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Resumo 

 

A elaboração desta unidade aborda o uso e 
conhecimento das tecnologias educacionais, 
destinada aos diretores e equipe pedagógica, com o 
objetivo de contribuir no desenvolvimento da 
autonomia da escola e da gestão democrática, 
inteirando-se  das novas tecnologias a serviço da 
educação. 
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Esta Produção Didática Pedagógica faz parte de atividades previstas no 

Programa de Desenvolvimento Educacional de 2014 que na sua estrutura 

organizacional, contempla atividades e tem por objetivo subsidiar a Implementação do 

Projeto Pedagógico “O Uso de Tecnologias na Gestão Escolar”, realizada no Centro 

Estadual de Educação Profissional de Curitiba, e constitui um aprofundamento sobre o 

uso de tecnologias educacionais a disposição da equipe de gestão, funcionários 

administrativos e equipe pedagógica. 

O desejo de investigar e conhecer o uso de recursos tecnológicos, numa 

proposta de formação integrada, motivou a pesquisa com objetivo de resolver questões 

relevantes do cotidiano escolar, refletir sobre um novo olhar no desenvolvimento de 

atividades pedagógicas de intervenção. De acordo com Alarcão (2011, p.52) esse tipo 

de metodologia de intervenção cientificamente apoiada e desenrola-se segundo ciclos 

de planificação, ação, observação, reflexão. 

Essa pesquisa é do tipo de pesquisa-ação que procurou intervir na prática de 

modo inovador, durante o próprio processo educacional. 

Segundo Thiollent (2008) a pesquisa ação é: 

(...) um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e        realizada em estreita associação com uma 
ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual 
os pesquisadores e os representativos da situação ou 
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo (THIOLLENT, 2008, p.16) 
 

Diante desse quadro, fui impulsionada a tornar-me uma pesquisadora sobre a 

temática, visando discutir e refletir acerca das ações interventivas na organização 

curricular, valorizando as metodologias, conteúdos e a interdisciplinaridade. 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
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As constantes inovações sociais e tecnológicas produzidas pelo homem, no 

decorrer da história, faz com que a necessidade de qualificação dos profissionais que 

atuam no setor da educação seja premente, de forma a acompanhar os desafios da 

sociedade contemporânea. 

Neste contexto a formação do gestor escolar, no uso das TIC’s na educação, 

poderá transformar sua práxis enquanto administrador, de modo a vivenciar, além de 

desenvolver novas propostas de gestão utilizando os recursos tecnológicos no espaço 

escolar, permeada por uma abordagem teórica que pode resultar numa aprendizagem 

mais significativa, contribuindo para a interdisciplinaridade.      

A escola deve fazer uma profunda reflexão sobre o uso de novas tecnologias, 

utilizando-as, não como um fim, mas como uma ferramenta a mais nas práticas 

pedagógicas, de modo que o ensino-aprendizagem aconteça com maior qualidade. 

A educação tendo como apoio o uso das TIC’s exige novas habilidades, dos 

gestores e professores, utilizando métodos incorporados à realidade do ambiente 

escolar, para que as inovações não se tornem um problema, no cotidiano 

administrativo. 

Os recursos utilizados para contribuir para uma aprendizagem significativa são: 

TV multimídia, máquina fotográfica, retroprojetor, giz, quadro branco, lousa digital, 

aparelho de som, computadores do Paraná Digital (PRD) e do MEC/PROINFO, projetor 

de slides, pendrive, tablete, entre outros. 

Diante deste novo paradigma na educação, é premente que a formação 

continuada do gestor escolar aconteça, antes que esses recursos se tornem 

ultrapassados. 

“O único tipo correto de pedagogia é aquele que segue em 
avanço relativamente ao desenvolvimento e o guia; devem ter por 
objetivo não as funções maduras, mas as funções em vias de 
maturação” (VYGOSTSKY, 2002, p.73). 

 

Boa leitura!  

INTRODUÇÃO 
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No espaço escolar da atualidade, o uso de tecnologias, em especial o 

computador, serve de apoio para as atividades de cunho pedagógico e administrativo. 

A implantação da Secretaria de Estado da Educação do Paraná do SEREWEB 

nas escolas da rede pública, utilizando a intranet, favorece e agiliza informações de 

todo cotidiano escolar.  

O setor administrativo foi o primeiro a utilizar o computador, para facilitar as 

atividades administrativas, como: boletim online, fichas individuais dos alunos, ofícios, 

processos, folha ponto de funcionários, biblioteca, fundo rotativo e etc. na sequência o 

corpo docente, passou a utilizar o computador na elaboração de aulas, projetos e 

provas. 

 O estado do Paraná disponibilizou recursos tecnológicos para as escolas 

estaduais, dentre eles, TV Multimídia, laboratórios com computadores do Paraná Digital 

– (PRD), e PROINFO, para que o uso das TIC’s seja eficiente no processo de ensino-

aprendizagem e que estes recursos possam colaborar com o professor através de uma 

aula dinâmica é necessário que os gestores escolares estejam qualificados quanto ao 

uso das TIC’s visando motivar os professores quanto ao uso dos mesmos.   

  Através do conhecimento teórico na literatura pertinente da área, e os 

conhecimentos adquiridos na trajetória dos teóricos, permitirá responder quanto ao 

desenvolvimento da práxis educacional presentes na constante transformação de 

nossa sociedade, buscando responder aos anseios e procedimentos que são 

necessários em como, saber: como administrar o uso das ferramentas tecnológicas na 

educação de forma a gerir o uso das mesmas?              

 O ato de educar através do uso de recursos tecnológicos implica no 

conhecimento das tecnologias que estão incorporadas na educação, o que exige do 

professor o preparo e a qualificação para o uso adequado dos recursos tecnológicos e 

dos gestores planejamento quanto ao método do uso adequado à realidade da escola, 

de forma que contribuam na aprendizagem significativa do educando. Do contrário 

essas mesmas inovações poderão se tornar um problema que dificultarão as práticas 

pedagógicas.  

3 



 As escolas já utilizam alguns recursos, dentre eles: quadro branco, giz, 

retroprojetor, projetor de slides, TV Multimídia, máquina fotográfica, data show, 

computadores do Paraná Digital (PRD) e MEC/PROINFO, máquina fotográfica, etc., 

mas devido ao mau preparo dos profissionais ou ainda a falta de preparo, esses 

recursos nem sempre são utilizados ou utilizados de forma inadequada, influenciando 

negativamente na efetiva qualidade do ensino.  

  Alguns fatores acabam sendo preponderantes e que prejudicam a formação 

continuada desses profissionais, dentre eles podemos destacar: motivação necessária 

para conhecimentos de novos recursos de aprendizagem, disponibilidade tempo e 

acesso aos locais de curso, receio de mudanças, desconhecimento do uso adequado 

dessas tecnologias.   

 Desta forma torna-se imprescindível, que ocorra uma formação continuada, 

especialmente ao gestor escolar, de forma a programar e qualificar o uso correto e 

adequado das TIC’s, diante de suas necessidades específicas às quais se destacam:  

...conhecimento das implicações sociais e éticas das 
tecnologias; capacidade de uso do computador e do 
software utilitário; capacidade de uso das tecnologias da 
informação e da comunicação em situações de ensino-
aprendizagem. Brito e Purificação (2006, p. 8). 

 A presença no mundo atual de vastos recursos digitais e eletrônicos faz com que 

a sociedade priorize interesses, e formas de aprendizagem das pessoas “... encontra-

se em um processo de transição na busca de uma civilização mais harmoniosa...” 

segundo Brito e Purificação (2006, p.20). 

 A escola dentro desse contexto encontra dificuldades em organizar as novas 

aprendizagens, através de seus conteúdos curriculares, espaços em salas de aulas, e 

livros didáticos, porque ela “... ainda se encontra calcada no paradigma edificado por 

procedimentos dedutivos e lineares, desconhecendo o substrato tecnológico do mundo 

contemporâneo.” Brito e Purificação (2006, p. 8). 

 Pensar uma formação adequada no ato de aprender e no uso dos modernos 

aparatos tecnológicos que caminhe “na direção de uma realidade que seja boa para 

todos capazes de produzir e constituir laços institucionais afetivos e sociais” (Nunes, 

2003, p. 4), de forma que conduza à autonomia e a emancipação.   
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 Paulo Freire, ao falar da autonomia destaca que, "formar é muito mais do que 

puramente treinar o educando no desempenho de destrezas" (1996, p.15).  

 A presença das novas tecnologias é um desafio na sociedade e na escola, para 

Moraes, “não é suficiente adquirir televisão, videocassetes, computadores, sem que 

haja uma mudança básica na postura do educador” (2000, p.132).  

 Pensar a formação do ser humano e a construção de novas relações 

interpessoais, utilizando a tecnologia no âmbito escolar, como um meio e não fim, 

criando espaços de discussão das questões educacionais. 

 O seu simples uso no espaço escolar não garante mudanças e ou rupturas nas 

formas tradicionais de ensino e aprendizagem Brito e Purificação (2006).  

 O gestor escolar é antes professor, depois administrador, sendo a formação do 

professor uma das preocupações dos sistemas educacionais e constitui-se segundo 

Nóvoa num “eixo estratégico fundamental” (1991, p. 68) para o desenvolvimento de 

homens e organizações.   

 O ato de educar significa alimentar, criar, fazer sair, “é a prática mais humana, 

considerando-se a profundidade e a amplitude de sua influência na existência dos 

homens” Gadotti (2001, p. 11).   

 Em razão das transformações sociais, a educação formal, não consegue atender 

as necessidades das pessoas em associar a teoria e a prática de formação nos 

diferentes níveis de ensino, recorrendo à formação dos fundamentos científicos e 

tecnológicos dos processos educacionais.  

 De acordo com os autores: Behrens (1996) Brito e Purificação (2006), Nóvoa 

(1991), Almeida (2002, 2005), a formação do professor não deve ser concebida como 

algo acabado tendo em vista que há um conjunto de atividades que ocorre geralmente 

após a formação inicial e têm como objetivo o desenvolvimento do conhecimento, de 

competências. É um processo que não se desenvolve a margem dos projetos das 

escolas, ao contrário, se apoia a implementação desses.  

 Estar em formação é considerar “... a valorização das formações informais, desde 

os processos de auto formações até ao investimento educativo das situações 
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profissionais e a articulação com os projetos educativos da escola...” Nóvoa (1991, p. 

70) implica, que não se ignore a forma como ocorre a aprendizagem, suas 

necessidades, motivações e pesquisas acerca métodos inovadores.  

 A formação representa um desafio à pedagogia tradicional, porque significa um 

processo de ensino e aprendizagem, que se desenvolve ao longo da carreira 

profissional, podendo se prolongar por toda uma vida, encorajando o processo de 

reconstrução de novas práticas pedagógicas.  

 Embora os cursos de formação continuada estejam sendo efetivados, e sejam 

extremamente importantes e necessários ao desenvolvimento de novas metodologias, 

nem sempre são suficientes em termos de propiciar mudanças reais no contexto da 

prática docente.   

 A atual estrutura curricular, embasada na racionalidade técnica, revela que a 

dificuldade do professor é reconstruir a sua práxis, tendo em vista que nem sempre ele 

está atuando em sala de aula, portanto alheio à orientação e utilização das novas 

tecnologias.   

 Para o gestor escolar atuar com eficiência na gestão e uso dos recursos 

tecnológicos é necessário, além da formação continuada para os profissionais da 

educação, uma formação específica,   

                                          ...Evidencia-se a importância de se desenvolver programas 
de formação voltados para as especificidades do trabalho 
dos gestores, alicerçados na articulação entre as dimensões 
administrativas e pedagógicas, na integração entre 
tecnologias e metodologias de formação, tendo as 
tecnologias como artefatos que favorecem os encontros 
entre pessoas, valores, concepções, práticas e emoções 
(ALMEIDA, 2005).   

 É necessário, que o gestor seja formado para perceber as diversas redes que 

compõem o conhecimento, é um processo que envolve muito mais do que “controlar” o 

uso e o acesso às tecnologias disponíveis, já que na formação, ele também aprende a 

buscar os caminhos possíveis para desempenhar o seu papel.  
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 O papel de gestor escolar requer comprometimento, liderança, capacidade 

administrativa, sobretudo, ações permeadas pela liberdade, autonomia, 

responsabilidade e atitudes democráticas.    

 A formação dos profissionais que atuam na rede pública do Estado do Paraná é 

ofertada pela Secretaria de Estado da Educação - (SEED) gerenciada por meio da 

Diretoria de Tecnologia Educacional – (DITEC), desde o ano de 1998, a demanda de 

recursos bem como as diretrizes que a norteiam.  

 A DITEC, além de “propiciar a capacitação de recursos humanos da rede estadual 

na utilização da informática educativa”, especificamente a professores e técnicos das 

escolas, tem entre seus objetivos, prestar assessoria pedagógica a quem atua na 

educação, e que se propõem a utilizar nos espaços educativos os recursos 

tecnológicos disponíveis com vistas a ampliar a aprendizagem de seus estudantes.  

 Para Moran, tecnologias são “os meios, o apoio, as ferramentas” (2003, p. 153) e 

também a forma de como os organizamos em salas, em grupos ou noutros espaços 

que podemos utilizar para que haja aprendizagem.   

 Segundo este mesmo autor dentre as tecnologias importantes à gestão e à 

aprendizagem estão o giz, a forma de olhar, gesticular, falar com os outros, o livro, a 

revista, o jornal, o gravador, o retroprojetor, a televisão, o vídeo, que não tem sido 

utilizado adequadamente no processo formativo para dinamizar o ensino e 

aprendizagem dos estudantes do século XXI.  

 Por não poder separar o administrativo do pedagógico, percebe-se forte 

movimento no sentido de que esteja presente de forma integrada em todos os 

ambientes.   

 Para fazer a gestão escolar, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 

conta com o SEREWEB.      

 A intranet é utilizada pelos envolvidos no processo educativo, através do código 

de acesso dos usuários de diferentes níveis.  

 A comunicação de todos os integrantes da comunidade escolar é viabilizada pela 

intranet que distribui informações, integrando o administrativo com o pedagógico.  
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 Para a definição do uso ou não dos recursos tecnológicos, cada escola conta com 

o seu Projeto Político Pedagógico - (PPP) que define detalhadamente de que forma se 

estrutura o desenvolvimento da atividade docente.  

Pensar a qualidade do ensino é entender que:    

“o que acaba prevalecendo é aquele que reforça uma 
concepção tradicional e conversadora da educação, cuja 
qualidade é considerada passível de ser medida pela 
quantidade de informações exibida pelos sujeitos 
presumivelmente educados.” Paro (2007, p.20).    

 Outro ponto a ser considerado é que os estabelecimentos apresentam estruturas 

físicas diferenciadas, além disso, a clientela atendida é diverso o que, pode interferir no 

processo de ensino e aprendizagem.   

 Desta forma, há teóricos que apontam a necessidade de haver princípios 

norteadores para que se implante a gestão das tecnologias em determinado espaço 

escolar bem como, se desenvolvam atividades adequadas a cada realidade.   
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Veja também os links: 

Título: Tecnologia: metodologia e educação em rede 

Disponível em:  

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13028 

Sinopse: 

 Animação demonstrando a transformação da educação com o uso das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC), mobilizando a aprendizagem colaborativa e possibilitando a superação das fronteiras das salas de aula e 

escolas, ampliando a abrangência da educação por meio das redes. 

 

Título: Tecnologia e Metodologia 

Disponível em: 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12887 

Sinopse: 

O vídeo oportuniza reflexão acerca do papel do professor na integração de mídias, uma vez que o papel do 

professor mediador vai além da instrumentalização do computador e dos recursos tecnológicos. 

 

 

 Com a difusão em redes das TIC’s e o acesso de informação global, as pessoas 

passam a conectar-se de forma mais rápida, e o surgimento das redes sociais acelera 

o processo de construção do conhecimento que deixa de ser individual para tornar-se 

coletivo. 

 Com base em VYGOSTKY, a interação social tem papel importante no 

desenvolvimento e o ser humano é constantemente alterado pelo ambiente social: 

Se o ambiente social é entendido provisoriamente como um 
conjunto de relacionamento humano, a extraordinária 
plasticidade do ambiente social, que o torna muito próximo 
da mais flexível de todas as ferramentas da educação, 
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parece inteiramente compreensível (VIGOSTKY, 1997, 
p.54). 

 Nessa perspectiva, podemos considerar que o uso das TIC’s e suas formas de 

interação, faz surgir um novo ambiente social, e a incorporação na Educação, cria 

ambientes de aprendizagem, favorecendo a interdisciplinaridade, através do processo 

colaborativo entre os sujeitos, fazendo o professor sair de sua zona de conforto, 

rompendo paradigmas na sua prática docente. 

 Conforme Nóvoa (1998), a prática pedagógica dos professores está relacionada, 

entre outros aspectos, com gestos, rotinas, e comportamentos com as quais se 

identificaram. 

 O uso das TIC’s como recurso pedagógico, não configura uma metodologia 

formativa. 

Decerto, não há milagres educacionais por conta da 
aplicação desta ou daquela teoria. No entanto, para um 
profissional que deseja que seu fazer pedagógico se 
aproxime das necessidades educacionais de seus alunos 
– caminhar no sentido da compreensão de sua sala de 
aula (presencial ou virtual), lançar um olhar com foco 
sobre suas práticas pedagógicas e sobre a 
aprendizagem- faz muita diferença (VASQUEZ, 2009, 
p.18). 
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Para a elaboração desta produção didática, utilizou-se o encaminhamento 

metodológico e os pressupostos da pesquisa-ação. 

A pesquisa-ação no âmbito escolar revelou-se um instrumento eficiente na 

transformação da prática educacional pedagógica, e a aplicação ocorre em qualquer 

ambiente, envolvendo pessoas, com o objetivo de melhorar a prática profissional. 

Pelo seu aspecto natural e desenvolvido para diferentes aplicações, é 

considerada uma forma de investiga-ação, e se adequa a prática e objetivos dos 

participantes. 

Características da pesquisa-ação: situacional – a preocupação é resolver 

problemas específicos, colaborativa – a sua especificidade é o trabalho em conjunto 

dos pesquisadores, participativa – os participantes se envolvem de forma direta ou 

indireta, auto-avaliativa – o objetivo é melhorar a prática através de constantes 

avaliações. 

De acordo com Elliot (1991, p.69): “o estudo de uma situação social com vistas a 

melhorar a qualidade da ação dentro dela”. 

 

 

 

 

 

Para a implantação de um projeto de pesquisa, é necessário realizar um 

levantamento da equipe de gestão escolar (Diretores, Pedagogos e Conselho Escolar), 

de forma que todos os envolvidos possam se manifestar quanto ao grau de 

envolvimento em atividades de inovação e implantação do uso das TIC’s, como 

ferramentas na construção do conhecimento, suas dificuldades, conhecimento e 

interesse do aprofundamento teórico de forma a quebrar paradigmas de práticas 

pedagógicas, ousando novas possibilidades.  
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Para desenvolver uma pesquisa faz-se necessário uma análise de métodos de 

aplicação de instrumentos, com a finalidade de observação do objeto em estudo no 

sentido de esclarecer situações do cotidiano do Gestor, Equipe Pedagógica. 

Como instrumento de pesquisa foi elaborado questionários: questionário (1) com 

múltiplas escolhas, questionário (2) onde o participante assinala o grau de 

concordância a respeito do conteúdo proposto (Escala Likert), e por último questões 

descritivas (Anexo 1 e 2), visando colher registro de estratégias metodológicas quanto 

ao uso de tecnologias no âmbito escolar. 

 
 

 
 

A proposta da presente Produção Didática, é a de instrumentalizar a equipe de 

gestão da escola, a partir da utilização das TIC’s, com uma metodologia própria e 

incorporar na sua prática as atitudes necessárias para produzir a transformação do 

espaço escolar, ao gerenciar os recursos tecnológicos, através de uma visão 

pedagógica inovadora, colocando o uso das tecnologias no processo de aprendizagem. 

O fazer pedagógico com tecnologias, exige o conhecimento e a identificação das 

ferramentas tecnológicas, inovando o sistema tradicional, buscando a formação de 

indivíduos participativos, aos promover o equilíbrio no uso da informação, enriquecida 

pela variedade de saberes, possibilitando inúmeras formas de aprendizagens 

significativas. 

De acordo com Moran (2007), antes mesmo de a criança chegar à escola, ela já 

passou por processos de educação familiar oriundo da mídia eletrônica. 

Diante deste fato, a necessidade da transformação do ambiente escolar, com o 

uso de processos didáticos tecnológicos, como um meio e não um fim, de 

conhecimentos sistematizados, desenvolvendo dinâmicas colaborativas, propondo 

novas formas de agir. 

Com esta postura e a partir desta prática o gestor produzirá a transformação da 

produção do conhecimento, abrindo oportunidades para que professores e equipe 

pedagógica possam de forma colaborativa diversificar conteúdos e metodologias, 

utilizando-se das TIC’s para dinamizar a construção do conhecimento.  
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Enfim, esta produção pretende despertar nos gestores que são os principais 

agentes articuladores, a necessidade do conhecimento para o uso das TIC’s, na 

implementação de uma prática pedagógica voltada a elaboração, criação e 

reestruturação de sua práxis e administrar com eficiência os recursos de produção do 

saber, para poder enfrentar as transformações sociais com vistas ao desenvolvimento 

de uma sociedade contemporânea, enriquecida pela variedade de saberes e 

experiências, enfatizando um novo olhar e uma nova forma de agir, num processo de 

construção do saber. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - SUJEITOS DA PESQUISA – EQUIPE DE GESTÃO E PEDAGOGO 
 
 
INSTRUÇÕES: 
 
 Leia atentamente as questões. 
 As perguntas devem ser respondidas de forma detalhada. 
 
 
QUESTIONÁRIO 1 - SUJEITOS DA PESQUISA – EQUIPE DE GESTÃO E PEDAGOGO 
 
COLÉGIO: ________________________________________________________________ 
 
DIREÇÃO: ________________________________________________________________ 
 
DIREÇÃO AUXILIAR: _______________________________________________________ 
 
PEDAGOGO: ______________________________________________________________ 
 
 
 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
 
Município: _____________________________________________________ 
 
NRE: _________________________________________________________ 
 
Sexo: M (  ) F (  ) 
 
Formação: ______________________________________________________ 
 
 

 

Neste questionário, gostaria que tentasse avaliar o seu nível de competência no que diz respeito à 

utilização das TIC’s neste momento, assinale quantas opções forem necessárias: 

Endereço de email:  
 

 

 
Onde tem acesso ao computador?  
 
(   ) em casa 
 
(   ) no colégio 
 
(   ) em casa de amigos  
 
(   ) em outros locais 
 
(   ) não tenho computador 
 
(   ) tenho computador 
 
(   ) tenho computador portátil 
 
Tem acesso ao email fora do ambiente do trabalho? 
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(   ) sim     (   ) não 
 
Tem dificuldades do acesso à internet fora do ambiente a que está habituado? 
 
(   ) sim   (   ) não 
 
Indique programas de computador e da internet que tem experiência: 
 
(   ) correio eletrônico 
 
(   ) processador de texto 
 
(   ) software de pesquisa na internet 
 
(   ) editor gráfico (tratamento de imagem) 
 
(   ) editor Java 
 
(   ) scanners gráficos 
 
(   ) programas FTP 
 
Indique tipos de computadores que possui experiência: 
 
(   ) PC com Linux 
 
(   ) PC com Windows 
 
(   ) Macintosh (apple) 
 
(   ) Portátil com Windows 
 
(   ) Outro:  

 

   
 
Em geral como classifica o seu nível de domínio de computadores? 
 
(   ) Principiante 
 
(   ) Pouco experiente 
 
(   ) Muito experiente 
 
 
 
 
QUESTIONÁRIO 2 - SUJEITOS DA PESQUISA – EQUIPE DE GESTÃO E PEDAGOGO 
 
 
Em relação á observação quanto ao conhecimento sobre o uso das TICs, assinale o seu grau de 
concordância ou discordância para cada uma das afirmações a seguir: 
 
LEGENDA: 
 
Concordo Totalmente = (CT) 
Concordo= (C) 
Indiferente= (I ) 
Discordo= (D ) 
Discordo Totalmente= (DT) 
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1. Contribui para mudança de atitudes. 
 
(   ) CT  (   ) C   (   ) I   (   ) D   (   ) DT 
 
2. Colabora na construção de atividades. 
 
(   ) CT  (   ) C   (   ) I   (   ) D   (   ) DT 
 
3. Incentiva a criatividade. 
 
(   ) CT  (   ) C   (   ) I   (   ) D   (   ) DT 
 
4. Cria novas possibilidades de ensino e experimentação. 
 
(   ) CT  (   ) C   (   ) I   (   ) D   (   ) DT 
 
5. Desenvolve o senso crítico. 
 
(   ) CT  (   ) C   (   ) I   (   ) D   (   ) DT 
 
6.  Promove subsídios para eliminar o caráter do ensino por transmissão. 
 
(   ) CT  (   ) C   (   ) I   (   ) D   (   ) DT 
 
7. Oferece suporte a equipe administrativa em suas tarefas. 
 
(   ) CT  (   ) C   (   ) I   (   ) D   (   ) DT 
 
8. Desenvolve a reflexão dialética entre teoria e prática. 
 
(   ) CT  (   ) C   (   ) I   (   ) D   (   ) DT 
 
9. Provoca mudanças de atitude. 
 
(   ) CT  (   ) C   (   ) I   (   ) D   (   ) DT 
 
10. O uso do computador estimulam os jovens a realizarem as atividades de sala de aula. 
 
(   ) CT  (   ) C   (   ) I   (   ) D   (   ) DT 
 
 
11. O docente com o uso das TC’s torna-se mediador de aprendizagem. 
(   ) CT  (   ) C   (   ) I   (   ) D   (   ) DT 
 
 
12. O uso do computador desenvolve o trabalho colaborativo.  
(   ) CT  (   ) C   (   ) I   (   ) D   (   ) DT 
 
 
13. Permite aquisição de novos conhecimentos. 
(   ) CT  (   ) C   (   ) I   (   ) D   (   ) DT 
 
 
14. O uso das TIC’s promove a integração da equipe escolar. 
(   ) CT  (   ) C   (   ) I   (   ) D   (   ) DT 
 
 
15. O uso do computador desenvolve a autonomia do aluno.  
(   ) CT  (   ) C   (   ) I   (   ) D   (   ) DT 
 
 
16. Contribui na colaboração de valores como a colaboração e a solidariedade. 
(   ) CT  (   ) C   (   ) I   (   ) D   (   ) DT 
 
 
17. Organiza rotinas e o processo de ensino.  
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(   ) CT  (   ) C   (   ) I   (   ) D   (   ) DT 
 
 
18. Torna a aprendizagem mais significativa. 
 
(   ) CT  (   ) C   (   ) I   (   ) D   (   ) DT 
 
 
19. Viabiliza a descentralização do poder. 
 
(   ) CT  (   ) C   (   ) I   (   ) D   (   ) DT 
 
 
 
20. Promove o desenvolvimento de pesquisas científicas. 
 
(   ) CT  (   ) C   (   ) I   (   ) D   (   ) DT 
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ANEXO 2 -  
 
O USO DO COMPUTADOR COMO FERRAMENTA NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 
 
1. Como ocorre a integração (mediação) entre os recursos tecnológicos, e a ação docente? 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
2.O uso de metodologias inovadoras  dinamizam  o processo de ensino aprendizagem? 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
3. De que forma o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) moderniza os encaminhamentos 
relativos ao trabalho pedagógico? 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
4.Como você troca materiais e  informações com seus colegas em busca de novas abordagens pedagógicas? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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