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A problemática central deste projeto é identificar  

os desafios enfrentados pelos professores ao 

receber alunos que regressam aos bancos 

escolares, desestimulados pelas frequentes 

desistências, com implementação das TICs  

contribuindo na aprendizagem por projetos no 

atual sistema educacional, considerando o 

crescente interesse da população em geral pelo 

mundo virtual. A metodologia utilizada será a 

pesquisa bibliográfica para o embasamento 

teórico e o grupo focal, na aprendizagem por 

projetos baseado em problemas como método a 

ser aplicado com os estudantes da EJA (Educação 

de Jovens e Adultos), na intenção de coletar 

dados, percepções e expectativas em relação a   

aprendizagem. Com base nos objetivos desse 

Projeto de Intervenção, se faz necessário articular 

os dados levantados no intuito de rever a prática 

pedagógica. Nesse contexto, abrem-se 

possibilidades onde o desejo é que os sujeitos 

possam refletir sobre as práticas que 



2 

 

desenvolvem, buscando operar com as 

informações na direção de e assim construir seu 

conhecimento. 

Palavras-chave Aprendizagem por Projeto; Implementação de  

TICs;  Educação de Jovens e Adultos – EJA 
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CURITIBA 
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APRESENTAÇÃO 
 

A produção didático-pedagógica aqui apresentada tem por objetivo atender as 

exigências do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) desenvolvido pela 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná, no contexto de Formação continuada 

que procura mediar o material produzido, na  interação entre professor  aluno da 

EJA- Educação de jovens e Adultos, articulado ao Projeto de Intervenção 

Pedagógica: As TICs nos projetos de aprendizagem: uma possibilidade de 

reencantamento do aprendizado na EJA.  

Nesse universo de ensino, abrem-se possibilidades de repensar métodos 

para as aulas, por ter um perfil diferente dos alunos das escolas regulares e por 

buscarem “um tempo diferenciado” ao acesso a saberes pedagógicos. (PARANÁ, 

2006, p.27).  

Acreditamos que as Tecnologias das informações e comunicação TICs 

podem ser aliadas nesta superação, pois podemos perceber o fascínio que a 

tecnologia vem causando em nossos estudantes, evidência essa observada 

facilmente no funcionamento do cotidiano das escolas. 

 Dessa forma, o uso das novas tecnologias demonstra ser um meio  

facilitador da aprendizagem, de construção do conhecimento, um  lócus onde os 

estudantes não apenas recebem a informação, mas buscam aprimorar-se  para  lidar 

com a complexidade, para solucionar problemas, tanto na vida particular como 

profissional. 

Nessa perspectiva, parece interessante trabalhar com uma metodologia 

inovadora que propicie trabalhar com TICs por projetos na aprendizagem baseado 

em problemas, voltada para o paradigma da construção do conhecimento em que o 

aluno seja o autor e protagonista do seu processo de aprendizagem.  
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O objetivo geral é oportunizar o reencantamento da aprendizagem por meio 

da utilização das TICs na metodologia por Projeto de Aprendizagem Baseado em 

Problemas, com estudantes da EJA - Ensino Fundamental do Colégio Estadual Dom 

Áttico Eusébio da Rocha, contribuindo com a diminuição da taxa de evasão escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL DIDÁTICO 
 
 ABP – APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS 
 

A fundamentação teórica deste material didático está pautada na metodologia 

de aprendizagem por projetos, baseados em problemas e pressupõe uma vivência 

daquele que a deseja.  Pode partir de uma discussão orientada através das TICs, ou 

por depoimentos ou ainda, uma discussão livre. Durante esta discussão, realiza-se 

com os alunos um levantamento das dúvidas temporárias e das certezas provisórias 

que se tem sobre o tema de estudo. Uma dúvida pode se transformar em uma 

certeza e vice-versa. 

Para desenvolver a ABP (Aprendizagem Baseada por Projeto) a estratégia 

pedagógica que se apresenta aos alunos são situações significativas e 

contextualizadas do mundo deles, identificando problemas e buscando soluções 

para resolvê-los. A autoria se dará entre estudantes e professores em cooperação.  

Nessa perspectiva, as decisões são heterárquicas, o aluno é o agente, 

construtor do conhecimento, sendo que a escolha do tema é derivada das 

perturbações dos envolvidos no seu ambiente de vida e pesquisada juntamente com 

professores e alunos. O grupo deve se organizar conforme a intencionalidade 

representada por um conjunto de ações a qual antevê como necessárias para 

execução a fim de transformar uma situação problema em situação desejada.   

Portanto, a atividade no âmbito temático pode proporcionar a escolha do 

assunto, a elaboração de questões nas quais se deseja investigar e analisar e a 
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relevância da pesquisa. Procura elencar as certezas provisórias e as dúvidas 

temporárias sobre o tema a ser pesquisado para elaborarem questões, não mais 

que três, as quais o grupo deseja responder ao longo dos trabalhos. 

 

 Também é necessário delimitar as questões do grupo registrando um plano 

para investigá-las, produzir resultados, avaliá-los de maneira que possa ser aceitos 

em termos de satisfazer as intenções desejadas, respondendo as questões 

levantadas de maneira que as várias possibilidades justifiquem a pesquisa. 

 

É envolvendo a atenção do estudante para a busca das informações 

pertinentes para a solução dos problemas que sejam relevantes para a pesquisa, 

que posteriormente é possível compartilha o conhecimento construído 

coletivamente, segundo Fagundes (1999): 

 

Quando falamos em “aprendizagem por projetos” estamos necessariamente 
nos referindo à formulação de questões pelo autor do projeto, pelo sujeito 
que vai construir conhecimento. Partimos do princípio de que o aluno nunca 
é uma tábula rasa, isto é, partimos do princípio de que ele já pensava antes. 
E é a partir de seu conhecimento prévio, que o aprendiz vai se movimentar, 
interagir com o desconhecido, ou com novas situações, para se apropriar do 
conhecimento específico – seja nas ciências, nas artes, na cultura 
tradicional ou na cultura em transformação. (p.15). 

 

Tais fatores não podem ser desconsiderados na Educação de jovens e 

adultos cujos indivíduos possuem vivências significativas, mas é necessário adequar 

aos conteúdos e resignificá-los em sua vida. 

O professor juntamente com o grupo organiza e sistematiza a aprendizagem 

por projetos através da sugestão abaixo: 

 SUGESTÕES 

 

 

Título:  

Nome dos integrantes: 

Objetivo de pesquisa: 
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Problema (O que quero pesquisar): 

Certezas provisórias (O que já sei sobre o assunto): 

Dúvidas temporárias (O que eu gostaria de saber sobre a temática): 

Metodologia (Quais os caminhos que irei traçar para desenvolver o      

projeto?): 

Apresentação dos achados: 

Considerações finais: 

Referências Bibliográficas: 

 

Justifica-se esta proposta metodológica com base no depoimento de Lee 

Schuman: “A Aprendizagem Baseado em Projetos (ABP) rompe com a visão de uma 

aprendizagem individualizada, centrada no aluno e adota o princípio de 

aprendizagem cooperativa, baseada no trabalho coletivo.  Ao docente, mediador do 

processo compete proporcionar recursos, orientação aos alunos à medida que 

desenvolvem o conhecimento a partir da pesquisa. 

Portanto, o pressuposto da pedagogia de projetos é de que os problemas a 

serem estudados devem ser reais e conectados às demandas da sociedade e da 

ciência. Isso promove, dentre outras coisas: integração entre educação, pesquisa, 

criatividade e inovação, alem do desenvolvimento de habilidades de comunicação, 

aprendizagem efetiva através do no trabalho colaborativo e cooperativo”(SHUMAN, 

Lee,2001- Palestra). 

Ainda segundo o mesmo autor, segue-se esta definição de 

aprendizagem: “Quando você realmente entende de fato a educação, percebe que 

ensinar é, essencialmente, uma questão de escutar. Já aprender requer que se fale”. 

E prossegue: “Ao professor é reconhecer que a maior responsabilidade é aprender a 

ouvir os alunos. Escutá-los com atenção e respeito, estimulando-os a mostrar suas 

ideias principalmente para outros alunos para que possam desenvolver aquelas 

ideias corrigi-las, enriquecê-las e ajudar a crescer” (SHUMAN, Lee, 2001).  
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Neste viés, os alunos tem igual responsabilidade com os professores de expor 

suas ideias e de se expressar. Se os alunos se sentirem passivos, sem dar ideias e 

se nunca assumirem o risco de mostrar a ideia em público a educação acaba por 

falhar, porque não há pensamentos criativos sem certa dose de coragem para 

apresentar ideias mesmo sem ter certeza de que estão corretas. 

Para Schuman (2001), o  primeiro princípio da educação é que ensinar é 

escutar e aprender é falar. Isto faz com que ensinar seja mais difícil, porque se 

nunca permitirmos que o aluno fale, podemos  dizer o que quisermos e como 

professor nunca teremos de mudar nossos planos. Contudo, assim que convidamos 

os alunos a falarem a ordem da aula é alterada, os estudantes apresentam novas 

ideias e surpresas ao professor o que exige que o professor seja mais flexível, mais 

estratégico e mais disposto a seguir o raciocínio do estudante aonde ele for. 

O segundo princípio idealizado por Shuman (2001) explica a falta do 

pensamento criativo e conta que os alunos da China ocupam as primeiras 

colocações nos exames internacionais, mas não são criativos para elaborar ideias, 

projetos e produtos que compitam no mundo dos empreendimentos. Eles se saem 

bem em provas, são alunos maravilhosos, mas não têm criatividade na resolução de 

problemas.  

Então o autor  afirma que,  para ser criativo na resolução de problemas é 

preciso aprender a cometer erros, pois vai aprender com eles, ter coragem de 

arriscar e experimentar novas ideias, sendo este o caminho para a criatividade. 

A lição aqui é que o erro não apenas é permitido como também é desejado se 

criarmos uma atmosfera de aprendizagem através dos erros e das correções. 

Shumann (2001)  concluí que o segundo princípio é aprender a ser criativo. 
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ENCAMINHAMENTOS e Descrição das Práticas na Aprendizagem Baseada em 

Projetos – ABP 

 

       Maria Sueli Sierra Saldanha-2013 

 

PROJETO INTEGRADO A TECNOLOGIA 

 
Os projetos planejados e organizados em sala de aula, as buscas 

oriundas de distintas fontes e tecnologias, trazem novas formas de 

representações e conhecimentos mobilizando pensamentos criativos, 

Integrantes do Grupo 

Definir Problemas 

Pesquisa 

preenchendo 

lacunas 

Levantar 

Conhecimentos 

Questões de 

Aprendizagem 

Socialização de 

Conhecimentos 
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contribuindo assim para comunicação, interação entre os aprendizes. É 

importante que as escolas desenvolvam dinâmicas que permitam 

compreender diferentes formas de comunicação e representação para que se 

estabeleçam diálogo entre as formas de linguagem das TICs permitindo que 

os alunos expressem diferentes maneiras de ações, possibilitando criar, 

representar, articular significados, objetos de conhecimento. 

 

Os sistemas de signos (a linguagem, a escrita, o sistema de 
números), assim como o sistema de instrumentos, são criados pelas 
sociedades ao longo do curso da história humana e mudam a forma 
social e o nível de seu desenvolvimento cultural. Vygotsky acreditava 
que a internalização dos sistemas de signos produzidos culturalmente 
provoca transformações comportamentais e estabelece um elo de 
ligação entre as formas iniciais e tardias do desenvolvimento 
individual.VIGOTSKY (1991p.10). 

 
 

As Diretrizes Curriculares da EJA apontam que a educação deve 

voltar-se a uma formação na qual os educandos possam: aprender 

permanentemente; refletir de modo crítico; agir com responsabilidade 

individual e coletiva; participar do trabalho e da vida coletiva; comportar-se de 

forma solidária; acompanhar a dinamicidade das mudanças sociais; enfrentar 

problemas novos construindo soluções originais com agilidade e rapidez, a 

partir do uso metodologicamente adequado de conhecimentos científicos, 

tecnológicos e sócio históricos(KUENZER, apud PARANÁ, 2008, p.27).  

 

O âmbito escolar deve oportunizar aos alunos não somente o acesso 

ao conhecimento, mas proporcionar para o reencantamento da aprendizagem 

por meio da utilização das TICs, motivando-os a superar seus limites no 

intuito de encontrar o caminho para a criatividade.  

Com o uso das TICs, "o ato de ler se transforma historicamente" Kenski 

(apud Bianconcini, p.9).  A leitura de um texto não linear na tela do 

computador está apoiada em indexações, conexões entre ideias e conceitos 

articulados por meio de links conhecidos como nós, que interligam 

informações representadas sob diversas formas, tais como palavras, 

imagens, gráficos, sons, clipes de vídeo, etc. Dessa maneira, ao clicar sobre 
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uma dessas formas como um nó de um hipertexto, encontra-se uma nova 

situação com outros textos. 

 

O uso de hipertexto rompe com as sequências lineares de caminho 

único, pré-fixado. O autor libera um leque de possibilidades de informações 

que permite ao leitor dar ao hipertexto um movimento único, ao interligar as 

informações segundo suas necessidades e conveniência, navegando e 

construindo seu curso. Ao galgar entre as informações e estabelecer 

associações, o leitor interage com o texto assumindo um papel ativo e 

tornando-se coautor do hipertexto.  

 

O processo de resolução de problemas de hardware começa com o 

diagnóstico, que é a fase em que identificamos qual o problema, para então, 

reunirmos as ferramentas necessárias para resolvê-lo e seguirmos o passo a 

passo. 

 

TICs – USO EDUCACIONAL 
 
 
A tecnologia de redes possibilitam funções em que se podem desenvolver 

atividades de forma colaborativa. Dentre as várias, uma ferramenta que pode 

proporcionar novas perspectivas ao processo aprendizagem é o Blog. 

Blog é uma abreviatura do termo ”weblog” (web + log= arquivo web), Jom 

Barger utilizou pela primeira vez para descrever a atividade  “logging the web” 

(Registro na Web), e tinha como objetivo apresentar links de novos sites 

conforme  eram disponibilizados. O blog transforma-se em mais que um 

recurso pedagógico, mas em uma estratégia onde o professor desempenha a 

função de mediador, o foco não está mais no professor e na ordem dos 

conteúdos, mas nos questionamentos e problematizações que partem dos 

próprios sujeitos da aprendizagem, impulsionando a pesquisa e a busca de 

solução de problemas, relacionando-os com as suas vivências.  

Espaços nos quais os sujeitos podem interagir e construir conhecimento, 

onde o “produto final” é o sujeito que desenvolve a sua autonomia, tornando-
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se autor do seu processo.  Pois é na instituição onde se dá as relações micro 

e macro e também onde o poder de indução de um sistema ali posto pode ser 

feito de várias formas.   

Dessa forma, é possível trabalhar com grupos na perspectiva da busca da 

autonomia por princípio e método rompendo com o sistema  ali posto que 

continua a esvaziar a capacidade de autonomia e organização dos sujeitos. 

 

A emancipação humana será decorrência da construção dessa 

autonomia obtida pela educação escolar. O exercício de uma 

cidadania democrática pelos educandos da EJA será o reflexo de um 

processo cognitivo, crítico e emancipatório, com base em valores 

como respeito mútuo, solidariedade e justiça.( PARANÁ , 2008 p 20). 

 

 
O Blog como estratégia facilitadora para aprendizagem, além de desenvolver 

possibilita também, abordagens interdisciplinares de aprendizagem, sociabiliza o 

conhecimento construído a um público externo, dando acesso à família e à 

comunidade para acompanhar o processo de aprendizagem. 

Ao assumir seu papel de ferramenta colaborativa, deve ser um espaço no 

qual professor e alunos escrevem. É nessa perspectiva que elaboramos este 

material. 

 

 

 

 
 

 

 

 

VOCÊ, QUAIS AS INQUIETAÇÕES QUE GUARDA DA SUA VIDA? QUAL O 

PROBLEMA QUE GOSTARIA DE  AVENTURAR-SE NESTA PESQUISA? 

 

 

ATIVIDADE 1 
LEITURA COMO RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS. 
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Maria Sueli Sierra Saldanha 
 
 
 

DIAGNÓSTICO: É a fase em que identificamos qual o problema. 
 
 
 

  Em grupos definir problemas; 

 Participantes relacionam o que sabem sobre a problemática; 

 Relacionar ainda o que não sabem; 

 Tentar conhecer a causa do problema; 

 Formular no máximo três questões a serem pesquisadas. 

 

OBJETIVOS: 
 

 Pesquisar; 

 Descrever os objetivos do projeto; 

 Como irão desenvolvê-lo 

 Como coletar informações; 

 Que recursos e materiais vão utilizar; 

 Estimular o uso do “Post de Comentários” para postagem de dúvidas e 

resoluções. 

Integrantes do Grupo 

Definir Problemas 

Pesquisa 

preenchendo 

lacunas 

Levantar 

Conhecimentos 

Questões de 

Aprendizagem 

Socialização de 

Conhecimentos 
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RECURSOS: 
 

 Laboratório de Informática com acesso a internet; 

 Postagem do problema pesquisa no Blog da turma para que possam fazer 

comentários e dar contribuições; 

 

TEMPO PREVISTO: 
 

 Um (4) meses -  aula/encontro 
 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: 
 

 Trabalho de forma colaborativa e cooperativa entre professor e alunos. 
 

PROCEDIMENTOS: 
 

 

 

  

 ATIVIDADE  

 Acessando www.reencantadoaaprendizagem.wordpress.com ou outro Blog- 

Socialização da situação problema pesquisada. 

 

Nessa atividade, será  disponibilizada  a pesquisa para toda turma para as 

contribuições. Dois  momentos específicos para apresentação dos  projetos: 

 1º quando termina a fase do planejamento; 

 2º Conclusão do projeto 

 Avaliação será dada pelo grupo (um grupo avalia o outro), onde os critérios 

serão definidos em conjunto com a turma. 

 
 
 
 

ATIVIDADE 2  
 Oficina de blog educacional. 
 

 

http://www.reencantadoaaprendizagem/
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 BLOCO I 

 

Através desta oficina aprenderemos a criar e manusear blogs educacionais, 

ferramenta esta em que  os alunos e professores poderão compartilhar 

conteúdos, pesquisa em textos, imagens, vídeos e interar-se  com  colegas.  

Para tanto, vamos agora conhecer um pouco sobre  software livre,  produzido 

inteiramente em  ferramentas digitais livres. 

 

 

 

SOFTWARE LIVRE 

 

 

 O software que permite que qualquer indivíduo possa executá-lo sem cobrança  

alguma, como também modificar, redistribuir de maneira que o produto esteja 

constantemente em processo de aperfeiçoamento. 

 

 

 MTV - News RoomArquivo 

 Boston University - BU TodayArquivo 

 Universe Today - AstronomiaArquivo 

 Raiz CulturalArquivo 

 N Design - Portifolio de ArteArquivo 

 Prof. Marcelo GasparinArquivo 

 Victoria SagboniArquivo 

 Cubo MágicoArquivo 

 Raiz de Cem - PoesiaArquivo 

 Nupesq - FísicaArquivo 

http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=531
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=531
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=532
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=532
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=533
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=533
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=534
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=534
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=535
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=535
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=536
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=536
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=537
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=537
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=538
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=538
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=539
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=539
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=540
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=540
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 Coisas para você odiarArquivo 

 Pano da JangadaArquivo 

 O Brasileiro 

 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=TEgQM6ZhkWg 

 
WEB DESIGN 
 
 

É a elaboração de uma página na internet ou Website. 
 Fonte: http://www.3dwebstudio.com.br/webdesign.htm 
Acessado em: 20 nov.2013 
 
 

 
 

http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=541
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=541
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=542
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=542
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=543
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=543
http://www.youtube.com/watch?v=TEgQM6ZhkWg
http://www.3dwebstudio.com.br/webdesign.htm
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http://www.youtube.com/watch?v=NdTEmtvTPAA 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=PYc_KQNqvtk 

 
 

WEB DESING: COMO PROJETAR PÁGINAS PARA INTERNET. 
 
 

Inicia-se a criação do Weblog com a definição do assunto ou temática, neste 

caso trata-se de um blog educacional, este poderá ser direcionados para alunos, 

educadores e ou instituições de ensino. 

 

DEFINIÇÃO BLOG 

http://www.youtube.com/watch?v=NdTEmtvTPAA
http://www.youtube.com/watch?v=PYc_KQNqvtk


18 

 

 

 É um site cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de inserções de  

artigos, ou "posts". Estes são, em geral, organizados de forma cronológica inversa, 

habitualmente abordam a temática do blog e um número variável de indivíduos pode 

colaborar com seus artigos e escritos.  

O Blog é uma ferramenta de comunicação em que a proposta é a de criação de um 

espaço para conversas sobre temas de interesses do autor (educando e ou 

educador), inserindo “post” mensagens destinadas a um determinado público que 

possuem interesses semelhantes. 

Nossa oficina será realizada a partir de softwares livres. Para isso convidamos você 

aluno para assistir o vídeo abaixo produzido a partir de ferramentas digitais livres. 

 

 

BLOCO II 

 

  

ATIVIDADE 

Para começar nossa produção vamos conhecer  alguns blogs construídos em 

Wordpress. 

Percorra alguns weblogs e observe  o projeto gráfico, as funcionalidades que seu 

blog pode ter.  

 MTV - News RoomArquivo 

 Boston University - BU TodayArquivo 

 Universe Today - AstronomiaArquivo 

 Raiz CulturalArquivo 

 N Design - Portifolio de ArteArquivo 

 Prof. Marcelo GasparinArquivo 

 Victoria SagboniArquivo 

http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=531
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=531
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=532
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=532
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=533
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=533
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=534
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=534
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=535
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=535
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=536
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=536
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=537
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=537
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 Cubo MágicoArquivo 

 Raiz de Cem - PoesiaArquivo 

 Nupesq - FísicaArquivo 

 Coisas para você odiarArquivo 

 Pano da JangadaArquivo 

 O Brasileiro 

 

 

DEFINIR O PROJETO, NOME E TEMA DO BLOG 
 
 

 Escolher o tema para o Blog; 

 Nome do Blog; 

 3 alternativas de endereço para o Blog; 

www.{ ...}. wordpress. com 

 Ideias para o Projeto Gráfico/” Layout” 

 

 

 

  

ATIVIDADE 

Mãos a obra!!!  Vamos Personalizar o “Blackgroup” “pano de fundo”. Explore 

imagens, cores, brilho transformando em sua própria autoria. Crie também o 

“cabeçalho”, podendo ser na lateral ou na posição superior. 

  

 

 

 
ORGANIZANDO AS INFORMAÇÕES  
 
 

Com os alunos organizaremos as informações que serão disponibilizadas no 

ambiente da hipermídia. Para estruturá-la usaremos o mapa do site. 

http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=538
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=538
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=539
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=539
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=540
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=540
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=541
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=541
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=542
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=542
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=543
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=543
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Fonte: Centro de Arte Guido Viaro. 
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ATIVIDADE 

Em grupos pesquise  em vários Blogs as funcionalidades que você poderá criar na 

sua “Home Page”. Organize a capa do Blog, destacando a função de cada ordem e 

apresente para a turma. 

 
 
 
 
 
 

WordPress: O que é 

 

 

“Wordpress é a plataforma de gerenciamento de conteúdo mais utilizada em todo o 

mundo, ele possui foco nos padrões web, na usabilidade e principalmente na 

facilidade de gerenciamento. O WordPress é gratuito e facilita muito para quem 

publica conteúdos na internet. Um blog ou site, uma vez configurado e tendo seu 

template construido, se torna muito fácil, qualquer ser humano com o mínimo de 

noção pode gerenciá-lo.” 

Características desta plataforma que podem se destacar:  

 Gerenciamento de usuários com hierarquia  

 Interface gráfica completamente personalizável  

 Possibilidade de adição de plugins para novas funcionalidades  

 Facilidade de utilização do painel de gerenciamento para usuários leigos  

 Disponibilidade em Português-Brasil 
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http://www.youtube.com/watch?v=nPurYFEwHvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO GRÁFICO 
 
 

Na plataforma do Wordpress, os alunos poderão escolher o “backgrounds” uso de 

fundo da tela de acordo com o tema,  “hearders”o cabeçalho personalizado e 

também inserir um “post” postagem de Boas-Vindas ao Blog. 

 

O menu “Aparências” do painel Wordpress gerencia os detalhes gráficos do blog, 

também para criar imagens utiliza o editor de texto GIMP para personalizar o 

cabeçalho e o fundo do blog. Para pesquisa de imagem de fundo o aluno deverá ir 

para Google imagens, utilizando termo “background” combinando com palavras do 

tema do blog. 

 

A “página” criada wordpress são “links primários”  o indivíduo acessa através de 

uma tarja da página inicial. Ali são postados conteúdos que não obedecem a linha 

do tempo de postagem e  tornado-se temas permanentes. 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO DO SEU BLOG 

http://www.youtube.com/watch?v=nPurYFEwHvo


23 

 

 
 

Ao entrarmos numa página da internet, as informações (ex. textos, vídeos, música 

etc) estão no servidor. Para acessar estas informações, é necessário uma conexão, 

um navegador e um endereço chamado de URL (Unifom Resource Locator). 

Exemplo de URL: 

 

 

http://www.reencantandoaaprendizagem.wordpress.com 

 
 
PRODUZINDO SEU GRAVATAR 
 
 

O gravatar é uma foto que serve como uma gravata virtual. Ele te identifica sempre 

que você comentar postagem, seguir blog ou interagir na reder wordpress. A foto 

pode ser editada no GIMP. 

 

 

ATIVIDADE 

1. Agora, o grupo deverá personalizar o Blog. Escolha uma foto da turma, e edite-a 

no GIMP para produzir o Gravatar;  

2. Com os conhecimentos adquiridos,  escreva quais  foram as dificuldades que 

você encontrou  para elaborar um blog. 

 

 

 BLOCO III 

As informações se ampliam pela rede mundial de computadores. Por conta 

disto, é necessário métodos adequados capazes filtrar os dados obtido à cada 

pesquisa. A 'webquest' é uma proposta. Assista o vídeo abaixo para conhecê-la 

melhor: 
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WEBQUEST: Um Método de pesquisa na rede. 
 

 
 

A World Wide Web – www (rede de alcance mundial), ou simplesmente Web como é 

mais conhecida, é um sistema de páginas interligadas disponíveis na internet. 

 

 WEBQUEST - WEB 2.0 
 
A Web é como uma plataforma estimuladora da interação, da cooperação entre seus 

usuários.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=IPgdXij68sc 

 
 

A HISTÓRIA DA INTERNET 
 

http://www.youtube.com/watch?v=IPgdXij68sc
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http://www.youtube.com/watch?v=c3VNLBgfhO8 
 
 
 

DIREITO AUTORAL NA REDE 
 
 

 A "propriedade intelectual" também se estende para as obras  que são 

divulgadas através da rede mundial de computadores. Afinal  é necessário  conhecer 

como se deve proceder quanto ao Direito autoral.  

 

 Lei 9.610/98 - Direito AutoralArquivo 

 Marco Civil da Internet - Direitos e Deveres 

Direito Autoral Livre 

 

O  Creative Commons, se utiliza de r licenças de uso e distribuição flexíveis segundo 

as determinações dadas pelo autor.  Para saber mais,  certifique em alguns portais 

que utilizam filtros de direito autoral livre. 

 CC Search - Procurando Conteúdo Livre 

 
 
 
 

WIDGETS 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=c3VNLBgfhO8
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=713
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=715
http://pt.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/mod/resource/view.php?id=680
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São funções que o wordpress oferece, para inserí-los  basta ir até o Painel do seu 

blog e na aba Aparência selecionar o campo Widgets  e arrastá-lo até o seu blog. 

 

 
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=J7bVJ_gQqGg 

 
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=dWPhJis4pN0 
 
 

ATIVIDADE 

Passando a ser produtor da rede: Ao  final desta atividade teremos como produto de 

nossa pesquisa uma postagem no  blog http://reencantandoaaprendizagem.wordpress.com/  

http://www.youtube.com/watch?v=J7bVJ_gQqGg
http://www.youtube.com/watch?v=dWPhJis4pN0
http://reencantandoaaprendizagem.wordpress.com/
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ferramenta esta da Web 2.0,  com as seguintes características: 

(01) “post” de 05 linhas explicando o que é Web 2.0, com imagens ilustrativa sobre o 

tema. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este material didático tem a intenção de reencantar a aprendizagem  para o 

público  que  notadamente  está  desinteressado por aulas tradicionais.  Pretende-

se, viabilizar um passo a passo dos Projetos Baseados em Problemas, desde a 

oficina de um Blog e sua manutenção, juntamente com o Mapa Conceitual 

apresentado direcionar o aprendiz em grupo a identificar os problemas a pesquisar, 

seus objetivos, aprofundamento em múltiplos meios, que culminam com a 

socialização da vivência dos conhecimentos adquiridos no processo tornando-o 

autor de postagens das pesquisas. 

Num segundo momento, outras situações e inquietações pertinentes à vida 

serão o alvo de pesquisa que uma vez publicadas, lidas e comentadas o incentivam 

a ser o protagonista de seu conhecimento. Para tanto, espera-se que as estratégias 

tecnológicas o motivem à aplicá-las em quaisquer disciplinas e desenvolver o 

conteúdo da ementa com autonomia. 
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CRÉDITOS DAS IMAGENS 
 
       1. Big Buck bunny 

http://www.youtube.com/watch?v=TEgQM6ZhkWg Acesso em 29. Nov.13.  
 

 
2. O que é ser um Web design 

           http://www.youtube.com/watch?v=PYc_KQNqvtk Acesso em  02 .dez.2013. 
 

3. Você sabe o que é web? 
http://www.youtube.com/watch?v=NdTEmtvTPAA Acesso  em 02. Dez.2013. 
 

4. Mapa do Hipertexto 
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/course/view.php?id=26 Acesso 
em 02.dez.2013. 

 
5. Web quest – Entrevista com Bernie Dodge 

      http://www.youtube.com/watch?v=IPgdXij68sc Acesso  em 02. Dez.2013. 
 
 

6. Discovery – a verdadeira História da internet 
http://www.youtube.com/watch?v=c3VNLBgfhO8Acesso  em 02. Dez.2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=v4OBdYhiX9A
http://www.ricesu.com.br/colabora/n2/artigos/n_2/id02.php%20Acesso%20em%2010/05/2011
http://www.ricesu.com.br/colabora/n2/artigos/n_2/id02.php%20Acesso%20em%2010/05/2011
http://www.youtube.com/watch?v=s9E6XfJPAMM
http://www.escolasites.com/services/criacao-de-templates-wordpress/Acessado%20em%2026.%20nov.2013
http://www.escolasites.com/services/criacao-de-templates-wordpress/Acessado%20em%2026.%20nov.2013
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/course/view.php?id=26
http://www.youtube.com/watch?v=PYc_KQNqvtk
http://www.youtube.com/watch?v=NdTEmtvTPAA
http://centrodeartesguidoviaro.com.br/moodle/course/view.php?id=26
http://www.youtube.com/watch?v=IPgdXij68sc
http://www.youtube.com/watch?v=c3VNLBgfhO8Acesso
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7. O que é Widget – Como instalá-los no seu site 

http://www.youtube.com/watch?v=J7bVJ_gQqGg Acesso em  02. Dez.2013. 
 

8. Screen 12 – O que são widgets? 
http://www.youtube.com/watch?v=dWPhJis4pN0 acesso em 02. dez/.013. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=J7bVJ_gQqGg
http://www.youtube.com/watch?v=dWPhJis4pN0

