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Problemática

• Como a informática está  sendo utilizada na escola?

• Que contribuições traz ao processo de ensino e 
aprendizagem?

• Quais as articulações estão sendo criadas com os 
demais segmentos da escola e áreas do conhecimento?

Tipo de Trabalho: Formação de professores da 
Educação Básica



Objetivos

• Integrar a formação mensal do professor LEI com o 
Núcleo de Formação – NUFOR  articulada com a 
SEDUC;

• Compreender o processo de formação dos professores 
no uso pedagógico do computador.



Contextualização
Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza

SEFOR - 2010

 
Regiões Quantidade de escolas Quantidade de professores LEI 

1ª 29 49

2ª 25 47

3ª 27 47

4ª 27 40

5ª 38 78

6ª 31 63

Total 174 315



Temáticas

Meses Temáticas

Abril Informes Gerais: O que é Informática Educativa, Diretrizes 
NTE e atribuições Professor LEI

Maio  Estratégias Pedagógicas: Portal do Professor

Junho Oficina WebQuest

Agosto Oficina Keduca

Setembro Oficina Google  Docs

Outubro Portal Thinkquest – Informativo

Novembro Portal Thinkquest – Oficina

Dezembro Avaliação das ações do NTE e Professor LEI



Metodologia

1. Aplicação de  um questionário junto ao Núcleo Gestor.
Sobre a Formação Continuada  2010 – Professores LEI: Assinale quanto a 

divulgação e utilização das temáticas trabalhadas:
 
Portal do Professor  
 (  ) Não se envolveu  (  ) Participou ativamente   (  ) Apenas divulgou    
WebQuest         
 (  ) Não se envolveu  (  ) Participou ativamente   (  ) Apenas divulgou          
Keduca (Avaliações externas) 
 (  ) Não se envolveu  (  ) Participou ativamente   (  ) Apenas divulgou
Google Docs 
(  ) Não se envolveu  (  ) Participou ativamente   (  ) Apenas divulgou
Portal ThinkQuest  
(  ) Não se envolveu  (  ) Participou ativamente   (  ) Apenas divulgou

2. Análise / interpretação dos Resultados .



Fundamentação Teórica

• Carlos Seabra 

• José Armando Almeida Valente  
• Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida 
• Maria Elisabete Brisola Prado 
• Bernie Dodge 



Conhecendo algumas temáticas trabalhadas



Resultado e análise da aplicabilidade no 
âmbito da escola

                           Gráfico 1 - Portal do Professor 

 

  

Os resultados foram favoráveis, visto que 88,57% dos nossos 
professores têm conhecimento ou utilizam o portal como recurso 
pedagógico. 



O percentual apresentado ainda não foi o suficiente, pois observou – se que 
a ferramenta foi pouco utilizada,  visto que apenas 46,90% participaram 
ativamente e que o restante, 53,10%, não se envolveram ou apenas 
divulgaram a informação.

     Gráfico 2 - Webquest



Gráfico 3 – Keduca

Observou-se que o programa obteve um bom índice de aproveitamento por 
parte dos professores com  52,50%. Já  os que não se envolveram ou 
apenas divulgaram  totalizaram  47,50%.



  Gráfico  4 – Google Docs

Percebeu-se que ocorreu uma boa participação dos professores. Mas, 
observando aqueles que  apenas divulgaram e os que não se envolveram, 
temos um índice bem elevado, no entanto, quanto na participação  ativa, 
obtivemos o índice de 43,80%. 



           Gráfico 5 - Portal ThinkQuest

Analisando a utilização do último gráfico percebemos que 20,19% não se 
envolveram, 41,36% participaram ativamente e 38,43% apenas divulgaram. 
Concluímos que  trabalhar com projetos não é uma prática dos professores, 
e sim, uma prática da escola que trabalha  com temáticas pré-definidas por 
terceiros.



Conclusão

      Diante dos dados coletados, chegamos a algumas conclusões e 
reflexões: 

1. Não é suficiente só a inserção de computadores e Internet nas 
escolas. É importante que todos os docentes da escola percebam que 
trabalhar com esta tecnologia propicia ao aluno um ambiente de 
aprendizagem e reflexão, melhorando o interesse dos alunos e 
possibilitando trabalhar com aulas mais dinâmicas e contextualizadas.

 

     2. Percebe-se que sua aplicação na prática docente ainda ocorre de 
forma lenta.

     3. A formação de professores para o uso das tecnologias precisa ser 
mais discutida, havendo uma necessidade de investimento qualitativo 
nesse processo.

      



     4. A participação do professor do LEI nos planejamentos nas 
diversas áreas do conhecimento, está subsidiando os educadores com 
propostas de atividades interdisciplinares, utilizando as TIC no 
contexto curricular.

     5. A partir das temáticas trabalhadas observamos na pesquisa, que 
os professores participaram ativamente na escola colaborando, com 
outros recursos de apoio ao professor, tais como: utilização do Porta 
Curtas da Petrobrás com curtas metragens, apoio aos projetos em 
andamento na escola (Contação de Histórias, Rádio Escola, Feiras de 
Ciências, Olimpíadas, ENEM, PROUNI e Jornal Escolar), sites 
educativos de diversas disciplinas e redes sociais (blogs, Orkut e 
Twiter).    

     



6. O Núcleo de Tecnologia Educacional NTE está promovendo o uso 
pedagógico das tecnologias de informação e comunicação, 
contribuindo para quebras de paradigmas. E continuaremos a 
trabalhar com uma sistemática de formação e de acompanhamento, 
buscando a melhoria de implementação do uso do computador com 
os professores de forma crítica, reflexiva e criativa. 



Agradecimentos

   O desenvolvimento das temáticas 
trabalhadas não foi um ato isolado e sim, 
uma ação fortalecida pelo grupo  que 
forma o NTE de Fortaleza.

   Nossos agradecimentos!!!

   Aldenira Dutra, Anchieta Filho, Catarina  
Tavares e Marcelo Rodrigues.

    


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17

