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RESUMO 

 
Este artigo é um estudo de caso sobre a construção de um objeto de aprendizagem do tipo 
convencional transformado em tecnológico, intitulado Cartaz das Profissões. É o resultado de um 
projeto de ensino para a disciplina Tecnologia da Informação e Comunicação na Sala de Aula, 
fundamentado no interacionismo construtivista de Piaget, cujo modelo segue uma metodologia 
dialógica de respeito e reconhecimento da contribuição do outro. Durante as etapas dessa 
construção, os jovens estudantes do Projeto Intervivência Universitária tomaram consciência das 
múltiplas formas de aprender a aprender interativamente, sob mediação tecnológica. 
Concomitantemente, eles experimentaram a inserção no universo do conhecimento das 
profissões, preparando-se para a futura escolha profissional. Os resultados obtidos demonstraram 
a mudança de foco na prática educativa e elevaram os jovens alunos à condição de protagonistas 
de suas aprendizagens, inclusive as digitais, além de motivá-los a prosseguirem seus estudos na 
intenção de galgar uma profissão. 

 
Palavras-chave: interacionismo; objeto de aprendizagem; tecnologia da informação e 
comunicação. 
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ABSTRACT 
 

This article is a case study on building a learning object, transformed from a conventional type into 
a technological one, entitled Poster of Professions. It is the result of a teaching project for the 
discipline Information Technology and Communication in the Classroom, based on Piaget's 
constructivist interactionism, whose model follows a dialogic approach of respect and recognition 
of the contribution of the other. During the stages of that construction, the young students of the 
College Interexperience Project became aware of the multiple forms of learning to learn 
interactively, under the mediation of technology. At the same time, they experienced the insertion 
into the knowledge of the professions, preparing themselves for future career choice. The results 
showed a shift of focus in educational practice and lifted the young students to the condition of 
protagonists in their learning, including digital kind, and motivated them to continue their studies in 
an attempt to develop a profession. 
 
Key-words: interactionism; learning object; Information Technology and Communication. 

 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Este artigo visa apresentar os resultados e as reflexões decorrentes de um projeto 

de ensino, voltado à construção de um objeto de aprendizagem desenvolvido com a turma 

de jovens adolescentes rurais do Projeto Intervivência Universitária, de 2009 a 2010, no 

Polo de Educação a Distância de Sobradinho. 

Um objeto de aprendizagem que objetivava desde o princípio de seu planejamento 

conjunto envolver os jovens na discussão sobre a temática das profissões, 

proporcionando-lhes um conhecimento da técnica de elaborar um cartaz, mediado 

tecnologicamente pelo computador, no intuito de ampliar os desafios da aprendizagem, da 

convivência e da perspectiva de futuro estudantil ou profissional. 

Neste estudo de caso sobre a construção do objeto de aprendizagem um desafio 

se interpôs: terá um simples cartaz a capacidade de unir pedagogia, tecnologia e 

comunicação visual, oportunizando aos jovens alunos diversas aprendizagens com o 

auxílio do computador? 

Então, como aspecto relevante deste estudo tem-se o registro de práticas 

pedagógicas aliadas ao uso de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) por meio 

do objeto de aprendizagem: Cartaz das Profissões. Colaborando para esta construção as 

etapas do projeto de ensino, contidas no apêndice A, proposto pela disciplina Sala de 

Aula e TIC, distribuídas nos estágios de diagnóstico da turma, exploração da temática, 

sistematização dos conteúdos cognitivos e visuais, bem como a avaliação das 

descobertas evidenciadas na trajetória de pesquisa e elaboração do referido objeto de 

aprendizagem em cartaz, para posterior exposição.  
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Todas essas etapas em primeiro plano descritas no projeto de ensino foram 

aplicadas na construção do objeto de aprendizagem, que por sua vez foram detalhadas 

por meio das atividades, discussões e resultados logo a seguir apresentados.  

Nesta metodologia discorrida e considerada dialógica, conforme requer a 

compreensão epistemológica construtivista do conhecimento, obteve-se uma 

reformulação na prática pedagógica relativizando as atuações entre professor e aluno, 

dando a esses a oportunidade de conduzirem suas aprendizagens desde o início do 

processo de construção do objeto de aprendizagem – cartaz das profissões.  

Encontra-se aí o diferencial que vale o relato em artigo deste estudo de caso, pois 

foi no planejamento do fazer e no fazer junto com o auxílio do computador que foi 

demarcada a diferença. Foi uma experimentação ética, estética e de comunicação visual 

e interpessoal. 

De um recurso convencional, feito um cartaz, transformaram-se possibilidades de 

criação por diversas linguagens pelo computador. Vários efeitos foram proporcionados: o 

primeiro deles foi o motivacional, o subsequente foi o didático informativo e investigativo; 

o intermediário foi das iniciativas criativas e por último o efeito da divulgação coletiva. 

Obviamente buscar um novo olhar sobre a prática pedagógica focado mais na 

aprendizagem do que no ensino, mais no aprendiz do que no mestre, não é de imediato 

que produz excelentes resultados; até porque não é o resultado o mais importante, mas 

sim as aprendizagens elaboradas, as experimentações provocadas e a interação entre 

sujeitos conquistada. Enfim, uma nova crença de conhecimento a ser sustentada. Para 

tanto, discorre-se um pouco da reflexão teórica necessária na validação desta prática. 

 

A PRÁTICA ALICERÇADA EM UMA REFLEXÃO TEÓRICA 
 

Fundamentar esta prática pedagógica, no interacionismo construtivista de Piaget, 

possibilitou mesmo que inconscientemente considerar a coordenação de ações e 

revitalizar a experiência para além do nível de assimilação do tema, o que redundou na 

construção progressiva e coletiva do objeto de aprendizagem, chamado Cartaz das 

Profissões. 

De acordo com Becker (1993, p. 61): 
 
Na concepção piagetiana, o conhecimento não se transmite, constrói-se. Esta 
construção ocorre por força da ação do sujeito sobre o objeto – ou meio físico e 
social – e pelo retorno ou repercussões desta ação sobre o sujeito. O 
conhecimento dá-se por interação ou pelas trocas do organismo com o meio.  



4 

Este retorno ao que se refere Becker (1993), reportando-se à Piaget (1959), implica 

na ação transformadora do sujeito sobre si, que após ter assimilado, acomoda a ação, 

realizando a aprendizagem ao mesmo tempo em que se prepara para uma nova 

descoberta, através da coordenação das ações em seu pensamento. Disto resulta a 

combinação entre adaptação e organização do conhecido e do porvir, (re) construindo 

cooperativamente. E isto foi testado na prática, tanto por dar ao conhecido cartaz outro 

significado na estrutura (diagramação, design, criatividade), como no conteúdo e estética, 

criando em alguns momentos e se reconstruindo em outros. 

Segundo Demo (2006) a criatividade reflete uma verdadeira aprendizagem.  Por 

intermédio do diálogo e da reflexão entre os participantes do projeto de como usar as 

TICs com sentido educativo relativizou-se o papel do professor e do aluno na 

aprendizagem, assim como o papel das diferentes linguagens: textual, visual, informática, 

tanto no ensino, quanto na aprendizagem e no acesso ao conhecimento.  

Acesso este que as novas tecnologias e conexões possibilitam, pois para Pablo 

(2006, p. 80) “a internet e as chamadas tecnologias de informação e comunicação 

propiciam mudanças sobre muitas concepções preexistentes a respeito da maneira de 

nos comunicarmos e, portanto, de conhecermos e entendermos o mundo.” 

Sobretudo, as TICs oferecem a possibilidade de aproximar a relação com a 

imagem em uma marca individual e coletiva. E, na construção do Objeto de 

Aprendizagem – Cartaz, as tecnologias foram algo a mais e não algo excepcional, pois 

especial foi a construção colaborativa entre os jovens de 14 a 18 anos, na maioria 

procedentes do campo e estudantes de escola pública por terem tido acesso a diversos 

pontos de vistas, as pesquisas e a oportunidade de ampliar a comunicação e o saber 

sobre profissões. 

 

Modelo de Aprender com as Tecnologias de Informação e Comunicação 
 

O modelo pedagógico aplicado neste estudo de caso promoveu a experiência e 

não somente conteúdo. Baseou-se na colaboração, desde a escolha da temática do 

objeto de aprendizagem até a criação e divulgação do cartaz, visando uma aprendizagem 

com sentido. Nesta experimentação os adolescentes revelaram suas preocupações e 

expressaram seu desejo de aprender. Primeiramente aprenderam sobre si, sobre seu 

lugar no mundo e sobre as possibilidades profissionais pesquisadas para exercitarem o 

seu senso ativo de cidadania. Nessa prática, foi fundamental para transformar a 
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concepção pedagógica, conceber as TICs como potentes ferramentas educativas para 

alterar a estrutura de interesses dos adolescentes, para provocar a vontade de pesquisar 

e criar por intermédio do computador. Para Sancho (2006, p.21) o computador tem 

diversas utilidades e talvez por isso “esta circunstância ajuda a explicar porque 

praticamente todas as perspectivas sobre ensino e aprendizagem podem argumentar que 

encontraram no computador um aliado de valor inestimável.” 

Neste processo de aprendizagem é premente acreditar nas possibilidades do 

aluno, na sua vontade de continuar aprendendo, fazendo-o pensar sobre o que já sabe, 

reconstruindo novos saberes; percurso prescrito na concepção construtivista de Piaget.  

Ressaltando que aprender é esforçar-se para dar sentido à informação que está 

disponível e efetivamente poder assimilá-la. É reconhecer a informação como algo 

apreensível a partir do que já se conhece e com ela transformar o conhecimento que já 

existia. Para isso acontecer, é fundamental a atuação do professor para mediar o contato 

entre objeto e sujeito através das atividades propostas e do encorajamento ao aluno 

aprender. Compete ao professor organizar a situação de aprendizagem, observar a ação, 

problematizar a produção e compartilhar com os alunos a reflexão deste fazer.  

Essencial no processo é dispor um espaço ao aluno para ele mostrar qual é o seu 

molde relacional para aprender: é por meio do significado, pela lógica, pelo simbólico, 

pela estética, pelo esquema corporal, pela expressão oral? De algum jeito deve acontecer 

a aprendizagem. 

Se possível criar um momento de exposição ao grupo, todos avaliando no coletivo 

suas atuações individuais, enfrentando as contradições de outras formas de pensar e 

fazer. E outro momento que se possa defender o ponto de vista para desenvolver a 

consciência do que foi fácil ou difícil fazer e ouvir, podendo então se aprontar para um 

próximo argumento ou uma futura decisão.  

Para concluir esta reflexão sobre aprendizagem Weisz (2009, p.36) pondera que 

“[...] alguém pode aprender por si mesmo quando já sabe o suficiente para primeiro, 

reconhecer o que merece ser aprendido, depois construir estratégias a partir do que já 

sabe para alcançar novos conhecimentos”. Em relação à aprendizagem e TICs também 

Weisz (2009, p.36) se posiciona ao dizer que “é desejável saber buscar informação 

através do computador, pois trata-se de uma forma rápida de obtê-la. Mas fundamental é 

desenvolver a capacidade de estabelecer relações inteligentes entre os dados, as 

informações e os conhecimentos já construídos.”  
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É afirmativo o fato de que as TICs sejam relevantes para o processo de mediação 

das aprendizagens. Utilizá-las para a formatação de um objeto de aprendizagem foi o 

ponto de partida deste projeto aqui apresentado, justamente por entender objetos de 

aprendizagens como “produtos ou materiais digitais ou não-digitais que podem ser 

combinados entre si e ser utilizados em diferentes contextos de aprendizagem” conforme 

conceitua (CONCEIÇÃO; LEHMANN, 2002, apud PABLOS, 2006, p.74-75). Portanto, 

compreende-se que um cartaz outrora conhecido como recurso pedagógico, hoje é 

concebido como um objeto de aprendizagem.  
 
O objeto de aprendizagem é definido como qualquer entidade, que pode ser 
utilizada, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado apoiado por 
computador. Ele pode conter simples elementos como um texto ou um vídeo. Ou 
ainda, ele pode ser um hipertexto, um curso ou até mesmo uma animação com 
áudio e recursos mais complexos. (IEEE, 2000 apud FLORES, 2007, p. 2). 
 

São muitos os conceitos de objeto de aprendizagem a serem considerados, porém 

neste contexto da construção do cartaz a relevância conceitual baseia-se na 

fragmentação do conteúdo educacional em partes menores que possam ser 

reaproveitadas em diversos ambientes de aprendizagem, de acordo a programação 

instrucional do objeto. Portanto, não necessariamente objeto de aprendizagem deva ser 

integralmente digital, basta que seja um material pedagógico suportado ou mediado por 

computador. 

 

Prática de aprender com interação e interatividade 
 

Os conceitos de interação e interatividade nesta construção do Objeto de 

Aprendizagem tiveram aporte no interacionismo piagetiano, caracterizado pelas trocas 

entre sujeito e meio, mediadas pelo diálogo e o computador. É importante distinguir estes 

dois conceitos que pertencem a igual campo semântico, interação e interatividade, por 

terem sido vivenciadas pelo grupo deste estudo de caso, correspondendo ao que 

Santaella (2011, p. 1540) diz ao tratar da combinação de interação e interatividade, 

“interação é a atividade de conversar com outras pessoas e entendê-las. Nesta última 

definição , está explícita a inserção da interatividade em um processo comunicativo, que, 

na conversação, no diálogo, encontra sua forma privilegiada de manifestação.” 

Na prática pedagógica é muito comum apostar na interação entre os alunos como 

se fosse uma troca, um intercâmbio, uma socialização, e de fato também é isso, porém 

neste caso estudado, a interação foi além: ela permitiu a circulação da informação entre 
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todos os jovens estudantes potencializando suas aprendizagens, mesmo não ocorrendo 

de forma igual com todos, por depender do meio físico e social, como também da 

bagagem hereditária dos sujeitos. A interação vai depender do encontro dessas 

condições. A ação vai estar amarrada pelas condições atuais do sujeito e arrumada pelas 

condições do meio, pois se o sujeito experimenta e se o meio o desafia, a qualidade da 

interação cresce, e o fazer consciente passa a ser a chave do processo de assimilar e 

acomodar, criando novidades, gerando novo conhecimento, mudando atitudes. 

Conforme Primo, ao tratar da abordagem sistêmico-relacional, no que tange ao 

estudo da interação humana é, 
 
[...] reconhecer os interagentes como seres vivos pensantes e criativos na relação. 
Ainda que isso soe como obviedade, grande parte dos estudos de ‘interatividade’ 
não conseguem diferenciar humanos de zumbis. Mais, não conseguem ver as 
limitações do computador e seu processamento, diferenciando-o das pessoas que 
com ele interagem. Tal precariedade acaba desembocando em uma atualização 
do paradigma estímulo-resposta. (PRIMO, 2011, p. 72).  
 

Então, compreender a interação mediada por computador significa percorrer o 

âmbito da comunicação interpessoal para estabelecer a unidade entre interação e 

interatividade, pois segundo Silva (2006), interatividade é um conceito mais voltado à 

comunicação do que a tecnologia, haja vista que a interatividade não está limitada ao uso 

da máquina, mesmo que bem-vinda. O importante é promover através da troca, seja entre 

humanos ou humanos-máquina a comunicação e a construção do conhecimento.  

Na perspectiva da interatividade, neste projeto foi possível dominar alguns 

aplicativos da máquina, aprender a fazer a pesquisa de modo independente, ao mesmo 

tempo em que estimulou por intermédio do contato jovem-máquina, através de Messenger 

-The Microsoft Network- (MSN), e-mail e blog à comunicação e a colaboração entre os 

participantes a partir de interesse comuns. Nessa circunstância se torna indiscutível o 

valor das TICS nas variadas formas de aprendizagens quando duas ou mais pessoas 

decidem interagir tendo como mediadora alguma interface tecnológica.   

A aprendizagem através do computador deve basear-se na comunicação e na 

interação, preferencialmente adequada ao conteúdo desenvolvido e ao preparo do 

aprendiz-interagente. A partir da interatividade, negociação e troca mútua no fazer 

pedagógico obtém-se melhores resultados, tanto nos aspectos operacionais, relacionais e 

cognitivos. Por certo, o objeto de aprendizagem que demonstre essas características 

passa a ser um recurso suplementar, inclusive motivacional a toda construção do próprio 

saber e da partilha de saberes hoje inserida no meio digital e virtual. 
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É de se considerar que atualmente na era digital a interação e a interatividade 

ocorram através das infovias na educação a distância bem disseminada pelo país. Os 

conceitos de tempo e espaço foram readaptados nas aprendizagens em função desta 

mediação tecnológica, que conforme Oliveira (2009) é proporcionada pela interatividade 

via internet resultando em aprendizagens personalizadas e coletivas, conectadas às 

necessidades e aos objetivos atuais da sociedade.  

 

A Conexão entre os Projetos: Projeto Intervivência Universitária e Projeto de Ensino 
de um Objeto de Aprendizagem  

 

No transcorrer do curso de especialização em TICs aplicadas a educação, no 

estudo da disciplina TIC em Sala de Aula foi possível aplicar o projeto de ensino sobre 

objeto de aprendizagem (AO) na turma de adolescentes do Projeto Intervivência 

Universitária (PIU). Este projeto PIU de iniciativa do Núcleo de Estudos em Agricultura 

Familiar (NESAF), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em parceria com o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), teve como um 

dos principais objetivos criar espaços e oportunidades para a vivência e interação de 

jovens rurais no mundo acadêmico da UFSM, dos Institutos Federais (IFs), por meio do 

pólo de apoio presencial – Universidade Aberta do Brasil em Sobradinho. A partir desta 

intervivência e com a construção do cartaz contribuiu-se para a futura escolha profissional 

desses jovens estudantes de escolas públicas, oriundos predominantemente do meio 

rural, e na sua formação como cidadãos brasileiros incluídos digitalmente.  

 

METODOLOGIA 
 

O caminho percorrido no desenvolvimento deste projeto de ensino com o uso de 

tecnologias da informação e comunicação trilhou etapas de investigação como 

planejamento (diagnóstico, definições de perfil, objetivos, conceitos), de construção 

(estratégias, e procedimentos de elaboração) e de avaliação ao partilhar a experiência 

pessoal de mundo de cada aluno, como nas rodas de conversa (conforme figura 1), e 

nesta vivência conjunta tornar a percepção como um ato do conhecimento e o respeito 

pela estética do outro como um ato de inserção social e cidadã. E neste particular caso, a 

idéia foi compartilhada e negociada para estabelecer-se a criação de um cartaz que 

expressasse o interesse de aprendizagem da turma e que se articulasse com a 

programação do conteúdo prescrito no Projeto Intervivência, para contemplar as 
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estratégias de pesquisa, manuseio de ferramentas tecnológicas e divulgação dos 

cartazes, ver figura 2 abaixo. 

 

    
19Exposição de Cartazes   

Figura 1 - Roda de Conversa, Construção do Cartaz no Computador, Exercício de Observação, Dinâmica 
de Grupo.  
Figura 2 - Exposição dos Cartazes no Polo EaD de Sobradinho. 
Fonte: da autora. 

 

Cabe salientar que toda esta caminhada metodológica alicerçou-se no princípio 

dialógico, na convivência e empatia, pois durante a construção do cartaz a importância do 

outro se fez relevante, onde um interferia na produção do outro: ora com a crítica; ora com 

a dica, garantindo uma produção coletiva repleta de individualidades. Cada jovem aluno 

re(descobriu) para si esse feito, antes automatizado na prática pedagógica tradicional. Por 

tudo, de forma mais específica, foram realizadas algumas atividades na construção deste 

objeto de aprendizagem, estando elas inseridas no Projeto de Ensino (Apêndice A). 

 

ATIVIDADES APLICADAS E AVALIADAS 
 

A fase inicial deste projeto de ensino partiu da elaboração de um plano de ensino 

que foi aos poucos sendo modificado conforme as mudanças que ocorriam nos processos 

de diagnóstico, discussão, pesquisa da temática e criação “instrucional” do Objeto de 

Aprendizagem – Cartaz. 

Diante disso foi possível transformar as limitações, os motivos apontados pela 

turma para entender e escolher profissões em objetivos a serem alcançados através da 

aplicação de estratégias nos encontros de uma vez por semana. Como estratégias foram 

utilizadas as tecnologias digitais como computador – web, editor de texto, PowerPoint, 

máquina fotográfica digital, data show. Além de recursos não informatizados, mas 
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inseridos em tecnologias de informação e comunicação, como as discussões sobre os 

textos e as observações da viagem de visitação ao Instituto Federal de São Vicente do 

Sul, visando à construção e exposição impressa de cartazes sobre profissões. 

Para tanto foram elencadas as atividades desenvolvidas no projeto de ensino que 

culminaram na construção e avaliação do Objeto de Aprendizagem, foco deste estudo de 

caso. 

 

Pesquisa na Internet sobre a profissão preferida 
 

A expectativa sobre a busca da informação na internet sobre o tema profissões 

estava balizada na apropriação pelo jovem da informação para transformá-la em 

conhecimento, por acreditar que ao transferir essa informação às situações novas estaria 

agregando outras representações na relação objeto e sujeito. Com subjetividade ele daria 

uma versão pessoal àquela informação. 

Porém a pesquisa ocorreu de forma superficial, podendo ser resultado de pouco 

tempo de quarenta e cinco dias destinados a atividade, ou ao fato de encontrar com 

facilidade no primeiro site acessado as informações mínimas solicitadas de acordo com a 

instrução da confecção do cartaz. Ou ainda inexperiência em pesquisar, ou pelo hábito 

escolar de copiar, subtraindo a capacidade de reflexão.  

A navegação na web facilita obter informações rápidas, por vezes de procedência 

questionável e na mania de copiar e colar, acreditar que se aprendeu ou que se elaborou 

conhecimento. Segundo Demo (2006, p. 80), “o meio mudou, mas o jogo ainda é o 

mesmo”, referindo-se a banalização da pesquisa na internet e que conforme Moran (2008) 

isto resulta de uma acomodação intelectual.  

De fato, durante a construção do cartaz alguns jovens realizaram uma pesquisa 

superficial, demarcada por comentários rasos e pouco argumentativos a partir de idéias 

copiadas, nem sequer adaptadas, isentas de autoria, infringindo o elementar na ação de 

pesquisar. E neste contexto, o papel do professor pode ser esclarecedor, pois como 

afirma Vasconcelos (2009, p. 12), compete a ele orientar “seus alunos sobre como colher 

informações, de que forma organizá-las mentalmente, como definir sua hierarquia e, 

sobretudo, de que maneira transformá-las em conhecimento e, dessa maneira ampliar 

suas inteligências.” Neste caso o professor cumpriu seu papel de mediador na construção 

do objeto de aprendizagem, contando com a ajuda da tecnologia computacional. 
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Participação nas viagens aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 
de São Vicente do Sul e Bento Gonçalves 
 

Esta programação de viagens aos Institutos Federais (IF’s) fazia parte do 

cronograma de ações do Projeto Intervivência com o objetivo de despertar os jovens para 

a seqüência dos seus estudos em áreas técnicas, especialmente agrícolas por serem na 

maioria jovens oriundos do campo.  

As impressões das viagens colaboraram em muito no direcionamento da profissão 

pesquisada pelo aluno. A partir deste contato institucional alguns alunos identificaram-se 

em áreas específicas, acenderam suas curiosidades sobre atividades de algumas 

profissões, ambientes de estudo e de trabalho. 

A convivência e a troca de experiências nestas viagens prosseguiram 

posteriormente por meios virtuais, de rede social e através de postagens/comentários nos 

blogs. Conforme Monteiro (2010), conviver virtualmente tem sido a preferência de 

interatividade entre jovens adolescentes que aprendem valores e manipulam sua 

identidade por meio de comunidades on-line e mensagens instantâneas. 

Os jovens construtores do objeto de aprendizagem navegaram na web e atuaram 

interativamente nas viagens e no laboratório de informática fazendo com o computador 

uma variedade de usos, ajudando a descentralizar o ato educativo, pois personalizaram 

suas aprendizagens ao se colocarem em contato com o mundo relacional e digital. Assim 

experiências ampliaram-se, inclusive em rede, por meio de MSN, e-mail e postagem em 

blog, reiterando a funcionalidade das TICs para a comunicação e gestão do 

conhecimento. 

 
Utilização do editor de texto no computador 
 

Aos alunos foi solicitado que digitassem no editor de texto - Word, tanto os 

relatórios das viagens, quanto os pequenos textos a serem inseridos nos cartazes. Foi 

observado que alguns copiaram informações e imagens dos sites e colaram no Word, 

sem análise e modificação do texto. Alguns alunos tiveram dificuldade em explorar os 

recursos do aplicativo; apenas dominavam o mínimo para a formatação do texto, como a 

troca de fonte e de seu tamanho, alinhar margem e centralizar, por vezes até esqueciam-

se de selecionar o que desejavam modificar, ou salvar seus arquivos e guardá-los em 

pasta própria. Foi inédito para muitos alunos da 8ª série do meio rural utilizarem o 

WordArt, que poderia ser aplicado no cartaz. 
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Contudo, foi possível evoluir nessas habilidades até o momento da construção do 

cartaz. A orientação primeira era registrarem ideias, frases originais, depoimentos, 

expressões escritas, evitando abreviaturas convencionais do bate-papo virtual, repositório 

de vocabulário restrito e próprio da idade, mesmo que em parte esse estilo fragmentado e 

disperso, de cultura audiovisual, possa potencializar a criação. Entretanto, a estratégia foi 

uma tentativa de ampliar a produção textual, conquanto fosse numa linguagem objetiva e 

curta para cartaz. E sintetizar informações a respeito de atividades principais da profissão, 

mercado de trabalho, perfil profissional, noções sobre cursos, não foi tarefa fácil para 

estes jovens alunos.  

A solução para não desanimar foi considerar que na produção do Objeto de 

Aprendizagem Cartaz a linguagem visual é comunicadora, independentemente de ser 

verbal, e que a leitura da realidade pode ser feita sem as palavras, desde que através da 

imagem se compreenda o que as palavras representariam. 

 

Diálogo com os pais 
 

A conversa sobre profissões aconteceu em muitas casas. Houve um comentário de 

uma adolescente na roda de conversa com a turma, que contava da surpresa positiva de 

sua mãe ao saber do interesse da filha por Fisioterapia, principalmente quando a aluna 

disse para a sua mãe o quanto seria o salário da fisioterapeuta. Esta situação gerou uma 

discussão sobre trabalhar pelo valor de mercado ou pela opção de fazer o que se gosta, 

que se tenha jeito para fazer, e principalmente pelo risco de influenciar-se pelos desejos 

dos pais que podem interferir no projeto de vida dos filhos, encaminhando-os para 

profissões mais rentáveis, ou de mais status social, ou simplesmente como projeção de 

frustrações familiares e de ascensão social através da carreira do filho. Portanto, mais um 

objetivo foi atingido: maior aproximação entre pais e filhos para discutir opções de futuro 

profissional e de felicidade. 

 

Elaboração do cartaz 
 

Na construção do Objeto de Aprendizagem-Cartaz, foi considerada a referência 

quanto à síntese do processo de aprendizagem, que segundo Inhelder (apud BECKER, 

1993, p.25) “[...] aprender é proceder a uma síntese indefinidamente renovada entre a 

continuidade e a novidade”, tendo no cartaz a novidade do vínculo estabelecido com a 
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tecnologia, especialmente por meio da seleção de imagens, pesquisas na internet e o uso 

de programas aplicativos no computador e, na continuidade a garantia do 

desenvolvimento, ao apropriarem-se dos saberes sobre profissões e respectiva reflexão 

do futuro profissional, além da capacidade comunicativa e estética de um cartaz. 

Antes de iniciar a elaboração do cartaz foi necessário explicar para alguns alunos 

como trabalhar com o aplicativo PowerPoint. Posto isso, a turma utilizou-se de suas 

pesquisas anteriores, tanto as salvas em Word, quanto as imagens contextualizadas e 

arquivadas em jpg. Os alunos revisaram as instruções fixadas no quadro sobre definições 

conceituais e visuais, partindo para seus processos de criação. Um fato inusitado 

aconteceu: um aluno ao perguntar como inserir a imagem selecionada para ser fundo de 

tela, influenciou a muitos optarem por esta forma de utilização da imagem. Isto em termos 

de contextualização criativa de imagem foi uma constatação frustrante, padronizando 

alguns cartazes. 

A expectativa era de que alguns até usassem o aplicativo Paint para desenhar sua 

arte e depois inserí-la no cartaz, ou que pelo menos distribuíssem várias ilustrações, 

permeadas por escrita. Porém parte da turma optou por aguardar as iniciativas dos 

colegas mais seguros em operar o computador e capturar imagens. Esta situação foi 

alterada quando alguns alunos em torno dos monitores espiavam e davam opiniões sobre 

o que viam nas telas. Através desta aproximação e interação alguns alunos alteraram 

elementos visuais dos seus cartazes ou trocaram a escolha profissional. 

Interação, cooperação e colaboração foram conceitos bastante apropriados e 

assimilados neste projeto de ensino, condizentes com a concepção pedagógica 

interacionista que foi sustentada desde o princípio do planejamento até a intervenção em 

sala. Na sala de aula, ou seja, no laboratório de informática, mesmo sendo dada a 

abertura e flexibilidade para a co-elaboração do cartaz, havia uma configuração simples 

balizando o processo de criação (conceitual e visual), registrado no quadro. Contudo, 

alguns cartazes ficaram com informações incompletas ou exageradas, poluídos 

visualmente com excesso de cores, tipografia inadequada, um fundo chamativo demais. 

Mesmo alertados sobre a inadequação, os autores dos cartazes alegaram que o impacto 

era intencional para atrair o interesse de outros jovens sobre a temática das profissões.  
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Organização da exposição de cartazes 
 

A montagem da exposição ocorreu no dia da certificação, final de dezembro de 

2010, depois de transcorrido o semestre de atividades deste grupo de 34 participantes do 

Projeto Intervivência Universitária.  Alguns jovens alunos não haviam concluído seus 

cartazes a tempo de serem impressos na gráfica e expostos neste evento, porém ficaram 

de enviar para o e-mail do Projeto, outros utilizaram do pendrive disponibilizado no 

laboratório de informática para gravar e liberar a impressão. E esta impressão foi feita em 

folha A3, no tamanho 29,7 x 42 cm, depois colada em painéis para primeiramente 

apresentar-se no Pólo, local onde ocorriam os encontros semanais do grupo. Os arquivos 

dos cartazes foram inseridos no mosaico que poderia ser acessado via blog por eles 

construído do Projeto Intervivência. Com a exposição dos cartazes e do pôster os 

adolescentes e seus pais contemplaram o trabalho concluído perante um compromisso 

assumido de juntos refletirem sobre as oportunidades profissionais, bem como a respeito 

da liberdade nas escolhas pessoais (Apêndice B). 
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MOSAICO DE CARTAZES

 
Figura 3 - Montagem em mosaico dos cartazes produzidos pelos alunos. 
Fonte: da autora. 
DISCUSSÕES E RESULTADOS 



15 

 

Os resultados obtidos devem ser permanentemente questionados quanto ao seu 

significado e consistência. Nesta circunstância, paulatinamente foram registradas neste 

estudo as atividades desenvolvidas no projeto de ensino e tecidos comentários a respeito 

dos fatores potencializadores das aprendizagens por meio do uso de tecnologias em sala 

de aula, especialmente para a construção deste objeto denominado cartaz. Por se tratar 

de um cartaz, ou seja, um suporte de linguagem voltada à comunicação visual foi certeiro 

o meio para processar várias aprendizagens. Com a construção deste objeto foi possível 

usar o computador para promover o desenvolvimento de habilidades nas ferramentas 

digitais. Estas ferramentas foram aplicadas na redação, na pesquisa, na ação 

colaborativa, na reflexão sobre o universo das profissões, na crença das possibilidades e 

equidades de direitos, incluindo todos os alunos proativamente na sociedade do 

conhecimento. Sociedade esta que espera do jovem a habilidade de inferir e aplicar o 

conhecimento disponível, por vezes desaprendendo para aprender mais, é o que afirma 

Sabbag (2007).  

Neste contexto, ter aliado aprendizagem com interatividade tecnológica reverteu 

em crescimento cognitivo e digital.  A partir dessas aprendizagens suplantou-se o desafio 

proposto de articular a pedagogia à tecnologia, tendo na divulgação desse objeto de 

aprendizagem uma ação educativa significante. Apostando nas diversas aprendizagens, 

produziu-se o objeto cartaz utilizando a ferramenta computador. O produto gerado 

mostrou-se um meio propício para visualizar as possibilidades de comunicação sobre as 

profissões. Como resultados vislumbraram-se até o momento dois alunos empenhados 

em inscrever-se no vestibular do IF de São Vicente do Sul. Foram elaborados 32 cartazes 

de um total esperado de 34, Foram feitas várias postagens de fotos, relatório de viagem e 

comentários pertinentes nos blogs do Projeto. Estabeleceu-se uma relação de 

camaradagem responsável entre toda a turma e professor. Foram atendidas outras 

dimensões formativas que não somente a intelectualidade avalizada pelo projeto de 

ensino, e isto se verifica na expressão oral dos alunos ao apresentarem seus cartazes, 

que hoje está mais segura e desinibida, com um claro tom de voz diante de depoimentos 

e ações solidárias e sensíveis aos problemas dos outros, fundamentalmente percebidas 

no ato de colaborarem entre si; uma verdadeira prática interativa. 

Entretanto, o próprio diagnóstico levantado a partir da leitura do texto sobre  

profissões apontava alguns problemas. Havia uma preocupação com os diferentes níveis 

de habilidades técnicas em informática, com as diferenças de natureza cultural advinda 
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dos jovens alunos, como também alguns bloqueios na comunicação oral entre eles 

durante a roda de conversas sobre inseguranças e indefinições sobre a temática das 

profissões; o que seria comunicado por este objeto de aprendizagem. Na roda de 

conversa, ao considerar os conceitos espontâneos dos jovens alunos relacionados ao 

conteúdo em jogo, ao ouvir-se e observar-se, muitos dos mesmos interagiram, formando 

consciência e assimilando informações sobre as profissões através da oportunidade de 

falar e fazer. O momento da roda sinalizava a predisposição do grupo em reverter àquelas 

limitações, delineando uma vontade de saber mais sobre as profissões e a curiosidade de 

sondar no computador os aplicativos para facilitar a aprendizagem e desenvolver as 

habilidades com a tecnologia. 

Nestes encontros de aprendizagem foi permitido aos alunos, assim como ao 

professor, que reconhecessem suas próprias necessidades e que avaliassem o trabalho 

de forma transparente e participativa, coerentemente com a proposta pedagógica. Sendo 

constatado que esta experiência poderia ser avaliada à luz do pensamento de Kratochwill 

(2009, p.148): 
No processo avaliativo dialogal, observa-se o processamento da informação a 
partir de um processo construtivo, dialogado com o outro e com o meio, 
oferecendo o diagnóstico necessário às novas ações de mediação do processo 
[...] pressupõe interação e interatividade. 

 

Na oportunidade foram avaliados os trabalhos e as atitudes sem ter a preocupação 

com a nota, que não era exigência, pois se tratava de um Projeto extracurricular, de 

contra-turno escolar e, portanto o que vale é o crescimento integral, é a percepção do que 

mudou em vidas a partir de convivências e aprendizagens.  

Evidentemente, o processo focado na aprendizagem deste Projeto rendeu 

discussões (jovens perguntando e respondendo aos desafios educativos), sem atropelar o 

ritmo de aprender a aprender, diferentemente do que seriam em atividades escolares 

curriculares, habitualmente amarradas no tempo e no espaço, prescritas nas propostas 

pedagógicas das escolas. Por conseguinte, em muitas situações o currículo bloqueia a 

criatividade por interferência do excesso de regulamentação no ambiente escolar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com este projeto de ensino tentou-se superar a carga de tendência pedagógica 

tradicional, tanto do fazer quanto do avaliar, quase sempre limitado pela rotina instrucional 

e classificatória dos ambientes escolares. O projeto de ensino deve ter uma proposta 
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específica, ou uma solução para algum problema concreto, assim sendo os agentes 

educativos participam porque tem interesse na proposta ou na solução do problema. 

Por ter sido desenvolvido numa perspectiva construtivista e com ações sob 

enfoque metodológico investigativo, tematizador e propositivo, a criação do Objeto de 

Aprendizagem aconteceu sem a preocupação de influenciar na promoção escolar dos 

jovens, mas apenas dar vazão a que variadas aprendizagens ocorreriam no contexto da 

interatividade tecnológica e da comunicação interpessoal. 

Todavia, mesmo que por força do hábito, professores e alunos aceitem o 

imediatismo, as aparências das coisas, das técnicas, ainda cabe apostar na 

problematização, colocando em suspensão aquilo que adotamos ao longo do tempo com 

uma atitude natural, aquela que exclui a emoção, o desejo, a curiosidade, a inquietação, 

sentimentos que nos proporcionam a mudança, o crescimento pessoal e coletivo. Ambos, 

professor e aluno através do seu pensar e do seu expressar deveriam extrapolar o campo 

dos saberes, aventurar-se pelo campo dos poderes, das técnicas, da ética e serem co-

autores de suas aprendizagens, de suas idéias e percepção de imagens.  

A única maneira de desenvolvermos uma consciência crítica diante da imagem é 

refletir sobre ela, educando o olhar.  Olhar para o outro também. Importante é mudar. 

Pensar é começar a mudar, pois segundo Alvarez (2009) só é possível a partir de uma 

reflexão sobre si mesmo e suas ações. Assim como criar também só é possível por meio 

do pensar, diria Sabbag (2007, p.130), “quem não pensa, pouco aprende”. Participação 

nas decisões supõe informação, estudo e condição de expressar livremente a sua 

opinião. A escolha mais acertada de uma profissão perpassa por estas condições 

informativas, participativas e de pertencimento.  

Nesse sentido, os dois ambientes (Projeto de Intervivência Universitária e Projeto 

de Ensino via TIC) se entrecruzaram no objetivo de “quanto mais se tornar comum o 

acesso a meios eletrônicos, tanto mais as pessoas terão diante de si alternativas que 

sugerem a continuidade permanente de oportunidades de persistirem estudando”, 

ressaltou DEMO (2006). E para evoluir nos estudos e no ensino, assim como foi com este 

Objeto de Aprendizagem, é recomendado adotar medidas multidisciplinares na condução 

do trabalho com os alunos. Nesse sentido é fundamental ampliar a relação dialógica, seja 

por meio presencial físico ou presencial virtual, com a intenção de desconstruir a 

dependência instrucional que traz o aluno diante de seu processo de aprendizagem, 

postura esta ainda ratificada pelo professor. Faz-se necessário reconstruir tal processo 
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com autoconfiança, criatividade, originalidade para assinar a autoria do seu objeto por ser 

sujeito de sua própria aprendizagem. 

Ao concluir cabe a reflexão sobre a perspectiva de futuro de Braslavsky (2004) 

quanto à atuação das pessoas no mundo do século XXI: que bom seria ao jovem 

vislumbrar um futuro que lhe possibilitasse explicar esse mundo e sua própria vida, sua 

estima por si e pelos outros, bem como lhe desse a coragem de realizar e concluir um 

projeto profissional, relacionando-se de maneira saudável com todos a sua volta. 
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Apêndice A - Etapas do Projeto de Ensino desenvolvidas na construção do Objeto 
de Aprendizagem: Cartaz da Profissão 

 

A. Diagnóstico da Turma 
 

As turmas envolvidas neste processo de construção de um objeto de aprendizagem 
utilizando de tecnologias de informação e comunicação (TICs) fazem parte do Projeto 
Intervivência Universitária da UFSM em parceria com o CNPq. Os encontros semanais, 
todas as quartas-feiras à tarde, acontecem nas dependências do Pólo de Ensino Superior 
a Distância de Sobradinho, nos seus laboratórios de informática, biblioteca e auditório. 
Um dos objetivos específicos do Projeto Intervivência Universitária é o de “criar espaços e 
oportunidades para a vivência e interação de jovens rurais no mundo acadêmico da 
UFSM e seu respectivo pólo de apoio presencial – UAB, além das escolas técnicas, para 
que de alguma forma contribua na futura escolha profissional desses jovens e na sua 
formação como cidadãos brasileiros... também cita promover a inclusão digital” (Textual 
do Projeto). Nestes encontros são mescladas atividades de informática com reflexões 
sobre a educação de direitos humanos, no que tange aos princípios de identidade e 
alteridade para a formação ética do jovem. Essas atividades visam minimizar as 
dificuldades encontradas na turma, quais sejam: de entrosamento de grupo, de 
comunicação, de manuseio do computador e pouca informação sobre as profissões. 
Propósitos também concernentes ao presente planejamento. 

 
B. Perfil do Aluno 

 
As turmas deste Projeto de Intervivência Universitária da UFSM/CNPq compõem-

se de alunos oriundos na sua maioria do meio rural, filhos de pequenos agricultores, que 
tem idades entre 14 e 18 anos. Estudam em escolas públicas municipais, os que são da 
8ª série do Ensino Fundamental, em nº de 14 alunos, e 20 alunos da escola pública 
estadual de Ensino Médio. Alguns dominam as ferramentas computacionais com 
desenvoltura e tem equipamento em casa, especialmente os de Ensino Médio, havendo 
mais lentidão no trabalho com a maioria dos alunos da 8ª série, que curtem mais jogos e 
bate-papo, portanto são mais dispersos, agitados de acordo com a faixa etária, o que nos 
leva freqüentemente a desenvolver dinâmicas corporais e brincadeiras intercaladas com 
ações de maior concentração. Estratégias que nos fazem perceber o quanto são criativos 
em meio à agitação e que prontamente aceitaram o desafio de pesquisar e apresentar as 
profissões. 

 
C. Objetivos traçados no projeto de ensino e incorporados na construção do objeto 
de aprendizagem 

 
1º)Pesquisar na internet sobre as duas profissões que mais agradam a cada um, 

ou seja, passíveis de serem seguidas, inclusive consultando quais universidades/ 
modalidades oferecem tais cursos. 

2ª) Registrar através de fotografias as impressões da viagem ao IFET São Vicente 
do Sul com relação à oferta de cursos profissionalizantes para serem postadas nos blogs; 

3ª) Aperfeiçoar a redação por meio de textos verbais e não verbais resultantes da 
pesquisa na web, utilizando do editor de texto – Word, aplicando os recursos ensinados 
nas aulas de informática sobre formatação de texto e arquivamento.  
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4ª)Promover o diálogo com os pais a respeito das expectativas profissionais que 
eles têm para os filhos, na intenção de ampliar a roda de discussões na turma, enfocando 
a influência da família na decisão por uma profissão.  

5º)Elaborar o objeto de aprendizagem em formato cartaz de divulgação da 
pesquisa sobre a profissão de 1ª opção do aluno.  Neste cartaz, feito no PowerPoint, o 
aluno colocará sua capacidade criativa, estética e de equilíbrio na interface.  

6ª) Organizar uma exposição dos cartazes sobre Profissões no Pólo de EAD de 
Sobradinho, possibilitando a divulgação desta temática, no formato impresso e em 
PowerPoint projetado no Data-show; 

7ª) Publicar os resultados do trabalho sobre o objeto de aprendizagem em questão 
a serem postados nos Blogs do Projeto Intervivência. 

 
D. Definição Conceitual 

 
A temática do Objeto de Aprendizagem – Cartaz: Profissão - a ser criado e 

divulgado pelo Grupo do Projeto Intervivência Universitária está centrada no conteúdo 
amplo sobre profissões, tendo como objetivo proporcionar aos adolescentes conhecerem 
a diversidade das profissões, favorecendo a construção da identidade pessoal, por meio 
da escolha profissional. 

Rumo a essa percepção tem-se a favor os encontros na sala de aula, nos 
laboratórios de informática para pesquisa em sites de informação sobre as profissões, 
visitações às instituições acadêmicas e aprofundamento nas reflexões a respeito das 
responsabilidades e conseqüências das escolhas. Isto significa preparar o jovem para a 
maturidade profissional, para  a desmistificação das profissões, implicando na leitura de 
guias, manuais de faculdade, de artigos da internet e de conversas com profissionais e 
familiares. 

 
E. Definição Conceitual Visual 

 
Como o objeto de aprendizagem a ser desenvolvido será um processo criativo no 

formato cartaz, adaptado ao público alvo estudante adolescente e terá a mensagem 
verbal inserida na visual, espera-se incluir o conteúdo da profissão bem articulado com  
todos os elementos gráficos o mais organizado possível no suporte 

Obviamente o gosto dos alunos estará também inserido, podendo optar pelo 
impacto visual, desde que não venha a atrapalhar a comunicação da mensagem. Para 
tanto, os alunos utilizarão cores, tipografia e ilustrações (personagens, símbolos) próprias 
para o contexto da profissão escolhida. Observarão o equilíbrio entre a função e a estética 
neste material gráfico, assim como a integração entre imagem e texto. Ressaltando o 
valor Educativo da ilustração. 

O formato do suporte será vertical para dar leveza e requinte, na dimensão cartaz  
para impressão – A4, se possível A3. 

O ponto de atenção será orientado no padrão convencional: imagem-título- 
subtítulo e imagem secundária (gráfico-texto), respeitando uma simetria, com 
regularidade, simplicidade, recorrendo à decomposição dos elementos, pelo risco do 
excesso de informações no cartaz. O centro ótico utilizado provavelmente  será o superior 
do suporte.  

Quanto ao uso das cores, a escolha será livre, sugeridas de preferência as 
acromáticas para evitar preconceitos. Serão salientados os efeitos psicológicos no uso da 
cor.  
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Sobre o emprego de tipografia será recomendado letra comum de espessura 
mediana, sem serifa, para garantir legibilidade e em caso de letra decorativa será 
recomendado em texto curto e se menor a letra, mais espaço deverá ter entre as linhas, 
podendo apresentar diferença entre a letra inicial das palavras e o restante. Enfim, a fonte 
deve corresponder ao contexto da profissão e demais elementos gráficos. 

No cartaz serão inseridos o título da profissão, no máximo 4 atividades principais, 
formação inicial e duração do curso, até duas informações sobre o mercado de trabalho e  
não mais de  três traços do perfil profissional, além de ilustração condizente com a 
profissão escolhida. 

 
F. Procedimentos para a elaboração do Cartaz. 

 
Antes de o aluno iniciar o processo de criação do cartaz, serão dadas as 

orientações sobre o conteúdo e distribuição dos blocos de informações a serem 
colocados no suporte cartaz, os dividindo da seguinte forma ao abrir o aplicativo 
PowerPoint: 

 
Informações no Cartaz: 
 

 

 

 

 

Elementos gráficos no Cartaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G. Expectativa e Prática Pedagógica  

 

 
Nesta etapa de criação é esperado que o aluno-adolescente estabeleça relações 

entre o novo conteúdo que está aprendendo, apontado como importante/significativo por 
ele próprio, com o que sabia anteriormente, intencionando divulgar suas descobertas para 
que todos os demais colegas e jovens possam também delas se apropriarem. 

Lembrando que o aluno na prática, a essas alturas, já terá participado da atividade 
reflexiva e diagnóstica sobre importância e insegurança na escolha profissional, na roda 

TÍTULO DA PROFISSÃO: 
ATIVIDADES PRINCIPAIS DA PROFISSÃO: (De 
preferência dispostos em forma de itens, com no mínimo 
2 e no máximo 4 atividades.) 
INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO: FORMAÇÃO 
INICIAL E DURAÇÃO 
MERCADO DE TRABALHO: (2 informações, destacando 
salário) 
PERFIL PROFISSIONAL: (No máximo 3 itens, sendo 
opcional) 
Nome do Aluno: (Reserva do Direito Autoral) 

 

- Inserir imagem contextualizada; 
- Utilizar tipografia legível e de tamanho próprio para 
cartaz, se possível contextualizada no estilo apropriado; 
- Distribuir as ilustrações (texto e imagem) em um 
enquadramento razoável, de forma organizada para 
facilitar a leitura, tornando a diagramação leve e 
equilibrada; 
- Aplicar cores contextualizadas e de efeito psicológico 
coerente; 
- Optar por um fundo, tipo Marca D’água. 
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de discussão promovida pela leitura compartilhada do texto-base “Profissões”. Assim 
como terá iniciado a pesquisa sobre profissões preferidas nos sites recomendados, 
acrescendo conhecimentos ao que já sabia a respeito. E desta pesquisa terá feito uma 
seleção prévia de informações, gravado em editor de texto, além de ter encontrado 
imagens contextualizadas guardadas em arquivo próprio para posteriormente serem 
inseridas no cartaz.  O processo de aprendizagem e criação está em andamento. 

Obviamente, que em todas as etapas de elaboração do objeto de aprendizagem – 
cartaz sejam elas as prévias, as de intervenção, as de alternativas, as de 
acompanhamento, sempre haverá predisposição para os ajustes de estratégias da 
aprendizagem. Todas essas ações correspondem às estratégias da condução do 
processo de apropriação do conhecimento e das condutas do grupo. 

 
 
G. Arte Final do Cartaz  

 
Convém dizer que mesmo possibilitando a livre diagramação e escolha das 

ilustrações, entre cores, fundos, tipografia, sempre será recomendada a necessidade de 
elaborar um cartaz que tenha o objetivo de comunicar tanto o conteúdo cognitivo, como o 
visual, e que para isso acontecer com segurança e atingir a intenção proposta, de 
informar sobre uma profissão, deve integrar imagem e texto e salvaguardar o efeito 
educativo do cartaz. 

Estes cartazes feitos pelos alunos do Projeto Intervivência Universitária (um projeto 
extra-curricular), serão impressos e expostos no Pólo em EAD de Sobradinho, local onde 
os encontros deste projeto se realizam semanalmente. Como também os cartazes serão 
postados por meio de apresentação-show nos Blogs do Projeto (http://intervivencia-
sho2010-2.blogspot.com/ e http://turmadopolinho.blogspot.com/2010_07_01_archive. 
html). 
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Apêndice B – Pôster da Construção do Objeto de Aprendizagem 
 

 
 


