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RESUMO

�� Este trabalho apresenta uma Este trabalho apresenta uma 
experiência realizada no ano de 2009, experiência realizada no ano de 2009, 
envolvendo o ensino de Histenvolvendo o ensino de Históória e a ria e a 
utilizautilizaçção das tecnologias ão das tecnologias 
computacionais (computador, internet), computacionais (computador, internet), 
executada no Colexecutada no Coléégio Estadual Paulo gio Estadual Paulo 
Sarasate, na cidade de CanindSarasate, na cidade de Canindéé, estado , estado 
do Ceardo Cearáá. . 



INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO

��Partindo do princPartindo do princíípio de que as pio de que as 
novas tecnologias chegaram para novas tecnologias chegaram para 
ficar;ficar;

��A escola precisa assumir uma A escola precisa assumir uma 
posiposiçção de vanguarda, ão de vanguarda, 
estruturandoestruturando--se adequadamente se adequadamente 
para prover para prover àà populapopulaçção estudantil, ão estudantil, 
meios e condimeios e condiçções de ingressar ões de ingressar 
nessa nova ordem mundialnessa nova ordem mundial.



FundamentaFundamentaçção Teão Teóóricarica

� “Aprender com a tecnologia em que o aluno 
aprende usando as tecnologias como 
ferramentas que o apoiam no processo de 
reflexão e de construção do conhecimento 
(ferramentas cognitivas);

� Nesse caso a questão determinante não é a 
tecnologia em si mesma, mas a forma de 
encarar essa mesma tecnologia, usando-a 
sobretudo, como estratégia cognitiva de 
aprendizagem” JONASSEN (1996). 



Metodologia aplicadaMetodologia aplicada

� Conscientização da população estudantil 
público-alvo do projeto, à utilização da internet 
como elemento de aprendizagem e 
enriquecimento intelectual e/ou cultural;

� A criação de um e-mail 
(p.historia@yahoo.com.br), no qual passou-se 
a disponibilizar semanalmente 
material/conteúdo didático-pedagógico 
relacionado ao ensino da História e suas 
temáticas:



AvaliaAvaliaçção e Resultadosão e Resultados

� Número de participações no ambiente virtual (e-
mail) por bimestre;

� Nível de participação nos debates e discussões;
� Índice de resolutividade dos exercícios propostos;
� Eficiência na entrega e/ou apresentação dos 

trabalhos disponibilizados no ambiente virtual;
� Conhecimentos trazidos para a sala de aula 

oriundos da interação no ambiente virtual. 



AvaliaAvaliaçção e Resultadosão e Resultados

� 100% das turmas visitaram o ambiente 
virtual ao longo do ano para:

� Leitura de material postado;
� Resolução de atividades alternativas;
� Consulta de rendimentos;
� Exibição de entrevistas, vídeos e/ou 

musicais disponibilizados;
� Postagem de algum conteúdo;



Discussão Discussão 

� Pôde ser avaliado ao longo desse processo, o interesse de 
grande parcela dos alunos por assuntos da atualidade, a saber: 

� Meio ambiente (questões climáticas e programas de 
sustentabilidade agrícola);

� Saúde (doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na 
adolescência);

� Política local (eleições municipais e trâmites do legislativo);
� Mercado de trabalho (questões de direitos trabalhistas ligadas à

CLT e questões previdenciárias);
� Política estadual e nacional (questões ligadas a escândalos 

envolvendo instituições ou nomes de maior expressão na 
política), dentre outros menos discutidos. 



ConsideraConsideraçções Finaisões Finais

�� Pensar a tecnologia como um meio Pensar a tecnologia como um meio 
para atingir um fim, serpara atingir um fim, seráá de de 
fundamental importância na fundamental importância na 
construconstruçção de uma sociedade crão de uma sociedade críítica, tica, 
reflexiva, alinhada com as reflexiva, alinhada com as 
transformatransformaçções sões sóócioeconômicas e, cioeconômicas e, 
cada vez mais, prcada vez mais, próóxima de uma xima de uma 
atuaatuaçção efetivamente cidadã. ão efetivamente cidadã. 



Referências BibliogrReferências Bibliográáficasficas

� O projeto foi pensado inicialmente a partir da observação 
do seu autor a espaços de interação virtual de leitores, 
em sites de jornais e revistas de circulação nacional;

� Os cursos a distância (EAD) também serviram de 
norteamento para adequação do projeto a uma maior 
participação dos alunos, como também na construção do 
processo de avaliação;

� As páginas de relacionamentos (orkut e MSN) foram 
observadas e utilizadas como modelos para dar maior 
dinamismo na interação dos participantes do projeto. 


