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Resumo 

As atividades propostas nesta produção 
didático-pedagógica, a serem desenvolvidas 
no Colégio Estadual Jardim Europa, durante 
a implementação do projeto de intervenção 
com o tema central Mídias Tecnológicas no 
Ensino Médio Integrado (Softwares e 
Ferramentas da Internet), visa proporcionar 
atividades principalmente aos docentes da 
base nacional comum, objetivando 
demonstrar as mídias tecnológicas como 
ferramenta possível no desenvolvimento de 
atividades que proporcione melhorias no 
processo educacional. A implementação 
será realizada em 08 encontros de 04 
horas, através de oficinas direcionadas para 
o acesso, utilização e produção de 
atividades que possam auxiliar 
metodologias, consequentemente 
despertando o interesse em novas práticas 
didáticas, como atrativos para enriquecer o 
processo de ensino e de aprendizagem.  

Palavras-chave Tecnologia; Escola Pública; Ensino Médio 
Integrado; Formação crítica. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mundo modernizou-se. O uso do raciocínio humano tem garantido um 

processo crescente de inovações. A globalização impõe novos modelos de 

sociedade com o avanço das tecnologias digitais de comunicação e informação. 

Consequentemente, um novo tipo de sociedade tecnológica é determinado, 

alterando as qualificações profissionais, a maneira como as pessoas vivem, 

trabalham, informam-se e se comunicam com outras pessoas e com todo o mundo.  

Por meio das tecnologias digitais Kenski (2012), afirma que é possível 

representar e processar qualquer tipo de informação quando diz que:  

 

Nos ambientes digitais, reúnem-se a computação (a informática e 
suas aplicações), as comunicações (transmissão e recepção de 
dados, imagens, sons etc.) e os mais diversos tipos, formas e 
suportes em que estão disponíveis os conteúdos (livros, filmes, fotos, 
músicas e textos). É possível articular telefones celulares, 
computadores, televisores, satélites etc. e, por eles, fazer circular as 
mais diferenciadas formas de informação. (KENSKI, 2012, p. 33). 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação, conhecidas como TIC’s, estão 

presentes no ambiente escolar, provocando o interesse em práticas que possibilitem 

novas mediações entre o professor, a compreensão dos conteúdos e informações 

mais realistas sobre o que está sendo ensinado.  

Assim, com a intencionalidade de propor uma intervenção pedagógica que 

venha a valorizar o uso das mídias tecnológicas enquanto ferramenta possível para 

também dinamizar o trabalho docente, produziu-se essa Unidade Didática. Nela se 

objetiva o trabalho com professores que, principalmente, atuam na base nacional 

comum nos cursos técnicos de modalidade integrada e outros professores, na 

expectativa de estabelecer um grupo de estudos que venha a conceituar a educação 

a partir de dois importantes referenciais, a saber, as categorias trabalho e tecnologia.  

Para tanto, essa Unidade Didática que possui como tema: Mídias 

Tecnológicas no Ensino Médio Integrado como ferramenta possível no processo 

educacional, objetiva valorizar essas mídias enquanto ferramenta que podem 

transformar a realidade da aula tradicionalmente trabalhada na atualidade, propondo 

para isso uma série de encontros teórico/práticos onde se espera, possam, todos os 



 
 

envolvidos, buscar alternativas de uso atraente e eficaz do aparato tecnológico hoje 

disponível ao campo educativo. 

Assim, com essa perspectiva, o trabalho a ser desenvolvido será através da 

realização de 08(oito) encontros, com duração de 04(quatro) horas cada, a serem 

realizados no Colégio Estadual Jardim Europa, no município de Toledo, Região 

Oeste do Estado do Paraná. 

Prioritariamente, o trabalho deverá ser desenvolvido junto com professores do 

respectivo colégio, em especial, com aqueles que atuam nas disciplinas da chamada 

base nacional comum no curso técnico em informática, ficando aberto também para 

a participação de outros docentes que se interessarem pela temática.  

Portanto, para subsidiar as discussões que se espera, atendam aos objetivos 

propostos para essa significativa etapa do programa, a saber, a intervenção 

pedagógica, se elaborou os encontros que serão descritos na sequencia dessa 

exposição que, em um momento anterior, preocupa-se em situar, historicamente, a 

escola campo de trabalho.  

 

HISTÓRICO DO COLÉGIO JARDIM EUROPA 

 

O Colégio Jardim Europa, situado no Bairro Jardim Europa, no Município de 

Toledo, foi criado em 1986. Inicialmente, utilizou conjuntamente com a Escola Anita 

Garibaldi o mesmo prédio e demais dependências, como pátios internos e quadra 

esportiva.  

Em 1996, com o aumento da demanda de alunos, construiu-se a nova 

unidade escolar do Colégio na Rua Monteiro Lobato nº 391 - Jardim Santa Clara IV, 

tendo como entidade mantenedora a Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 

Em 2004, o Colégio passou por uma reforma geral e algumas ampliações, 

atualmente sua área abrange 7.440 m², tendo 1.790,64 m² de área construída, 

168,94 m² de pátio, quadra de esportes totalizando 1.103,50 m², sendo que a quadra 

polivalente tem 720 m² e outra quadra com 383 m², e uma horta com 270 m².  

Atualmente, o Colégio Estadual Jardim Europa atende no período matutino, 

vespertino e noturno, sendo que conta aproximadamente com um número de 1390 

alunos distribuídos no Ensino Fundamental, Médio e Profissional. 
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 1° ENCONTRO  CARGA HORÁRIA: 04 HORAS 

 

TEMA: Primeiras aproximações – As mídias tecnológicas. 

 

OBJETIVO: 

 Apresentar o projeto de intervenção e a produção didático-pedagógica aos 

docentes participantes; 

 Aplicar um questionário investigativo, objetivando um levantamento de dados, 

quanto ao interesse e utilização de recursos tecnológicos em sala de aula; 

 Demonstrar conceitos básicos sobre Tecnologias de Informação e 

Comunicação e alguns recursos utilizados no ambiente educacional. 

 

METODOLOGIA: 

 Trabalho dialógico. Reunir todos os participantes no laboratório de informática 

e apresentar o projeto de intervenção pedagógica, demonstrando os objetivos, 

e como será executado através das propostas de atividades organizadas na 

unidade didática; 

 Organizar uma dinâmica de trabalho que visa a maior interação entre os 

docentes. Para tanto será organizado um questionário que explora o nível de 



 
 

conhecimento sobre a temática, visando definir o perfil dos participantes do 

projeto. Foi criado um link que será usado como suporte para as questões 

que serão trabalhadas com o grupo; 

https://docs.google.com/forms/d/1eMlmvk7pJaaXLThOedH8nEyMPLbHy-

Ks_wfmLg7GloY/viewform; 

 Apresentação de dois vídeos instrucionais sobre mídias tecnológicas no 

ambiente escolar com o tema Tecnologia ou Metodologia e Help Desk: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=IJY-NIhdw_4 

2. https://www.youtube.com/watch?v=4ZwJZNAU-hE 

 Leitura do texto: A tecnologia e as condições gerais do trabalho; 

 Leitura do texto: O progresso tecnológico como fenômeno social total. 

 

RECURSOS: 

 Laboratório de Informática; Projetor multimídia; Caixas de som; 

Computadores com acesso à internet. 

 

 

 2° ENCONTRO  CARGA HORÁRIA: 04 HORAS 

 

TEMA: Processador de Texto, Gerenciador de Apresentação e Planilha Eletrônica. 

 

OBJETIVO: 

 Apresentar funcionalidades do processador (Writer) e realizar atividades que 

proporcione domínio sobre a ferramenta; 

 Demonstrar como utilizar os recursos disponíveis do Gerenciador de 

Apresentação (Impress), e sua implementação para utilizar em outras mídias;  

 Criar situações de aprendizagem com os professores utilizando a planilha 

eletrônica (Calc). 

 

METODOLOGIA: 

 A atividade a ser desenvolvida pelos docentes será a produção de um texto 

no Writer com um tema relacionado à disciplina em que atuam. Após a 

produção textual realizaremos atividades que possam aprimorar o texto, 

https://docs.google.com/forms/d/1eMlmvk7pJaaXLThOedH8nEyMPLbHy-Ks_wfmLg7GloY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1eMlmvk7pJaaXLThOedH8nEyMPLbHy-Ks_wfmLg7GloY/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=IJY-NIhdw_4
https://www.youtube.com/watch?v=4ZwJZNAU-hE


 
 

inserindo novos recursos, aplicando padronizações e formatações no texto 

como tabelas e gráficos, exportando o conteúdo para um arquivo PDF; 

 Na sequencia elaboraremos slides no Impress. Serão apresentados os 

principais recursos da ferramenta, como exportar os slides em PDF, converter 

no formato imagem (jpg), que poderão ser utilizados e apresentados como 

conteúdo didático na Tv-Pendrive; 

 Apresentação da planilha eletrônica Calc, como ferramenta que possibilita 

diversas manipulações envolvendo cálculos matemáticos. Para fixar o 

aprendizado serão demonstrados cinco exemplos práticos de como criar 

planilhas eletrônicas; 

 Leitura do texto: Tecnologias também servem para informar e comunicar; 

 Leitura do texto: O que são tecnologias e por que elas são essenciais. 

 

RECURSOS: 

 Laboratório de Informática; Projetor multimídia; Caixas de som; 

Computadores com acesso à internet. 

 

 

 3° ENCONTRO  CARGA HORÁRIA: 04 HORAS 

 

TEMA: O trabalho dinamizado das imagens. 

 

OBJETIVO: 

 Utilizar equipamentos tecnológicos para capturar imagens no espaço escolar 

e manipular através de ferramentas/aplicativos que podem tornar-se 

relevantes em sala de aula para o enriquecimento da prática pedagógica do 

professor. 

 

METODOLOGIA: 

 Iniciar com a apresentação de recursos tecnológicos que capturam imagens 

celulares, câmeras fotográficas e tablets. Na sequência os docentes deverão 

utilizar algum desses recursos para capturar imagens do ambiente escolar; 

 Para efetivar o processo de aprimoramento da prática docente, pretende-se 

utilizar a ferramenta online (Fotor), disponível no endereço: 



 
 

http://www.fotor.com/pt/index.html, que possibilita edições de imagens, montar 

colagens com vários arquivos de imagens, criar cartões e disponibiliza 

também, o recurso slide show, uma ótima ferramenta para criações de 

excelentes apresentações com as imagens manipuladas; 

 Também será apresentada a ferramenta online Photofunia, disponível no 

endereço: http://photofunia.com/, que poderão ser utilizadas pelos docentes 

para aplicar novos recursos, que tornará as imagens mais interessantes e 

atrativas; 

 Trabalhar com o link:  

https://www.google.com.br/maps/@-24.6169813,-51.3214141,7z?hl=pt-BR. 

 

RECURSOS:  

 Laboratório de Informática; Projetor multimídia; Caixas de som; 

Computadores com acesso à internet. 

 

 

 4° ENCONTRO  CARGA HORÁRIA: 04 HORAS 

 

TEMA: O potencial de Filmes e Vídeos para o processo de ensino e para o processo 

de aprendizagem. 

 

OBJETIVO: 

 Problematizar como filmes, vídeos e documentários podem ser utilizados 

como ferramenta de aprimoramento de ensino. 

 

METODOLOGIA: 

 Acessar a principal plataforma de canal de vídeos disponível na internet o 

YouTube, apresentando-a como atrativa ferramenta de acesso, 

armazenamento e consulta de materiais que podem ser utilizados em sala de 

aula para aprimoramento da prática pedagógica; 

 Criar vídeos utilizando recursos disponíveis como smartphones, webcam de 

computadores e máquinas fotográficas, demonstrar os procedimentos para a 

pastagem na plataforma YouTube para posterior visualização do conteúdo e 

utilização de forma didática no cotidiano escolar; 

http://www.fotor.com/pt/index.html
https://www.google.com.br/maps/@-24.6169813,-51.3214141,7z?hl=pt-BR


 
 

 Conceituar as extensões de saída dos vídeos e apresentar a ferramenta 

online, disponível no endereço: http://www.onlinevideoconverter.com, para 

conversão de vídeos para outros formatos (extensões) que possam ser 

reproduzidos na Tv-Pendrive. 

 

RECURSOS:  

 Laboratório de Informática; Projetor multimídia; Caixas de som; 

Computadores com acesso à internet. 

 

 

 5° ENCONTRO  CARGA HORÁRIA: 04 HORAS 

 

TEMA: Gerenciador de Apresentação – Prezi. 

  

OBJETIVO: 

 Apresentar o Prezi como ferramenta para criar apresentações de alto impacto 

com textos, imagens, vídeos e sons em comparação com o PowerPoint e 

Impress. 

 

METODOLOGIA: 

 Através de oficina apresentaremos o Prezi como ferramenta disponível na 

internet, onde é concedida a liberdade na criação de apresentações, com 

conteúdos como texto, imagem, som, vídeo, ligações a imagens e vídeos, que 

poderá ser explorados em diferentes formatos e tamanhos; 

 Será elaborado um tutorial passo a passo de como se cadastrar, acessar e 

utilizar os recursos da ferramenta de criação de apresentações; 

 Para demonstrar domínio e efetivar o processo de aprendizagem, todos os 

participantes deverão apresentar uma atividade utilizando o Prezi, para 

apresentação em forma de seminário, conteúdos relacionados à sua 

disciplina de formação. 

 

RECURSOS:  

 Laboratório de Informática; Projetor multimídia; Caixas de som; 

Computadores com acesso à internet. 

http://www.onlinevideoconverter.com/


 
 

 6° e 7° ENCONTRO  CARGA HORÁRIA: 08 HORAS 

 

TEMA: Disco Virtual. 

 

OBJETIVO: 

 Apresentar o Google Drive como serviço de Disco Virtual. 

 

METODOLOGIA:  

 Através de oficina no laboratório de informática, apresentar o Google Drive 

como disco virtual, demonstrando as formas de utilização como ferramenta 

para produção de atividades educacionais; 

 Criar com os docentes um formulário, que poderá ser utilizado como prática 

docente no ambiente escolar; 

 Demonstrar como fazer o download, upload, criar, armazenar e editar 

arquivos na ferramenta; 

 Organizar arquivos em pastas, compartilhar com os docentes utilizando a 

ferramenta, armazenando arquivos para posteriormente acessá-los em 

qualquer dispositivo para práticas didáticas; 

 Será elaborado um tutorial com os participantes para realizar as atividades 

propostas. 

 

RECURSOS:  

 Laboratório de Informática; Projetor multimídia; Caixas de som; 

Computadores com acesso à internet. 

 

 

 8° ENCONTRO  CARGA HORÁRIA: 04 HORAS 

 

TEMA: Apresentação das atividades selecionadas e discussão dos resultados 

obtidos. 

 

OBJETIVO: 

 Motivar a continuidade dos estudos e o uso das mídias tecnologias; 



 
 

 Discutir os resultados obtidos com as oficinas nas quais foram trabalhadas 

práticas que podem auxiliar no enriquecimento da metodologia dos docentes. 

 

METODOLOGIA: 

 Através de seminário, debater com a comunidade escolar, juntamente com 

outros profissionais, os trabalhos realizados pelos docentes, demonstrando 

práticas realizadas através das oficinas e como as mídias podem oferecer 

agilidade e atratividade como potencial ferramenta que ao serem utilizadas, 

oferecem enriquecimento de metodologias didáticas. 

 

RECURSOS:  

 Laboratório de Informática; Projetor multimídia; Caixas de som; 

Computadores com acesso à internet. 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: O novo ritmo da informação. 8 ed. 

Campinas-SP: Papirus, 2012. 

 

PINTO, Álvaro Vieira. O conceito de tecnologia. Vol. I – Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2005.  


