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Resumo: 

 

A falta de conhecimentos sobre as potencialidades 

dos recursos tecnológicos acessíveis aos alunos e 

professores, bem como transformar objetos de fácil 

acesso em material didático, impede que os mesmos 

sejam utilizados a contento no processo ensino-

aprendizagem. Dessa forma, essa Produção-

didático-Pedagógica tem como objetivo aprimorar as 

condições de ensino de Ciências e Biologia, 

prestando um treinamento aos professores, a fim de 

poder utilizar melhor recursos tecnológicos como o 

programa DropBox para armazenar informações e 

compartilhar com colegas de disciplina, o Movie 

Maker para produzir animações e o Gimp para editar 

imagens. Serão também produzidos materiais 

didáticos e jogos que auxiliem a ministrar aulas que 



favoreçam a aprendizagem significativa em relação 

ao sistema urinário humano. As atividades serão 

realizadas no Colégio Estadual Aníbal Khury, 

Iretama-Pr. Espera-se facilitar aos professores o 

acesso aos recursos tecnológicos, bem como 

estimulá-los ao uso de outras ferramentas didáticas. 

Palavras-chave: Educação; Biologia; Ciências; formação continuada; 

aprendizagem baseada em experiência 
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APRESENTAÇÃO 

Uma das dificuldades que se observa nas escolas do Município de 

Iretama é a falta de capacitação que auxilie o professor a fazer uso das tecnologias 

disponíveis, bem como de materiais de fácil acesso como recurso didático que 

possa facilitar o ensino em sala de aula.  

Nos últimos anos chegaram às escolas estaduais equipamentos como: 

tabletes, computadores, TV multimídia, data show, microscópio e estereoscópio com 

câmara para uso na TV, modelo tridimensional de célula, torso humano, vidrarias, 

balança de precisão entre outros. Porém muito do que é adquirido pelo governo e 

disponibilizado nas escolas, ficam sem uso, pela falta de conhecimento sobre as 

potencialidades de cada produto.  Muitas vezes o número de vagas ofertadas para 

capacitação dos professores é insuficiente frente à demanda, ou há conflitos de 

horários e datas com as atividades de trabalho do professor.  

Dessa forma, é possível observar que para o ensino do conteúdo de 

ciências e biologia são utilizados recursos tradicionais como livros didáticos 

ilustrados por micrografias, ultra micrografias e imagens que não fornecem a 

compreensão esperada do assunto.  



A presente Produção-Didático-Pedagógica busca ofertar um curso de 

capacitação para professores de Ciências e Biologia com algumas práticas possíveis 

de serem realizadas mesmo nas escolas que são desprovidas de laboratório de 

ciências. Práticas que venham aprimorar as condições de ensino de Ciências e 

Biologia a fim de que os professores possam utilizar melhor recursos tecnológicos e 

materiais de fácil acesso, transformando-os em recursos didáticos para ministrar 

aulas que favoreçam a aprendizagem significativa em relação ao corpo humano. 

Constantemente depara-se com problemas de saúde ocasionados pela 

falta de hábitos diários necessários ao bom funcionamento do organismo humano. 

Não raramente pessoas que passam pela escola e adquirem conhecimentos não os 

utiliza em seu dia a dia. Um dos motivos pode ser porque os conhecimentos 

repassados não são considerados para a vivência. Professores justificam o fato 

citando a falta de recursos, como por exemplo, laboratórios de ciências, e até 

mesmo qualificação dos professores para ministrarem aulas práticas.  

Oliveira (2011) relata que o funcionamento do corpo humano é um dos 

conteúdos de extrema importância no ensino de Ciências e Biologia, sendo salutar 

conhecer e compreender a complexidade do próprio organismo. No entanto, os 

livros didáticos tratam o corpo humano como um conjunto de partes e não como 

todo com funcionamento integrado entre os sistemas. 

Altermannet et al (2010 apud BRITO, 2013), apontam a anatomia humana 

como um assunto que é abordado na Educação Básica, no entanto, as escolas da 

rede de ensino Público ou Privado, não dispõem de laboratório de anatomia humana 

para dar suporte ao ensino desse conteúdo, ficando a abordagem limitada ao uso do 

livro didático. Esse procedimento não é satisfatório prejudicando o processo de 

ensino-aprendizagem, até porque os alunos acabam não sendo estimulados a 

pesquisar em outras fontes, tomando como verdades as informações recebidas. 

Silva et al. (2011), mencionam que nos últimos anos a educação tem sido 

considerada como o caminho certo para o desenvolvimento do país e a formação de 

professores como sendo fator relevante para a preparação de cidadãos conscientes. 

A profissionalização docente não é algo simples de ser alcançado, além de 

formação inicial consistente é necessária formação continuada de acordo com as 

exigências impostas pela sociedade. Estas exigências sofrem modificações 

constantes em função das rápidas transformações que ocorrem na sociedade e o 

professor precisa ser capaz de acompanhar as transformações se mantendo 



atualizado, tanto em relação ao domínio de conteúdo, como em habilidades para 

saber lidar com as diferentes situações que surgem na atuação da prática docente.  

Silva et al. (2011), ainda destaca que a formação de um professor é um 

processo inacabado que precisa levá-lo a reestruturar e aprofundar os 

conhecimentos que vão sendo adquiridos gradativamente. A formação continuada 

também abre possibilidades para a busca da autonomia e dá condições de delimitar 

a ação pedagógica. Os diversos estudos realizados sobre o desenvolvimento do 

professor enquanto profissional, também leva os mesmos a refletirem sobre a prática 

de sala de aula. As novas concepções de formação profissional docente oferecem 

uma visão mais ampla sobre o papel do professor na sociedade, da complexidade 

da educação escolar e elimina a ideia de que todos podem exercer essa profissão. 

Em relação ao papel do professor frente à sociedade moderna, Kalinke 

(1999), ressalta a necessidade de mudança na postura do professor. Segundo o 

autor não é suficiente ser detentor do conhecimento e fornecedor de conteúdos, o 

professor precisa ser um mediador no processo de ensino e aprendizagem. 

Entende-se por mediador aquele que estabelece um contexto onde é possível 

encontrar significados para as informações fazendo com que os conteúdos sejam 

utilizados na vivência do educando. 

O papel do professor tem sido ampliado nos últimos anos. Sua função 

hoje não é só ensinar, mas levar o educando a um entendimento da importância do 

que aprende, e estimular a busca constante pelo conhecimento, desenvolvendo os 

alunos de maneira global e trabalhando com todas as suas potencialidades. Para 

acompanhar essas mudanças é necessária formação continuada que capacite o 

docente a propor formas variadas de obtenção do conhecimento e trabalhar com 

recursos diversos (MILEO; KOGUT, 2009). 

As Diretrizes Curriculares Estaduais do Estado do Paraná (DCEs) para a 

disciplina de Biologia destacam a importância do professor como autor de seu plano 

de ensino, cabendo a ele refletir e decidir sobre as técnicas de ensino. Uma boa 

formação inicial e formação continuada são requisitos essenciais para 

instrumentalizar o professor a fazer uma seleção coerente de conteúdos, adequada 

à formação de pessoas capazes de fazer os conceitos científicos serem 

significativos no cotidiano (PARANÁ, 2008). Kalinke (1999), afirma que é necessário 

aperfeiçoamento profissional continuado para que o professor possa dominar novas 

tecnologias e estar sempre integrado com as transformações. Existem muitos 



recursos tecnológicos a disposição do professor, mas para utilizá-los 

adequadamente é necessário conhecimento de como articular o uso desses 

recursos, integrados aos conteúdos para dar mais significado ao processo de ensino 

e aprendizagem. 

 

Há uma série de recursos tecnológicos que estão à 

disposição do professor. Eles podem auxiliar em 

muito o seu trabalho administrativo e pedagógico. 

Existe, contudo, a necessidade de dominá-los de 

forma adequada para otimizar sua utilização 

(KALINKE, 1999, p.53). 

 

Como preconiza Saviani (2008), a escola precisa organizar o processo de 

ensino e aprendizagem, isso inclui descobrir formas adequadas para ensinar o 

conteúdo científico possibilitando ao aluno o acesso ao mundo do saber 

sistematizado. Para Carvalho (2006), os professores precisam saber construir 

atividades inovadoras e dirigir os trabalhos dos alunos para que possam evoluir em 

seus conceitos e fazê-los significativos no cotidiano. 

Antunes (2009) relata que os professores da disciplina de Ciências 

Naturais têm deixado de priorizar atividades que colocam o estudante na 

passividade para buscar um ensino mais dinâmico, priorizando temas atuais e de 

relevância como o avanço da ciência da tecnologia e sua relação com saúde e meio 

ambiente.  

As DCEs para a disciplina de Ciências relatam que as atividades 

experimentais podem contribuir para a superação de obstáculos na aprendizagem 

de conceitos científicos. Atividade experimental é toda atividade prática cujo objetivo 

inicial é a observação seguida da demonstração ou da manipulação, podendo ser 

utilizados diversos recursos, instrumentos e equipamentos e materiais alternativos, 

dependendo do tipo de atividade e do espaço pedagógico planejado para sua 

realização. O importante é que o professor, ao propor atividades experimentais 

considere que sua mediação didática será essencial para a superação da 

observação, problematizando o conteúdo que está ensinando de forma que o aluno 

perceba a importância dele em sua vida (PARANÁ, 2008). 

Pautados na concepção de Rossini et al. (2011) pode-se compreender 

que as formas alternativas e dinâmicas para se ensinar Ciências é de grande 



relevância para motivar os alunos. O lúdico pode levar o aluno a se interessar mais 

pela aprendizagem. O aspecto lúdico e a criatividade no processo ensino-

aprendizagem podem possibilitar ao aluno o desenvolvimento de um maior interesse 

pelo estudo da ciência, pois por meio do contato com o material prático, ele 

consegue associar “o aprender” com “o divertir” e transformar os estudos em uma 

prática prazerosa.  

Wunschet et al. (2012), preconizam que o educando de hoje também já 

não é mais igual ao de alguns anos atrás, as tecnologias estão avançando e 

transformando a sociedade e isso exige modificação na postura do professor que 

precisa fazer as mediações pedagógicas acompanhando essas mudanças. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB n.9.394/96) em seu art. 36 trata do 

uso das tecnologias na educação para que o aluno consiga dominar os princípios 

tecnológicos na produção moderna. Para isso é necessário que o docente procure 

capacitação para o uso das tecnologias para usá-las de acordo com as 

necessidades do aluno, da educação e evitar implicações negativas que os recursos 

tecnológicos possivelmente possam trazer (BRASIL, 1996). 

Conforme Ramos e Faria (2011), para a utilização dos recursos 

tecnológicos é fundamental a capacitação docente. Sendo que o professor precisa 

ter consciência da necessidade de formação continuada e ter tempo para construir 

novos referenciais e recursos didáticos. O autor preconiza ainda que estão sempre 

surgindo recursos novos, sendo que muitos deles são criados para entretenimento, 

mas que com planejamento adequado pode ser utilizados, contextualizando-os aos 

objetivos da disciplina e ao modelo educacional adotado. Essa adaptação talvez não 

seja fácil e pode ser feita aos poucos até alcançar o sucesso. Um exemplo é a 

substituição do uso da máquina fotográfica ou filmadora pelo programa Movie Maker 

para produzir vídeos, que pode ser atrativo e alcançar melhor resultado didático, 

levando à interação e à construção de conhecimento.  

O Windows Movie Maker, segundo Moura (2011), é um software 

produzido pela Microsoft e integra o sistema operacional Windows. É um programa 

que pode auxiliar a prática pedagógica, pois permite ao professor enriquecer suas 

aulas produzindo material, bem como, incentivar o aluno a produzir também. Já que 

permite ao usuário criar, editar e visualizar vídeos. 

Para utilizar o software como recurso didático, primeiramente será 

necessário dominar algumas competências. É preciso conhecer o programa e saber 



manipular os recursos do aplicativo. Além disso, é necessário saber trabalhar com 

editor de fotos e imagens (MOURA, 2011). 

Moura (2011), afirma que com a utilização do Windows Movie Maker, o 

professor pode escapar da educação tradicional, propondo novas formas de 

produção de conhecimentos que estimule a criatividade do aluno, levando-o a criar 

histórias para produzir animações e vídeos assumindo o papel de autor. Além disso, 

o aluno pode recriar cenários, a partir de diferentes perspectivas, usando recursos 

como a introdução de novos sons ou transições e efeitos. Os alunos podem elaborar 

trabalhos originais e criativos respondendo às exigências curriculares. 

As tecnologias oferecem a vantagem de abundâncias em fontes de 

pesquisas educacionais, além da rapidez com que as informações chegam até o 

estudante. No entanto é o professor quem converte essas informações em 

conhecimentos necessários para uma formação intelectual (MENDES, 2010). 

Para Santos et al. (2012), os recursos didáticos são meio de promover a 

aprendizagem significativa, para isso o professor precisa estar preparado e 

capacitado para se utilizar deles. Precisa ainda ser criativo para explorá-los a 

contento e selecionar os recursos para cada momento da ação educativa a fim de 

alcançar resultados mais satisfatórios não deixando que se tornem meramente uma 

ação recreativa. 

Um fator que contribui para a integração dos recursos tecnológico nas 

escolas é o fácil acesso que os alunos têm a eles, tanto na escola, quanto no 

ambiente externo. Crianças e adolescentes passam grande parte do tempo em 

computadores, assim é necessário que os professores discutam com os alunos 

aspectos positivos e negativos em relação ao uso desses recursos ensinando-os a 

utilizarem melhor as tecnologias e visualizar os conteúdos ensinados em sala de 

aula de modo diferenciado (DIAS JÚNIOR; OLIVEIRA, 2012). 

Um bom recurso tecnológico a ser utilizado na escola e disponível no 

LINUX, é o Gimp. Segundo Paraná (2010) o Gimp é uma ferramenta de código 

aberto que permite criar e editar imagens. Entre outras utilidades o programa pode 

ser utilizado para produzir desenhos e pinturas, retoques em fotografias, editar e 

manipular imagens.  

O Dropbox é um recurso que pode auxiliar muito professores e alunos na 

produção coletiva de materiais ou compartilhamento dos mesmos. Freitas (2012) 

explica que o Dropbox é um serviço de armazenamento de arquivos na nuvem. 



Permite aos usuários criar uma pasta particular no computador acessar arquivos 

online, possibilita ainda compartilhar arquivos com outros usuários. O usuário pode 

acessar seus conteúdos mediante qualquer dispositivo conectado à rede. É uma 

ferramenta ideal para se trabalhar em equipe. O professor pode utilizá-la para 

armazenar arquivos em diversos formatos, podendo acessar em qualquer lugar que 

tenha internet sem precisar se preocupar em salvar em dispositivos móveis como 

pen drive, além da segurança que o armazenamento oferece no sentido de perda de 

arquivos. Outra vantagem é poder compartilhar arquivos com outras pessoas e 

poder trabalhar sobre um único documento compartilhado entre todos.  

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

A presente Produção Didático Pedagógica será implementada no Colégio 

Estadual Aníbal Khury, localizado no Município de Iretama pertencente ao Núcleo 

Regional de Educação de Campo Mourão da rede estadual do Paraná. Serão 

ofertadas 20 vagas para professores de Ciências dos anos finais do Ensino 

Fundamental e de Biologia do Ensino Médio, mediante inscrições prévias. 

A implementação será efetivada no primeiro semestre de 2014 em oito 

encontros semanais de 4 horas-aula de 50 minutos cada, totalizando trinta e duas 

horas-aulas. Esses encontros poderão ocorrer no dia da hora-atividade dos 

professores de Ciências e de Biologia ou aos sábados. 

Os participantes serão instrumentalizados a produzir materiais didáticos 

envolvendo a tecnologia e também utilizando recursos alternativos, possibilitando 

assim a reprodução dessas práticas em todo tipo de ambiente escolar, além do 

compartilhamento e armazenamento seguro de informações. Ressalta-se também 

que essas práticas ofertadas poderão servir de subsídios para que os professores 

possam posteriormente produzir materiais similares adaptando-os a outros sistemas 

orgânicos corpóreos. 

As atividades de produção de materiais didáticos de fácil acesso serão 

realizadas numa sala de aula. Utilizando materiais de fácil acesso, serão produzidos 

modelos do sistema urinário e jogos que auxiliem no ensino de Ciências e Biologia. 

Para a instrumentalização sobre a produção de materiais envolvendo 

recursos tecnológicos, serão produzidas animações utilizando o Movie Maker, 

recortes e redimensionamento de imagens no Gimp. Além disso, se dará suporte 



para o uso do programa Dropbox. Para o desenvolvimento dessas atividades será 

utilizado o laboratório de informática e computadores de uso pessoal.  

Em relação ao Dropbox os participantes serão instruídos a criar a conta, 

fazer download, upload e compartilhar arquivos. Para a produção de animações 

sobre o sistema urinário serão utilizadas fotos do modelo confeccionado na atividade 

anterior. Os professores receberão tutoriais a fim de facilitar o acompanhamento dos 

programas. 

 

BLOCO 1- PRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO ALTERNATIVO 

Atividade 01 

Tipo de atividade: Bingo do sistema urinário humano 

Duração: seis horas aulas. 

Objetivo: Confeccionar um bingo sobre o sistema urinário humano para ser utilizado 

em sala com os alunos. 

Descrição da atividade 

Materiais: Papel cartão, sulfite, tesoura, cola, livros didáticos, saquinho de tecido 

tamanho 15X20 cm aproximadamente, caneta, computador e impressora. 

Métodos: selecionar 25 palavras relacionadas ao sistema urinário humano e 

organizar em um quadro conforme exemplo a seguir. 

 

Quadro 1: seleção de 25 palavras relacionadas ao sistema urinário 

Rim Bexiga 
urinária 

Néfron Uretra 
Glândula 

supra renal 

Ureter Artéria renal Veia renal Cálculo renal Urina 

Ureia Cistite 
Cápsula 

glomerular 

Túbulo 
contorcido 

distal 

Músculo 
Esfíncter 
interno 

Cálice renal 
Filtrado 

glomerular 
Pelve renal Córtex renal Hemodiálise 

cápsula  
renal fibrosa 

Medula renal 
Pirâmide 

renal 
Trígono da 

bexiga 
Nefrite 

 

 

Fazer uma lista numerada de 1 a 25 com características que identifiquem 

cada palavra. 



1- Órgãos do sistema urinário que possuem forma de feijão, cor vermelha 

escura, localizados na parte posterior da cavidade abdominal. (rim) 

2- É um órgão muscular oco, elástico e funciona como um reservatório 

temporário para o armazenamento da urina. (bexiga urinária) 

3- É a unidade morfofuncional dos rins, funcionam como pequenos filtros. 

(néfron) 

4- Canal mediante o qual a urina é conduzida para o meio externo.  (uretra) 

5- Estrutura localizada no polo superior do rim. (glândula supra renal) 

6- Tubo que transporta a urina da pelve renal até à bexiga.  (ureter) 

7- Origina-se na parte abdominal da Aorta e leva sangue para os rins.  (artéria 

renal) 

8- Vaso sanguíneo que recolhe o sangue dos rins e o direciona para a veia cava 

inferior. (veia renal) 

9- Massa dura formada por pequenos cristais que se unem formando pedras que 

normalmente interrompem a passagem da urina. (cálculo renal) 

10- Líquido transparente, amarelado, formado nos rins e que transporta produtos 

residuais do metabolismo até ao exterior do organismo. (urina) 

11- Produto mais importante de excreção do nitrogênio pelo organismo humano, 

também utilizado como fertilizante. (ureia) 

12- Infecção na bexiga. (cistite) 

13-   Parte do néfron formada por uma membrana que circunda capilares 

sanguíneos. (capsula glomerular) 

14- Parte do túbulo renal que desemboca no túbulo coletor. (túbulo contorcido 

distal) 

15- Músculo presente na saída da bexiga urinária que se contrai 

involuntariamente, prevenindo o esvaziamento desta. (músculo esfíncter interno) 

16-  Estrutura em forma de taça que está em contato com as pirâmides renais e 

coleta a urina produzida. (cálice renal) 

17-  Parte do plasma sanguíneo que extravasa do glomérulo renal para a cápsula 

glomerular. (filtrado glomerular) 

18- Local onde é lançada a urina produzida pelo rim, sendo uma estrutura 

alargada imediatamente superior ao ureter. (pelve renal) 

19-  Porção renal localizada perifericamente nos rins. (córtex renal) 



20- Tratamento que permite remover as toxinas e o excesso de água do 

organismo quando os rins param de funcionar. (hemodiálise) 

21- Envoltório renal aderido ao tecido renal. (cápsula renal fibrosa) 

22- Porção central dos rins, nela se localiza as pirâmides renais. (medula renal) 

23-  Grupamento de estruturas localizadas na medula renal que tem formato de 

pirâmide. (pirâmide renal) 

24-  Localizado no interior da bexiga, limitado por três vértices: os pontos de 

entrada dos dois ureteres e o ponto de saída da uretra (trígono da bexiga) 

25-  Infecção nos néfrons. (nefrite) 

 

Fazer outro quadro com números de 1 a 25 para o sorteio. Recortar os 

números e colocar num saquinho.  

 

Quadro 2: números de 1 a 25 , que deverão ser recortados para o sorteio. 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

 
 

Para jogar, cada jogador constrói uma cartela de 4 linhas e 4 colunas, 

totalizando 16 células, conforme a exemplificada a seguir. Dentre as 25 palavras da 

figura 1 devem ser escolhidas 16 para preencher a cartela. Depois que cada jogador 

preencher, o jogo pode ser iniciado. 

 

Quadro 3: Exemplo de algumas palavras selecionadas para preencher 

uma cartela com 16 espaços. 

 

Urina Pelve renal 
Cápsula 

glomerular 
Nefrite 



Cistite Artéria renal Veia renal Ureia 

Rim Bexiga urinária Cálculo renal Uretra 

Trígono da bexiga Hemodiálise Néfron Córtex renal 

 
 

Uma pessoa fica com o saquinho de números, outra com a lista das 

características. A cada número sorteado, a pessoa lê a(s) característica(s) 

correspondente ao número. Os jogadores analisam se tem em sua cartela o nome 

correspondente e marca. Ganha aquele que preencher a cartela, primeiro. 

 

Atividade 02 

Tipo de atividade: Modelo didático do sistema urinário 

Duração: seis horas aulas. 

Objetivo: Produzir modelos permanentes do sistema urinário do corpo humano 

utilizando materiais de baixo custo. 

Descrição da atividade: 

Materiais: massa de modelar de diversas cores, cola para isopor, placa de isopor, 

papel filme e câmera fotográfica. 

Métodos: Utilizando massa de modelar produzir um modelo do sistema urinário 

humano, conforme modelo abaixo demonstrado. O passo a passo da construção 

deve ser fotografado para ser utilizado na atividade do próximo encontro. O modelo 

deve ser fixado em isopor a fim de facilitar o manuseio. Após a construção do 

modelo deverá ser confeccionado uma legenda das estruturas correspondentes 



 

 

BLOCO 2- PRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO UTILIZANDO A 

TECNOLOGIA  

Atividade 03 

Tipo de atividade: produção de Jogo: cara a cara do corpo humano 

Duração: oito horas aulas 

Objetivos:Confeccionar material a ser utilizado como recurso pedagógico. 

Adquirir familiaridade com o editor de imagens Gimp. 

Descrição da atividade 

Materiais: Papel sulfite, papel cartão, papel contátil, cola, tesoura, computador e 

impressora. 

Métodos: Pesquisar na Web 15 imagens de partes do sistema urinário, fazer 

recortes se necessário e salvar em uma pasta.  Redimensionar as imagens usando 

o programa Gimp deixando todas com tamanho 6 X 8 cm. Para montar um jogo 



imprimir duas cópias de cada imagem, colar sobre papel cartão e recortar formando 

pequenas peças com as figuras. As peças devem ser protegidas por papel contátil 

para maior durabilidade.  

Para jogar, deve ser organizadas duplas. Cada componente da dupla pega um 

conjunto de 15 cartas, sorteia uma das cartas e esconde. Depois precisam adivinhar 

qual é a carta sorteada pelo colega, para isso devem fazer perguntas onde o 

parceiro responda com sim ou não.  

 

Tutorial Gimp 

Existem várias versões do programa, vamos apresentar uma delas. Para 

baixar o gimp digite WWW.baixaki.com.br/download/gimp.html e clique em baixar. 

 

 

 

 

Depois que terminar de baixar vai aparecer uma janela, clique em instalar. 

 

http://www.baixaki.com.br/download/gimp.html


 

 

Aparecerá outra janela, clique novamente em instalar. 

 

 

 

A instalação iniciará, aguarde. 

 

 



Terminando a instalação clique em concluir. 

 

 

 

Abra o editor de imagens quando quiser trabalhar com ele. 

 

 

Quando você abre o GIMP pela primeira vez, ele oferece o modo 

tradicional de janelas divididas. Porém, basta acessar o menu Janelas > Modo 

Janela-Única para que o modo tela única seja ativado. 

 



Assim, é possível unir tudo, o que facilita a navegação entre as 

ferramentas do aplicativo e a janela de edição. 

 

 

 

Para abrir uma imagem, clique em arquivo, abrir. 

 

 

 

Ao iniciar o Gimp é importante que você já tenha deixado disponível, em 

uma pasta do seu computador, imagens com as quais pretende trabalhar. 

 



 

 

Clique na sua pasta de imagens e selecione a que pretende trabalhar, 

clique em abrir. A imagem aparecerá na tela. 

 

 

 

Cortar imagens 

Uma das maneiras mais práticas de cortar uma imagem no GIMP é 

usando a seleção retangular. Escolha a ferramenta de seleção retangular na janela 

de ferramentas, ou no menu "Ferramentas / Ferramentas de seleção / Seleção 

retangular". 

 



 

 

Selecione na imagem a área que quer recortar, clique com o botão 

esquerdo num canto, exemplo, o canto superior esquerdo da área que quer 

selecionar, arraste o mouse com o botão clicado até o canto oposto do retângulo 

que quer criar, solte o botão do mouse e a seleção está feita. Ao terminar de fazer a 

seleção é possível ajustar a posição de suas laterais clicando e arrastando com o 

mouse.  

 

 

 

Vá ao menu "Imagem / Cortar para a seleção" e sua imagem será 

cortada.Se ao cortar efetivamente não estiver satisfeito com o resultado basta 

desfazer a ação, no menu "Editar / Desfazer". 

 



 

 

Em seguida clique em arquivo, exportar como. 

 

 

 

Na janela que se abrir, selecione o formato jpg e clique em exportar. Sua 

imagem será salva na pasta. 

 

 



Se quiser isolar uma parte da figura por meio do seu contorno escolha a 

ferramenta de corte “tesoura inteligente”. Na barra com as ferramentas de escolha a 

opção “Ferramenta de Seleção com Tesoura”, como indicado na figura. 

 

 

 

Agora, você deverá inserir pontos em volta da figura que quer recortar, 

interligando-os em torno dela. O aplicativo fará o contorno da imagem 

automaticamente, baseando-se nas cores dela. Ao terminar o contorno da figura, 

voltando ao ponto inicial, é possível alterar a posição de cada um deles, clicando 

sobre as bolinhas que acabou de inserir. 

 

 

 

Depois que fizer todos os ajustes finais, basta clicar dentro da figura para 

selecioná-la, permitindo copiá-la, recortá-la ou realizar qualquer outra edição com 

ela. 



 

 

 

Recorte a imagem e abra nova janela clicando em arquivo, nova. 

 

 

 

Cole a imagem e exporte como jpg. Você terá uma nova imagem. A 

qualidade do corte depende da paciência em contornar a imagem para recortar. 

 

 

 



Redimensionar imagem 

Para redimensionar a imagem abra-a no GIMP, vá ao menu 

Imagem,"Redimensionar imagem". Uma nova janela se abre. 

 

 

 

Nessa janela você pode definir o novo tamanho desejado. Observe que 

há uma “corrente” do lado direito do ícone largura X altura. Essa corrente representa 

a união entre as duas, assim ao clicar para alterar a largura, automaticamente altera 

a altura. 

 

 

 

É preciso clicar nessa corrente para ela se abrir, deixando as duas 

dimensões independentes. Ao lado da corrente há um retângulo indicando os pixels 



(px), clique sobre ele e altere para cm. Depois tente definir o tamanho 6 X 8, ou o 

mais aproximado possível. 

 

 

 

Quando terminar de definir, clique em redimensionar e salve o arquivo. 

 

INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA O USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Atividade 04 

Tipo de atividade: produção de Stop Motion 

Duração: oito horas aulas. 

Objetivo: Desenvolver familiaridade de forma adequada com o uso do Movie Maker 

para produção de Stop Motion. 

Encaminhamento: Inicialmente será apresentado o programa Movie Maker aos 

participantes, depois utilizando as imagens do sistema montado na aula anterior, 

devem produzir um Stop Motion. Ao final cada grupo apresenta sua produção para 

os demais participantes. 

 

Tutorial para produzir um Stop Motion no Movie Maker. 

Primeiramente baixe o programa. Acessando o link:  

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-live/movie-maker#t1=overview e clique 

em “Baixe agora” para fazer o download. 

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-live/movie-maker#t1=overview


 

 

Depois, siga as instruções na tela para instalar o programa em seu 

computador. Após todo processo de instalação, ao abrir o programa, aparecerá uma 

tela semelhante à que se encontra abaixo. 

 

 

 

Clique no centro da tela onde está escrito: “Clique aqui para procurar 

vídeos e fotos”, e importe imagens para começar a edição. Na janela que se abre, 

marque a imagens que desejar e clique em abrir. 

 

 



 

Após a seleção das imagens, a tela deverá ficar assim : 

 

 

 

Caso queira adicionar outras imagens, basta clicar em início na barra de 

ferramentas e depois em “Adicionar vídeos e fotos” no canto superior da tela 

principal e selecionar as desejadas. 

 

 

 

Para editar o tempo de aparição cada imagem, clique em “Editar”  na 

barra de ferramentas, no canto superior da tela. Observe uma caixa em que se lê 

“Duração”, lá você poderá alterar o tempo de aparição da imagem selecionada. 

 



 

 

Para adicionar efeitos, clique em “Efeitos Visuais” na barra de 

ferramentas. Aparecerão diversos tipos de efeitos que você poderá aplicar em suas 

imagens. As aplicações podem ser feitas em uma imagem ou em todas ao mesmo 

tempo.  

 

 

 

Para adicionar efeitos de transição (efeitos que aparecerão no começo da 

aparição da sua imagem), clique em “Animações” na barra de ferramentas 

selecionar o efeito desejado para iniciar a apresentação de cada imagem. Para casa 

transição existe um tempo de duração que você poderá alterar se necessário. É 

possível também alterar a maneira que a imagem aparecerá na tela, em 



“Panorâmica e Zoom” e você pode escolher em aplicar o efeito de transição em 

todas as imagens ou somente na selecionada. 

 

 

 

Para adicionar legendas à sua animação clique em “Início” e depois em 

“Legendas”. Uma aba de edição abrirá e você poderá editar sua legenda 

selecionando o efeito de transição, tipo de fonte e tamanho da legenda. Ao criar 

legendas observe o tempo de duração sincronizando-o com a animação.  

 

 

 



Para adicionar um título clique em “Início” na barra de ferramentas e 

depois em “Título”. Outra aba abrirá em que você poderá editar o seu texto de título, 

com efeito de transição e tempo de duração e hora de início. 

 

 

 

Para a opção “Créditos” existem opções como “Local” e “Diretor”, e você 

seguirá as mesmas instruções que foram usadas para criar o título.  

 

 

 

Para adicionar músicas basta clicar em início em seguida “Adicionar uma 

música” e selecionar a que desejar. Abrirá uma aba, em que você pode editar a 



música da maneira que o sua animação necessite. Se preferir pode narrar a 

apresentação clicando em “narrar gravação”. 

 

 

 

Para ver como ficou seu Stop Motion, clique no ícone logo abaixo da 

imagem, onde está escrito “Reproduzir (Espaço). Enquanto a barra destacada vai 

percorrendo as imagens, você pode ver todos os efeitos que colocou em cada 

imagem. 

 

 

Enquanto estiver trabalhando em sua animação, vá salvando 

normalmente como se fosse um arquivo qualquer, clicando em salvar projeto. Se 

você resolver parar, é só fechar o arquivo. Quando resolver continuar, seu trabalho 

estará como o deixou. Ao terminar o Stop Motion, você deve salvá-lo clicando em 

salvar filme. Não se esqueça de escolher o formato desejado. 



 

Atividade 5 

Tipo de atividade: Utilização do serviço de armazenamento de dados no programa 

Dropbox; 

Duração: quatro horas aulas 

Objetivos: Criar conta no Dropbox. 

Salvar, copiar, arrastar e compartilhar arquivos na pasta do Dropbox. 

Possibilitar  a interação social. 

Encaminhamento: Será apresentado o programa falando sobre seu histórico, seu 

criador e sua utilidade. Em seguida cada professor deve criar uma conta, salvar 

arquivos e compartilhar com outros participantes. A fim de reforçar o trabalho 

presencial cada um receberá um tutorial para consulta posterior se necessário. 

 

Tutorial para criar conta e instalar o Dropbox 

Acesse a página de cadastro em https://www.dropbox.com/register 

preencha os campos com os seus dados e clique em criar conta. 

 

   

  

 

Selecione a primeira opção. Ela é gratuita e disponibiliza 2 GB de 

memória para salvar seus textos e imagens. 

 

https://www.dropbox.com/register


 

 

Agora que você já tem uma conta, faça o Download do Dropbox e instale-

o em seu computador. 

Automaticamente o arquivo Dropbox vai ser baixado para o seu 

computador. 

   

 

 

Em seguida instale o programa 

Quando o download completar, ele vai abrir a janela do Dropbox. Nela você vai 

colocar o seu cadastro e clicar em “acesse sua conta”. 

 



 

  

Após fazer o login, o programa abrirá uma pasta. Coloque os arquivos 

que quiser nesta pasta - devem ter menos que 2GB juntos - e eles ficarão salvo na 

nuvem. 

Para adicionar arquivos à pasta, basta utilizar os comandos “Ctrl+C” e 

“Ctrl+V”, ou arrastar os arquivos para dentro da pasta. Todos os arquivos serão 

automaticamente sincronizados com um upload automático e salvos também na sua 

pasta on-line. 

   

 

 

Para fechar a pasta clique em seu nome, em seguida, em sair. 



    

 

 

Para abrir a pasta do Dropbox no seu computador, clique no ícone do 

programa.Além do ícone que fica no desktop, você pode acessar os seus arquivos 

salvos na caixinha azul ao lado do relógio. Clicando nela você pode visualizar os 

documentos que estão salvos. 

 

    



 

Para compartilhar arquivos, basta convidar uma pessoa que lhe tenha 

fornecido previamente seu endereço e-mail. Clicar sobre o ícone compartilhar pasta. 

 

 

   

Abrirá a janela a seguir. Escolha se quer compartilhar uma pasta nova ou 

já existente e clique em “seguinte”. 

 

 

 



Na caixa de diálogo, digite o endereço e-mail de seu convidado e clique 

em compartilhar pasta. 

 

 

Você pode também compartilhar o link da pasta clicando sobre ela, em 

seguida sobre compartilhar link. 

 

 

Da mesma forma que no computador, você também pode criar um link 

público de um arquivo a partir da sua pasta on-line, no site do Dropbox. Clique sobre 

o ícone links ao lado esquerdo superior da tela, configure a visibilidade e envie. 



 

 

 

Sua pasta do Dropbox pode ser acessada de qualquer lugar que tenha 

internet, seja por um navegador, com a sua pasta online, ou em outros dispositivos, 

que o tenham instalado. Para baixar os arquivos em outro computador, acesse o site 

do Dropbox e faça login em sua conta. Caso você esteja com um dispositivo que não 

tem o programa instalado, você pode acessar o site do e fazer upload de arquivos 

para a sua pasta on-line. Esses arquivos estarão disponíveis para download em 

qualquer lugar.  
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