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desenvolvimento de suas aulas, como, por 
exemplo, o Portal Dia a Dia Educação, 
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APRESENTAÇÃO 

 

Presenciamos, atualmente, uma constante transformação da sociedade, 

principalmente no âmbito da tecnologia. A escola, como parte integrante dessa 

sociedade não pode ficar à margem da modernização que vimos acontecer de 

forma desenfreada. Pelo contrário, precisa acompanhar estas mudanças visando 

sempre a melhoria do processo de apropriação do conhecimento, reconhecendo 

que a presença das tecnologias na escola, atualmente, é indiscutível. 

Diante disso, o grande desafio está em como utilizá-las pedagogicamente e 

qual é o papel do professor nesse processo, pois, é preciso considerar as novas 

formas de ensinar e de aprender que os recursos tecnológicos e midiáticos nos 

oferecem. 

Não se trata de informatizar a educação, mas de utilizar os recursos 

tecnológicos em prol do processo de ensino e aprendizagem, facilitando a 

compreensão do aluno e contribuindo efetivamente para a apropriação do 

conhecimento e, consequentemente, para a melhoria do ensino oferecido pelas 

instituições escolares. 

As escolas estão, cada vez mais, sendo equipadas com recursos 

tecnológicos, mas de nada adianta a existência destas ferramentas se o professor 

não souber utilizá-las e não compreender qual é o seu verdadeiro papel neste 

processo. Tais recursos podem ajudar muito, tanto professores quanto alunos, no 

processo de ensino e aprendizagem. Mas, para tanto, é fundamental a 

conscientização da importância das mídias e do papel do professor neste cenário, 

entendendo a relação entre mídia e fazer pedagógico. 

Assim, é importante o desenvolvimento de um projeto que permita a 

introdução e a discussão da cultura midiática na escola, fazendo com que o 

professor perceba as diversas possibilidades de utilização desses recursos em 

sua prática pedagógica, tendo condições de utilizá-las como recursos auxiliares 

no planejamento e na execução de suas aulas, introduzindo novas metodologias 

e facilitando o processo de apropriação do conhecimento. 

Diante disso nos perguntamos: qual o papel do professor frente ao uso dos 

recursos tecnológicos que temos disponíveis nas escolas atualmente: executor ou 

mestre que tem domínio teórico-prático sobre seu ofício? Qual a interação do 



professor com estes recursos? Como as mídias podem auxiliar professores e 

alunos no processo de ensinar e aprender? Qual a influência da tecnologia no 

campo da educação? O que é tecnologia? 

Estas questões serão abordadas com atividades de reflexão acerca das 

novas tecnologias que estão emergindo na escola, enfatizando o papel do 

professor frente a este cenário e tendo por base alguns textos de autores que 

instigam a discussão desta temática. Além disso, desenvolverei atividades 

práticas, apresentando aos professores cursistas alguns recursos tecnológicos 

que podem ser utilizados nas aulas. Estes recursos são: o Portal Dia a Dia 

Educação, com seus inúmeros recursos; a Internet como fonte de pesquisa, 

apresentando alguns mecanismos para refinar a pesquisa na rede; e a Webquest, 

que é uma metodologia diferenciada que pode ser aplicada, principalmente, para 

trabalhos de pesquisa. A apresentação destes recursos perpassa tanto a 

compreensão pedagógica de sua utilização, quanto a compreensão técnica, ou 

seja, aprender o manuseio para, então, ter condições de utilizá-los 

pedagogicamente. 

Estas temáticas serão apresentadas e desenvolvidas ao longo deste 

Caderno Pedagógico, visando a implementação do projeto com os professores e 

pedagogos no ano de 2015, sendo divididos em 8 encontros de 4 horas cada, 

totalizando 32 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 1 

MATERIAL DIDÁTICO 

 

 

 

 

 

O papel do professor frente às inovações tecnológicas 

 

As novas tecnologias estão forçosamente entrando na escola e na sala de 

aula, o que desafia o professor a também apropriar-se destas ferramentas e 

mergulhar na cultura digital, pois, de nada adianta as escolas estarem equipadas 

com recursos tecnológicos se estes causam estranhamento aos professores. 

Daí a relevância da capacitação docente. Esta capacitação vai além do 

domínio do equipamento, sendo essencial que o professor domine o saber 

relativo às tecnologias, seja no sentido de valoração e conscientização de seu uso 

(por que e para que), seja no sentido de conhecimentos técnicos (como) ou de 

conhecimento pedagógico (como utilizá-las pedagogicamente no processo 

educativo). Isso é chamado de alfabetização tecnológica do professor. 

Contudo, esta alfabetização não pode ser entendida somente como o uso 

puramente técnico e mecânico dos recursos tecnológicos, mas sim, e 

principalmente, abranger o domínio crítico da linguagem tecnológica, tendo a 

sensibilidade para perceber o papel das tecnologias na organização da 

sociedade, além de distinguir por que, como e quando elas se fazem importantes 

de serem utilizadas no processo educativo. 

De acordo com Leite e Sampaio (1999, p. 100), 
 

O conceito de alfabetização tecnológica do professor envolve o 
domínio contínuo e crescente das tecnologias que estão na escola 
e na sociedade, mediante o relacionamento crítico com elas. Este 
domínio se traduz em uma percepção do papel das tecnologias na 
organização do mundo atual – no que se refere a aspectos locais 
e globais – e na capacidade do professor em lidar com essas 
diversas tecnologias, interpretando sua linguagem e criando novas 
formas de expressão, além de distinguir como, quando e por que 
são importantes e devem ser utilizadas no processo educativo. 

 
Com isso quero dizer que o professor não pode secundarizar o caráter 

pedagógico do processo, ou seja, o seu planejamento precisa ser pautado em 



objetivos claros e bem definidos com relação a aprendizagem dos alunos, 

estabelecendo a intencionalidade pedagógica e onde as tecnologias aparecerão 

como recursos que podem ser utilizados para se atingir tais objetivos, isto é, um 

meio para se atingir um fim. 

Além dos recursos tecnológicos que possibilitam uma diversificação de 

metodologias é extremamente importante o saber do professor, ou seja, o seu 

domínio do conhecimento, a fim de que ele possa, de fato, exercer o seu papel 

que é o de ensinar, o que o coloca não como detentor único do saber, mas como 

sujeito ativo contextualizador no processo de ensino e aprendizagem, o qual exige 

que ele seja conhecedor de tal saber. 

Desta forma, é preciso que haja equilíbrio entre o uso das tecnologias e o 

conhecimento curricular, visto que a tecnologia constitui-se como uma ferramenta 

para que o conteúdo curricular possa ser apreendido de maneira articulada e 

ampliada. A articulação entre estes dois aspectos concentra-se, principalmente, 

no professor, uma vez que é ele quem vai mediar e organizar o processo. 

Segundo Peixoto (2009, p. 221 e 222) as tecnologias não facilitam o 

processo de ensino e aprendizagem, mas sim, complexificam as práticas 

pedagógicas, oferecendo desafios novos para o processo. A utilização de 

recursos tecnológicos na prática docente acresce determinadas funções aos 

professores tais como: elaboração dos conteúdos e textos disponibilizados aos 

alunos, com suas devidas adequações, dependendo do suporte tecnológico a ser 

utilizado; a indicação de recursos para o desenvolvimento da pesquisa, como 

arquivos de som e imagem; acompanhamento pedagógico individualizado do 

aluno, oferecendo o feedback constante das atividades por ele feitas; 

acompanhamento da traçabilidade afim de evitar a evasão dos educandos. Assim, 

com a integração das TIC aos processos pedagógicos, se ampliam as exigências 

feitas à alunos e professores. 

Mais do que aprender a lidar com as tecnologias educacionais 

contemporâneas, o importante é compreender o seu verdadeiro caráter 

pedagógico ao utilizá-las como recursos nas aulas, o que permite ao professor 

vislumbrar novas metodologias de ensino, contribuindo para o processo de 

ensinar e aprender. Além disso, rompe com o modelo da racionalidade técnica, o 



qual vê o professor como mero instrumento de transmissão de conhecimentos 

historicamente produzidos e extrai algo essencial da função docente: a reflexão. 

Essa relação entre o fazer técnico e o fazer pedagógico permitirá ao 

professor refletir sobre a práxis, ou seja, sobre a relação teoria e prática, 

percebendo as implicações pedagógicas dessas novas tecnologias no processo 

educativo e a sua integração com o currículo escolar. 

Nas relações que os sujeitos estabelecem entre si é que são desenvolvidas 

as aprendizagens, seja por meio de compartilhamento de saberes ou 

experiências, seja nas suas relações com o meio social. No contexto educacional, 

a “simples interação do aluno com o conhecimento não garante a efetivação da 

aprendizagem e, por isso, se faz necessária a mediação do professor” (PARANÁ, 

2010, p. 11). Este, por sua vez, atribui valor ao ato de ensinar para que os alunos, 

de fato, aprendam de maneira significativa, já que possui uma intencionalidade 

formalizada por uma ação sistematizada e planejada. 

Esta atuação constante do professor só reforça a sua importância 

fundamental frente ao processo educativo, dando o toque humano, possibilitando 

o contato físico e afetivo, o que só é possível com a intervenção do professor. 

Nas palavras de Moran (2009, p. 103), 

 

O educador continua sendo importante, não como informador nem 

como papagaio repetidor de informações prontas, mas como 

mediador e organizador de processos. O professor é um 

pesquisador – junto com os alunos – e articulador de 

aprendizagens ativas, um conselheiro de pessoas diferentes, um 

avaliador dos resultados. O papel dele é mais nobre, menos 

repetitivo e mais criativo do que na escola convencional. 

 

Nesta perspectiva, o aluno constitui-se como um sujeito ativo no processo 

de aprendizagem e o professor, por ser munido do conhecimento científico 

historicamente acumulado, tem condições de ensina-lo a seus alunos utilizando-

se de diferentes recursos que até há algum tempo não se tinha disponível. Às 

tecnologias cabe o papel de facilitadoras do processo, ajudando a desenvolver 

habilidades e possibilitando a representação da realidade de formas variadas, 

sejam elas mais concretas ou abstratas, mais lineares ou paralelas, mais 

estáticas ou dinâmicas. 

 



 

 

 

 Acolhimento e boas vindas aos participantes. 

 Apresentação da proposta do curso. 

 Questionário investigativo a respeito do ponto de vista de cada participante 

sobre o tema “tecnologias na educação e a atuação do professor”. (Anexo 1). 

 Vídeo “Nunca Desista”, que faz uma interessante relação entre a revolução 

tecnológica que estamos vivendo e a necessidade de não esquecermos o lado 

humano nas relações interpessoais, independente das máquinas e da tecnologia. 

 Reflexão sobre o vídeo, fazendo a comparação com nossas ações e 

nossas atitudes no mundo globalizado em que estamos imersos. 

 Discussão em plenária do recorte do texto “Das salas de aula aos 

ambientes virtuais de aprendizagem”, do livro “Educação e tecnologias: o novo 

ritmo da informação”, de Vani Moreira Kenski, da página 103 à pagina 107. 

Algumas questões para embasar a discussão: 

1) Qual o conceito trazido por Kenski de “novos professores e novos alunos”? 

Isso nos remete a uma mudança na prática docente? 

2) O acesso a novas tecnologias alteraram o cotidiano e o fazer docente em 

sua escola? 

3) Quais os problemas enfrentados na sua escola quanto ao oferecimento de 

atividades pedagógicas mediadas pelas TICs, especialmente aquelas com 

o uso de computadores e internet? Como podemos resolvê-las ou 

amenizá-las? 

4) Você acredita que o uso de recursos tecnológicos pode melhorar o 

processo de ensino e aprendizagem? 

5) Quais as novas exigências trazidas pela modernização tecnológica aos 

professores, a fim de que estes tenham condições de utilização das 

tecnologias de forma pedagogicamente adequada? 

6) Por maior e melhor que seja a estrutura tecnológica disponível, você acha 

que, sozinha, ela consegue realizar um projeto educacional de qualidade? 

7) Como fica o papel do professor neste cenário? Ele é realmente importante? 



8) Você acredita que a tecnologia pode tomar o lugar do professor? 

 

 

 

 

 

A exposição da proposta aos cursistas será feita pela professora PDE 

logo no início do encontro, através de slides. 

O questionário deverá ser respondido individualmente, orientando os 

professores cursistas a expressarem a realidade de seu cotidiano. A máxima 

aproximação das respostas com a vivência escolar é fundamental para um 

diagnóstico real. 

O texto sugerido para discussão será encaminhado aos cursistas com 

antecedência, os quais devem efetuar a leitura prévia do mesmo, possibilitando 

uma análise bem fundamentada. A professora PDE apresentará algumas 

questões (que serão disponibilizadas na lousa), as quais servirão de base para a 

discussão em grupo. Esta, também, mediará as discussões, contribuindo com as 

colocações dos professores cursistas, com base em outras leituras e pesquisas 

feitas durantes os estudos do PDE. 

O mesmo acontecerá com a discussão da temática do vídeo, onde a 

professora PDE, além de mediar a discussão, provocará os professores cursistas 

para uma análise da realidade, fazendo a ligação do que foi apresentado no vídeo 

com o cotidiano escolar. 

 

 

 

8 horas. 

 

 

 

 

Para o desenvolvimento da Unidade 1, utilizar-se-á dos seguintes recursos: 

 Editor de Slides Impress para apresentação da proposta do curso; 



 TV Multimídia para a apresentação do vídeo; 

 Correio eletrônico – e-mail – para envio prévio do texto; 

 Texto impresso para o questionário e para a discussão da temática; 

 

 

 

 

 

A avaliação desta unidade será feita de forma diagnóstica e processual, ou 

seja, no decorrer de todo o processo, levando-se em consideração a participação 

e o envolvimento do cursista nas atividades propostas, bem como a 

demonstração de seu entendimento quanto a temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura Complementar 

Texto “Os novos espaços de atuação do 
professor com as tecnologias”, de José Moran. 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/site/textos/tecnolo
gias_eduacacao/espacos.pdf 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/site/textos/tecnologias_eduacacao/espacos.pdf
http://www.eca.usp.br/prof/moran/site/textos/tecnologias_eduacacao/espacos.pdf


UNIDADE 2 
 

 

 

 

A Pesquisa na Internet 

 
A rede mundial de computadores – Internet – evoluiu muito nos últimos 

anos, o que a tornou mais rápida e ofereceu maior praticidade à seus usuários, 

uma vez que é possível coletar inúmeras informações sobre qualquer que seja o 

assunto em qualquer lugar no mundo. 

Este avanço tecnológico pode e deve ser aproveitado pela escola como 

recurso didático no desenvolvimento da prática de ensino e aprendizagem, dada a 

sua amplitude de possibilidades e sua vasta fonte de referências na busca pelo 

conhecimento. A Internet possibilita levar o mundo para dentro da escola e da sala 

de aula. Mas vale lembrar que é preciso equilibrar a rapidez e a infinidade de 

informações disponíveis com o tempo necessário para uma análise coerente 

sobre aquilo que estamos pesquisando, priorizando a qualidade e não a 

quantidade. 

Para Moran (2010, p.53), “a internet é uma mídia que facilita a motivação 

dos alunos, pela novidade e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que 

oferece”. Para ele, o professor pode auxiliar seus alunos nos trabalhos de 

pesquisa na Internet, incentivando-os a perguntar, a enfocar o que realmente é 

importante visando a pesquisa e não a resposta pronta, a ter critérios na escolha 

dos sites e das páginas a serem acessadas e comparando textos com diferentes 

pontos de vista. Tudo isso pode começar com níveis simples de investigação e 

avançar para níveis mais complexos, desenvolvendo uma elaboração autêntica 

de saberes. O papel do professor continua sendo primordial no processo, tendo a 

seu dispor diferentes recursos para que ele ensine o conhecimento científico à 

seus alunos. 

A Internet possibilitou que a pesquisa fosse realizada com maior agilidade 

e com uma variedade de fontes muito grande. Contudo, é preciso tomar cuidado 

para não banalizar esta metodologia e para que ela não se transforme num 

simples “copia e cola”, mas que se afirme enquanto metodologia significativa para 



os processos de ensino e aprendizagem. Pesquisar significa muito mais do que 

apenas buscar informações sistematizadas em diferentes fontes. Significa, sim, 

partir de um questionamento sistemático, crítico e bem elaborado, com clareza do 

objetivo que se deseja alcançar com o processo de pesquisa. 

Para Demo1 (2000, apud PARANÁ, 2010, p. 46) a pesquisa é o processo 
 

[...] que deve aparecer em todo o trajeto educativo, como princípio 

educativo que é, a base de qualquer proposta emancipatória. Se educar é, 

sobretudo motivar a criatividade do próprio educando, para que surja o 

novo mestre, jamais o discípulo, a atitude de pesquisa é parte intrínseca. 

Pesquisar toma aí contornos muito próprios e desafiadores, a começar 

pelo reconhecimento de que o melhor saber é aquele que sabe superar-se. 

 

Para a realização de uma pesquisa bem fundamentada é necessária a 

confrontação de diferentes dados e informações coletadas durante o processo a 

respeito de determinado assunto, partindo sempre de uma problemática. A 

pesquisa precisa despertar o gosto do pesquisador, a fim de que ele possa 

encontrar respostas para o objeto de seu estudo, transformando a informação 

numa autêntica elaboração de conhecimentos. 

Mesmo diante desta tecnologia revolucionária chamada Internet, é 

importante reafirmar a função do professor, que é o de ensinar. O que difere é 

que atualmente se tem disponível inúmeros recursos que há algumas décadas 

nem se imaginava. 

 

 

 

 

 

 Vídeo “Tecnologia ou metodologia”. 

 Discussão no grande grupo sobre a temática do vídeo, embasada nas 

seguintes questões: 

1) Os recursos tecnológicos são realmente importantes na escola para o 

melhoramento da prática docente? 

2) Uma escola equipada com recursos tecnológicos modernos é o suficiente 

para melhoria da qualidade do ensino? 

                                                           
1
  DEMO, P. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez, 2000. 



3) A atuação do professor é importante diante dos recursos tecnológicos 

disponíveis na escola? 

 Análise do recorte do texto “Diretrizes para o Uso de Tecnologias 

Educacionais”, página 42 a 44, intitulado “A pesquisa escolar e as mídias”. 

 A partir do texto, mediar uma roda de conversa, instigando os professores 

participantes a exporem suas ideias e suas experiências quanto ao uso das 

tecnologias, enfatizando se consideram importante ou não a utilização destes 

recursos na prática pedagógica. 

 Após este trabalho mais teórico, partir para a parte prática, apresentando 

alguns sites de busca como, por exemplo: 

www.yahoo.com.br 

www.aonde.com 

www.google.com.br 

 Utilizaremos o site de busca do Google para a realização das atividades 

propostas nesta unidade, devido ao fato de, atualmente, ser o buscador mais 

conhecido e o de maior eficiência. 

 Explorar a pesquisa do Google Acadêmico. 

 Apresentação de alguns recursos que refinam a pesquisa na Internet: 

 Aspas (“  “): o buscador fará a busca procurando exatamente por 

aquilo que está entre aspas. Exemplo: “a influência da tecnologia na 

educação”; 

 Subtração ( - ): usado quando se quer excluir algum item de 

determinado assunto a ser pesquisado. Exemplo: tecnologia na 

educação –educação infantil. Assim, estou dizendo que quero pesquisar 

sobre tecnologia na educação, menos na educação infantil; 

 Adição ( + ): usado quando se quer especificar ainda mais o assunto a 

ser pesquisado. Exemplo: tecnologia na educação +ensino 

fundamental. Assim, estou dizendo que quero pesquisar sobre 

tecnologia na educação direcionada para o ensino fundamental. 

 Define: o buscador fará a busca da definição do termo digitado para 

pesquisa. Exemplo: define: tecnologia. Assim, estou dizendo que quero 

pesquisar o significado da palavra tecnologia. 

http://www.yahoo.com.br/
http://www.aonde.com/
http://www.google.com.br/


 Site domínio: com este recurso o buscador fará a busca por domínio, 

como os de domínio “mec.gov.br” e “pr.gov.br”, os quais devem estar 

entre os sinais de < >. Exemplo: tecnologia na educação <mec.gov.br>. 

Assim, estou dizendo que quero pesquisar sobre tecnologia na 

educação dentro do site do mec. 

 Filetype: realiza a pesquisa por um determinado tipo de arquivo, de 

acordo com a sua extensão. Exemplo: tecnologia na educação 

filetype:ppt. Assim, estou dizendo que quero pesquisar sobre tecnologia 

na educação em arquivos no formato de slides (ppt). 

Exemplos de extensões de arquivo 

Texto Slide Planilha Vídeo Áudio 

.doc 
.odt 

.ppt 
.odp 

 

.xls 
.ods 

.mpeg 
.avi 

.mp4 

.mp3 
.wav 
.mid 

 

 

 

 

 

A apresentação do vídeo “Tecnologia ou Metodologia” será feita no projetor 

multimídia e, posteriormente, a discussão será mediada pela professora PDE. A 

participação de todos neste debate é imprescindível para que esta tenha um 

panorama geral do que pensam os professores participantes da implementação a 

respeito das práticas pedagógicas. Por isso, a mediação bem fundamentada, 

instigando todos a contribuir é fundamental para alcançar o objetivo da atividade. 

Complementando esta ação, será realizada a discussão do texto “A 

pesquisa escolar e as mídias”, o qual faz parte do documento “Diretrizes para o 

Uso de Tecnologias Educacionais”, documento este que embasa o uso das 

tecnologias no âmbito escolar. Tal texto será encaminhado com antecedência 

para os participantes, via e-mail, para que possam realizar sua leitura prévia. Esta 

discussão também será mediada pela professora PDE, porém, a participação de 

todos se faz necessária para que o trabalho alcance seu propósito. Além da 

importância da discussão dos elementos presentes no recorte de texto, esta 

atividade ganha relevância ao apresentar aos professores um documento 



institucional elaborado pela Secretaria Estadual de Educação, que norteia o uso 

de recursos tecnológicos na prática educacional, da mesma forma como as 

Diretrizes Curriculares Estaduais embasam todo o trabalho desenvolvido em cada 

disciplina. 

A parte operacional será realizada no laboratório de informática da escola e 

tem por objetivo complementar a discussão teórica, oferecendo sugestões 

práticas que podem auxiliar, tanto o professor quanto os alunos, no 

desenvolvimento de um trabalho de pesquisa. A professora PDE fará a 

demonstração no projetor multimídia, fazendo também a exploração pedagógica 

de cada recurso e, logo após, cada professor participante poderá manusear no 

computador, individualmente, com o acompanhamento da professora PDE, a qual 

procurará sempre fazer a relação da parte operacional com a parte pedagógica. 

 

 

 

 

4 horas. 

 

 

 

 

Para o desenvolvimento da Unidade 2, utilizar-se-á dos seguintes recursos: 

 Projetor multimídia para a apresentação do vídeo e da parte operacional; 

 Correio eletrônico – e-mail – para envio prévio do texto; 

 Texto impresso para subsidiar a discussão do texto sugerido; 

 Laboratório de informática. 

 

 

 

 

A avaliação desta unidade será realizada no decorrer de todo o processo, 

onde a professora PDE irá observar o envolvimento dos participantes, bem como 

suas dificuldades e facilidades em cada atividade proposta, aliando a discussão 



teórica com parte prática do encontro. A partir disso, terá condições de intervir 

sempre que necessário, visando a efetivação das atividades propostas e o 

alcance dos objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Complementar 
 

Vídeo “Boas maneiras na internet” 
https://www.youtube.com/watch?v=q5NXJsmWaFo  

Vídeo “Dicas de pesquisa na internet”, com o 
professor da USP, Jose Manoel Moran 
https://www.youtube.com/watch?v=-AgTZ-5Zfj4 

Alguns sites interessantes para pesquisa: 
http://educarparacrescer.abril.com.br/ 
http://revistaescola.abril.com.br/ 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br 
http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.php 
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php 
http://www.cambito.com.br/jogos.htm 
http://www.labvirt.fe.usp.br/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q5NXJsmWaFo
https://www.youtube.com/watch?v=-AgTZ-5Zfj4
http://educarparacrescer.abril.com.br/
http://revistaescola.abril.com.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.php
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php
http://www.cambito.com.br/jogos.htm
http://www.labvirt.fe.usp.br/


UNIDADE 3 

 

 

 

 

O Portal Dia a Dia Educação 

 

Caracterizado como um ambiente virtual suportado pela Internet, o Portal 

Dia a Dia Educação foi criado para atingir toda a comunidade educacional, 

disponibilizando conteúdos de todas as disciplinas e áreas de formação, além de 

informações e serviços que interessam a todos os envolvidos com a educação. 

Atualmente está dividido em quatro grandes grupos: Educadores, Alunos, 

Comunidade e Gestão Escolar, possuindo conteúdos específicos para cada um 

desses grupos. 

O Portal Dia a Dia Educação tem como principais ações “a formação 

continuada dos educadores e a divulgação de informações institucionais, sendo 

uma importante parte da rede de comunicação efetiva entre todos os envolvidos 

no processo educativo e comunidade educacional” (PARANÁ, 2010, p. 9). 

A possibilidade de participação da comunidade é mais uma das 

características deste Portal Educacional, pois além de socializar conteúdos 

inerentes à educação, ele também se constitui como um modelo de aprendizagem 

colaborativa, onde todos podem enviar sugestões de materiais, de leituras, de 

filmes ou até mesmo arquivos de áudio e vídeo, relato de experiências bem 

sucedidas em sala de aula, teses ou dissertações. 

Desta forma, O Portal Dia a Dia Educação é um excelente ambiente onde 

alunos e professores podem encontrar uma diversidade muito grande de 

conhecimentos científicos e explorar todos os seus recursos. A divisão por 

disciplina facilita a navegação e oferece recursos importantes a serem 

explorados, como simuladores e animações, mapas de todos os países com 

informações referentes a cada um deles, atividades lúdicas, conteúdos para 

pesquisa científica e muito mais. 

Assim, o Portal Educacional do Paraná se constitui numa ferramenta aberta 

e interativa, sendo um veículo de informação e de expressão cultural e 

acadêmica. 



 

 

 

 Apresentar, de maneira geral, o Portal Educacional Dia a Dia Educação 

<www.diaadia.pr.gov.br>, em todos os seus quatro grandes ambientes: Alunos, 

Educadores, Gestão Escolar e Comunidade. 

 Exploração mais aprofundada do ambiente Educadores, em todos os links 

da lateral esquerda: 

 Apoio à Aprendizagem – Geekie Games: é uma plataforma que permite 

ao aluno do Ensino Médio estudar e se preparar para o ENEM. 

Disponibiliza atividades e simulados nas diferentes áreas/disciplinas, onde 

o aluno tem a seu dispor um plano de estudos personalizado, levando em 

conta suas dificuldades as quais são observadas a partir de um teste 

diagnóstico, feito antes de iniciar as atividades. O professor também pode 

acompanhar o desenvolvimento de seus alunos a partir dos relatórios 

disponibilizados pela plataforma; 

 Consultas: é o local onde o professor encontrará disponibilizado dados 

estatísticos da educação e dos sistemas utilizados para a gestão das 

escolas, além de poder acessar informações referentes a sua carreira 

profissional e  à participação em eventos, dentre outras consultas; 

 Diretrizes Curriculares: espaço onde é disponibilizado as Diretrizes 

Curriculares Estaduais de cada disciplina, além do Caderno de 

Expectativas de Aprendizagem, Gênero e Diversidade, PROEJA, as 

Diretrizes para a Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, 

Educação do Campo, Formação de Docentes e Educação Profissional; 

 Disciplinas: contem links para as páginas de todas as disciplinas, onde 

podemos encontrar materiais específicos de cada uma delas, como por 

exemplo, animações, áudios, imagens, jogos online, simuladores, trechos 

de filmes, sugestões de sites interessantes, vídeos, além de muitas outras 

coisas. Uma boa exploração destes links é muito importante para mostrar 

ao professor os inúmeros recursos que tem a seu dispor dentro do Portal 

Dia a Dia Educação; 

http://www.diaadia.pr.gov.br/


 Documentos Oficiais: neste espaço está disposta toda a parte 

documental relacionada à educação, como por exemplo, as Leis, 

Resoluções, Instruções, Deliberações, Pareceres, Decretos, Editais, 

dentre outros documentos importantes para consulta e conhecimento; 

 Educação Básica: encontram-se links das diversas etapas (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e modalidades (Educação 

Indígena, Especial, de Jovens e Adultos, do Campo e Profissional) que a 

compõe, com materiais específicos para cada uma; 

 Formação: espaço onde se encontra links referentes às formações 

oferecidas pela Secretaria de Educação, como por exemplo, PDE, 

Formação em Ação, GTR, Escola Interativa, Hora Atividade Interativa, 

Semana Pedagógica, dentre outros; 

 Gabaritando Enem: espaço destinado à materiais do Exame Nacional do 

Ensino Médio, onde encontra-se disponibilizado simulados, simulados on-

line e vídeo aulas de todas as disciplinas, disponíveis para serem 

utilizados com os alunos como recursos na preparação para o Enem; 

 Programas e Projetos: disponibiliza todos os programas e projetos 

desenvolvidos pela SEED, como por exemplo, Brigada Escolar, Educação 

Fiscal, Fundo Rotativo, Jovem Agricultor Aprendiz, Paraná Alfabetizado, 

dentre outros, com detalhes e especificações de cada um; 

 Recursos Didáticos: ambiente riquíssimo em recursos que podem ser 

utilizados na prática pedagógica como auxiliares do processo; disponibiliza 

áudios, trechos de filmes, jornais, vídeos, simuladores e animações, jogos 

on-line, imagens, problemas em quadrinho e muito mais; 

 Sala de aula: apresenta links de todas as disciplinas, os quais contem 

recursos didáticos específicos de cada uma para auxiliar na preparação 

das aulas, como por exemplo, sugestões de aulas, sugestões de 

atividades, oficinas da CRTE, Hora Atividade Interativa, práticas da TV 

Multimídia, dentre outros; 

 Veja mais: neste item é possível acessar links de interesse dos 

profissionais da educação de modo geral, como por exemplo, APP 

Sindicato, CEE (Conselho Estadual de Educação), CONAE 2014 

(Conferência Nacional de Educação), Direitos Autorais, Escola de 



Governo, FEE (Fórum Estadual de Educação do Paraná), Instâncias 

Colegiadas, NRE e Movimento Paraná sem Corrupção. 

 

 

 

 

 

O desenvolvimento desta Unidade será todo realizado no laboratório de 

informática da escola, tendo em vista seu caráter operacional. 

A exploração de todos os ambientes do Portal e, em especial, o ambiente 

Educadores será realizada, primeiramente, pela professora PDE, utilizando o 

projetor multimídia para mostrar os recursos e, posteriormente, cada professor 

participante fará esta ação individualmente em seu computador, sendo 

assessorado pela professora PDE. 

Serão explorados todos os itens, nos detendo mais naqueles que servem 

como recursos didáticos e auxiliam professores e alunos no processo de ensino e 

aprendizagem, como baixar vídeos, trechos de filmes e imagens, salvando-os em 

pendrive para utilizá-los na TV Multimídia, como trabalhar com os alunos os 

simuladores e animações, a plataforma Geekie Games, os jogos online e os 

simuladores do Enem, como acessar e tirar proveito das sugestões de aulas e 

atividades disponibilizadas no Portal Dia a Dia Educação. 

Também será contemplada a pesquisa de material para formação do 

professor, como por exemplo, as Diretrizes Curriculares Estaduais, Artigos, 

acesso ao acervo de bibliotecas do Brasil e do mundo. 

Além disso, será disponibilizado um tempo para que cada professor 

participante explore os recursos e os materiais disponíveis no Portal referentes à 

sua disciplina de atuação, para que conheçam, experimentem, troquem 

experiências com os colegas e tirem dúvidas, com o auxílio da professora PDE. 

 

 

 

 

8 horas. 



 

 

 

Para o desenvolvimento da Unidade 3, utilizar-se-á dos seguintes recursos: 

 Laboratório de informática; 

 Projetor multimídia. 

 

 

 

 

Como nesta unidade a parte pedagógica está intimamente ligada à parte 

operacional, a avaliação será realizada por meio da observação no decorrer de 

todo o processo, onde a professora PDE ficará atenta às dificuldades de cada um, 

para que possa, de imediato, atuar e redirecionar sua ação, visando sempre a 

compreensão dos professores participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 4 
 

 

 

 

A Webquest 

 

De acordo com o site Webeduc2, do Ministério da Educação, podemos 

definir a Webquest como sendo “uma atividade investigativa onde as informações 

com as quais os alunos interagem provêm da internet”. 

É uma metodologia que pode ser utilizada pelos professores, como forma 

de aula orientada onde os alunos encontrarão as questões e as informações 

necessárias para desenvolver o trabalho requisitado pelo professor. A maioria ou 

todas essas informações são provenientes da web, por isso, ela é muito utilizada 

para trabalhos de pesquisa orientada, com esquematização organizada dos 

objetivos, atividades, procedimentos e avaliação. 

A Webquest sempre parte de um tema e de objetivos estabelecidos pelo 

docente e orienta as tarefas a serem desenvolvidas pelos alunos, com 

informações sobre fontes a consultar, links, vídeos e dicas de pesquisa. Essas 

fontes são selecionadas previamente pelo professor e as mais comuns são as 

páginas da internet e os sites. 

É uma metodologia diferente que se utiliza, principalmente, do computador 

e da internet para o desenvolvimento de determinados trabalhos voltados para o 

processo educacional. 

Embora o aluno tenha certa autonomia nesta metodologia de ensino, o 

professor continua tendo um papel essencial, pois é ele quem define os objetivos, 

seleciona as fontes a serem pesquisadas, além de estar sempre acompanhando e 

orientando o desenvolvimento da pesquisa. Esta proximidade lhe permite, 

inclusive, avaliar os alunos durante todo o processo, e não somente no “produto” 

final. 

 

 

 

                                                           
2
 http://webeduc.mec.gov.br/webquest/ 



 

 

 

 Explanação do que é e para que serve a webquest. 

 Apresentação do vídeo “Web Quest: estratégias para trabalho com 

pesquisa na internet”. 

 Explicação de que existem diversas plataformas para construção de 

Webquest, porém, utilizaremos a plataforma da Webquest Fácil: 

www.webquestfacil.com.br. 

 Acesso ao site acima mencionado com exploração detalhada de todos os 

itens que compõem uma webquest, bem como outras já construídas e publicadas 

na plataforma. 

 Realização do cadastro na plataforma, para que cada um tenha acesso 

como administrador. 

 Construção efetiva de uma webquest, individualmente, onde cada 

professor escolherá um tema relacionado a sua disciplina de atuação para propor 

um trabalho de pesquisa, contemplando todos os itens de uma webquest e 

seguindo as orientações estudadas até aqui para sua construção. 

 

 

 

 

 

A professora PDE fará a apresentação oral sobre webquest, abordando o 

seu significado, como funciona, para que serve, qual é a intencionalidade e 

sanando algumas dúvidas que, por ventura, os professores participantes tiverem 

neste primeiro momento. 

Esta explicação é complementada com o vídeo “Web Quest: estratégias 

para trabalho com pesquisa na internet”, onde são apresentadas orientações 

importantes para a construção bem orientada de uma webquest, onde o professor 

deve fundamentar e orientar de forma clara e objetiva o trabalho de pesquisa. 

Este vídeo, também, servirá de apoio para a atividade prática de construção de 

webquest que será realizada posteriormente. 

http://www.webquestfacil.com.br/


A atividade de exploração e construção de webquest na plataforma será 

sempre orientada pela professora PDE que utilizará o projetor multimídia para 

demonstrar e, após, auxiliará os professores cursistas no desenvolvimento da 

atividade e nas dúvidas que, por ventura, surgirem. 

Durante todo o processo será enfatizado os aspectos pedagógicos de se 

utilizar a metodologia da webquest ao propor um trabalho de pesquisa orientada, 

ressaltando a importância de se estipular um roteiro bem organizado e planejado 

com dicas de onde pesquisar, o que pesquisar e quais os objetivos pretendidos. 

 

 

 

 

 

8 horas. 

 

 

 

 

Para o desenvolvimento da Unidade 4, utilizar-se-á dos seguintes recursos: 

 Laboratório de informática; 

 Projetor multimídia. 

 

 

 

 

 

A avaliação será processual e contínua, tendo em vista todas as atividades 

práticas realizadas nesta unidade, observando o entendimento e assimilação dos 

conteúdos trabalhados e sua aplicabilidade efetiva na organização da webquest 

ao final da unidade. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leituras Complementar 
 

Tutorial para criar e editar Webquest: recursos 
básicos  
http://rosangelamentapde.pbworks.com/f/tutorial_wq_esc
olabr1.pdf 

Webquest: metodologia que ultrapassa os limites do 
ciberespaço 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/000
0012622.pdf  
 

http://rosangelamentapde.pbworks.com/f/tutorial_wq_escolabr1.pdf
http://rosangelamentapde.pbworks.com/f/tutorial_wq_escolabr1.pdf
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000012622.pdf
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000012622.pdf


UNIDADE 5 

 

 

 

 

 

A contribuição das tecnologias no processo educativo escolar 

 

Os avanços e transformações tecnológicas que se vem produzindo nos 

últimos tempos provocam repercussões em diferentes aspectos da sociedade 

contemporânea. Este impacto é sentido também no campo educacional, uma vez 

que as escolas estão cada vez mais – mas ainda em passos lentos – sendo 

equipadas com recursos tecnológicos que podem facilitar e diversificar as 

metodologias utilizadas no processo de ensino e aprendizagem. 

O indicativo que aponta para a necessidade da presença da tecnologia na 

escola é a sua inegável presença na sociedade. Esta tecnologia é fruto do 

trabalho humano com vistas à transformação e adequação do mundo de acordo 

com suas próprias necessidades. Apesar de atender a interesses de lucro do 

sistema capitalista, a utilização das tecnologias ganha o mundo de acordo com as 

necessidades, anseios e objetivos da sociedade moderna. 

Esta necessidade sentida na escola exige uma mudança de mentalidade 

de todos os envolvidos no processo educativo. Estas mudanças vão além da 

reestruturação dos ambientes e tempos de aprendizagem, exigindo mudanças 

também na estrutura e no funcionamento das escolas, perpassando pela 

reorganização de seu Projeto Político Pedagógico. 

Segundo Kenski (2010, p. 125 e 126) 
 

Para que as novas tecnologias não sejam vistas como apenas 
mais um modismo, mas com a relevância e o poder educacional 
transformador que possuem, é preciso que se reflita sobre o 
processo de ensino de maneira global. Para isso, é preciso, antes 
de tudo, que todos estejam conscientes e preparados para a 
definição de uma nova perspectiva filosófica, que contemple uma 
visão inovadora de escola, aproveitando-se das amplas 
possibilidades comunicativas e informativas das novas tecnologias 
para a concretização de um ensino crítico e transformador de 
qualidade. 

 
Diante destas novas formas de ensinar e aprender é preciso repensar o 



conceito que temos sobre aprendizagem e também sobre tecnologia. Assim, há 

de se repensar os paradigmas pedagógicos que estão enraizados em nossa 

prática enquanto educadores. 

Neste sentido, sentimos a necessidade de ruptura de um currículo 

engessado para a permanente construção de um novo paradigma que pressupõe 

um currículo mais aberto, dinâmico, crítico e reflexivo. Este “novo” currículo 

favorece o processamento das informações de forma significativa e mais 

independente, onde as particularidades de cada um sejam levadas em 

consideração, uma vez que alguns são mais visuais, outros mais auditivos, uns 

mais concretos, outros mais abstratos. A combinação de diferentes metodologias, 

recursos e/ou mídias dinamizam o processo de apresentação e apreensão das 

informações, favorecendo a transformação dessas informações em conhecimento 

e permitindo que ele chegue à diferentes indivíduos que entendem e aprendem de 

diferentes maneiras e proporcionando a alunos e professores uma profunda 

relação com o conhecimento. 

Chamamos de recurso o meio, de qualquer natureza, que nos permite 

atender a uma necessidade e chegar àquilo que pretendemos. Um recurso 

tecnológico é, assim, o meio que se aproveita da tecnologia para cumprir o seu 

propósito. Estes podem ser tangíveis, como por exemplo, o computador e o 

projetor multimídia, ou intangíveis, como é o caso dos sistemas e dos softwares. 

Já para tecnologia, facilmente encontramos a definição de que tal palavra 

deriva do grego “tekhne”, o que significa “´técnica, arte, ofício”, mais o sufixo 

“logia”, que quer dizer “estudo”. O termo envolve conhecimento técnico e 

conhecimento científico e sua aplicação para a transformação e/ou criação de 

ferramentas, materiais ou processos, desde os mais simples até os mais 

sofisticados.  

Contudo, o termo admite uma amplitude de conceitos que nos permite 

estendê-lo para diversas áreas, como por exemplo, a filosofia, uma vez que a 

tecnologia pode ser entendida, também, como algo que forma ou modifica a 

cultura. 

Nestes termos, Frigotto em seu verbete “Tecnologia”, traz uma definição 

sobre o assunto fundamentada na obra do filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto “O 



conceito de tecnologia”3, na qual destaca quatro sentidos mais usuais para 

conceituar tecnologia. Com as palavras de Frigotto (2008, p.377 e 378) estes 

sentidos seriam: 

 
O primeiro e mais geral é seu sentido etimológico: tecnologia como 
o "logos" ou tratado da técnica. Se constituiria, nesta acepção, a 
teoria, a ciência, a discussão da técnica, abrangidas nesta última 
acepção as artes, as habilidades do fazer, as profissões e, 
generalizadamente, os modos de produzir alguma coisa 
(Pinto,2005:2219). O segundo sentido de tecnologia é tomado, no 
senso comum e no linguajar corrente, como sinônimo de técnica 
ou de know how. O terceiro sentido, que também aparece 
freqüente, relaciona-se ao conjunto de técnicas de que dispõe uma 
sociedade. Refere-se mais especificamente ao grau de 
desenvolvimento das forças produtivas de uma determinada 
sociedade. Por fim, um quarto sentido ligado a este último que é o 
de tecnologia como ideologia da técnica. 

 
Segundo Frigotto, ainda, estes sentidos tendem a ser tomados de maneira 

fragmentária e linear, passando a ideia de ciência como algo puramente racional 

de onde emana o saber tecnológico e este, se constituiria na epistemologia das 

diferentes técnicas. Porém, esta linearidade não procede, uma vez que existe 

uma complexa relação entre ciência, técnica e tecnologia. 

Este conceito mais aprofundado sobre o tema é importante para que o 

professor entenda o contexto total que abrange o significado de tecnologia e, a 

partir disso, consiga usá-la de maneira racional e não alienada. Estes conceitos 

são importantes também para os alunos, dada a importância de, desde cedo, 

saber “ler nas entrelinhas” daquilo que nos é posto. 

 

 

 

 

 

 Apresentação do vídeo “Crônica sobre novas tecnologias (o livro)”. 

 Breve discussão sobre pontos relevantes abordados no referido vídeo. 

 Leitura e discussão do texto “Tecnologia na educação: Uma questão de 

transformação ou de formação?”, de Joana Peixoto. 

                                                           
3 PINTO, A. V. O conceito de tecnologia. Vol. I e II. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005. 



 Organização de um júri simulado, onde um grupo fará a defesa do uso das 

tecnologias na educação como recursos importantes ao processo de ensino e 

aprendizado e o outro fará a crítica. 

 Considerações finais da professora PDE e dos professores participantes a 

respeito do tema. 

 Avaliação escrita a respeito do desenvolvimento do curso e sobre o atual 

ponto de vista de cada participante sobre o tema “tecnologias na educação e a 

atuação do professor”. 

 Vídeo de encerramento “Mídias na educação: o passado e o presente”. 

 Agradecimentos e encerramento do curso de implementação. 

 

 

 

 

 

A apresentação do vídeo “Crônica sobre novas tecnologias (o livro)” será 

feita através da TV Multimídia e, após, será feita uma breve análise do mesmo, 

com interação entre a professora PDE e os professores participantes, fazendo, 

também, a relação da mensagem apresentada no vídeo com os dias atuais e com 

as dificuldades encontradas por nós, com relação ao uso das tecnologias. 

A leitura do texto “Tecnologia na educação: Uma questão de transformação 

ou de formação?”, de Joana Peixoto, será feita coletivamente, com pausas para 

discussão sempre que se fizer necessário, com organização de um esquema, na 

lousa, pela professora PDE, dos pontos relevantes apresentados no texto e 

destacados pelos professores participantes durante as discussões. A professora 

PDE, com o estudo prévio do texto – bem como outras leituras realizadas – e com 

as principais ideias todas organizadas, deverá lançar questionamentos para o 

embase das discussões, contribuindo de forma significativa com o processo. 

O júri simulado será organizado pela professora PDE, com o lançamento 

da proposta de atividade e da questão a ser debatida, bem como a definição dos 

grupos e dos papeis a serem desempenhados por cada um, a saber: juiz, 

advogado de acusação, advogado de defesa, testemunhas e corpo de jurados 

(dependendo do número de participantes, esta organização precisará ser revista). 



A professora PDE participará como organizadora do processo, podendo, também, 

lançar perguntas para motivar o debate, mantendo-se na neutralidade para não 

interferir nas decisões. Após a conclusão do júri, todos voltam ao grande grupo 

para as considerações finais e para a realização da avaliação da atividade, com 

análise dos pontos relevantes, positivos e negativos sobre a questão debatida. 

Neste momento, também, a professora PDE fará as amarras com tudo o que foi 

trabalhado ao longo dos encontros da Implementação e proposto no seu Projeto 

de Intervenção Pedagógica na Escola. 

A avaliação será realizada individualmente pelos professores participantes, 

em forma de texto, expressando com veracidade o que pensam a respeito do uso 

das tecnologias na educação e a atuação do professor frente a este processo, 

além de expressarem sua opinião a respeito do curso como um todo, levando em 

consideração os assuntos abordados, a organização e a metodologia utilizada. 

Serão orientados pela professora PDE para que expressem, de fato, suas ideias, 

bem como quais foram as mudanças – se houveram – com sua participação neste 

curso de formação. 

Estas informações serão analisadas pela professora PDE, juntamente com 

aquelas apresentadas no primeiro questionário (Anexo 1), para fins de avaliação e 

reconhecimento da realidade da escola e dos professores. 

Com a apresentação do vídeo “Mídias na educação: o passado e o 

presente”, na TV Multimídia, fará o encerramento das atividades, agradecendo a 

todos pela participação, interesse e envolvimento com a proposta do curso. 

 

 

 

 

4 horas. 

 

 

 

 

Para o desenvolvimento da Unidade 5, utilizar-se-á dos seguintes recursos: 

 TV Multimídia; 



 Texto impresso; 

 Sala ampla para a realização do júri simulado. 

 

 

 

 

 

A avaliação desta unidade será realizada através do questionário proposto 

individualmente à cada professor participante, além, da observação acerca do 

envolvimento e participação em todas as atividades realizadas no decorrer do 

processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Complementar 
 

Das salas de aula aos ambientes virtuais de 
aprendizagem 
http://www.abed.org.br/congresso2005/por/pdf/030tc
c5.pdf  

A importância das novas tecnologias no 
aprendizado das crianças 

 http://www.youtube.com/watch?v=dWHq92t-Pug 

http://www.abed.org.br/congresso2005/por/pdf/030tcc5.pdf
http://www.abed.org.br/congresso2005/por/pdf/030tcc5.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=dWHq92t-Pug
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ANEXO 1 
 
 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 
PDE – 2014/2015 

PROFESSORA PEDAGOGA: LEILA RONSANI 
 
 

QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO 
 
 
1. Você utiliza recursos tecnológicos na preparação e desenvolvimento de suas 
aulas? 
(  ) Sim        (  ) As vezes        (  ) Não         
 

5. Quais recursos tecnológicos disponíveis na escola você conhece e utiliza? 
(  ) TV Multimídia                                              (  ) Portal Dia-a-Dia Educação 
(  ) Projetor Multimídia                                      (  ) Lousa Digital 
(  ) TV Paulo Freire                                           (  ) Laboratórios de informática 
(  ) Expresso e-mail                                          (  ) Nenhum 
(  ) Outros. Quais? __________________________________________________ 
 

2. Você considera importante à utilização de recursos tecnológicos na prática 
pedagógica?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
3. Em sua opinião, qual a contribuição que o uso de recursos tecnológicos traz 
para o processo de ensino e aprendizagem? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
4. Você acredita que o uso das tecnologias na prática pedagógica pode favorecer 
a compreensão dos educandos e contribuir para uma aprendizagem mais 
significativa? Justifique. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

5. Caso utilize o laboratório de informática com seus alunos, quais atividades você 
desenvolve? Costuma ter um planejamento para a sua utilização ou utiliza quando 
surge algum imprevisto? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 



6. Você já participou de algum curso de formação para o uso das tecnologias na 
educação? Considera importante a oferta desses cursos? Quais assuntos você 
acha que deveriam ser abordados para a formação/aprimoramento dos 
professores (ex.: informática básica, pesquisa na internet, utilização pedagógica 
dos recursos do Portal Dia a Dia, utilização instrumental dos recursos disponíveis 
na escola, etc.)? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

7. Você se sente preparado(a) para utilizar pedagogicamente as tecnologias em 
sua prática pedagógica? Justifique. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

8. Quais destes recursos disponíveis no Portal Educacional Dia a Dia você utiliza? 
(  ) Vídeos                                                         (  ) Imagens 
(  ) Sons                                                            (  ) Trechos de filmes 
(  ) Simuladores                                                (  ) Artigos, teses, dissertações 
(  ) Catálogos de sítios                                     (  ) Biblioteca Virtual 
(  ) Relatos de experiências                             (  ) Museus 
(  ) Temas atuais                                              (  ) Notícias 
(  ) Recursos Humanos                                    (  ) Nenhum 
(  ) Outros. Quais? __________________________________________________ 
 
9. Em sua escola, o laboratório de informática está disponível para (se preferir, 
pode assinalar mais de uma opção): 
(  ) Uso pelo professor 
(  ) Uso pelos alunos 
(  ) Uso pelos funcionários 
(  ) Uso pela comunidade externa 
(  ) Todas as alternativas anteriores 
(  ) Uso somente durante as aulas                   (  ) Não está disponível 
(  ) Não possui laboratório                                (  ) Não sei 
 
10. Na instituição em que você trabalha os professores recebem algum suporte 
para a utilização dos recursos tecnológicos disponíveis? 
(  ) sim        (  ) as vezes        (  ) não 

 


