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RESUMO 

Rodrigues, Emanuelle Lima. Despertando o interesse pela escrita em 

crianças do primeiro segmento da Escola Municipal, com o auxílio da 

Informática. Ano 2015. Produto Final (Especialização em Docência da 

Educação Básica na disciplina Informática Educativa) – Colégio Pedro II, Pró- 

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 

2016. 

 

 

O Projeto trata da inserção do uso da informática na sala de aula em 

uma turma do 4° ano do Ensino Fundamental, da Escola Municipal José Marti, 

localizada no bairro do Engenho da Rainha. O principal objetivo do trabalho foi 

desenvolver a produção textual, incentivando a criatividade e a revisão textual 

com auxílio de recursos digitais. Foram desenvolvidas cinco atividades que 

tiveram como motivação o projeto da escola “Um Rio de Valores”. Ainda que 

não dispusesse de um laboratório de informática, os alunos compartilharam 

netbooks distribuídos aos professores e perceberam que os computadores  

podem servir para auxiliá-los na aprendizagem, tornando-os produtores de 

conhecimento e não somente para jogos eletrônicos e visualização de objetos 

prontos.  
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LISTA DE IMAGENS 
 

IMAGEM DESCRIÇÃO PÁG. FONTE 

Imagem 1 
 

Página Inicial do Site do 
Educopédia 

4 Site do Educopédia 

Imagem 2 
 

Trabalhando as formas 
geométricas 

5 Blog da escola 

Imagem 3 
 

Frente da Escola Municipal José 
Marti 

5 Blog da escola 

Imagem 4 
 

Reunião de Responsáveis 6 Página do Facebook da 
escola 

Imagem 5 Reunião de Professores 7 Página do Facebook da 
escola 

Imagem 6 
 

Página da E. M. José Marti no 
Facebook 

7 Página do Facebook da 
escola 

Imagem 7 
 

Página Inicial do BLOG da Escola 8 Blog da escola 

Imagem 8 
 

Centro de Estudos dos Professores 
na E. M. José Marti 

12 Página do Facebook da 
escola 

Imagem 9 
 

Exibição das Ilustrações da Fábula 
para os alunos 

16 Acervo próprio 

Imagem 10 
 

Turma dividida em grupos com 
suas produções textuais 

16 Acervo próprio 

Imagem 11 
 

Alunos criando suas fábulas 17 Acervo próprio 

Imagem 12 
 

Alunos pesquisando na internet 18 Acervo próprio 

Imagem 13 
 

Criação de suas frases e versos 18 Acervo próprio 

Imagem 14 
 

Parte da Apresentação feita pelos 
alunos no Power Point 

19 Acervo próprio 

Imagem 15 
 

Apresentação do livro da turma 
para a escola 

20 Acervo próprio 

Imagem 16 
 

Cartaz criado pela turma (texto e 
imagens) 

21 Página do Facebook da 
escola 

Imagem 17 
 

Os próprios alunos levaram os 
cartazes para colocar no comércio 

21 Página do Facebook da 
escola 

Imagem 18 
 

Cartazes confeccionados pelos 
alunos, espalhados pelo comércio 
local 

22 Página do Facebook da 
escola 

 

 



1 
 

SUMÁRIO 

 

1 – INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------------------------pág.2 

1.1 – A informática e o mundo escolar --------------------------------------pág.2 

1.2 – A informática nas escolas do Município do Rio de Janeiro----pág.3 

1.3 – A informática na E.M. José Marti --------------------------------------pág.5 

2 – OBJETIVOS--------------------------------------------------------------------------pág.9 

2.1 – Objetivos Específicos-----------------------------------------------------pág.9 

3 – JUSTIFICATIVAS PARA O TRABALHO-----------------------------------pág.10 

4 – BASES TEÓRICAS---------------------------------------------------------------pág.11 

4.1 – Formação do Professor-------------------------------------------------pág.11 

4.2 – O letramento digital dos alunos---------------------------------------pág.13 

5 – METODOLOGIA-------------------------------------------------------------------pág.15 

6 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS----------------------------pág.23 

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS-----------------------------------------------------pág.25 

8 – BIBLIOGRAFIA--------------------------------------------------------------------pág.27 

9 – SITES PESQUISADOS----------------------------------------------------------pág.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1- INTRODUÇÃO 

 

Trabalho em uma escola pública em que os recursos são limitados e os 

alunos têm condição socioeconômica restrita. Vários desses alunos não têm 

acesso a computadores no dia-a-dia e muitos deles possuem dificuldade para 

produzir textos com criatividade e coerência. Tendo percebido essa situação, 

resolvi inserir a informática educativa como forma de estimular o interesse pela 

escrita, nos alunos do 1° segmento do ensino fundamental, trabalhando a 

coerência, a coesão, a pontuação, a atenção às estruturas da escrita e, por fim, 

incentivando a criatividade. 

O cenário utilizado foi a sala de aula da turma do 4° ano da Escola 

Municipal José Marti, localizada no bairro do Engenho da Rainha. Seu público 

é do Morro do Engenho, uma turma muito heterogênea no quesito 

conhecimento da escrita e da ferramenta “computador”.  

A escola se mostrou muito receptiva com o projeto para o uso da 

informática. Cada sala de aula possui um data show e um netbook para auxiliar 

no decorrer das aulas, mas poucos são efetivamente usados. 

No decorrer do projeto foram necessárias algumas adaptações, pois na 

escola havia disponíveis apenas três netbooks para o trabalho com uma turma 

de 35 alunos, mas muita vontade em dar prosseguimento ao projeto. 

 

1.1 - A informática e o mundo escolar 

 

Partiremos da ideia que o mundo é uma grande desigualdade, 

principalmente no que se refere à formação de nossos alunos, com o auxílio da 

informática. Há uma parcela muito grande de estudantes que ficam excluídos 

do mundo digital, dependente quase que exclusivamente do interesse dos 

governantes do local em oferecer ferramentas para a sua inclusão. 
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Almeida (2000: 79), uma estudiosa no assunto, diz que o computador é 

“uma máquina que possibilita testar ideias ou hipóteses, que levam à criação 

de um mundo abstrato e simbólico, ao mesmo tempo em que permite introduzir 

diferentes formas de atuação e interação entre as pessoas.” Dessa forma, ao 

negar ou dificultar o  acesso de uma boa parcela de alunos a essa máquina, 

estamos restringindo a sua atuação no exercício de sua plena cidadania no 

mundo contemporâneo.  

Assumindo cada vez mais diferentes formas de uso, pode-se ver nos 

diversos tipos de trabalho, o computador aumentando a produtividade e 

diminuindo custos. Já no processo  ensino aprendizagem, ele ainda é pouco 

utilizado como uma ferramenta que nos possibilita criar e viajar pelos mais 

diversos campos, instigando o imaginário dos nossos alunos e facilitando 

muitas vezes o desenvolvimento de projetos pelo corpo docente. 

Mesmo sendo o computador uma ferramenta fabulosa, temos que ter em 

mente que não foi desenvolvido com o intuito de ser uma ferramenta 

pedagógica. Nos apoderamos ao longo do tempo dela para esse fim, mas com 

muita cautela para que não tome rumos que sejam fora de nossos propósitos 

iniciais, o ensino. Afinal, vemos muitas escolas subutilizando os computadores, 

oferecendo apenas jogos educativos e conteúdo pronto aos alunos. 

 

1.2 - A informática nas Escolas do Município do Rio de Janeiro 

 

Nota-se nos últimos anos um esforço da Secretaria Municipal de 

Educação do Rio de Janeiro (SME-RJ) em promover a inserção das 

tecnologias digitais nas escolas, oferecendo-lhes recursos para o pleno 

exercício da cidadania no mundo globalizado. 

A SME-RJ possui uma plataforma de aulas digitais que abrangem desde 

a Educação Infantil até o 9° ano do Ensino Fundamental, a Educopédia. Todo 

material disponível online é organizado por um grupo de professores da própria 

rede, a partir dos conteúdos programáticos de cada ano escolar. O conteúdo é 

distribuído em aulas que permitem ao professor apresentar determinado 
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assunto e desenvolva algumas atividades sugeridas com os alunos, utilizando 

as mais diversas ferramentas e programas. 

 

Imagem 1 - Página Inicial do Site do Educopédia 

 

A maioria das salas de aula possui um equipamento de data show com 

netbook, para uso do professor e alunos. Algumas escolas também possuem o 

laboratório de informática, onde o professor tem livre acesso para levar seus 

alunos e desenvolver os mais variados projetos.  

Além da Educopédia, os professores da rede também têm acesso às 

apostilas pedagógicas online distribuídas nas escolas para os alunos. Assim, 

podem fazer uma aula mais interativa com o auxílio do data show. Como 

mostra a figura abaixo. 
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Imagem 2 - Trabalhando as formas geométricas 

 

1.3 - A informática na Escola Municipal José Marti 

 

 

Imagem 3 – Frente da Escola Municipal José Marti 

 

A Escola Municipal José Marti, em que trabalho, possui uma sala 

destinada ao uso da informática pelos alunos. No entanto, a mesma é muito 

pequena impossibilitando que uma turma de 35 alunos permaneça no espaço. 
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Além disso, o espaço possui apenas quatro computadores que não estão 

funcionando. Sua utilização só era possível há uns anos quando,   durante o 

recreio, alguns alunos divertiam-se com jogos.  

Todas as salas de aula possuem um aparelho de data show, o que 

possibilita que  alguns professores utilizem de maneiras variadas no seu dia a 

dia: para exibição de filmes em dvd, apresentações em Power Point, vídeos da 

internet dos mais variados assuntos, utilização da apostila pedagógica online e 

outros, de acordo com seu planejamento. 

Os equipamentos também são utilizados em reuniões de responsáveis e 

professores, apresentações dos alunos, culminâncias e diversas atividades na 

unidade. 

 

 

Imagem 4 – Reunião de Responsáveis 
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Imagem 5 – Reunião de Professores 

 

A escola possui uma página em uma rede social e um blog em que os 

responsáveis, os alunos e funcionários podem acompanhar as publicações 

feitas sobre diversos temas: frequência, fotos e vídeos das atividades 

realizadas na escola, projetos desenvolvidos na sala de aula e na escola, 

festas, formaturas, reuniões, apresentações de alunos e muito mais. 

 

Imagem 6 – Página da E. M. José Marti no Facebook 
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Imagem 7 – Página Inicial do BLOG da Escola 
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2 – OBJETIVOS 

 

O envolvimento da informática e das novas tecnologias transformou toda 

a sociedade mundial, desde a comunicação, como também as formas de 

transmitir informação, formas de realizar tarefas profissionais e tarefas 

domésticas. Devemos observar que todas essas mudanças foram e são 

necessárias e não podemos fugir delas, e sim, conhecer e estudar como 

podemos utilizar as tecnologias de forma a agregar nosso trabalho, no 

desenvolvimento de aulas mais dinâmicas e produtivas. 

Assim, é objetivo geral deste trabalho: 

 Transformar as aulas mais dinâmicas e interessantes utilizando a 

informática como ferramenta aliada, no auxílio para um melhor 

desempenho na produção textual dos alunos, incentivando a escrita e 

aguçando a criatividade. 

 

2.1 – Objetivos Específicos 

 

 Familiarizar os alunos com recursos do Power Point 

 Apresentar a internet e seus aplicativos/ recursos como fonte de 

pesquisa 

 Melhorar a grafia, coerência e desenvolvimento da escrita destes alunos 

 Despertar o interesse pela escrita com o auxílio da informática 

 Estimular a criatividade do aluno na produção textual 

 Desenvolver atividades para a culminância do projeto, no final do ano 
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3 - JUSTIFICATIVA PARA O TRABALHO 

 

Sabemos que os computadores nas salas de aula podem servir tanto 

para continuar transmitindo conhecimento para o aluno, como para criar 

condições de os alunos construírem seu próprio conhecimento. 

Pensando assim, procurei integrar os objetivos que gostaria de alcançar 

na escrita com os meus alunos, utilizando a informática como uma ferramenta 

de interesse dos discentes. A máquina por si só, não dá conta disso, mas nos 

traz o fascínio e o encantamento pelas suas possibilidades e foi pensando 

assim que comecei a desenvolver o projeto a que gostaria de realizar com 

meus alunos, para instigar a criação textual. 

Refletindo sobre o pensamento de Belchior (1993), o estilo da escrita, 

feito até nossos dias, deverá ser complementado com experiências de 

utilização do processamento de texto de modo que os alunos possam 

concentrar a sua atenção no conteúdo e no estilo. Reescrever pode 

transformar-se numa atividade fácil e agradável. A reescrita é fundamental 

nesse processo e o computador facilita esse processo de imediato.  
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4- BASES TEÓRICAS 

 

Sobre o uso de computadores na Educação, MORAES (1993) comenta 

que no início da década de 1980, foram realizados seminários para debater 

ideias de como implantar projetos-piloto com uso dos computadores para 

ensino e aprendizagem nas universidades que dão origem em 1984, ao Projeto 

Educom. Este foi o marco da formulação da política nacional de informática 

educativa. 

Em 1989, o MEC institui o Programa Nacional de Informática na 

Educação (Proninf) com o objetivo de promover o desenvolvimento da 

informática educativa e seu uso nos sistemas públicos de ensino. A partir do 

fim da década de 1990, diversas ações municipais e estaduais em todo o país 

se somam às iniciativas federais quanto a investimentos em informática 

educativa. 

  Tais tecnologias têm demonstrado um aumento da motivação dos alunos 

e dos professores, e uma diversificação das possibilidades das experiências 

educacionais dentro e fora do ambiente escolar (Corrêa et al, 2006; Franco et 

al., 2008; 2009). 

 

4.1- A formação do professor 

 Esse momento ocorre sempre em minha escola e é de 

fundamental importância, pois é nessa hora que podemos trocar e 

experimentar algumas atividades e teorias. 
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Imagem 8 – Centro de Estudos dos Professores na E. M. José Marti 

O computador é uma ferramenta que veio a auxiliar o professor a 

promover autonomia, aprendizagem e criatividade do aluno. Porém, para que 

isto ocorra, se faz necessário que o professor assuma o papel de mediador da 

interação entre aluno, conhecimento e computador, o que supõe formação para 

exercício desta função.  

Mas não é isso que vem acontecendo nas escolas, computadores 

chegam e junto as ideologias e acaba-se esquecendo do indivíduo que é papel 

fundamental para que esse processo dê certo, o docente. 

O processo vem acontecendo de forma inversa. Antes de o computador 

chegar às escolas e com ele a cobrança por resultados, deveria ter sido 

priorizado a formação deste que mediará o seu uso. 

Sem a devida formação, esses computadores acabam ficando largados 

em um canto na escola ou sendo usado por poucos. Muitos professores nem 

arriscam seu uso, por medo do novo. 

Para o sucesso da inserção das tecnologias digitais na escola, é 

fundamental que os professores estejam preparados para o desafio. Assim, é 

importante pensar em formas de atualização do professor perante as novas 

formas e meios de adquirir informação. O medo do novo paralisa a 

aprendizagem. Experimentar as ferramentas digitais com os alunos é de 

grande importância para o professor. Esse assunto é muito bem abordado no 
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vídeo de Marc Prensky “What is the role of the teacher in todays world?” 

(https://www.youtube.com/watch?v=4MpzcjhY_wI) 

 

4.2- O letramento digital dos alunos 

  

O processo de inclusão digital possibilita aos indivíduos, a oportunidade 

de aprender a usar novas tecnologias para acessar toda e qualquer informação 

necessária para sua vida em sociedade. 

 “Além de gerar novas demandas, as ferramentas digitais modificam 

procedimentos consagrados na disciplina. O exemplo mais significativo diz 

respeito à edição e revisão de textos. Em processadores como o Word...” 

(POLATO, 2009). 

A Educação tem uma tarefa árdua de promover o letramento digital, 

principalmente para aqueles menos favorecidos. 

Essa possibilidade de revisão de textos é fundamental para tornarmos 

nossos alunos mais independentes e reflexivos sobre a escrita. Podendo 

experimentar de forma mais autônoma essa correção.  

Ser letrado requer além do conhecimento funcional da tecnologia, o seu 

uso crítico e de formas diversas. No letramento digital é importante sabermos 

reconhecer a hora que a informação se faz necessária e assim avaliar o seu 

uso efetivamente. 

O lugar da cultura na sociedade muda quando a mediação 

tecnológica da comunicação deixa de ser meramente instrumental 

para expressar-se, condensar-se e converter-se em estrutural: a 

tecnologia remete, hoje, não a alguns aparelhos, mas, sim, a novos 

modos de percepção e de linguagem, a novas sensibilidades e 

escritas. (MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 54). 

Muitos alunos já chegam à escola com o domínio da ferramenta, as 

vezes de forma superior que a do professor, mas isso pode ser utilizado de 

maneira positiva pelo docente. Faz-se necessário que o professor conheça as 

diferentes formas e linguagem digitais que seus alunos utilizam. Uma 

possibilidade é fazer com que esse aluno auxilie aos demais colegas em suas 

dificuldades com a máquina. Esta atitude não enfraquecerá de modo algum o 

https://www.youtube.com/watch?v=4MpzcjhY_wI
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papel do professor, mas o transformará, aproximando-os dos alunos no 

processo de ensino aprendizagem. 
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5- METODOLOGIA 

 

Devido ao baixo interesse e ao pouco empenho na escrita de parte da 

turma do 4° ano da Escola Municipal José Marti na qual leciono, resolvi adotar 

como auxílio nas aulas o uso do netbook pelos alunos. Como muitos já são 

usuários de games eletrônicos, possuem celular próprio com internet e jogos, vi 

que os recursos digitais seriam boas ferramentas de apoio para melhorar essa 

situação.  

A escola decidiu no início do ano letivo de 2015, desenvolver um projeto 

intitulado “Um Rio de Valores”. Tal projeto tinha como objetivos, melhorar a 

disciplina dos alunos, a responsabilidade, o respeito pelo outro e consigo 

mesmo entre outros. A minha turma ficou com o valor Solidariedade. A ideia 

era explorar sob várias perspectivas tal valor de forma a estimulá-los no dia a 

dia.  

 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 1 

Dessa forma, estruturei as minhas atividades da seguinte maneira: 

1) Assistimos a vários vídeos sobre o assunto na página do YouTube, 

que abordavam o assunto, discutimos sobre eles e depois iniciamos o trabalho 

com as produções. 

2) Iniciei a atividade mostrando no data show a história “O leão e o rato”, 

uma fábula que ilustra bem o tema trabalhado. Mostrei apenas as ilustrações, 

utilizando o programa Power Point. 

3) Depois expliquei que teriam que produzir a parte escrita da história. 

Para isso, apresentei como utilizar a caixa de texto e passar de um slide para o 

outro. 
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Imagem 9  – Exibição das Ilustrações da Fábula para os alunos 

 

4) Para a realização da atividade proposta, resolvi dividir a turma em 

grupos, uma vez que na escola há apenas 3 netbooks. Direcionei uma 

atividade diferente a cada grupo, todas voltadas para a escrita. O grupo que 

ficou na criação do texto sobre a história  “O leão e o rato”, foi dividido em 

duplas. Quando o grupo terminava, trocávamos as atividades de todos. Até que 

todos passassem por todas as atividades. E assim fiz em todos os outros dias 

das atividades com os computadores. 

 

 
Imagem 10 – Turma dividida em grupos com suas produções textuais 

 

 Todos ficaram encantados com a possibilidade de utilizar mais essa 

ferramenta em seu aprendizado. Ao término da atividade já queriam saber qual 
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seria o dia da próxima, trazendo assim uma grande satisfação já no início do 

projeto. 

  

 

Imagem 11 – Alunos criando suas fábulas 

 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 2  

Terminada a etapa de reescrita da fábula, resolvi apresentar mais 

recursos do programa, como tamanho e cor de fonte, plano de fundo e 

transição de slides. 

 Para enriquecer ainda mais o trabalho que estavam realizando, sugeri 

que fizessem pesquisas na internet sobre poesias e imagens ligadas ao tema. 

Assim, foram feitas as seguintes atividades: 

1) Em duplas, os alunos pesquisaram poesias sobre solidariedade. 

Depois dividiram os temas encontrados em slides. Cada estrofe era digitada 

em um slide. 

2) Após esta etapa, voltaram a internet para a pesquisa de imagens que 

ilustrassem essas estrofes. Com isso os alunos puderam exercitar sua 

criatividade e coerência. Assim a turma junto conseguiu montar uma grande 

apresentação com inúmeras poesias. 
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Imagem 12 – Alunos pesquisando na internet 

 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 3  

Um outro trabalho também realizado com a turma foi o de criação de 

suas próprias frases ou versos sobre a solidariedade, relembrando tudo que já 

havíamos discutido e assistido. Continuamos a trabalhar com o programa 

Power Point e em grupos, pois o tempo que tínhamos em relação ao número 

de computadores era muito reduzido.  

 

 

Imagem 13 – Criação de suas frases e versos 

 

Abaixo podemos ver uma parte do trabalho que os alunos fizeram 

durante uma das aulas com o auxílio da informática. 
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Imagem 14 – Parte da Apresentação feita pelos alunos no Power Point 

 

SEQUENCIA DE ATIVIDADES 4 

Para finalizar o projeto do ano assistimos a mais alguns vídeos sobre o 

assunto, tais como “Cuerdas”, “Solidariedade - amor ao próximo”, “Vídeo de 

solidariedade vira febre na internet”, “O vídeo mais emocionante de 2014” e 

outros, todos disponíveis no site do YouTube. Após vários momentos de 

reflexão sobre os trabalhos e os vídeos assistidos, foi o momento de a turma 

criar seu livro sobre o assunto.  

1) Em duplas criaram suas ilustrações e explicaram do que se tratava. 

2) Foi solicitado que pensassem em algum ato de solidariedade e 

representassem através de desenho e escrita, tudo que ficou guardado sobre o 

assunto, uma reflexão do que realmente fez sentido a eles. 

3) Após os trabalhos prontos, juntamos todas as produções da turma e 

fizemos um grande livro. Onde puderam contar para a escola sobre suas 

experiências durante o projeto e apresentar o livro.  
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Imagem 15 – Apresentação do livro da turma para a escola 

 

O trabalho desenvolvido pela turma e pela escola sobre o tema teve uma 

repercussão não só na escola mas na comunidade, pois os alunos levaram 

suas experiências sobre o tema trabalhado ao longo do ano e converteram em 

atitudes. A cada dia um contava uma história do que havia feito, por alguém na 

rua ou em casa. Chegamos a confeccionar cartazes e espalhar pela 

comunidade sobre alguns valores.  Contagiando assim a todos.  
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Imagem 16 – Cartaz criado pela turma (texto e imagens) 

 

 

Imagem 17 – Os próprios alunos levaram os cartazes para colocar no comércio 
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Imagem 18 – Cartazes confeccionados pelos alunos, espalhados pelo 

comércio local 
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6- DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

Quando estão on-line, as crianças leem, analisam, contextualizam, 

criticam e compõem seus pensamentos. Estamos assistindo ao nascimento de 

uma geração de jovens inovadores, antenados, entendedores do poder da 

mídia, que aprendem por meio da interação. A informação não é apenas 

consumida. Ela também é produzida pelos jovens. (TAPSCOTT, 2.000) 

Não devemos achar que nossos alunos aceitarão qualquer conteúdo que 

lhes forem empurrados, como se não tivessem nenhum senso crítico. Pelo 

contrário, são questionadores e, se não acham uma lógica entre o conteúdo e a 

atividade, se opõem, perguntando o porquê desta ou daquela atividade ou da 

forma como está sendo realizada. 

Em muitos momentos no decorrer do projeto, pensei que seria difícil 

para eles executarem o que estava sendo solicitado, pelo contrário, não só 

aceitavam, mas cumpriam com as tarefas com maior satisfação, atingindo, 

assim, os objetivos traçados.  

Informei aos alunos desde o início que estavam fazendo parte de um 

trabalho meu, do curso de especialização, com isso se sentiram mais 

estimulados a dar o melhor, pois apareceriam fora da escola.  

Algumas barreiras foram enfrentadas: o número de computadores 

disponíveis e a manutenção das máquinas. Só havia 3 netbooks e já no final do 

processo um se quebrou complicando ainda mais a evolução dos trabalhos e 

fazendo com que sua produção ficasse ainda mais lenta. 

Devido aos problemas acima relatados, havia uma grande questão todo 

início de aula: Qual grupo de alunos iniciaria os trabalhos do dia? Perdíamos 

muito tempo discutindo com a turma, já que os últimos demorariam muito pra 

poder participar da etapa com o computador.  

Mas nada disso fez com que desanimássemos. Nem mesmo as 

dificuldades em usar o mouse do netbook, já que os próprios alunos auxiliavam 

os colegas que participavam do mesmo grupo.  

Ficou um “gostinho de quero mais”, tanto da parte dos alunos quanto da 

professora. Os alunos pediram que esse tipo de trabalho tenha continuidade no 

próximo ano, ou seja, os alunos veem-se motivados a utilizar os recursos 

tecnológicos digitais em seu processo de aprendizagem. Eles gostariam de 
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conhecer outros recursos e sentiram-se valorizados ao perceberem que 

estavam sendo inseridos nesta sociedade informatizada. 

Quando um aluno faltava no dia em que havia ocorrido uma dessas 

aulas com a informática, esse fazia questão de realizar o trabalho em outro 

momento para que não ficasse de fora a sua contribuição. Atitude que não via 

quando utilizávamos apenas os recursos de uma sala de aula tradicional, com 

livro, folha ou caderno. 

Sempre que assistíamos aos vídeos sobre o tema da turma 

(Solidariedade), os alunos pediam para anotar os nomes dos vídeos e de qual 

site estávamos vendo, para que pudessem passar em casa para seus 

familiares. Tal atitude revela a enorme motivação para o trabalho, o que 

colaborou fortemente para o seu sucesso. 

Tive uma resposta muito boa não só com relação aos trabalhos voltados 

ao tema do projeto da escola, mas nas suas produções de texto em geral. Os 

alunos revelaram-se muito mais atentos, o que fez com que elevasse os 

conceitos da turma na escrita. 

Apesar das dificuldades já relatadas, avalio que projetos como esse 

devam ser sempre desenvolvidos, pois a motivação gerada nos alunos frutifica 

em várias áreas. Espero ter contagiado meus pares para que tentem realizar 

atividades desse tipo com suas turmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a realização do trabalho, assumi como desafio despertar o 

interesse dos meus alunos, e, com isso, melhorar sua produção escrita. Para 

isso, utilizei a informática e seus recursos, o que está relatado aqui neste 

projeto. 

Posso concluir que meu objetivo foi alcançado, pois um ponto que 

enfatizei bastante durante o ano foi que quando escrevemos, temos um 

propósito, um destinatário, então é fundamental que nossa escrita seja clara e 

coerente. E isso posso dizer que alcancei. Além disso, considero que agucei 

nos alunos a vontade de aprender mais. 

A turma ficou com vontade de ver outros programas, produzirem mais e 

ficaram  muito empolgados com a possibilidade de estarem contribuindo para 

um trabalho meu,  quando mencionei que fazia parte de um projeto de minha 

especialização. 

Houve momentos em que me sentia um pouco frustrada, era quando 

não podia dedicar mais do meu tempo com eles, para desenvolver ainda mais 

o projeto, pois a falta de computadores dificultava muito a produção. Sinto que 

poderíamos ter produzido muito mais se tivéssemos mais computadores 

disponíveis em minha unidade escolar. 

Eu já possuía a experiência de projetos em escolas particulares com um 

computador por aluno, mas pude ver que também é possível dar essa 

oportunidade a esses jovens da rede municipal, mesmo que com precárias 

condições. O principal nós tínhamos: a vontade de produzir e aprender. 

Pretendo dar continuidade ao projeto em minha escola, pois vi o quanto 

é enriquecedor. Vou aproveitar as oficinas que tive acesso durante o PRD 

(Programa de Residência Docente) e utilizar outras ferramentas, para que 

vejam mais possibilidades. Além de passar aos meus colegas de trabalho, 

professores como eu, alguns programas possíveis de serem utilizados com 

nossos alunos e de fácil manuseio. Com isso, acredito contribuir para quebrar a 
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barreira que nós, professores, temos quanto ao uso da informática como uma 

ferramenta educativa. 
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- http://www.educopedia.com.br/Index.aspx 

- http://emjosemarti.blogspot.com.br/ 

- http://www.rioeduca.net/ 

- http://www.youtube.com.br  

- https://www.youtube.com/watch?v=4MpzcjhY_wI.  Video “ What is the role of 

the teacher in todays world?” 

- https://www.youtube.com/watch?v=_pMMIg7acTA. Vídeo “Solidariedade - 

amor ao próximo” 

- https://www.youtube.com/watch?v=FKn4lPlJNjc. Vídeo “vídeo da 

solidariedade vira febre na internet” 

- https://www.youtube.com/watch?v=35TP-zgI9PE. Vídeo “O vídeo mais 

emocionante de 2014” 

-http://mais.uol.com.br/view/87j2x7d2z5jm/cuerdas-linda-historia-para-

reflexionar-04028C1B316AD0C94326?types=A&. Vídeo “cuerdas” 
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