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Conjugando ingredientes como inclusão, multidisciplinaridade, uso de tecnologia e o 
tripé, pesquisa teoria e prática, construímos, a várias mãos, o presente livro. Ele 
apresenta relatos de uma série de Recursos Didáticos cuidadosamente pensados, 
fundamentados, debatidos, construídos e aplicados em turmas diversas da educação 
básica.  Este trabalho é fruto de pesquisas desenvolvidas pelo grupo Produção de 
Recursos e Materiais Didáticos que se empenha em investigar, estudar e avaliar a 
utilização e produção desses recursos, além de divulgar suas construções para que 
possam ser adaptadas e (re) praticadas por outros professores da educação básica.

Este, pretende ser o livro I de uma série sobre o tema Recursos Didáticos e tem um 
foco nos recursos didáticos que utilizam tecnologia. Contou com a empolgação e 
dedicação de todos os seus autores, professores da escola básica, que se empenham 
cotidianamente para contribuir de forma efetiva na formação de cada um de seus 
alunos. Nos artigos aqui apresentados é fácil perceber os papéis fundamentais dos 
atores de como se entende hoje uma educação de qualidade: o protagonismo dos alunos 
e a mediação do professor. De caráter multidisciplinar o livro contempla temas e saberes 
de disciplinas diversas em turmas desde os anos iniciais do ensino fundamental até o 
ensino médio e utilizam smartphones, aplicativos, redes sociais além de promover a 
criação de jogos, blogs, vídeos, etc. 
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Este livro destina-se a professores que 
lecionam no Ensino Básico, alunos dos 
cursos de licenciaturas que buscam 
recursos didáticos que aliem saberes 
docentes à inserção de tecnologias na 
Prática de Sala de Aula.
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