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RESUMO  

 

Com os avanços tecnológicos e a expansão do uso das máquinas nos vários setores da sociedade, 

os alunos precisam munir-se de recursos que os auxiliem no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, 

na aquisição de novos saberes. O computador e o uso das tecnologias como mídia educacional, 

especificamente a internet, passam a ser ferramentas de complementação, de aperfeiçoamento e de 

possível mudança na qualidade de ensino, despertando a criatividade e a imaginação dos alunos de forma 

lúdica e atraente.  Neste sentido, este trabalho trata da utilização efetiva e periódica da ferramenta internet 

nas atividades escolares, principalmente da turma do 1º ano 1 da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Cidade Nova (Venâncio Aires - RS). 
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ABSTRACT 

 

With technological advances and expanding the use of machines in the various sectors of society, 

students need to provide himself with resources to assist them in teaching and learning, ie, acquisition of 

new knowledge. The computer and using technology as educational media, specifically the Internet becomes 

a tool to complement, improvement and possible change in the quality of education, awakening the creativity 

and imagination of the students in a fun and attractive form. This work deals with the effective use and 

regular tool internet in school activities, especially the class of 1st year 1 of the Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Cidade Nova (Venâncio Aires - RS). 
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1 Monografia de conclusão do curso Especialização em Mídias na Educação – EAD – UFSM. 
2 Professora da Rede Municipal de Ensino de Venâncio Aires, RS – Brasil 
3 Professora Orientadora. Mestre em Engenharia de Produção - Tecnologia da Informação (UFSM). 



 2 

1. Introdução 

 

Este trabalho tem por objetivo principal identificar, explorar e utilizar, de maneira 

consciente, a mídia internet como ferramenta de trabalho pedagógico no cotidiano 

escolar. Acredita-se que a utilização da web como ferramenta de auxilio no processo de 

ensino-aprendizagem deve contribuir para o desenvolvimento de habilidades e aquisição 

de competências específicas a respeito de sua utilização, além de servir como apoio e 

suporte para outras atividades do seu dia-a-dia. 

Fazendo uso efetivo da internet como ferramenta de apoio pedagógico, é possível 

identificar seus benefícios, ampliando-os e aprimorando-os, bem como utilizar de forma 

adequada os jogos pedagógicos (de forma lúdica) no processo de aprendizagem. 

A internet faz parte de uma estrutura de globalização que não se pode fugir, e a 

escola precisa se apropriar desta mídia como ferramenta de trabalho pedagógico. Para 

tanto, a utilização periódica do laboratório de informática pelos professores e alunos se 

configura de extrema relevância no processo educacional qualitativo e transdisciplinar.  

Desenvolver estratégias de utilização da internet, como forma de apropriação de 

conhecimento e saberes, quando executando atividades pedagógicas, jogos e pesquisa, 

tornam esta mídia uma importante ferramenta para a educação. 

 Acreditando que uma educação com qualidade aborda todos os aspectos da 

aprendizagem, este trabalho visou fornecer a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Cidade Nova, de Venâncio Aires (RS), uma visão concreta dos resultados positivos 

possibilitados pela inserção da internet no processo ensino aprendizagem, e assim, 

adquirir os pré-requisitos necessários para implantá-lo para todas as turmas, beneficiando 

toda a comunidade escolar. 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: o Capítulo 1, a introdução, que 

trata cita a importância da internet na sala de aula como ferramenta de apoio ao trabalho 

pedagógico da sala de aula; o Capítulo 2 lista os benefícios do uso da internet no 

processo ensino aprendizagem na escola; no Capítulo 3 é descrita a utilização da internet 

na Escola Municipal Cidade Nova; o Capítulo 4 trata das mudanças que a escola agregou 

a sua prática educacional e; finalmente, no Capítulo 5 são descritas as considerações 

finais.  
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2. A Internet no Processo de Ensino-Aprendizagem 

  

Acredita-se que a internet traz diversos benefícios para a aprendizagem, tais 

como: integrar conteúdos e disciplinas com informações atualizadas; aprender de forma 

mais prazerosa, através da descoberta durante a interação com jogos pedagógicos e 

pesquisas; possibilitar que alunos e professores estejam conectados ao mundo 

globalizado entre outros. Tais benefícios foram comprovados durante a execução do 

presente trabalho, onde se pode constatar que quando a internet é aplicada a partir da 

visão de informática educativa, comprometida com a qualidade do ensino, seus uso 

permite que alunos e professores visualizem novos horizontes para a busca de saberes.  

Segundo Brasileiro, apud Aguiar & Hermosilla (2006): 

 

Para garantir o êxito da incorporação do recurso informático como instrumento útil 

para a atividade intelectual, criativa e profissional, é preciso que se garanta uma 

capacitação docente não somente a nível técnico, como também, 

fundamentalmente  pedagógica. O professor precisa apropriar-se da tecnologia em 

função de seus interesses profissionais, para que possa situar-se, avaliar e 

planejar sua aplicação em aula.  

 

A Internet é uma ferramenta da informação, comunicação e aprendizado, que 

aproxima todos que dela se utilizam e necessitam. E quando a escola dá ênfase a este 

caminho, ela inicia um processo de integração ao atual mundo globalizado. Na verdade, a 

escola oportuniza o acesso e a incorporação de conhecimentos com um caráter sócio-

interacionista da comunicação, informação e aprendizagem “on-line”. 

Acreditando nas qualidades pedagógicas da internet, visto que ela pode ser 

instrumento de maior atendimento ao ritmo individual do aluno e uma valiosa ferramenta 

no processo do ensino aprendizagem, além de socializar cada vez mais o saber 

(conforme citação a seguir de José Manuel Moran, 1997), pode-se fazer a diferença na 

educação de qualidade. 

 

“(...) diante de um panorama poderoso para integrar todas estas mídias no ensino 

à distância e continuado. A Internet, ao tornar-se mais e mais hipermídia, começa 

a ser um meio privilegiado de comunicação de professores e alunos, já que 



 4 

permite juntar a escrita, a fala e proximamente à imagem a um custo barato, com 

rapidez, flexibilidade e interação até há pouco tempo impossíveis.”  
 

A informática serve para explorar novas possibilidades pedagógicas e contribuir 

para uma melhoria do trabalho docente em sala de aula, valorizando o aluno como sujeito 

do processo educativo (Sapla & Lewandowski, 2010). Portanto, é imprescindível que a escola 

e professores percebam, saibam e se apropriem dos recursos educacionais oferecidos 

através da internet, e que simultaneamente estejam transferindo este valor para o 

desempenho e eficácia da prática pedagógica nos estabelecimentos de ensino.  

De acordo com Sapla & Lewandowski (2010): 

 

“A tecnologia, mais especificamente, o uso do computador, além de renovar o 

processo ensino-aprendizagem, vai propiciar o desenvolvimento integral do aluno, 

valorizando o seu lado social, emocional, crítico, imaginário, deixando margens 

para exploração de novas possibilidades de criação.”  

 

São tantos recursos e ferramentas disponíveis para o ensino de novos saberes que 

a internet possibilita aos educadores, como por exemplo, disponibilizar os conteúdos 

abordados na sala de aula em tempo real para os educandos, através de dispositivos e 

ferramentas como webcams e websites. Além disso, é possível a pesquisa e a troca de 

informações em tempo real através dos sistemas de messengers (mensagens 

instantâneas) e do serviço VOIP (serviço de voz através do ambiente web, podendo ser 

acessados de dispositivos como computadores e celulares, tecnologias estas que estão 

cada vez mais presentes em todos os ambientes). 

Para Garcia, 2010: 

 

“A Internet tem cada vez mais atingido o sistema educacional e as escolas. As 

redes são utilizadas no processo pedagógico para romper as paredes da escola, 

bem como para que aluno e professor possam conhecer o mundo, novas 

realidades, culturas diferentes, desenvolvendo a aprendizagem através do 

intercâmbio e aprendizado colaborativo.” 

 

Quando a escola está embasada em uma educação que orienta e monitora as 

atividades propostas e sugeridas pelos alunos, conforme seu interesse, através da 

ferramenta internet, ela está integrando o aluno, a turma, o individual e o social, 
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possibilitando uma visão muito ampla e atualizada de várias áreas do conhecimento. Pois, 

conforme afirma Garcia, para a educação, a Internet pode ser considerada a mais 

completa, abrangente e complexa ferramenta de aprendizado do mundo. É possível, 

através dela, localizar fontes de informação que, virtualmente, habilitam a estudar 

diferentes áreas do conhecimento. 

A internet se tornou fonte inesgotável de informações, de comunicação, de 

aprendizado, se configurando o meio mais simples, acessível e ao mesmo tempo, 

inovador, de apropriação e produção de conhecimento, geral e específico, de todos os 

aspectos da vida, culturas, povos e inovações, pois está atualizada e interligada por redes 

globais em toda parte. Ela permite que se forme uma corrente viva, uma rede dinâmica e 

de execução prazerosa, com as produções e aprendizagens, que estão em constantes 

modelações conforme os interesses. 

Na citação de Ramal (1996), é possível identificar estes aspectos: 

  

“Quando uma escola se conecta à Internet, um novo mundo de possibilidades se 

abre diante de alunos e professores. Não se fala mais, a partir daí, de alguns 

instrumentos didáticos como um livro ou uma enciclopédia; fala-se de uma 

infinidade de livros e de sites que o aluno pode visitar; de uma nova realidade de 

conceitos, representações e imagens com as quais o aluno passa a lidar e que 

vão ajudar a desenvolver outras habilidades, capacidades, comportamentos e até 

processos cognitivos que a escola tradicional não previa e que o mundo pós-

moderno já exige dele. Além disso, os conteúdos que chegam pela Internet se 

tornam mais interessantes e atraentes do que quando apresentados em livros ou 

apostilas, material já tão conhecido pelos alunos; aprender pode se tornar algo 

divertido, realístico e mais significativo.”  

 

Para Oliveira, Oliveira & Delgado (2008) “a Internet iniciou uma revolução digital, a 

era da inteligência em rede, na qual os alunos podem combinar suas inteligências, 

conhecimentos e criatividade para revoluções na aprendizagem.”  

Torna-se muito importante nos dias atuais e no mundo globalizado utilizar a 

Internet no processo de ensino-aprendizagem, no processo de aquisição de novos 

saberes. No entanto, o educador precisa ter a clareza do funcionamento desta 

ferramenta, do todo que envolve a internet, dos aspectos positivos e negativos que 

cercam esta rede social, de como utilizá-la com bom proveito na educação.  
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É preciso planejar como e para que a mídia internet seja utilizada, de que forma 

alcançar a originalidade, a criatividade e a segurança neste processo produtivo de 

saberes da tecnologia de comunicação e informação. 

 

 

3. A Utilização da Internet na Escola Cidade Nova – Venâncio Aires (RS) 

 

Acreditando que o uso da Internet influencia na qualidade do processo ensino-

aprendizagem, e que através deste uso, coloca-se o ato educativo mais voltado para uma 

visão cooperativa, participativa e coletiva, este trabalho procurou utilizar os recursos 

disponíveis na Internet em uma turma do 1º ano 1 da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Cidade Nova, de Venâncio Aires - RS.  

A utilização da Internet traz para prática pedagógica um ambiente mais atrativo, de 

aprendizagens reais e significativas, possibilitando a alunos, professores e usuários em 

geral, poder tirar proveito dessa tecnologia para a sua vida. Os envolvidos no projeto 

levaram conhecimento tecnológico para seus pais, irmãos e para sua prática diária. 

Nos dias atuais, a sala de aula precisa se fazer um ambiente interativo e 

gratificante e a Internet proporciona isto de maneira muito rica e atrativa. As escolas que 

dispõem de laboratórios de informática ou salas digitais estão fazendo a diferença e 

dando a grande virada na educação neste século. Já não é possível comparar a sala de 

aula com a mesma de décadas passadas. Os alunos se portam diferente, tem trazido 

para escola outros valores, muitas informações e possuem novas formas de se expressar. 

A tecnologia está latente em atividades e ações cotidianas, no uso de todos os objetos 

que os cercam.  

As políticas de incentivo federais e estaduais, através da doação de equipamentos 

e a internet de forma gratuita, estão munindo as escolas destas inovações. A escola onde 

foi executado o projeto relatado neste artigo ganhou dois laboratórios de informática, hoje 

com 28 computadores com acesso gratuito a Internet. Este incentivo público federal além 

de mudar e atualizar a realidade educacional da comunidade escolar, também se 

configura em aliados às novas tecnologias ao processo ensino-aprendizagem como mola 

propulsora de uma educação de qualidade. 

Muitos dos educadores já se apropriam das novas tecnologias, fazem uso direto e 

imediato dos laboratórios de informática de suas escolas, vendo nestes, uma expressão 
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do ensino-aprendizagem mais dinâmica, atraente e democrática. É claro que isso deve 

ser feito com uma boa e planejada proposta de ensino, abrindo assim as portas do mundo 

virtual para si e para os seus alunos, possibilitando um maior processo de inclusão e 

interação com a sociedade, pois essa interação traz preciosos e necessários 

conhecimentos.  

A entrada efetiva das Tecnologias de Informação e Comunicações é visível e 

necessária. No entanto, seu uso deve ser feito de forma responsável e consciente, com 

planejamento e objetivos em comum com o núcleo pedagógico de cada escola. 

 

 

4 Mudanças Agregadas a Escola Durante o Projeto 

 

Durante a execução do projeto descrito neste artigo os alunos incorporaram esta 

nova linguagem. Através de jogos pedagógicos, eles interagiram com o ambiente e 

agregaram novos saberes contextualizados, integrados ao seu cotidiano, aos conteúdos e 

as disciplinas e seus interesses. Os alunos trabalharam cores a partir das que conheciam 

e gostavam, mas tiveram a dimensão delas, assim como com as letras, palavras, 

cantigas. 

A utilização da mídia internet, com sua linguagem de informação e comunicação 

relacionadas aos conteúdos apresentados e propostos para turma do 1º ano 1, do ensino 

fundamental, foram realizados atividades de jogos pedagógicos em diversas área do 

conhecimento, utilizando os recursos tecnológicos do laboratório de informática da escola. 

O projeto foi trabalhado a partir do Centro de Interesse do aluno, tendo sua 

sequência agregado as interferências pedagógicas, no que diz respeito a conteúdos, do 

professor regente da turma, e durante todo processo foi estimulando a curiosidade e 

exploração, o desenvolvimento da imaginação e a criatividade, uma vez que a ferramenta 

de trabalho foi a mídia internet, com jogos pedagógicos diversos.  

O laboratório de informática se tornou uma ponte entre os conteúdos da sala de 

aula, as vivências e produções dos alunos; E este conjunto se demonstrou fundamental 

na concretização do desenvolvimento que o PPP (Plano Político Pedagógico) da escola, 

onde está previsto a incorporação da tecnologia e mídias na educação, para se tornar 

mais qualitativa e globalizada. 
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Os procedimentos metodológicos elaborados tiveram como base o critério do aluno 

ter acesso à internet na escola em períodos regulares, como ocorreu durante o projeto, 

em pelo menos uma vez por semana, com atendimentos durante seu período de aula, 

acompanhados da professora regente e coordenadora do laboratório de informática, 

dentro de um planejamento pedagógico conjunto. A idéia foi utilizar a internet como uma 

ferramenta de aprendizagem que propiciasse um adicional, um “algo a mais”, auxiliando 

na produção do conhecimento, bem como relacionando e interligando os conteúdos e 

disciplinas da respectiva série onde se está trabalhando.   

A partir do projeto com os alunos do 1º ano 1 da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Cidade Nova (Venâncio Aires – RS), os relatos dos alunos e dos 

professores constatou-se que a escola mudou a estrutura de funcionamento do 

laboratório, que passou a atender mais os anseios dos alunos e mais e melhor utilizada a 

mídia internet como ferramenta de apoio a prática pedagógica e o ensino-aprendizagem. 

 Os alunos do projeto foram orientados pelas coordenadoras do projeto e do 

laboratório de informática. Eles aprenderam a utilizar a Internet, o funcionamento do 

browser, as técnicas de navegação, etc.  

 Os alunos se empolgavam a cada descoberta, ao acertarem e marcarem pontos 

nos joguinhos online, faziam referencias, trocavam experiências com os colegas, 

ensinavam a outra forma que encontraram, interagiam, produziam hipóteses, 

experimentavam e concluíam.  

 A utilização da internet na referida escola, através das atividades planejadas e 

executadas no laboratório de informática, fez a diferença na prática pedagógica, pois 

antes deste projeto o laboratório existia, mas não era utilizado de forma integrada com as 

práticas pedagógicas da sala de aula. O laboratório e seus recursos, especificamente a 

internet, não eram explorados como uma ferramenta de trabalho desafiador e ou 

articulador. Não se caracterizava como um meio e sim um fim, ou algo extra, estanque da 

sala de aula ou como espaços online para ocuparem os alunos em algum momento da 

sua carga horária de aula. 

 A partir da execução do projeto, os alunos foram levados pela professora regente 

ao laboratório de informática uma vez por semana por quarenta e cinco minutos, onde 

eles escolhiam seus lugares, trabalhavam na maioria das vezes individualmente, com 

jogos pedagógicos, em páginas na internet com softwares específicos, nas áreas do 

conhecimento de estavam elaborando nas atividades de sala de aula.  
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 No primeiro momento das atividades no laboratório os alunos eram orientados de 

forma coletiva, com auxilio da visualização no projetor multimídia da escola, data show, o 

que passava segurança e estimulava a curiosidade, pois a coordenadora utilizava de uma 

linguagem lúdica e pedagógica, solicitando ajuda, questionando, e experimentando as 

hipóteses deles para execução de cada comando. Era o momento interativo onde todos 

estavam aprendendo juntos com a ajuda de todos. A coordenadora mostrava os passos 

para chegar até a atividade. Após explicação coletiva, os alunos eram orientados 

individualmente, e sempre monitorados pela professora regente e coordenadora do 

laboratório. 

 As atividades online de jogos pedagógicos sempre estavam relacionadas com o 

que estavam trabalhando na semana, tema ou conteúdo principal. 

 O site mais utilizado foi: “Atividades Educativas” (disponível em 

http://www.atividadeseducativas.com.br/), este que tem uma abrangência muito grande de 

jogos pedagógicos com 63 temas, onde cada um possui uma grande variedade de jogos 

específicos e muitas páginas. A Figura 1 mostra uma parte da interface do ambiente 

“Atividades Educativa”.  

 

 
Figura 1 – Interface do Ambiente “Atividades Educativas” 

http://www.atividadeseducativas.com.br/
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4.1 Resultados 

 

 Foi observado o aprendizado integrado e prazeroso como complemento da aula, 

pelos relatos das ações positivas de produção de conhecimento durante a execução do 

projeto, como: o orgulho dos pais, que comentavam com a direção da escola sobre o 

aprendizado e empolgação dos filhos, e que muitos começaram a acessar o site em casa 

como diversão, sem ter a cobrança da aprendizagem, mas a fazendo mutuamente, 

também as relações, que demonstravam grande produção de conhecimento, feitas pelos 

alunos na execução de cada atividade.  

 A internet contribuiu para construir uma ponte entre datas e temas, pela pesquisa 

de imagens e historinhas online, assim como eventos e interesses, histórias de vida dos 

alunos e sua família, além de dar uma nova roupagem aos trabalhos pedagógicos de 

alunos e professores, propostos para turma. Também foram elaboradas e proporcionadas 

atividades específicas, contemplando habilidades e competências de: ler, motricidade, 

oratória, interpretar, concluir, elaborar hipóteses, desenhar, pintar, montar, raciocinar, etc., 

nos novos padrões que a sociedade tecnológica e globalizada exige e necessita. Isto 

ocorreu quando foi trabalhado com o site “Aprender é sempre bom, é legal! Aprenda e use 

o que aprendeu para o bem!”, o qual tem uma diversidade de temas em formatos de jogos 

atrativos e pedagógicos. 

  Os resultados positivos foram confirmados nas reuniões pedagógicas de área e 

geral. Os outros professores também manifestaram interesse em fazer parte do projeto 

com suas turmas, e a gestora da escola com sua equipe, reavaliou a utilização do 

laboratório de informática, dando liberdade de utilização do mesmo aos professores e 

alunos. 

 Os resultados eram percebidos no desenvolvimento de cada atividade e anotados 

em um diário de bordo da coordenadora, assim como no caderno de chamada da turma. 

As professoras identificavam claramente o latente prazer no processo de aprendizagem 

dos alunos.  

 Uma das experiências mais gratificantes deste projeto ocorreu quando os alunos 

estavam navegando o site “Atividades Educativas”. Eles puderam escutar o som das 

letras e visualizar a animação de objetos que iniciavam com a letra selecionada.  

 Após as atividades “Alfabetização acelerado alfacel”, os alunos interpretavam e 

após iam até o centro da sala onde estavam folhas de desenho e pincéis. Cada aluno 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=829
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escrevia seu nome, depois ia ao computador clicava na letra inicial correspondente ao 

mesmo. Após escutarem o som da letra e visualizarem a animação do objeto que iniciava 

com aquela letra, eles retornavam às folhas e desenhavam o objeto embaixo da letra 

correspondente do seu nome.  

 Foi realizado um mini seminário de avaliação do projeto a partir de uma tabela de 

índice de satisfação, elaborada no Excel com o nome de cada aluno e perguntas 

direcionadas, onde os alunos falavam, relatavam sobre sua experiência e aprendizagem 

durante o projeto e foram marcadas as menções convencionais da escola: (A) para atingiu 

objetivos e (NA) não atingiu. Mas por se tratar de crianças se alfabetizando na leitura e 

oratória, as respostas foram resumidas nas menções convencionais da escola pela 

professora regente e a coordenadora do projeto, mas os alunos tinham suas respostas 

em formas de elogios, relatos de historinhas, desabafos das expectativas, entre outros, e 

todos de forma muito particular, pois as professoras indagavam e estimulavam aos relatos 

mais fidedignos de cada um, apesar de estarem todos juntos numa “rodinha” como é 

prática da rotina, na sala de aula, nas avaliações e troca de informações de aprendizagem 

coletiva e individual. 

 As perguntas feitas aos alunos foram: (1) O que você achou do joguinho?; (2) Foi 

difícil entender e jogar?; (3) O que você aprendeu com o joguinho?; (4) O joguinho tem 

alguma coisa a ver com o que você aprender em sala de aula?; (5) Como era o joguinho? 

e; (6) Você gostou de jogar? Por quê? A Figura 2 mostra as respostas dadas pelos alunos 

a estas questões. 

Figura 2 – Respostas referentes ao questionamento avaliativo aplicados aos alunos 



 12

 

 Também como diagnóstico positivo do projeto, a professora regente relatou, 

oralmente para a coordenadora do projeto, suas observações referentes ao crescimento 

de aprendizagem dos quinze alunos com o uso da ferramenta internet.  

 Além disso, pode-se observar que os resultados positivos do projeto foram 

demonstrados nas avaliações e auto-avaliações orais que aconteciam junto ao processo 

das atividades, quando os alunos explicavam,  oralmente e chamavam para ver 

executando as tarefas, ou contavam entusiasmados as suas descobertas, em relação às 

atividades propostas.  

 O uso da internet na escola municipal de ensino fundamental Cidade Nova do 

município de Venâncio Aires agilizou, modernizou e atualizou a prática pedagógica, tendo 

o aluno como o grande beneficiado, que aprendeu, ensinou e produziu/processou com 

prazer diversos conteúdos. Hoje todas as turmas têm horários fixos semanais no 

laboratório de informática com projetos interdisciplinares. A internet também está 

disponível no horário oposto a aula, assim como cresceu o número de usuários deste 

espaço educacional. 

 Durante execução do projeto os alunos muniram-se de recursos, habilidades e 

competências, aprenderam a usar o computador e a internet para aprender ao mesmo 

tempo em que se divertiam, sempre sob monitoramento das professoras e um bom 

planejamento pedagógico. 

 Os alunos que participaram do projeto, identificavam, exploravam e utilizavam a 

internet como ferramenta de aprendizagens múltiplas, passaram a utilizar em casa os 

sites visitados e explorados em aula, assim como se ambientaram e apropriaram de 

saberes nas diversas navegações que começaram a fazer no mundo virtual de acordo 

com seus interesses e necessidades. 

 

 

4. Considerações Finais 

   

 Após ter cumprido com as etapas planejadas na metodologia do projeto 

anteriormente aplicado, ampliou horizontes e solidificou novas teorias, reforçando saberes 

anteriormente elaborados.  
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Conseguiu-se confrontar teorias com práticas pedagógicas, quando planejado e 

executado o projeto de pesquisa, e estas transformadas com o uso adequado da mídia 

internet, que se descreve neste artigo como resultado positivo do uso da internet 

disponível na escola como ferramenta de trabalho. 

Os resultados foram diagnosticados através das observações dos professores de 

outras turmas e a regente com comentários em reuniões pedagógicas, nos intervalo de 

professores, também, relatos dos alunos, avaliações durante a execução das atividades, 

como questionamentos, comparações, relações, que se deu com mais discernimento e 

agilidade e dentro de um complexo de crescimento e produção de conhecimento 

individual de cada aluno, também nas auto-avaliações e falas significativas orais dos 

alunos.  

Na construção do conhecimento, oportunizado, esteve presente o desenvolvimento 

do raciocínio lógico e sequência lógico-temporal, pois a atividades aumentaram da 

flexibilidade do pensamento, a organização e atenção durante a execução dos trabalhos, 

levou a possibilidade de realizar diferentes exigências temporais e ter capacidade de 

aprender com o erro de forma produtiva, levando ao fortalecimento da autonomia: tomada 

de decisões, escolhas rápidas, praticidade e a auto-estima. 

Pode-se também, ser visto o desenvolvimento da leitura informativa: interpretação, 

assim como, o trabalho em equipe/dupla/individual e o desenvolver a sociabilidade. 

Como caráter multidisciplinar e interdisciplinar os conteúdos trabalhados foram de 

múltiplas áreas do conhecimento, e interligados pelas atividades num objetivo comum do 

conhecimento. 

O laboratório de informática educativa além de um ambiente para o 

desenvolvimento de habilidades e competências fortaleceu o incentivo do uso de 

tecnologias, neste caso específico a mídia internet, nas atividades escolares, se 

configurando como ferramenta de trabalho pedagógico da escola, pois o fluxo de alunos 

utilizando os recursos online aumentou, hoje temos o laboratório funcionando quase em 

tempo integral do horário de funcionamento da escola, mesmo que coordenadora 

responsável tenha somente 20h/a, o que quer dizer que professoras utilizam com projetos 

em turno oposto das aulas dos alunos. Também durante as aulas, professores regentes 

têm solicitada a chave do laboratório e trabalhado a mídia internet, realmente, como 

ferramenta de apoio ao aprendizado de seus educandos e a sua prática pedagógica. 
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Outra mudança na escola foi à forma de utilização da internet, que passou de, 

somente, fonte de informação e comunicação, e agregou-se como um recurso a mais no 

processo educacional comprometido com a sociedade tecnológica atual. Promovendo 

produção de conhecimento, descobertas e aprendizado de novos saberes, além, é claro, 

de preparar melhor o educando. 
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