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APRESENTAÇÃO 
 

  
 A elaboração desse Caderno Temático objetiva oportunizar aos 

professores a reflexão sobre suas práticas pedagógicas e como estas poderiam ser 

otimizadas. Para tanto, questiona-se "Como promover a utilização dos recursos 

tecnológicos disponíveis na escola para o uso dos professores, a fim de dinamizar 

as aulas e contribuir com a aprendizagem dos alunos?" 

 Na sociedade atual pode-se observar que a presença da tecnologia nas 

atividades cotidianas tem provocado muitas mudanças  e permitiu o acesso à 

informação e aos serviços de  forma muito mais fácil. De fato, a tecnologia facilita a 

vida das pessoas, tanto no aspecto pessoal como no social.  

 No universo da escola a tecnologia também se faz presente. As pessoas que 

fazem parte da comunidade escolar, com destaque os professores e alunos, utilizam 

as tecnologias em seu cotidiano algumas vezes facilitando atividades corriqueiras, 

em outras dinamizando a utilização do seu tempo e, ainda, oportunizando a 

comunicação e o recebimento de informações de maneira mais rápida. Para eles, as 

tecnologias estão, também, disponíveis na escola  nos laboratórios de informática, 

TVs Multimídia, lousa digital, projetor interativo, aparelhos de DVD, entre outros 

recursos. 

 Contudo, estes recursos são pouco utilizados pelos professores nas práticas 

pedagógicas, durante o processo de ensino e aprendizagem, apesar da tecnologia 

estar presente no universo escolar e os recursos tecnológicos estarem disponíveis. 

As práticas pedagógicas propostas pelos professores e desenvolvidas em sala de 

aula ainda são centradas na figura do professor, na explanação dos conteúdos, na 

utilização do quadro-negro, o que tem reforçado o distanciamento entre a 

dinamicidade do cotidiano, a maneira com que os adolescentes e jovens interagem 

com as pessoas e o mundo, com as atividades realizadas na sala de aula. 

 Diante do exposto, este Caderno Temático disponibiliza textos, links de 

vídeos e materiais que oportunizam aos professores a reflexão sobre a utilização 

das TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação), em especial a lousa digital e 

o projetor interativo, como recursos didáticos dinamizando as aulas e o acesso a 

informações disponíveis de forma interativa, enriquecendo o processo de ensino e 

aprendizagem. 
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1. IMPLEMENTAÇÃO DA INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
 

 A história do uso de tecnologia tem inicio no Brasil, para Moraes (2000), em 

1917 quando a Diretoria de Estatística Comercial ligada ao Ministério da Fazenda 

recebeu máquinas denominadas Hollerith iniciando o processamento de dados no 

País.  'Posteriormente foram recebidas outras máquinas utilizadas na tabulação de 

dados estatísticos, mas o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro ganhou 

maior importância por volta de 1949 quando Gaspar Dutra, Presidente da República 

propôs ao Congresso Nacional a criação do Conselho Nacional de Pesquisas para 

se igualar aos Estados Unidos , Inglaterra, Canadá e França no progresso 

econômico alcançado por estes países no pós-guerra. Nesta primeira tentativa do 

governo em produzir ciência e tecnologia e formar cientistas, foi criado no ano de 

1951 o Conselho Nacional de Pesquisas - CNPq, sendo este reforçado no ano 

seguinte pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior - 

CAPES, tal órgão tinha por objetivo capacitar docentes universitários, através de 

bolsas de estudos e auxílios à pesquisa. 

Assim, o período compreendido entre 1951 e 1964 caracterizou-se por um 
esforço no sentido de formar pesquisadores e apoiar a criação e o 
fortalecimento de grupos científicos. Entretanto, a intervenção do Estado foi 
marcada por uma ausência de referencial normativo, o que levou a um 
conjunto de iniciativas pontuais e descontínuas. (MORAES, 2000, p.23) 

 



 No início dos anos  de 1970 surgiram esforços para se criar uma indústria 

nacional  de informática e a capacitação científica e tecnológica, para a 

regulamentação do mercado foram criados atos normativos elaborados pela 

Secretaria Especial de Informática - SEI. Em julho de 1972 o Laboratório de 

Sistemas Digitais do Departamento de Engenharia da Eletricidade da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo elaborou um computador que foi chamado 

"Patinho Feio", o GTE encomendou um protótipo ao Laboratório de Sistemas das 

USP, que seria responsável por fazer o "hardware", enquanto o Departamento de 

Informática da PUC do Rio de Janeiro faria o "software", que foi entregue em 1975. 

 Em agosto de 1981 e 1982 foram realizados Seminários Nacionais de 

Informática que deram grande contribuição na definição de políticas de informática 

para os então denominados 1º e 2º graus destacando que a informática na 

educação deveria seguir valores nacionais "com ênfase para as questões de 

formação de recursos humanos e a implementação de centros-piloto de experiências 

no setor, de caráter multidisciplinar" (MORAES, 2000, p.59). Posterior à realização 

dos seminários a SEI (Secretaria Especial de Informática), o MEC (Ministério da 

Educação e Cultura) e a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) enviaram à 

Presidência da República um documento-síntese que deu origem, em janeiro de 

1983, à Comissão Especial n.11: Informática e Educação (CE-IE n.11/1983) com o 

objetivo de propor uma orientação política do setor, esta comissão era subordinada 

a Presidência da República, ao Conselho de Segurança Nacional e a SEI (Secretaria 

Especial de Informática). Em julho a comissão aprovou o Projeto Brasileiro de 

Informática na Educação (EDUCOM) , o projeto tinha como objetivo "realizar estudos 

e experiências em Informática na Educação, formar recursos humanos para ensino e 

pesquisa e criar programas de Informática por meio de equipes multidisciplinares."                         

(Moraes, 2000, p. 63), para atingir o objetivo do projeto a  SEI (Secretaria Especial 

de Informática) requisitou a criação de centros-piloto do EDUCOM (Projeto Brasileiro 

de Informática na Educação) às universidades.  

 Os centros-piloto do EDUCOM (Projeto Brasileiro de Informática na 

Educação) estavam cumprindo seu objetivo, com apenas algumas diferenças entre 

eles, alguns enfrentando desafios e outros se distanciando das universidades e se 

aproximando dos demais níveis de ensino. Suas bases teóricas de dividiram em 

duas linhas: uma seguiu a Linguagem LOGO, que tinha como base a Epistemologia 

Genética de Jean Piaget desenvolvida por Seymour Papert, pesquisador do Instituto 



de Tecnologia de Massachusetts, EUA. Outra corrente se baseou nas linguagens 

BASIC, MUMPS, LISP e PROLOG, teoria da modernização. 

 O Conselho Federal de Educação se pronunciou em janeiro de 1988, em 

relatório recomendou o ensino de Informática como disciplina para formação de 

recursos humanos e uso da Informática no ensino com a utilização de 

computadores. Foram propostas várias ações das quais se destacaram: aumento de 

bolsas para estudos de Informática no exterior, reestruturação de laboratórios 

universitários e técnicos e aumento de recursos para pesquisa, reformulação dos 

currículos e informatização das universidades e do ensino de 1º e 2º graus, apoio ao 

EDUCOM (Projeto Brasileiro de Informática na Educação), a capacitação de 

professores e exigência de equipamentos nacionais de ensino. No final deste ano 

aconteceram dois importantes eventos: a elaboração do Programa Nacional de 

Informática na Educação (PRONINFE), para o período de 1988 a 1994, e o 1º 

Encontro Latino-Americano de informática na Educação, em Cidade do México. 

O PRONINFE representou um avanço considerável no sentido de 
democratizar as decisões a cerca dessa política, pois contou com a 
colaboração de docentes- pesquisadores das universidade envolvidas no 
projeto EDUCOM. Era a comunidade científica conquistando mais espaço e 
voz na burocracia estatal.(MORAES, 2000, p.110) 

 

 A história da implantação das tecnologias na educação no Estado do Paraná 

tem sua origem na implementação do Programa Nacional de Informática na 

Educação - ProInfo pelo Governo Federal no ano de 1996. Segundo Barros (2008) 

as diretrizes do programa foram elaboradas em regime de estreita colaboração entre 

o Ministério da Educação (MEC), o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de 

Educação (CONSED) e os governos estaduais e eram pautadas em quatro objetivos  

Melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem; Possibilitar a 
criação de uma nova ecologia cognitiva nos ambientes escolares mediante 
incorporação adequada das novas tecnologias da informação pelas escolas; 
Propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento científico e 
tecnológico;  Educar para uma cidadania global numa sociedade 
tecnologicamente desenvolvida. (BARROS,  2008, p.03) 
 

  

 O Estado do Paraná aderiu ao programa no primeiro semestre de 1997 e aqui 

foram criados, pela federação, 13 NTE (Núcleos de Tecnologia Educacional), com 5 

multiplicadores por unidade. Até o ano de 2002 foi o Governo Federal que definiu e 

conduziu as principais ações de implementação das tecnologias na área da 

educação. Entre os anos de 2003 e 2009 o governo estadual passou a protagonizar 



as ações de implementação tecnológica na educação redefinindo suas diretrizes, 

com diversas ações como 

a ampliação de 13 NTE para 32 Coordenações Regionais de Tecnologia na 
Educação (CRTE); criação de uma estrutura central de coordenação das 
ações dessas CRTE, a Coordenação de Apoio ao Uso de Tecnologias  e 
consequente  aumento  do número de multiplicadores, entendidos, nessa 
nova configuração, como assessores de tecnologia; processo de formação 
na área de tecnologia na educação, descentralizado nas escolas públicas 
estaduais; opção pela filosofia de software livre e estratégia metodológica 
pautada na apropriação dos conteúdos científicos historicamente 
produzidos, tendo o professor como o mediador da relação entre aluno e 
conhecimento. (BARROS, 2008, p.05) 

 

 A SEED (Secretaria de Estado da Educação do Paraná), neste período, com 

a efetivação das diretrizes do estado, avançou significativamente na implementação 

das tecnologias na educação. No que diz respeito à produção e distribuição de 

recursos tecnológicos foi criada a TV Paulo Freire, o portal Dia-a-dia Educação e o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem e-escola (assim denominado o ambiente virtual 

de aprendizagem disponível no Portal Dia-a-dia Educação para capacitação à 

distância dos professores da rede) e as escolas estaduais receberam a TV 

Multimídia; na pesquisa tem a participação colaborativa de professores, funcionários 

e alunos para produzirem materiais didático-pedagógicos dos conteúdos 

curriculares, nas pesquisas e produção de recursos de áudio e vídeo e impressos,  e 

na produção de unidades temáticas para colaborar com a elaboração dos livros 

didáticos públicos; no uso das tecnologias a capacitação de professores passou a 

ser realizada, em grande parte, a distância e a utilização dos recursos oferecidos 

pela secretaria para o aprimoramento das práticas pedagógicas dos professores. 

 Para dar suporte às ações do governo em relação à implementação das TICs 

(Tecnologia da Informação e da Comunicação) no ano de 2003 uniram esforços a 

SEED/PR com a Secretaria de Ciência e Tecnologia (SETI), Universidade Federal 

do Paraná (UFPR), Companhia de Energia Elétrica do Paraná (Copel) e  Companhia 

de Informática do Estado do Paraná (CELEPAR), e criou-se o Programa Paraná 

Digital (PRD), com o desenvolvimento do sistema operacional Linux e 

disponibilização de conexão de internet para todas as escola estaduais, com isso 

previu-se implementação do Portal Dia-a-dia Educação como espaço de pesquisa, 

produção e socialização de conteúdos do currículo. O PRD (Programa Paraná 

Digital) estabeleceu a instalação de 44 mil computadores nas escolas estaduais,  o 

Portal foi lançado em novembro deste mesmo ano. Foram instalados, entre os anos 



de 2005 e 2008, 434 laboratórios de informática nas escolas públicas estaduais. No 

ano de 2006 foi incorporada ao PRD (Programa Paraná Digital) a TV Paulo Freire, 

sendo instalados os equipamentos para a sua recepção nas escolas, a programação 

propicia capacitação de professores, com apresentação dos conteúdos curriculares 

com abordagem regionalizada. Barros (2008) descreve a importância da TV Paulo 

Freire para a educação paranaense como "um avanço significativo de produção e 

publicação de conteúdos digitais na categoria de audiovisual, fortalecendo, assim, o 

princípio da integração de mídias como estratégia para a presença da diversidade 

de linguagens no ambiente escolar." 

 O ano de 2007 foi marcado por duas importantes ações do governo na 

informatização da educação, primeiro a criação da Coordenação de Multimeios para 

produção de materiais a serem disponibilizados no Portal Dia-a-dia Educação, 

desenvolvimento de ações em softwares livre e capacitação dos técnicos das CRTE  

(Coordenações Regionais de Tecnologia na Educação) para que estes se tornassem 

multiplicadores em seus núcleos de atuação, transmitindo aos professores as 

ferramentas disponibilizadas a eles. A aquisição de 2200 televisores multimídia foi a 

segunda ação do governo neste ano, estes televisores dispunham de entrada USB e 

software para leitura de arquivos de som, vídeo e imagem e foram distribuídos as 

escolas estaduais. Foi, também, criada através do Decreto 1396/07 a Diretoria de 

Tecnologia Educacional (DITEC), a Coordenação das CRTE (Coordenações 

Regionais de Tecnologia na Educação) passou a ser denominada Coordenação de 

Apoio ao Uso de Tecnologias (CAUTEC), com o objetivo de atuar na formação 

continuada dos assessores de tecnologia das CRTE e professores da rede pública 

estadual. 

Entre as ações das CRTE, destacamos a assessoria técnico-pedagógica 
aos professores quanto  ao uso dos laboratórios de informática nas escolas 
(Paraná Digital e ProInfo); a criação dos sites das escolas; a utilização da 
programação da TV Paulo Freire; o Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE, acompanhando os Grupos de Trabalho em Rede - GTR 
no ambiente e- escola (Moodle); a utilização e produção de Folhas 
(unidades temáticas do Livro Didático Público); a produção dos Objetos de 
Aprendizagem Colaborativo no ambiente pedagógico colaborativo do portal; 
a pesquisa e produção de Objetos de Aprendizagem para a TV Multimídia e, 
ainda, a pesquisa de conteúdos disponíveis no portal Dia-a-dia Educação.  
(BARROS, 2008, p.16-17) 

 

 As ações do governo do estado para a ampliação do uso das tecnologias nas 

práticas pedagógicas em sala de aula, se dão na forma de constante capacitação 

dos professores e disponibilização de equipamentos que subsidiem esta prática. 
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2.  AS TECNOLOGIAS E A APRENDIZAGEM 

 

 A utilização das tecnologias na educação não é mais uma discussão, e sim 

uma realidade devido à utilização de muitas ferramentas tecnológicas pelas pessoas 

no cotidiano. Como descrito por Orlandi (2011), ao contrário do que se imaginava, 

de que os computadores iriam substituir os professores, os recursos tecnológicos se 

tornam fortes aliados no processo ensino e aprendizagem se utilizados de maneira 

crítica e como meios de acesso as informações. Se há alguns anos o acesso a 

informações era limitado, hoje elas estão disponíveis através de meios eletrônicos e 

digitais, como rádio, televisão, internet, telefones, computadores, cabe ao professor 

orientar os alunos na filtragem das informações e orientá-los de como utilizar 

corretamente as ferramentas que possuem. 

 

O advento das TICs revolucionou nossa relação com a informação. Se 
antes a questão-chave era como ter acesso às informações, hoje elas estão 
por toda parte, sendo transmitidas pelos diversos meios de comunicação. A 
informação e o conhecimento não se encontram mais fechados no âmbito 
da escola, mas foram democratizados. O novo desafio que se abre na 
educação, frente a esse novo contexto, é como orientar o aluno para saber 
o que fazer com essa informação, internalizá-la na forma de conhecimento 
e, principalmente, como fazer para que ele saiba aplicar esse conhecimento 
com autonomia e responsabilidade. Compreender as diferentes formas de 
representação e comunicação propiciadas pelas tecnologias disponíveis na 
escola, bem como criar dinâmicas que permitam estabelecer o diálogo entre 
as formas de linguagem das mídias, são desafios para a educação atual. 
(ORLANDI, 2011, p.50-51). 

 

 A forma como a tecnologia vai ser utilizada, ou seja, para que fim, depende da 

compreensão que o professor tem de sua finalidade. Estes podem fazer uso delas 



apenas para facilitar seu trabalho, para reprodução de materiais, projeção de textos 

e vídeos sem objetivos claros e controle das atividades realizadas pelos educandos, 

tornando o processo de transmissão de conhecimentos mais eficiente. Em uma 

prática mais atual o professor se utiliza destes recursos de forma a possibilitar "ao 

educando a construção do seu conhecimento, transformando a sala de aula num 

espaço real de interação, de troca de resultados, e adaptando os dados à realidade 

do educando" (Orlandi, 2011).     

 Segundo Moran (2000) existe uma preocupação maior em nossas escolas, 

por parte dos professores e gestores,  com a qualidade do ensino, isto se dá ao 

priorizar a aprendizagem de conteúdos, o cumprimento do planejamento, os 

resultados alcançados pelos alunos nas avaliações, as didáticas empregadas. 

Contudo, deveria ser dada mais atenção à qualidade da educação, voltando o olhar 

para todo o processo, passando a valorizar o aprendizado do educando e a 

utilização de recursos que possibilitem seu desenvolvimento global, garantir que a 

aprendizagem se transforme em um processo permanente em sua vida. 

Ensinar é um processo social (inserido em cada cultura, com suas normas, 
tradições e leis), mas também é um processo profundamente pessoal: cada 
um de nós desenvolve um estilo, seu caminho, dentro do que está previsto 
para a maioria. (MORAN, 2000, p.13) 
 

 Existe a necessidade de mudar a visão de educação, esta mudança perpassa 

todos os setores que vão desde as políticas educacionais até a postura, forma de 

envolver as pessoas na administração da instituição de ensino, de gestores 

escolares, pais, professores e educandos. Entre muitos determinantes a atuação do 

professor pode contribuir significativamente na condução do processo de ensino 

dentro das salas de aula e estes atualmente estão enfrentando uma grande 

mudança no comportamento dos educando em relação ao aprendizado,  eles tem 

acesso às informações através das mídias e não conseguem transformar estas 

informações em conhecimento, estão alheios aos processos de ensino empregados 

em nossas escolas e os professores se vêem perdidos neste contexto, a grande 

pergunta é: como propiciar a construção do conhecimento na sociedade da 

informação? 

O conhecimento não é fragmentado mas interdependente, interligado, 
intersensorial. Conhecer significa compreender todas as dimensões da 
realidade, captar e expressar essa totalidade de forma cada vez mais ampla 
e integral. Conhecemos mais e melhor conectando, juntando, relacionando, 
acessando o nosso objeto de todos os pontos de vista, por todos os 
caminhos, integrando-os da forma mais rica possível. (MORAN, 2000, p.18) 
 



 Segundo Moran (2000), para aprender as pessoas utilizam diferentes 

maneiras de formalização do conhecimento, precisamos ao longo de nossas vidas 

adquirir conhecimentos que nos levem a apropriação de habilidades simples como 

nos locomover, nos comunicar e interagir com o meio, até outras mais complexas 

como ler, escrever e calcular. Para ele, as habilidades são influenciadas pelo 

universo cultural e os objetivos de cada pessoa e as levam a processar as 

informações de três maneiras distintas. A mais habitual é a construção em tempo e 

espaço em sequência, sendo lógico-sequencial, a construção da fala, da 

comunicação, da escrita, da leitura se dá de forma gradativa, aos poucos vai se 

aprimorando, adquirindo a lógica e sintetizando as informações. Outra forma de 

processamento da informação é a hipertextual que se dá na interação de diferentes 

informações, as quais são relacionadas sem uma sequência lógica, um fato é 

relacionado a outro como se fossem linkados diferentes conhecimentos. Por fim, e 

mais atual, é o processamento de informações de forma multimídica onde são 

relacionadas diversas informações aleatoriamente, sem nenhuma lógica, que levam 

a respostas rápidas, estas informações se processam como um mosaico com muitos 

recursos interligados. As pessoas convivem com estas diferentes formas de 

processar informações, que dependem do seu universo cultural, idade e objetivos 

pretendidos (Moran, 2000, p. 18-19). 

 Na sociedade atualmente são mais exigidos das pessoas o processamento de 

informações de forma hipertextual e multimídica, enquanto as escolas se valem do 

processamento de informações lógico-sequencial havendo uma divergência na 

forma de trabalhar com a apropriação do conhecimento. A tecnologia se processa de 

forma mais dinâmica, utilizando os processos hipertextual e multimídica, atendendo 

melhor a forma de apropriação do conhecimento oferecido pela sociedade. Cabe a 

cada docente encontrar a sua forma mais adequada de integrar as várias 

tecnologias e os muitos procedimentos metodológicos, assegurando-se de que 

aprenda a dominar as formas de comunicação interpessoal/grupal e as de 

comunicação audiovisual/temática (MORAN, 2000, p. 32). O professor deve estar 

atento as formas de apropriação do conecimento para utilizar metodologias 

adequadas a aprendizagem dos educandos. 

 

 

 



 

3. AS TECNOLOGIAS UTILIZADAS COMO RECURSOS PEDAGÓGICOS 

 

 Atualmente muitos educadores se opõem à utilização de recursos 

tecnológicos em sala de aula, muitos deles o fazem por terem sido formados para 

ministrar aulas expositivas, com a concepção de que os alunos devem aprender os 

conteúdos escolares através do recebimento e memorização de informações 

repassadas verbalmente e fixadas com exercícios a serem resolvidos e 

apresentados como garantia do aprendizado. Contudo, a sociedade apresenta as 

informações de maneira rápida, e com grande variedade nas mídias e exige das 

pessoas atitudes, também, rápidas e dinâmicas, ao contrário do que a escola vem 

oferecendo, o recebimento unilateral do conhecimento, onde professores passam e 

alunos recebem informações sem nenhuma forma de interação.  

Os professores têm idéias, atitudes e comportamentos sobre o 
ensino, devido a uma longa formação “ambiental” durante o período 
que foram alunos [...] A influência desta formação incidental é 
enorme porque responde a experiências reintegradas e se adquire 
de forma não-reflexiva como algo natural, óbvio, o chamado “senso 
comum”, escapando, assim, à crítica e transformando-se num 
verdadeiro “conceito espontâneo sobre o que seja ensinar”. 
Encontramos uma rejeição muito grande pelo “ensino tradicional”. 
Quase todo mundo se diz construtivista. No entanto, há evidências 
de que, apesar de todas as repulsas verbais, hoje se continua 
fazendo na sala de aula praticamente o mesmo que há 60 anos. 
(CAVACO, 1995, p. 99) 

 

 A utilização das tecnologias como recursos pedagógicos oportunizam uma 

maior interação professo-aluno-informação, mas para tanto existe a necessidade de 

os professores se capacitarem para sua utilização e o fazer de forma a propiciar o 

questionamento, a pesquisa, a troca de informações, a discussão sobre dados 

coletados e, principalmente, sua mediação no processo de construção do 

conhecimento. 

Para que haja sucesso na inclusão de ferramentas 

tecnológicas no planejamento, é necessário trabalharmos com 

base no conceito de alfabetização tecnológica do professor(...). 

É fundamental o domínio pedagógico das tecnologias, de forma 

que elas facilitem a aprendizagem e que sejam objeto de 



conhecimento a ser democratizado e instrumento para a 

construção de conhecimento. (ORLANDI, 2011, P.87) 

  

 É fundamental destacar que não é suficiente incorporar o uso de recursos 

tecnológicos sem uma mudança na postura do professor em relação ao processo de 

ensino, a simples incorporação destes recursos não irão revolucionar a educação e 

resolver todos os problemas de aprendizagem, disciplina, aproveitamento escolar ou 

qualquer outro desafio enfrentado pelo professor no exercício de sua função de 

educador. Behrens explicita bem esta questão ao escrever que 

 (...) a tecnologia apresenta-se como meio, como instrumento para colaborar 
no desenvolvimento do processo de aprendizagem. A tecnologia reveste-se 
de um valor  relativo e dependente desse processo. Ela tem sua importância 
apenas como um instrumento significativo para favorecer a aprendizagem 
de alguém. Não é a tecnologia que vai resolver ou solucionar o problema 
educacional do Brasil. Poderá colaborar, no entanto, se for usada 
adequadamente, para o desenvolvimento educacional de nossos 
educandos. (MORAN, 2000, p. 139) 
 

 O aluno precisa deixar de ser visto como mero receptor e reprodutor de novos 

conhecimentos, processo que o limita a ouvir as explicações do professor, tirar 

dúvidas sobre o que foi dito e reproduzir em forma de resolução de provas e 

realização de trabalhos, e mais tarde transmitir esses conhecimentos da mesma 

forma que o recebeu. Para formar um cidadão crítico é fundamental dar voz a esse 

sujeito (aluno), instigá-lo a ir em busca das informações, fornecer meios para que ele 

pesquise, troque informações com colegas, analise as informações que acessa, 

questione o que lê, argumente.  

 Para Marc Prensky (2010), em entrevista à Revista Época, os professores 

"precisam abandonar a velha aula expositiva e deixar que os alunos aprendam 

sozinhos” e ele acrescenta 

Mudam os papéis de professores e alunos. Os alunos, que antes se 
limitavam a ouvir e tomar notas, passam a ensinar a si mesmos, com a 
orientação dos professores. Por isso a real necessidade de usar 
ferramentas que os ajudem a aprender. O papel do aluno passa a ser de 
pesquisador, de usuário especializado em tecnologia. O professor passa a 
ter papel de guia e de “treinador”. Ele estabelece metas para os alunos e os 
questiona, garantindo o rigor e a qualidade da produção da classe. 
(GUIMARÃES, 2010) 

  

 Belloni (2009) destaca a necessidade de mudanças na forma de trabalhar do  

professor  com a presença das tecnologias quando escreve que  

As TICs, ao mesmo tempo em que trazem grandes potencialidades de 
criação de novas formas mais performáticas de mediatização, acrescentam 



muita complexidade ao processo de mediatização do ensino/aprendizagem, 
pois há grandes dificuldades na apropriação destas técnicas no campo 
educacional e em sua "domesticação" para utilização pedagógica. Suas 
características essenciais - simulação, virtualidade, acessibilidade e 
superabundância e extrema diversidade de informações - são totalmente 
novas e demandam concepções metodológicas muito diferentes daquelas 
das metodologias tradicionais de ensino, baseadas num discurso científico 
linear, cartesiano e positivista. Sua utilização com fins educativos exige 
mudanças radicais nos modos de compreender o ensino e a didática. 
( BELLONI, 2009, p.27) 
 

 O professor nesse processo deve passar de mero transmissor de 

conhecimentos a mediador, incentivador, a pessoa que inspira confiança, que se 

mostra seguro no processo de "alimentar" a busca pelo conhecimento, que 

apresenta caminhos e ajuda os alunos na construção do seu conhecimento. Assim 

pode-se contribuir para que o aluno se torne uma pessoa que busca aprender em 

todos os momentos, não apenas no cumprimento de sua obrigação de "completar os 

estudos".  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

OFICINA 1 
 

Reflexões sobre Tecnologia e Educação 
 

Objetivo: Oportunizar aos professores a reflexão de suas práticas pedagógicas e 

como os recursos tecnológicos podem auxiliar no processo de ensino. 

 

Desenvolvimento da oficina: 

Vídeo: "Aprender a aprender" 

http://www.youtube.com/watch?v=Pz4vQM_EmzI 

� Refletir sobre o papel do professor e do aluno no processo de aprendizagem. 

 

Vídeo: "A educação e as novas tecnologias" 

https://www.youtube.com/watch?v=XdY57PMsTsQ 

� Responder os questionamentos apresentados no vídeo.  

� Cada professor escreverá quais são suas dificuldades na utilização das 

tecnologias como recursos didáticos e sua expectativa em relação as oficinas. 

� Apresentação dos registros ao grupo. 

 

 

 



 

Texto: "Alguns caminhos para integrar as tecnologias num ensino 
inovador" 
 
MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas tecnologias e 
mediação pedagógica. Campinas, SP: Papirus, 2000. 
 
 Na sociedade da informação, todos estamos reaprendendo a conhecer, a 

comunicar-nos, a ensinar; reaprendendo a integrar o humano e o tecnológico; a 

integrar o individual, o grupal e o social. 

 É importante conectar o ensino com a vida do aluno. Chegar ao aluno por 

todos os caminhos possíveis: pela experiência, pela imagem, pelo som, pela 

representação (dramatizações, simulações), pela multimídia, pela interação on-line e 

off-line. 

 Partir de onde o aluno está. Ajudá-lo a ir do concreto ao abstrato, do imediato 

para o contexto, do vivencial para o intelectual. Professores, diretores e 

administradores terão que estar permanentemente integrados ao processo de 

atualização por meio de cursos virtuais, de grupos de discussão significativos, 

participando de projetos colaborativos dentro e fora das instituições em que 

trabalham. 

 Tanto nos cursos convencionais como nos cursos a distância teremos que 

aprender a lidar com a informação e o conhecimento de formas novas, pesquisando 

muito e comunicando-nos constantemente. Isso nos fará avançar mais rapidamente 

na compreensão integral dos assuntos específicos, integrando-os num contexto 

pessoal, emocional e intelectual mais rico e transformador. Assim poderemos 

aprender a mudar nossas ideias, nossos sentimentos e nossos valores onde isso se 

fizer necessário. 

 Ensinar não é só falar, mas se comunicar com credibilidade. É falar de algo 

que conhecemos intelectual e vivencialmente e que, pela interação autêntica, 

contribua para que os outros e nós mesmos avancemos no grau de compreensão do 

que existe. 

 Ensinaremos melhor se mantivermos uma atitude inquieta, humilde e 

confiante para com a vida, com os outros e conosco, tentando sempre aprender, 



comunicar e praticar o que percebemos até onde nos for possível em cada 

momento. Isto nos dará muita credibilidade, uma das condições fundamentais para 

que o ensino aconteça. Se inspirarmos credibilidade, poderemos ensinar de forma 

mais fácil e abrangente. A credibilidade depende de continuar mantendo a atitude 

honesta e autêntica de investigação e de comunicação, algo não muito fácil numa 

sociedade ansiosa por novidades e onde há formas de comunicação dominadas 

pelo marketing, mais do que pela autenticidade. 

 Educadores entusiasmados atraem, contagiam, estimulam, tornam-se 

próximos da maior parte dos alunos. Mesmo que não concordemos com todas as 

suas ideias, respeitamo-los. 

 As primeiras reações que o bom professor/educador desperta no aluno são 

confiança, credibilidade, admiração e entusiasmo. Isso facilita enormemente o 

processo de ensino-aprendizagem. É importante sermos professores/educadores 

com um amadurecimento intelectual, emocional e comunicacional que facilite todo o 

processo de organização da aprendizagem. Pessoas aberta, sensíveis, humanas, 

que valorizem mais a busca que o resultado pronto,  o estímulo que a repreensão, o 

apoio que a crítica, capazes de estabelecer formas democráticas de pesquisa e de 

comunicação, que desenvolvam formas de comunicação autênticas, abertas, 

confiantes. 

 Na educação, escolar ou organizacional, precisamos de pessoas que sejam 

competentes em determinadas áreas de conhecimento, em comunicar esse 

conteúdo aos seus alunos, mas também que saibam interagir de forma mais rica, 

profunda, vivencial, facilitando a compreensão e a prática de formas autênticas de 

viver, de sentir, de aprender, de comunicar-se. Ao educar facilitamos, num clima de 

confiança, interações pessoais e grupais que ultrapassam o conteúdo para, por meio 

dele, ajudar a construir um referencial rico de conhecimentos, de emoções e de 

práticas. 

 Necessitamos de muitas pessoas livres nas empresas e nas escolas, que 

modifiquem as estruturas arcaicas e autoritárias do ensino - escolar e gerencial. Só 

pessoas livres, autônomas - ou em processo de libertação - podem educar para a 

liberdade, podem educar para a autonomia, podem transformar a sociedade. Só as 

pessoas livres merecem o diploma de educador. 

 Faremos com as tecnologias mais avançadas o mesmo que fazemos 

conosco, com os outros, com a vida. Se somos pessoas abertas, iremos utilizá-las 



para nos comunicarmos mais, para interagirmos melhor. Se somos pessoas 

fechadas, desconfiadas, utilizaremos as tecnologias de forma defensiva, superficial. 

Se somos pessoas autoritárias, utilizaremos as tecnologias para controlar, para 

aumentar o nosso poder. O poder de interação não está fundamentalmente nas 

tecnologias mas nas nossas mentes. 

 Ensinar com as novas mídias será uma revolução se mudarmos 

simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm distantes 

professores e alunos. Caso contrário, conseguiremos dar um verniz de 

modernidade, sem mexer no essencial. A internet é um novo meio de comunicação, 

ainda incipiente, mas que pode nos ajudar a rever, a ampliar e a modificar muitas 

das formas atuais de ensinar e de aprender.  

 

Interagindo: 

� Segundo o texto "As primeiras reações que o bom professor/educador 

desperta no aluno são confiança, credibilidade, admiração e entusiasmo. Isso facilita 

enormemente o processo de ensino-aprendizagem." Quais práticas pedagógicas e 

atitudes dos professores estimulam estas reações? Quais as práticas diárias que 

inibem estas ações? 

� Em qual perfil nos colocamos em relação à tecnologia de pessoas abertas, 

fechadas ou autoritárias? Que atitudes definem nosso perfil? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OFICINA 2 
 
 

Conhecendo o Projetor Interativo 

 
Objetivo: Conhecer o Projetor Interativo e as possibilidades de utilização como 

recurso pedagógico. 

 

Desenvolvimento da oficina: 

 

Vídeo: "Metodologias Inovadoras com Tecnologias" 

https://www.youtube.com/watch?v=pKi2K_xcTGM 

 

� Segundo José Manoel Moran o professor pode inverter o processo de ensino. 

Como isso é possível? Qual o papel das tecnologias nesse processo? 

� Qual seria a outra forma de aprender que utiliza a tecnologias? 

� Por que o nível de aprendizado nunca será o mesmo para todos os indivíduos 

de um grupo e como as tecnologias contribuem para o ensino deste grupo? 

� Que parte do professor, segundo Moran, pode ser substituída pela 

tecnologia? 

 

 

 

 



Vídeo: "Projetor PROINFO" 

https://www.youtube.com/watch?v=yFTpT3Rot-o 

 

Texto: "Guia de Referência Rápida de Operação - LS-5580 - Projetor 

PROINFO" 

http://webeduc.mec.gov.br/projetorproinfo/inclui_arquivos/GIPM04U2%20jul%202011rev2-1.pdf 

 

� Apresentação do Projetor PROINFO através do guia levando os professores a 

operar o projetor segundo as instruções. 

 

Interagindo: 

� Cada professor escolherá uma mídia (CD, DVD, internet, pendrive) e vai 

desenvolver uma atividade pedagógica utilizando-a, segundo o que aprendeu na 

oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFICINA 3 
 

Como utilizar o Projetor Interativo nas aulas 
 

Objetivo: Instrumentalizar os professores para a utilização do Projetor Interativo. 

 

Desenvolvimento da oficina: 

Vídeo: "Quais são os desafios para aliar tecnologia à educação?" 

https://www.youtube.com/watch?v=rCCfKaifsjg 

� A tecnologia esta aí, o que vamos fazer com ela? 

� O educador Nilbo Nogueira fala em "fazer o velho com o novo", a que ele se 

refere? 

� Como tornar o aluno autor do processo ensino e aprendizagem? 

 

Texto: "Projetor PROINFO - LINUX Educacional" 

http://webeduc.mec.gov.br/projetorproinfo/inclui_arquivos/PJSW162U%20jul%202011.pdf 

� Apresentação dos recursos oferecidos pelo Projetor Interativo. 

Interagindo: Cada professor escolherá um conteúdo de sua disciplina e 

planejará uma aula, a ser exibida aos colegas, utilizando o Projetor Interativo e suas 

ferramentas. 



 

OFICINA 4 
  

Conhecendo a Lousa Digital 
 

Objetivo: Apresentar aos professores a Lousa Digital e mostrar como instalá-la. 

 

Desenvolvimento da oficina: 

 

Vídeo: "Informática e Educação - A Era da Informação" 

https://www.youtube.com/watch?v=PT1pPIBEEWQ 

 

� Qual o maior desafio do professor em relação a tecnologia nas escolas? 

� Como podemos utilizar a tecnologia em sala de aula? 

 

Texto: "Como funciona uma lousa digital?" 

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/como-funciona-lousa-digital-tecnologia-501324.shtml 

 

� Leitura e troca de ideias sobre a reportagem. 

 

 

 



Apresentação: "Lousa digital" 

http://www.mrherondomingues.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=180 

 

Conectando a Lousa Digital ao Projetor Interativo do Pregão FNDE 42/2010 

 

 A conexão da solução de Lousa Digital ao Projetor Interativo é feita por meio 

da porta USB. O Projetor Interativo possui duas conexões USB em sua lateral, 

conforme Figura 13. Nela, é conectado o transmissor sem fio que é responsável pela 

comunicação entre o Projetor Interativo e a Lousa Digital. 

A Figura 14 mostra como fica o transmissor sem fio conectado à porta USB do 

Projetor Interativo. Qualquer uma das portas USB pode ser utilizada. 

No corpo do transmissor sem fio, existe uma luz azul tênue que se acende de forma 

contínua quando a Lousa Digital está em modo de comunicação permanente com o 

Projetor Interativo, conforme Figura 15. Se a luz indicadora estiver piscando, isto 

indica que a conexão com a Lousa Digital não foi estabelecida. 

Da mesma forma, no sensor Station existe uma luz azul que também indica a 

situação da conexão. Quando não há conexão, a luz fica piscando. Quando há a 

conexão com o transmissor sem fio, a luz fica acesa de forma ininterrupta, conforme 

Figura 16. 

 
Figura 13 - Portas USB Laterais do Projetor Interativo 



 
Figura 14 - Conexão do transmissor sem fio da Lousa Digital          Figura 15 - Luz indicadora de conectividade 
 

 

 Figura 16 - Luz indicadora de conectividade do Sensor Station 

 

Calibrando a caneta digital 

 

 Calibrar a caneta digital é o processo que garantirá maior precisão na leitura 

da posição onde a caneta digital é colocada na área de projeção. 

Este processo deve ser feito sempre que o projetor for movido ou retirado do seu 

lugar de projeção. 

 A opção de calibração da Caneta Digital fica na aba “Calibrar”:Calibrando a 

caneta digital Calibrar a caneta digital é o processo que garantirá maior precisão na 

leitura da posição onde a caneta digital é colocada na área de projeção. 

Este processo deve ser feito sempre que o projetor for movido ou retirado do seu 

lugar de projeção. 



 

 A opção de calibração da Caneta Digital fica na aba “Calibrar”: 

 
Figura 18 - Aba calibrar para executar ferramenta de calibração 

 Para executar o processo de calibragem da Caneta Digital, o usuário deverá 

clicar no botão “Calibrar tela”. 

 
Figura 19 - Tela para calibragem da Caneta Digital 

 Clicando no botão “Calibrar tela”, o usuário terá acesso à tela seguinte, onde 

cada ponto solicitado deverá ser clicado com a Caneta Digital, pressionando-a uma 

única vez sobre o centro do círculo solicitado, no ponto de interseção das linhas até 

que apareça a imagem OK. 

 Os pontos somente ficarão disponíveis para serem clicados quando o seu 

antecessor for clicado, ou quando for o primeiro ponto a ser selecionado. 

Repetindo o processo para todos os pontos, o usuário garantirá que a calibragem foi 

feita de forma correta. 

 



Vídeo: "Instalação da Lousa Digital" 

http://www.youtube.com/watch?v=0Nm5HLP-_FM 

 

 

Interagindo:  

� O grupo realizará a instalação e calibração da Lousa Digital. 

 

 

 

OFICINA 5 
 

Explorando a Lousa Digital 
 

Objetivo: Instrumentalizar os professores ao manuseio da Lousa Digital. 

 

Desenvolvimento da oficina: 

Vídeo: "Profissionais da educação devem se adequar a esta nova 
tecnologia" 

https://www.youtube.com/watch?v=aHzOdh6VC88 



Texto: "Elas estão chegando" 

https://professordigital.wordpress.com/tag/lousa-digital/ 

Obs.: Ler o texto até o tópico Escreva nela! 

� Reflexões sobre o texto e o vídeo. 

 

Apresentação: "Lousa digital" 

http://www.mrherondomingues.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=180 

 

O MINT Interactive 

 O MINT Interactive é a aplicação responsável pela interatividade entre o 

usuário e o computador interativo. Por meio dela, o usuário torna-se parte integrante 

de suas apresentações, de forma dinâmica e enriquecedora. 

 

 

Ferramentas do MINT Interactive 

 O MINT Interactive possui várias ferramentas interativas. Com elas, nenhuma 

aula ou apresentação serão facilmente esquecidas. São elas: 



 

 

 

 

 

 



Vídeo: "Vídeo Aula Lousa Digital Linux P1" 

http://www.youtube.com/watch?v=35Pt_M8b3Ww 

 

Interagindo:  

� Cada participante do grupo sorteará uma ação e a colocará em prática 

usando a Lousa Digital, caso não consiga escolherá um colega para lhe ajudar. 

Apresentação: "Lousa digital" 

http://www.mrherondomingues.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=180 

 

Interação com a Área de Trabalho 

 A aplicação MINT Interactive propicia interação com a área de trabalho, 

trabalhando como se fosse um mouse ou interagindo diretamente com a área de 

trabalho, onde o professor / apresentador poderá escrever, desenhar ou integrar 

imagens com a Área de Trabalho. 

 
Figura 23 - Usando a caneta digital como mouse 

 

 Quando o MINT Interactive é usado no modo Mouse, ele permite ao usuário 

operar qualquer programa que utilize o mouse como interface de comando. 



Desenhar, navegar na Internet, assistir filmes, navegar nos arquivos locais do 

computador ou outra atividade qualquer. Basta um simples clique do botão esquerdo 

ou direito que fazem parte do corpo da caneta digital. 

 Para mudar do modo Mouse para o modo Interativo, basta escolher uma das 

ferramentas de interação e pronto. A área de trabalho ficará como abaixo: 

 
Figura 24 - Área de trabalho no modo interativo 

 

 As abas laterais são menus de acesso as páginas já criadas, à esquerda, ou 

à galeria de imagens à direita: 

 
Figura 25 - Menu lateral de acesso as páginas criadas 

 

 
Figura 26 - Menu lateral de acesso à Galeria de Imagens 

 



Usando o teclado virtual 

 

 Para utilizar o teclado virtual, basta abrir qualquer caixa de diálogo que exija a 

digitação de alguma informação. Se o teclado virtual já estiver aberto, ele estará no 

canto inferior esquerdo, próximo ao relógio: 

 
Figura 27 - Teclado virtual já em execução 

 

 

 Caso o teclado virtual não esteja em execução, o mesmo será executado 

automaticamente e ficará em primeiro plano: 

 

 

Interagindo:  

� Cada participante do grupo sorteará uma ação e a colocará em prática 

usando a Lousa Digital, caso não consiga escolherá um colega para lhe ajudar. 

 



 

OFICINA 6 
 

Ampliando os conhecimentos sobre a utilização da 

Lousa Digital 

 
Objetivo: Conhecer os diversos recursos oferecidos pela Lousa Digital e saber 

utilizá-los. 

 

Desenvolvimento da oficina: 

Vídeo: " A lousa digital proporciona interatividade e dinamismo durante 

ensino" 

https://www.youtube.com/watch?v=0NzA4qNSwVw 

� O que são alunos "nativos" na tecnologia? 

� No vídeo destaca-se que o professor deve ser proativo ao utilizar a Lousa 

Digital. O que é ser proativo? Quais as outras habilidades o professor deve 

desenvolver ao utilizar a Lousa Digital para tornar as aulas mais dinâmicas? 

Texto: "Elas estão chegando" 

https://professordigital.wordpress.com/tag/lousa-digital/ 

Obs.: Ler o texto a partir do tópico Traga suas lousas prontas para a aula! 

� Conversar sobre as sugestões apresentadas no texto. 



Vídeo: "Demonstração Lousa Interativa - Sistema Aula" 

http://www.youtube.com/watch?v=sjxI42qXwkc 
 

� Destacar que a lousa oferece muitos recursos para o desenvolvimento de 

diferentes aulas, atendendo a qualquer disciplina, depende da criatividade e 

disposição a pesquisa para planejar o montar suas lousas para as aulas. 

 

Apresentação: "Lousa digital" 

http://www.mrherondomingues.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=180 

 

Onde ficam os programas? 

 Os ícones para execução dos programas da solução estão na opção Extras 

do menu iniciar: 

 
Figura 17 - Onde encontrar os ícones para execução dos programas 

Gravando vídeo aulas 

 O MINT Interactive permite acesso a uma ferramenta capaz de gravar toda a 

utilização e integração com a área de trabalho, incluindo o áudio do momento, de 

forma fácil e rápida. 



 Para gravar a vídeo aula, basta clicar na ferramenta de Gravação de vídeo 

aula na barra de ferramentas do MINT Interactive. É o ícone que representa uma 

câmera de vídeo antiga. 

 

 Assim que o ícone é clicado, inicia-se o processo de execução da ferramenta 

de gravação. A aplicação é bastante simples e não exige muita experiência na 

gravação de vídeo aulas: 

 

 
Figura 29 - Ferramenta de gravação de vídeo aula 

 

 A qualidade do vídeo e do áudio a serem gravados é mostrada em percentual 

(0% ~ 100%). Quanto maior o percentual de qualidade de áudio e vídeo será menor 

a compressão de dados e maior a utilização de espaço em disco. 

Quanto menor o percentual de qualidade de áudio e vídeo será maior a compressão 

de dados e menor a utilização de espaço em disco será menor. 

Bastará, então, clicar no botão Gravar e fazer toda apresentação ou aula. Ao final, 

bastará clicar no botão Stop, no rodapé da área de trabalho. A gravação do arquivo 

definitivo será efetuada assim que o arquivo de vídeo e áudio for codificado para 

ocupar menos espaço. 

 

 

 

 

 

 



Explorar a galeria de imagens 

 

 

Vídeo: "Lousa Digital Interativa" 

http://www.youtube.com/watch?v=HrfqClswlz4 

 

Interagindo:  

� Os professores se reunirão de acordo com as disciplinas que ministram e irão 

explorar sua galeria de imagens, mostrando para os demais participantes do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OFICINA 7 
 
 

Refletindo sobre a prática pedagógica 

 
Objetivo: Levar os professores a analisarem e repensarem suas práticas 

pedagógicas, propondo novas formas de trabalho com a utilização do Projetor 

Interativo e da Lousa Digital. 

 

 

Desenvolvimento da oficina: 

Vídeo: "O uso da tecnologia em sala de aula" 
http://www.youtube.com/watch?v=S0kEIpL7Efs 

 

� O que o professor precisa para dar uma boa aula? 

� Como seria uma aula ideal? 

� O que tem na sua escola que você pode utilizar para dinamizar as suas 

aulas? 

 

 

 

 

 



Texto: "Um guia sobre o uso de tecnologias em sala de aula" 

http://revistaescola.abril.com.br/avulsas/223_materiacapa_abre.shtml 

� Utilizar recursos tecnológicos em sala de aula necessita de preparação por 

parte do professor.Quais são os pontos a serem analisados ao escolher um recurso 

tecnológico em suas aulas, segundo o texto? 

 

Interagindo:  

� Cada professor irá selecionar um conteúdo que trabalhará com seus alunos e 

preparará uma aula utilizando a Lousa Digital. 

 

Dicas de sites que podem ser utilizados para pesquisa: 

 

� http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?co

nteudo=3 

� http://centraldemidia.mec.gov.br/index.php 

� http://www.youtube.com/ 

� http://portaldoprofessor.mec.gov.br/espacoDaAula.html 

� http://portaldoprofessor.mec.gov.br/recursos.html 

� http://www.youtube.com/watch?v=fPt75xPPtH8&list=PLVekmHk_z3Kp4ALAr9

RC1lyR71eK8Qqtm 

 

 



OFICINA 8 
 

Trocando Experiências e Ideias 

 
Objetivo: Proporcionar aos professores a oportunidade de manusearem o Projetor 

Interativo e a Lousa Digital para exporem seus trabalhos e ideias de como utilizar 

estes recursos em suas aulas. 

 

 

Desenvolvimento da oficina: 

Vídeo: "Aprendendo para mudar, mudando para aprender" 
http://www.youtube.com/watch?v=-uqDyBR29as 

 

Interagindo:  

� Apresentação das aulas preparadas na Oficina 7, seguidas de trocas de 

ideias sobre as aulas. 

 

Vídeo: "Vídeo Motivacional - Professor & Aluno" 
http://www.youtube.com/watch?v=KFv52oFl70U 
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