  do  frio  predomina  a  tainha,  um peixe  bom que  muita  gente 

procura, no verão pega mais linguado, solteira, cavala, no inverno, na época de chuva, 

pega bastante bagre, cação, dependendo da época vai ter mais um tipo de peixe. Às 

vezes você compra um peixe bem caro, pescada, por exemplo, você vai numa época que 

não é época de pescada você vai pagar um preço mais elevado. O linguado no verão dá  

bastante, o preço acaba ficando mais em conta e o peixe é fresco, não foi congelado 
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durante meses, camarão também tem épocas que ele dá mais, agora no verão ele fica 

menor, época que ele ta criando, então você pega mais os pequenininhos, depois do mês 

de março e abril começa a ficar um camarão bom, um camarão mais graúdo. 

Entrevistador: A quantidade de pesca se alterou nos últimos anos?

Pescador: Na questão da quantidade, quando comecei a ir para a praia, tinha uns 

10 anos, a quantidade de peixes era muito maior com menos rede, o pessoal pegava dois  

km de rede trazia bastante peixe, até mil kg de peixe, agora você vê as canoas saindo 

com bem mais rede, as canoas são maiores, o pessoal está indo em média umas duas a 

três horas por fora da ilha para pegar o mesmo tanto de peixe, que pegavam muito mais  

perto antes. Na época do meu avô, com canoa à remo, a quantidade de peixes era muito 

maior, você conseguia pescar mais com menos rede, hoje em dia você tem a rede muito  

mais preparada com material melhor, e acaba pegando uma quantidade inferior. 

Outras perguntas poderão ser acrescentadas para complementar a entrevista: 

Passo 3: também será discutido qual o embasamento dos ditos populares como: 

osso  quebrado  doendo:  sinal  de  mau  tempo;  cigarras  cantando  indicam bom tempo; 

mosquito voando em bando sinal de chuva; céu avermelhado de manhã chuva a tarde, 

céu avermelhado a noite tempo bom. Nesta atividade também utilizaremos o gravador do 

celular para entrevistar uma pessoa que tenha conhecimento sobre estes ditos populares 

para depois discutir o resultado com as outras equipes.

Utilizaremos imagens de satélites do Simepar, por ser um Instituto Tecnológico 

vinculado ao Centro Politécnico da UFPR de Curitiba, e previsões do tempo de sites e da 

mídia televisiva, para comparar a precisão da previsão e como ela afeta o nosso dia a dia 

principalmente se você for um pescador que está indo para o alto mar.

Passo 4: será elaborado um quiz geográfico envolvendo questões relacionadas ao 

tempo e clima e será aplicado aos grupos, sempre tendo o cuidado de ter pelo menos 

uma aparelho de celular com acesso a internet para consulta.

3- Considerações finais:
Não é uma mudança fácil, mas inserir as TIcs nas aulas pode ser uma ferramenta 

excelente  se  nos  valermos  do  fator  novidade,  que  é  atrativo  para  o  aluno  e  se 

conseguirmos estabelecer uma relação de confiança com ele, conforme destaca Moran,  

(2008, p. 06).
A internet é uma tecnologia que facilita a motivação dos alunos, pela novidade e 
pelas  possibilidades  inesgotáveis  de  pesquisa  que  oferece.  Essa  motivação 
aumenta,  se  o  professor  a  faz  em  um  clima  de  confiança,  de  abertura,  de 
cordialidade com os alunos. Mais que a tecnologia, o que facilita o processo de 
ensino-aprendizagem é a capacidade de comunicação autêntica do professor, de 
estabelecer  relações  de  confiança  com  os  seus  alunos,  pelo  equilíbrio, 
competência e simpatia com que atua. 
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Com  alunos  motivados  as  possibilidades  são  infinitas,  basta  explorarmos  os 

recursos  tecnológicos  que  temos  disponível  na  escola,  e  entendermos  um  pouco  a 

mentalidade da geração Zapp, conforme foi apontado neste trabalho. Com paciência e 

perseverança os resultados do trabalho irão aparecer.
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