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Básica (EEB), profissionais que atuam em projetos pedagógicos da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais

(SEE-MG), tais como Educação Integral e Integrada, Acompanhamento Pedagógico Diferenciado etc., e, em

consequência da aplicabilidade prática, os alunos da rede estadual também são considerados público alvo.

RESUMO

A proposta para a implantação e implementação da oficina é proporcionar aos participantes o conhecimento de

recursos tecnológicos que possibilitem a construção de material didático para uso na lousa digital. A lousa digital foi

distribuída para várias escolas públicas de educação básica e permite, por meio da caneta digital, a substituição do giz.

Ela funciona como uma projeção em ?telão?, onde é possível promover atividades interativas com a participação dos

alunos. A oficina será ofertada na modalidade a distância e os participantes construirão materiais didáticos próprios

para a interação entre professor e alunos, podendo ser construídos para os conteúdos curriculares específicos de cada

área e de acordo com as necessidades de cada turma de estudantes, atendendo qualquer etapa e todas as modalidades

da educação básica.

PALAVRAS-CHAVE

Metodologia Tecnologias Aprendizagem Qualidade

PROBLEMA ENFRENTADO OU OPORTUNIDADE PERCEBIDA

De acordo com informações veiculadas informalmente no ambiente de trabalho, o contato com o pó de giz tem gerado

problemas de saúde a muitos profissionais da educação. Ainda que essas informações não tenham procedência ou

registros, é incontestável que o contato excessivo com pó e poeira gera transtornos às pessoas, principalmente na

respiração. Esse é um dos problemas enfrentados pelos professores e a lousa digital é um recurso relativamente novo

nas escolas estaduais e, de certa forma, ainda pouco utilizada no trabalho docente. Seu uso permite uma redução, ou,

ainda, a eliminação do giz por meio da utilização da caneta digital, o que pode favorecer o desenvolvimento de novas

e atraentes estratégias de ensino. É possível conjecturar, tomando como referência um contexto mais amplo, que a

lousa pode contribuir para uma melhoria da qualidade de trabalho e para a manutenção da saúde dos professores, uma

vez que elimina os efeitos nocivos provocados pelo pó de giz. Aliado a isso, a carga horária de trabalho dos

professores é uma dificuldade enfrentada para a participação em capacitações presenciais, pois sua ausência gera

substituição na sala de aula já que os alunos não podem ser dispensados no horário letivo. Outra dificuldade para a

realização de capacitação presencial é o custo financeiro com alimentação, deslocamentos, transporte e, em alguns

casos, com hospedagem dos participantes. Por isso, uma oportunidade percebida para solução dessas situações foi a

construção da oficina na modalidade a distância, para tentar facilitar a participação dos servidores das escolas.

Considerando ser a capacitação do tipo oficina aquela em que, ao final, o participante cria um produto, é fato que,

normalmente, as capacitações nesse formato (oficina) são realizadas na modalidade presencial. Porém, ao se pensar na

oferta a distância, buscou-se construir uma proposta diferenciada, com a expectativa de possibilitar a participação de

um maior número de servidores. Ressalta-se, ainda, que todo trabalho pedagógico implementado nas escolas em que

se emprega recursos tecnológicos pode gerar motivação e estímulos aos alunos, o que pode contribuir para melhorar a
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qualidade da educação.

JUSTIFICATIVA

A ideia pode ser justificativa por várias razões, as quais podem contribuir para a resolução de alguns problemas e

desenvolver oportunidades aos servidores e à educação pública, conforme descrito a seguir. A oficina será ofertada na

modalidade a distância, com o uso da internet, o que poderá resolver os problemas de tempo de trabalho dos

professores em relação às dificuldades para participação em capacitações presenciais. Além disso, os custos

operacionais tendem a ser reduzidos com a realização da oficina utilizando recursos virtuais, o que, possivelmente,

poderá oportunizar e facilitar a participação de um maior número de servidores simultaneamente. Tendo em vista o

elevado número de profissionais atuando nas escolas estaduais, os custos operacionais de proposta de capacitação a

distância seriam, sem dúvidas, muito elevados. Além disso, o tempo gasto com capacitação presencial para atender

toda a demanda de pessoal também seria muito grande, pois seria necessária a realização de muitos encontros.

Especificamente em relação ao conteúdo da oficina e para enfrentar os problemas de saúde relacionados ao uso do giz,

a lousa digital poderá, no mínimo, amenizar ou reduzir os efeitos negativos gerados pelo pó, ainda que essa utilização

seja eventual, esporádica, ou mesmo em sendo um processo similar ao revezamento de uso entre giz e lousa.

OBJETIVO

São objetivos gerais da proposta:

1) incentivar o uso das tecnologias na educação;

2) propor aos participantes a possibilidade de criação de material didático que seja coerente com a realidade e com as

vivências dos alunos;

3) favorecer as equipes das escolas na construção de novas metodologias de ensino voltadas para a interação e que

atendam às expectativas dos estudantes em relação ao ?mundo digital?.

De forma geral, o objetivo principal da oficina é auxiliar os professores na construção de seu próprio material didático

para uso na Lousa Digital, promovendo atividades interativas com os estudantes. Dessa forma, o professor poderá

produzir materiais didáticos no contexto virtual, a partir de sua criatividade e do conteúdo curricular específico a ser

abordado em suas aulas, buscando uma melhor qualidade na educação e a introdução de novas metodologias de

ensino. Outros objetivos também podem ser pontuados, tais como o uso de novos materiais de trabalho que estão em

consonância com a realidade dos alunos dentro do contexto digital, a redução de esforços físicos do professor com o

uso do ?quadro negro?, à medida que a participação interativa dos alunos passa a ser maior com o uso da caneta

digital.

ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO

Para a implantação da oficina serão utilizados instrumentos tecnológicos, tais como o e-mail institucional, fórum

virtual, blog, formulários eletrônicos vinculados ao e-mail institucional, softwares e aplicativos. A estrutura virtual ou

o ?ambiente virtual? da oficina já está pronto, mas ainda não houve utilização na prática. As estratégias são estudos

teóricos e a aplicação prática com os alunos do material produzido na oficina, descritas abaixo:
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1) Conteúdo teórico: estudo do ?Guia da lousa digital?, de tutoriais desenvolvidos especialmente para a oficina e um

vídeo, que também foi produzido exclusivamente para esta ação;

2) Parte prática: referente à implementação de uma atividade na escola com a participação dos alunos, utilizando o

material didático produzido durante a oficina.

Para a realização da oficina, sobretudo no que se refere aos itens voltados à orientação e ao acompanhamento dos

participantes, serão utilizados recursos virtuais, principalmente os formulários vinculados ao e-mail institucional, além

de um fórum para comunicação, questionamentos e trocas de experiências e, ainda, um blog, que foi criado para

facilitar o acesso dos participantes ao conteúdo da proposta.

RESULTADOS ESPERADOS COM A IMPLANTAÇÃO DA IDEIA
PARA O GOVERNO E/OU SOCIEDADE

Os resultados esperados com a implantação da ideia são o baixo custo (ou custo zero), o elevado número de servidores

que poderão participar, por ser a distância e, principalmente, a contribuição para a melhoria da aprendizagem dos

alunos. A metodologia de capacitação a distância é uma forte tendência e que, atualmente, é uma boa alternativa ao

proporcionar aos participantes a adequação de tempo para realização das tarefas. Dessa forma, a proposta também

pode ter um alcance elevado em termos de quantidade de pessoas que podem participar simultaneamente, o que seria

uma dificuldade em caso de ser presencial. No outro extremo, a proposta tem seu fim no trabalho com os alunos, que é

uma oportunidade para a inclusão digital e a participação de estudantes de forma interativa, sendo esse o principal

resultado esperado com a ideia aqui apresentada. Acredita-se que as aulas realizadas com o uso da lousa digital

tendem a ser mais atraentes, pois permitem a dinâmica da interação entre professor e alunos por meio dos recursos

tecnológicos. A Lousa Digital possibilita a utilização de imagens e de muitos outros tipos de recursos digitais, como

vídeos, textos, gráficos, em diversos formatos e mídias, incluindo áudios e outros. Veja no arquivo anexo alguns

exemplos de materiais didáticos que fazem parte do conteúdo da oficina (ver o arquivo anexo ?Material Didático?). Os

exemplos apresentados no arquivo são apenas uma pequena parte das inúmeras possibilidades de atividades para a

lousa digital, que podem ser destinadas a todas as etapas, áreas e conteúdos curriculares da educação. As imagens

usadas nas atividades fazem parte do conjunto de recursos da própria lousa digital.

DIFICULDADES QUE PODEM SER ENFRENTADAS DURANTE
E/OU APÓS SUA IMPLANTAÇÃO

Entre as dificuldades que podem ser enfrentadas durante a implantação da ideia está a possibilidade de resistência por

parte de alguns professores. A introdução de recursos tecnológicos como ferramentas didáticas não tem sido

concretizada de forma plena em muitas escolas, ora porque os profissionais estão ?acomodados? em metodologias

tradicionais de ensino, ora porque esses servidores acreditam que não possuem habilidades para fazer esse uso. Esse

aspecto também tende a ser reforçado por questões relacionadas à falta de esforço para estudos a distância, pois é

comum, mesmo nas capacitações do tipo presencial, os participantes desistirem durante o andamento e execução das

atividades propostas, ou, ainda, investirem pouco de seu tempo para aprofundar os estudos. Outra dificuldade que

pode ser enfrentada é referente à possibilidade da existência de lousas digitais já danificadas ou que apresentem

funcionamento irregular. Também no contexto do uso dos recursos tecnológicos com crianças e adolescentes no

ambiente escolar são comuns as situações de resistência relacionadas à subutilização das tecnologias, em que os

profissionais justificam essa utilização abaixo do potencial ou mesmo que nem fazem uso, alegando preocupação em
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termos de habilidades, que sugerem que os alunos possuem mais conhecimentos do que o próprio profissional. Esse

tipo de resistência também poderá ser contornada, pois acredita-se que o conteúdo da oficina mostra as diversas

ferramentas da lousa e a simplicidade para o seu manuseio.

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A implantação e implementação da proposta é a distância e utilizará recursos virtuais. Dessa forma, não dependerá de

disponibilidade de recursos financeiros, sendo desnecessário fazer a previsão orçamentária.

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HUMANOS

Em termos de recursos humanos para execução da ideia, há servidor disponível e, por isso, não haverá necessidade de

realizar contratações de pessoal para compor a equipe e nem de terceirização dos serviços.

INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL

A proposta requer que as escolas possuam, além do kit da lousa digital, a conectividade com a internet, pois a oficina é

a distância. Considerando-se que foram feitos investimentos financeiros nas escolas para funcionamento dos recursos

tecnológicos, acredita-se que a maioria das escolas estaduais de Minas Gerais está com a internet em pleno

funcionamento.

ESTUDOS PRELIMINARES (SE HOUVER)

Não foram realizados estudos preliminares que indicam a viabilidade da ideia. A implantação e implementação da

proposta é a distância e a literatura da área de tecnologias na educação aponta que é economicamente viável a

utilização dos recursos virtuais para estudos e capacitações, alcançando um grande número de participantes

simultaneamente, com baixo custo operacional. Além disso, o tempo para a execução é menor em comparação com

propostas de encontros presenciais, o que configura em viabilidade para implantar a ideia. Apesar de não haver

estudos preliminares para implantação e implementação da proposta, a literatura da área de tecnologias na educação

aponta que os alunos demonstram muito interesse pelas aulas quando a metodologia de ensino incorpora o uso das

tecnologias, pois desperta estímulos visuais que favorecem o melhor aprendizado de crianças e adolescentes. Nesse

aspecto, Demo (2008), pesquisador e autor dessa área é enfático em seu texto ?Habilidades do século XXI? ao afirmar

que as novas tecnologias ?[...] não acarretam por si melhoria da aprendizagem necessariamente. Mas é fundamental

que o professor tenha acesso a elas de maneira irrestrita, para estar à altura dos direitos de aprender do aluno?.

Tomando-se como referência a afirmação de Demo, a implantação da oficina é viável ao apresentar possibilidades de

atividades que podem favorecer a aprendizagem dos estudantes das escolas estaduais. (Referência: DEMO, Pedro.

Habilidades do século XXI. 2008. Disponível em: <http://www.oei.es/pdf2/habilidades-seculo-xxi.pdf> Acesso em 21

jul. 2017).
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GRAU DE NOVIDADE

Capacitações sobre lousa digital já existem, mas, geralmente, o conteúdo é voltado para aspectos instrumentais, tais

como usar e/ou manusear os recursos (físicos/equipamentos) do kit da lousa. A ideia desta oficina é nova por tratar-se

de um processo de autoria e de criação. Existem materiais didáticos disponíveis na internet e em aplicativos, porém, a

meta da oficina é a produção de material didático com o uso de recursos tecnológicos, o que confere um elevado grau

de novidade à proposta.

CUSTO DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA IDEIA

Não há custos para a implementação da proposta, pois a mesma será executada a distância, via internet, o que confere

economia de recursos a curto ou longo prazo. Portanto, trata-se de uma proposta economicamente viável, pois gera

pouco, ou nenhum, gasto financeiro. O uso dos recursos virtuais na área da educação, tanto no trabalho de rotina,

quanto em termos de treinamentos, orientações e aplicabilidade pedagógica é uma forte tendência na atualidade. Isso

se explica porque o uso de recursos virtuais na educação tem um alcance imensurável ao atingir um número elevado

de pessoas, inclusive alunos, com baixo (ou nenhum) custo operacional de implantação/manutenção.

PRAZO DE EXECUÇÃO (EM MESES)

3

DESCREVA AS ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO

DESCRIÇÃO INICIO TÉRMINO STATUS

Etapa 1: Estudos orientados. A etapa 1 é a parte relativa aos estudos e às orientações iniciais, que se encerra com o preenchimento e envio de formulário. 01/03/2018 31/03/2018 A iniciar

Etapa 2: Elaboração de atividade. A etapa 2 consiste na produção do material didático para uso na lousa digital. 01/04/2018 30/04/2018 A iniciar

Etapa 3: Implementação da atividade na escola. Na etapa 3 os participantes elaboram um Plano de Aula referente ao material didático produzido na etapa 2 e a devida implementação do mesmo na escola com a participação dos alunos. 01/05/2018 31/05/2018 A iniciar

ENVOLVE MAIS DE UM ÓRGÃO/ENTIDADE NA
IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO? QUAIS ÓRGÃOS?

A proposta não envolve mais de um órgão/entidade na implementação e execução, tendo participação apenas de

servidores da educação e de alunos.
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Anexo: 
Material Didático 

 
Veja alguns exemplos de materiais didáticos produzidos durante a oficina, os quais são 
apresentados para a orientação dos participantes. A utilização da caneta digital permite a 
realização das atividades na tela, tanto para escrita quanto para arrastar objetos digitais. 
Além desses modelos, na oficina os participantes serão orientados a utilizar na lousa 
outros recursos, tais como: vídeos, animações, simulações, gráficos, charges, textos, 
livros didáticos virtuais e muitas outras possibilidades. A orientação prevê, também: 
pesquisas na internet sobre aplicativos para a lousa digital. Utilização de jogos (nesse 
caso, os jogos disponíveis como imagens são bons para crianças e o professor poderá 
utilizar as duas canetas digitais, uma por aluno, e dividir a turma para “competir”). Pode-se 
utilizar, também, imagens para colorir, textos ou livros digitais com animação, palavras-
cruzadas, “caça-palavras”, atividades de diálogos entre dois alunos utilizando balões no 
formato de histórias em quadrinhos, dentre muitas outras possibilidades. 
 
Obs: as imagens utilizadas nas atividades fazem parte do “banco de imagens” próprio da 
lousa digital, disponíveis no CD de instalação que acompanha o kit da lousa distribuído às 
escolas. Veja, abaixo, as atividades que são propostas para produção durante a oficina. 
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