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Resumo 

 

O objetivo geral deste projeto de pesquisa é analisar  como as novas tecnologias 

podem ser utilizadas na construção do aprendizado  pedagógico em sala nas séries. 

Trata-se de um estudo de natureza exploratória que iniciará com o levantamento 

bibliográfico para construção do referencial teórico e através de observação, a 

pesquisa pretende identificar como os(as) professores(as) da educação 

fundamental, especificamente das séries iniciais, relacionam o currículo escolar aos 

ambientes virtuais aos quais as crianças atualmente tem acesso, na sequência, 

estudar-se-á às políticas públicas da cidade de Joinville-SC no que se refere ao 

acesso dos estudantes das séries iniciais aos computadores nas escolas e a relação 

com os espaços virtuais, assim, estudar-se-á quais as estratégias de ensino o 

professor das escolas do ensino fundamental usam para incorporar de forma 

positiva toda tecnologia disponível. O aspecto virtual é uma discussão pertinente e 

presente na atual conjuntura da sociedade e as crianças não ficam de fora deste 

contexto e assédio virtual.   
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Introdução 

 
Muito se fala em virtualidade, e o século XXI,  segundo Raiça (2008), coloca a 

sociedade frente a grandes transformações sociais e tecnológicas que provocam um 

significativo impacto na visão do mundo e de homem. 

Para a autora, educar neste terceiro milênio, envolve assumir os desafios de 

estimular no aluno o desenvolvimento de competências exigidas por essas 

transformações que o mundo como um todo está atravessando, e essas 

transformações são mais do que cerca na perspectiva digital.  

Neste contexto, professores posicionam-se como articuladores capazes de 

refletir a cerca das mudanças e na sequência, capazes de pesquisar e elaborar 

conhecimentos numa contínua busca pelo aperfeiçoamento de sua prática 



educativa.  

O papel do professor no contexto da informática na educação, ainda recorre à 

utilização do computador de forma intencional, e comumente, segundo Raiça (2008), 

essa prática comumente utilizada corre o risco de comprometer uma prática 

pedagógica empobrecendo-a, com a supervalorização da operacionalização dos 

recursos tecnológicos. 

A problemática desta pesquisa ultrapassa a utilização do ambiente virtual 

como um recurso tecnológico a ser absorvido em seu fim, mas entende o contexto 

virtual como um aliado do processo de ensino aprendizagem e justamente esta 

visão, permitirá ao professor integrar os recursos tecnológicos à sua prática 

pedagógica numa visão integradora, potencializando a qualidade de sua ação 

docente.  

Trata-se de um estudo exploratório que iniciou com o levantamento 

bibliográfico a cerca do tema proposto. 

Este projeto envolve observação de práticas de professores das séries iniciais 

do ensino fundamental da rede pública do município de Joinville/SC com o propósito 

de analisar suas ações pedagógicas ao que se refere a tecnologia que está presente 

em sala. Para tanto, estudar-se-á também como os recursos tecnológicos são 

disponibilizados os referidos alunos.  

 
Objetivos 

 
O objetivo geral deste projeto de pesquisa é analisar a relação existente entre 

o uso das tecnologias em sala  e o aprendizado. 

Para tanto, os objetivos específicos são: 

- Identificar como professores (as) das séries iniciais do ensino fundamental 

trabalham essas tecnologias sala de aula;  

- Verificar a disponibilização e uti lização desses ambientes virtuais;  

-  Relacionar as políticas públicas do município de Joinville/SC no que se 

refere à utilização de computadores e ambientes virtuais para alunos do ensino 

fundamental – séries iniciais; 

- Apontar as diferentes situações de apresentação desses recursos 

tecnologicos. 

 
 



 

 
Metodologia  

 
Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva de caráter exploratório, que 

segundo Cervo e Bervian (2006), permiti u um levantamento de material bibliográfico 

a cerca deste tema, bem como, confronto com material levantado através de 

pesquisa de campo.  

Para  complementar a pesquisa bibliográfica então realizou-se observações 

de ações de professores que desenvolveram suas práticas docentes utilizando-se 

recursos que envolvem as tecnologias de ifnormaçaprofundar a pesquisa  

 

 
 
 

 
Desenvolvimento 

 
O mundo com sua evolução, trouxe a tecnologia, mudando a vida de milhares 

de pessoas, essa tecnologia evolui rapidamente  e as pessoa se apressam em 

acompanha-las e na educação na é diferente.  

 
Essas tecnologias veiram para facilitar e melhorar a vida das pessoas, 

trazendo milhares de informações e inovando  a maneira de agir e pensar da 

sociedade que desde muito jovens já tem acesso as midias digitais  e a 

informações rápidas. Esse avanço trouxe  a educação muitas discuções referente a 

forma de integrar a tecnologia de forma positiva e últil a sala de aula e como 

garantir qualidade e bons investimentos nos prédios publicos. 

Implantar novas  teocnologias a favor do aprendizado,é um processo tão amplo que 

o professor encontra muitos desafios em se adequar a relidade, assim como as 

escolas. 

“Os professores ,geralmente ,a enxergam apenas como um novo modo de 
fazer coisas antigas.E os alunos  a veem como uma oportunidade de fazer 
coisas totalmente novas. Para os adultos, é uma ferramenta,para as 

crianças é a fundamentação de tudo o que fazem”.  (PRENSKY, 2012, p. 
46).  

 

Um novo paradigma na educação, trazer para a sala  o novo, levando em 

conta o interesse dos alunos, mostrando o uso consciente doas mídias digistais e 

enchergar o novo em favor do aprendizado. Ultilizar a  tecnologia como aliada da 



contrução do conhecimento, faforecendo o aluno a criar e a desenvolver uma 

nova forma de aprender na escola, com  algo que já faz parte de sua vida desde 

seu nascimento.Conquistando um novo espaço tecnologico e agregando seu 

valor. 

Criar e construir com os alunos projetos integradores e estimulantes, onde 

o resultado final seja o arendizado eficiente e presente. 

Para que todo o processo tecnológico aconteça em sala também faz-se 

necessário o envolvimento do governo com investimentos e melhorias em cabos 

wi-fi, tecnologia, e até espaços físicos adeuados. 

Em palestra realizada na Faculdade Anhanguera de Joinvi lle na data de 

13/05/2014 o professor Roque Mattei, Secretário Municipal da Educação de 

Joinville relatou  que a cidade etá passando por um processo de transformação, 

consnstrução  e melhrias ampliando sua rede de fibra ótica de 50 para 100m e 

adaptando os prédio que não são preparados com ar condicionado,e novos 

láboratórios e equipamentos. O projero chama-se escola digital (busca novas 

tecnologias para a rede) com o objetivo de transformar cada sala em um 

laboratório com lousa digital, onde já foram entregues mais de 4 mil tablets 3mil 

notebooks e 60novos laboratórios de informática. 

A cidade também criou um núcleo de tecnologia digital para treinamento e 

uso destas tecnologias, com criação de um portal para formação do professor.  

“Os desafios são grandes, mas existe uma busca maior para atender esses 

deasfios” (informação verbal) 

Em Joinville nas salas observadas as novas tecnologias aindas são pouco 

exploradas com os alunos, mesmo com tantos avanços  vistos para a educação 

da cidade, o professor encontra dificuldade em relacionar  e adminitrar a antiga 

forma de lecionar com a nova..   

Os (TICs) vieram  com o propósito de facilidade e rápidez, que envolve o 

estudante e facina  e é essa magia que o professor deve aproveitar para alcançar 

processos educacionais eficazes, tranformando em motivação para o aprender. 

 

 
Resultados Preliminares 

 

Com os resultados desta pesquisa pretende-se analisar as Novas  



Tecnologias na  Educação e seu uso em sala nas séries e das num estudo das 

estratégias utilizadas pelos (as) professores (as) das séries iniciais como estímulo ao 

aprendizado. 

Percebeu-se que os alunos mostraram ter pouco acesso a mídias digitais ( 

TICS) na escola que tinha uma sala de informática básica. Os professores  se 

beneficiavam mais do local para fazer pesquisas para projetos e planos de 

aula.Além da sala de informática cada professor também recebeu um notebook, 

Positivo para pesquisa e afazeres didáticos. 

Ainda relata-se pela observação que o trabalho não existe sala de informática 

e o único acesso dos alunos aos ( TICS) é quando utilizamos o data show para 

mostrar vídeos pesquisados na internet que tenham como objetivo transmitir algum 

conhecimento previsto no plano de aula como um complemento. 

Acredia-se  que seria muito  interessante e de maior aprendizado se na educação 

infantil ,os alunos também tivessem acesso as mídias digitais, com um bom projeto 

para realizar com eles .Já que  a tecnologia está presente em suas vidas desde 

muito cedo fora da escola, essa inclusão digital no Jardim viria a ser mais um aliado 

no aprendizado lúdico e instrutivo na vida das crianças. 
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