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RESUMO 

 A tecnologia está presente na maioria das escolas brasileiras e seu acesso 

vem crescendo significativamente dia após dia. E como essa tecnologia tem 

ocorrido no ensino infantil, nas escolas de Caraguatatuba. E como as crianças 

têm recebido esse novo ensino e aprendizagem, com a intencionalidade de 

uma forma criativa para o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. A 

teleducação, vindo como uma ferramenta para a qualificação profissional, 

dando a oportunidade de se tornar um professor com conhecimentos 

tecnológico e com muita habilidade. Acompanhado o ritmo do progresso, e 

buscando principal objetivo que é o aprendizado. E com a tecnologia 

diminuindo então a exclusão sendo ela bem aproveitada e utilizada como meio 

de ensino e desenvolvimento de qualidade ao aluno e no meio social. 

 

 

Palavras-chave: Tecnologia, ensino, método, formação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A tecnologia educativa está a ganhar cada vez mais relevância nas 

escolas, graças a sua integração Tecnologia e Educação. Desse modo, os 

professores têm de se manter atualizados!. Os famosos e, não dispensáveis, 

quadro e giz, já não são suficientes para os alunos do século XXI. Tendo em 

vista a necessidade de modernizar tecnologicamente as escolas, educação, 

então a necessidade de um plano emergente visando a um reforço substancial 

da infraestrutura tecnológica das escolas, da disponibilização de conteúdos e 

serviços em linha e do reforço das competências em TICs de alunos e 

docentes. Considerando a inovação desse novo paradigma da educação Para 

tanto, e importante, refletir a respeito da importância dessa ferramenta 

educativa e como será passada. Tecnologia nas Escolas e como esses 

avanços estão significativos no aprendizado. Obviamente não se trata da 

introdução da tecnologia pela tecnologia em sim, mas nova forma de organizar 

e fazer a educação com auxílio da tecnologia. Deste modo, a tecnologia entra 

na educação como um recurso potencializando das propostas educacionais. E 

(como esse novo paradigma está ocorrendo nas escolas, de Caraguatatuba o 

com o Programa de Tecnologia Educacional)–sendo um programa educacional 

com o objetivo de promover o uso pedagógico da informática na rede pública 

de educação básica. O programa leva às escolas computadores, recursos 

digitais e conteúdos educacionais, em todos os níveis: Ensino Infantil, Ensino 

Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio/Ensino Técnico e Ensino 

Superior. A escola criando ambientes interativos onde a criatividade é 

fundamental passará a transformar e criar novas ideias. E como as crianças do 

ensino infantil estão absorvendo essa tecnologia. No computador, alguns 

programas específicos permitem brincar com letras, números, formas e cores. 

Aos poucos, com orientação e liberdade para descobrir os inúmeros recursos, 

a criança se apropria de conhecimentos básicos que levam à criação e 

transformação de imagem. E como esse processo está sendo integrado nos 

primeiro ano do ensino infantil precisamente com intuito, para desperta os 

interesses das crianças e uma tecnologia, como fonte de informação. E a 

aprendendo a utilizar os recursos que a tecnologia oferece, e ajudara então na 

alfabetização. Mesmo quem não sabe ler e escrever, acredite, pode enfrentar o 
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computador em atividades com foco na alfabetização. Afinal, muitas crianças 

aprendem as letras em um teclado e todas podem usá-lo para grafar palavras 

da maneira que sabem, mesmo que não seja formalmente e assim facilitar o 

processo da aprendizagem. A tecnologia então vinda com o propósito de servi 

como mais maneira de explora o mundo e se expressar 

 

. “O ritmo acelerado de inovações tecnológicas exige 
um sistema educacional capaz de estimular nos 
estudantes o interesse pela aprendizagem. E que esse 
interesse diante de novos conhecimentos e técnicas 
seja mantido ao longo da sua vida profissional, que, 
provavelmente, tenderá a se realizar em áreas diversas 
de uma atividade produtiva cada vez mais sujeita ao 
impacto das novas tecnologias.” (SANCHO, 1998, p. 
41) 

 O computador pode ser um grande aliado no despertar desse interesse nos 

alunos, pois por si próprio ele já exerce uma “atração” nos jovens e crianças, e 

com isso é possível aproveitar esse poder que o computador tem sobre os 

alunos para desenvolver atividades que estimulem e contribuam para a 

construção do conhecimento. Mas temos que ter em mente que devemos 

utilizar o computador como um instrumento metodológico, facilitador da 

construção do conhecimento do aluno. É um desafio para nos educadores, pois 

temos que planejar situações que potencializem o aprendizado.  O uso do 

computador deve auxiliar os professores na sua prática pedagógica e aos 

alunos como fonte de pesquisa e investigação desses novos conhecimentos 

adquiridos. Os benefícios são vários e dependerá em grande parte do 

professor auxiliando então nos ambientes virtuais. Embora existam muitas 

tecnologias disponíveis, o papel da escolha da tecnologia mais apropriada para 

um determinado objetivo educacional deverá ser aplica e com seus objetivos 

atingidos deste modo, a importância da capacitação dos professores para que 

possa adquirir habilidade e competência. E a teleducação vindo fazer então a 

diferencia na qualificação do docente e ampliando então, seus conhecimentos 

tecnológico, e vindo a combater a inclusãoescolar. E para ter uma definição 

melhor sobre essa pesquisa que tem como propósito de mostra alguns 



6 
 

estágios da: Tecnologia no ensino infantil, 2) Teleducação na Capacitação do 

Professores 3) Inclusão Digital. 

2 JUSTIFICATIVA  

 Justifica-se a realização dessa pesquisa a necessidade de estudar como 

os professores de Caraguatatuba estão a utilizar, dos recursos tecnológicos no 

ensino infantil e como as crianças estão recebendo esse aprendizado. 

           E o projeto visa ainda para que os professores busca mudanças em 

suas ações buscando a capacitação e com a utilização desses recursos 

transmitidos o aprendizado de uma forma mais objetiva, lúdica e com muita 

criatividade. 

 

2.1. PROBLEMAS DE PESQUISA 

Como estão sendo usados os recursos tecnológicos na educação do 

ensino infantil em Caraguatatuba? 

 

3 OBJETIVO GERAL 

         O objetivo é verificar como ocorre a aplicação da tecnologia no ensino 

infantil.  

3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Verificar a aceitabilidade da tecnologia da informação na automação do ensino 

infantil. 

4 METODOLOGIA 

          Pesquisa será realizada através dados bibliográficos e com as   

informações quanto à utilização dos recursos tecnológicos nas escolas. Através 

da pesquisa de campo que será feita a coleta de dados sobre os métodos de 

utilização dos recursos tecnológicos como: computador, DVD, projetor, 

televisão, lousa digital. A entrevista será feita com quatro professores de duas 

escolas diferentes da educação infantil. A escola EMEI João Freire de Oliveira, 

e o CEI/EMEI Maria Eugenia Aranha Chodounskyda rede municipal de 

Caraguatatuba. 
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"A escolha dessas pessoas justifica-se em razão do trabalho desenvolvido com 

a educação e tecnologia na unidades em que atuam.  São as mais indicadas 

nas respectivas unidades para responder questões sobre a Tecnologia e 

Educação nos primeiros anos do ensino infantil nas escolas de Caraguatatuba." 

O instrumento de coleta de dados será mediante a um roteiro de entrevista 

semi – estruturada para captar as informações sobre a educação e tecnologia. 

Através de um aparelho de gravação, todos os relatos da entrevista terá seus 

conteúdos analisados e transcritos.  

A escolha do formato de entrevista semi - estruturada pois permite explorar 

com profundidade os dados apresentados pelas entrevistadas. 

 

 

5 FUDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A TECNOLOGIA NO ENSINO INFANTIL 

Mais do que a existência, a sua disponibilidade crescer e evoluindo e se 

transformando em uma sociedade da informação. E na educação valoriza, 

principalmente, a contribuição dessa tecnologia em relação às habilidades 

cognitiva dos alunos que as utilizam. Percebe - se que as metas são as 

mesmas da aprendizagem feitas sem apoios tecnológicos, mas argumenta – se 

que a presença dessa nova ferramenta proporcionar uma riqueza maior de 

alcance a fontes, e proporcionando vários benefícios faixa etária, estimulando 

capacidades como atenção, a memória e a imaginação. Permite, também, 

amadurecer no relacionamento social por meios do contato com os colegas e 

adultos que não são do círculo familiar. E as crianças começam a compreender 

como funcionam algumas regras de convívio. Por essas razões, o importante 

ter a intencionalidade no isso das tecnologias. Vão adquirir habilidades e 

pensamento criativo, tornando enriquecedoras as experiências e vivencias dos 

pequenos, e garantindo aprendizagens individuais e coletivas. 

TELEDUCAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES 

Começaremos definido ao significado do termo Teleducação: Tele do grego 

File significa longe, ao longe. A expressão “Teleducação: neste texto, equivale 

à educação de longe, ou seja, educação através de um dos meios de 
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comunicação de massa usados por uma sociedade, como imprensa, falada, a 

escrita ou a televisionada, ou a combinação de vários desses meios. Num 

pais com dimensão territorial, tão intensa como o Brasil e com preeminentes 

necessidades de atualizar e capacitar profissionais das mais diversas áreas 

do conhecimento, nada mais importante do que a utilização dos recursos 

Teleducaçãoou seja, do ensino à distânciapara dinamizar o processo de 

capacitação e atualização, dos nossos recursos humanos, aumentando a 

possibilidade de acesso de tantos quantos desejarem dele participar. E 

necessário então haver mudanças nas escola, certamente os cursos de 

formação de professores precisa passar por uma transformação profunda e 

radical. Todas as características da escola contemporânea. Deve estar 

presentes nos cursos que formam os profissionais da educação.O cotidiano 

da formação  dos educadores deve ser marcado por um diálogo  interativo, 

teoria de aprendizagem, gestão da sala de aula e da escola ,atividades 

pedagógicos e domínio da tecnologia que facilitam o acesso a 

informação.Assim,a aplicação de tecnologia de informação e comunicação na 

educação, a distância associada à teleducação interativa,resulta em uma 

alternativa às necessidades de continuo especialização e aprendizagem e, 

também , de atualização do profissional, portanto,a educação a distância é 

um processo de ensino – aprendizagem no qual, estudante e tutores poderão 

ser conectado mediante tecnologia, sobretudo as telemáticas.As tecnologia 

tem que ser encarada como um complemento ao sistema educacional 

estabelecido. A teleducação deve ser empregada para tirar os sistemas 

tradicional de educação de sua inércia improdutiva. O atraso educacional, 

parece decorre da própria incapacidade de implementar novas resoluções 

alternativas. Tecer redes de conhecimento na escola significa. Assumir a ótica 

da interação, e   de   colaboração entre alunos e professores. 

 

“Uma mudanças de atitudes em relação à participação 
e compromisso do aluno e do professor, uma vez que 
olhar o professor como idoneo de aprendizagem será 
mais fácil, porqueestá mais próximo do 
tradicional.Enxerga seus colegas como o colaborador 
para seus crescimento, isto já significa uma mudança 
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importante de mentalidade no processo de 
aprendizagem”Masetto,2000,p.141). 

 

 O professor que associa a TCI aos métodos ativos de aprendizagem 

desenvolver a habilidade técnica relacionada ao domínio da tecnologia e, 

sobretudo, articula esse domínio com a pratica pedagógica e com as teorias 

educacionais que auxiliem a refletir sobre a própria pratica e a transforma- la, 

visando, visando explorar as potencialidades pedagógica.Em relação à 

aprendizagem e a consequente constituição de redes de conhecimento.E o 

mais rico o processo educativo a distância para a formação de professores 

quando se adota uma postura sobre a aquisição de conhecimento tratada e 

concebida como busca permanente, como reflexão vinculadas as práticas 

sociais e pedagogia, constituindo se pelas atividades das pessoas em seu 

contexto. Essa postura propicia uma articulação mais adequada das diferentes 

áreas de conhecimento num processo de interdisciplinares e redes disciplinar, 

para um bom desempenho escolar. O campo da Teleducação possibilita o 

aprofundamento da categoria de ideologia, ligada ao paradigma da 

complexidade, principalmentequando é possível refletir sobre a relação do 

mundo externo com o sujeito, que habita o interior de cada um. Assim, será 

possível aceitar que Morim (1996, p, 43) afirma que:  

“Nossa relação com o mundo exterior passa não 
apenas pela Mídia informacionais, mais também por 
nossos sistemas de ideias que recebem e filtram,fazem 
uma triagem, daquilo que as Mídias nos trazem”.  

               No mundo atual “mudanças é a única constante” “Hoje”, é detento de 

poder econômico o país que produz conhecimento, educar seu povo e 

consegue forma um acervo considerável de recursos humanos, capacitados e 

em constante busca de novos conhecimentos, pois o desenvolvimento 

cientifica e tecnológico não só para forma cidadãos competentes atualizados e 

sim preparar toda uma geração para um futuro próspero. E com os professores 

capacitados podendo então como os novos paradigmas mudando a história da 

educação. 
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INCLUSÃO DIGITAL 

            Exclusão digital é melhora a condições de vida com ajuda da 

tecnologia, ou seja, através dos programas de inclusão digital precisarão 

transforma - se em programas de capacitação para vida de uma sociedade 

muito deferente daquelas conhecíamos até alguns anos atrás Aqui no Brasil 

raramente preparamos nossos jovens e adultos para os primeiros passos da 

sua vida profissional, ensinando atitudes empreendedoras, mostrando os 

recursos do novo mundo digital para o mercado do trabalho. De um lado, há 

numerosos programas e projeto governamentais ou não governamentais sendo 

conduzidos, visando a reduzir a exclusão digital é indispensável, Segundo o, 

Programa brasileiro de inclusão Digital ressalta que: 

“Promover a inclusão digital por meio de aumento do 
acesso da população de baixa renda à computação e á 
internet; os clientes são pessoas jurídicas de direitos 
privado de qualquer porte, sediadas no país, cujo 
objetivo social contemple atividades no setor de 
varejista para venda de equipamento barata á 
população.” 

             Mas os poucos esforços não tem sido suficiente, porque quando falamos 

de tecnologia realizações de um novo mundo, falamos também em qualidade, 

sendo um país econômico globalizado/digital, venha a ser suplantadas por meio 

dos novos recursos, sendo então as novas tecnologias de acesso a 

conhecimento e seu uso, as enormes facilidades para a integração de negócios 

em nível mundial. Com a integração as novas redes o pequeno comercio 

também pode, usufruir sem muita dificuldade, para viabilizar ao lado dos riscos 

crescentes, e as oportunidades ainda maiores para um salto positivos. Em uma 

visão estreita sobre o tema exclusão digital tem sido basicamente como a 

limitação de acessos a recursos tecnológicos, especialmente a ferramentas 

computacionais e à internet, supostamente, ao se promover ao acesso a esses 

recursos. Um país com elevado grau de desenvolvimento no uso dos recursos 

tecnológicos e preparo intelectual maior consegue explorar as possibilidades 

proporcionadas pela internet de forma mais profundas e com efeitos 

estratégicos. A capacidade de atuar as de forma pró - ativa no mundo sem 

fronteiras é determinante para estabelecer as relações de poder mundial. Muitas 

iniciativas brasileiras de inclusão digital promovem efetivamente a facilidade de 
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acesso aos recursos de tecnologia de informação internet, mais falham em 

provocar o uso eficaz desses recursos. E comum telecentros, viverem ocupados 

por jovens acessando sites de jogos ou de relacionamento, com poucos usos 

mais eficazes, como acesso a programas de educação a distância, 

aprendizagem de línguas, acesso a serviços públicos mais sofisticados, o uso da 

internet para gerar oportunidade de inovações e em pequenos negócios, entre 

muitos outros exemplos. Para Lévy (2000:238),o ecossistema e chamado em 

sua obra de ciberespaço (o ambiente formado pelo os computadores conectados 

a internet)  

“Suporta tecnologias intelectuais que amplificam, 
exteriorizam e modificam, numerosas, funções, 
cognitivas, humanas, memórias, imaginação, 
percepção, e uma nova categoria de mediação entre o 
homem e o conhecimento”. 

.”Os impactos “da exclusão digital, ou seja, a limitação de acesso a 

‘‘ciberespaço”, na realidade implica a exclusão de um novo modo de viver e 

interagir em sociedade”. Estar excluído do ciberespaço significa não ter acesso 

ao mundo físico, tornando este dependente daquele. Então, preferimos utilizar, 

no lugar termo inclusão a transformação digital, significado a necessidade de 

viabilizar condições para que cada indivíduo possa atuar nesse duplo mundo 

físico/ciberespaço. E o objetivo é melhora a qualidade de vida das pessoas e 

criar oportunidade de uma educação de qualidade, e poder ter acesso a 

tecnologia isso e ser inclusão. 

 

6 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Atividades 
Semestre I Semestre II 

Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Revisão X X    X X      

Relatório Parcial    X         

Resultados Parciais     X        

Coleta de Dados   X     X     
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Relatório Final         X X   

Trabalho Final           X X 

 

7 RECURSOS 

O (recurso previsto para a realização desta proposta de iniciação cientifica, São 

livros didáticos artigos, vídeo etc..) para o desenvolvimento da pesquisa. Parte 

dos recursos está concentrada na bibliografia  

8 BIBLIOGRAFIA 

AntoniaJunior,W,;Barros .D,M.V.Objetivos de aprendizagem  atuais : 

Material, didático para à educação básica 2005,Disponível 

HTTP://w.w.w.obed.org.br/congresso/por/pdf/006+cc1/pdf 

Acesso em: 19 julho. 2013 

Dowborl.Economia da Comunicação. 

Docslide.com.br./documento /educação - e- tecnologia >4htm    

HTTP://docslide.com.br 

Acesso em 25.2011 

Ethevaldo Siqueira (organizador )Tecnologias que mudam nossa vida Editora 

Saraiva 

LÉVY, P. Cibercultura. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2000. 

Massetto,M.T.Mediação pedagógica e o uso da tecnologia In 

Moram,J.M:Massetto ,M,T:Massetto,2000,p.141)8 Behrens,M.A.Novas 

Tecnologia e mediação pedagógica.Campinas: Papirus, 2000 

 

http://dowbor.org/2013/09/tecnologias-do-conhecimento-os-desafios-da-

educacao.html/ 

http://w.w.w.obed.org.br/congresso/por/pdf/006+cc1/pdf
http://docslide.com.br/


13 
 

 Redes de informação de gestão local. Mar.2001. Disponivel em 

HTTP://dowbor.org/informunic.asp acesso em 25/out/2011 

https://books.google.com.br/books?id=q6MnzqDZPmAC&pg=PA85&lpg=PA85

&dq=artigos+sobre+a+teleducação&source=bl&ots=4JHJbnKvdr&sig 

Set.2002.Disponivel em :<HTTP://dowbor.org./02ecocomunico. doc>Acesso:em 

25.out.2011 

SANCHO, Juana M. A tecnologia: um modo de transformar o mundo carregado 

de ambivalência. In: _____. Para uma tecnologia educacional. Porto Alegre: 

Artmed, 1998. 

 

http://tcconline.utp.br/wp-content/uploads/2012/04/O-USO-DA-TECNOLOGIA-

EM-SALA-DE-AULA.pdf 

http://pt.slideshare.net/culturaafro/tecnologiana-educao 

https://sites.google.com/site/cristianecidrao/fundamentacao-teorica 

W.W.W2.vefs.br:80 

81/Sitientibus/pdf/11/a_importançia_da_teleducação.pdf(palestra)em 9/9/92) 

Sitientibus/ ,Feira de Santana,n.11.p113 -119,jan/jun.1993 

 

PARECER DO ORIENTADOR 

O projeto versa sobre o uso da tecnologia no ensino infantil. É uma 

proposta de pesquisa pertinente as mudanças relacionadas à educação, 

especialmente com o recurso a tecnologia. Recomenda-se o desenvolvimento 

da pesquisa proposta por seu potencial de contribuição a área de 

conhecimento, a Educação.   

 

Caraguatatuba, 26 de outubro de 2015. 

 

Prof. Dr. Moacir José dos Santos 

http://dowbor.org/informunic.asp%20acesso%20em%2025/out/2011
https://books.google.com.br/books?id=q6MnzqDZPmAC&pg=PA85&lpg=PA85&dq=artigos+sobre+a+teleducação&source=bl&ots=4JHJbnKvdr&sig
https://books.google.com.br/books?id=q6MnzqDZPmAC&pg=PA85&lpg=PA85&dq=artigos+sobre+a+teleducação&source=bl&ots=4JHJbnKvdr&sig
http://dowbor.org./02ecocomunico
http://tcconline.utp.br/wp-content/uploads/2012/04/O-USO-DA-TECNOLOGIA-EM-SALA-DE-AULA.pdf
http://tcconline.utp.br/wp-content/uploads/2012/04/O-USO-DA-TECNOLOGIA-EM-SALA-DE-AULA.pdf
http://pt.slideshare.net/culturaafro/tecnologiana-educao
https://sites.google.com/site/cristianecidrao/fundamentacao-teorica


14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


