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RESUMO

 

A obra visa o trabalho da informática educativa, enfatizando a importância do uso do computador 

no processo de ensino-aprendizagem, destacando sua utilização na educação infantil - 03 a 06 anos. São 

abordados  projetos  e  pesquisas  realizadas  nessa  área  pelo  governo  na  rede  pública,  destacando  os 

trabalhos mais importantes desenvolvidos e as perspectivas para a utilização do computador no ensino 

público. Durante a obra discutiu-se também a melhor maneira de realizar o processo de implantação da 

informática na escola, destacando alguns fatores que devem ser analisados para melhorar as condições de 

aprendizagem favorecidas aos alunos. A utilização do computador na pré-escola para auxiliar os alunos 

no processo de ensino-aprendizagem, também é abordado, relatando pesquisas e experiências que foram 

desenvolvidas,  ressaltando  sempre  que  a  informática  aplicada  à  educação  é  uma matéria  de  grande 

relevância no currículo escolar.
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1 - INTRODUÇÃO

 

 

            Com o advento da computação, o mundo nos últimos 60 anos entrou num rápido processo 

de evolução tecnológica, e o computador passou a fazer parte do cotidiano de grande parte da população. 

 

Para  que os alunos acompanhassem esse processo,  as  escolas  passaram aos poucos a  oferecer 

acesso  a  essas  novas  tecnologias  educacionais.  Muitas  escolas,  principalmente  as  da  rede  privada, 

conseguiram inserir a informática em seus currículos, visando contribuir com a melhoria do processo 

ensino-aprendizagem.

 

O presente trabalho visa ressaltar a importância do uso do computador nesse processo, abordando o 

tema, na educação infantil.

 

Essa introdução procura mostrar como o tema será tratado durante todo o trabalho, delimitando o 

assunto desenvolvido, informando as referências teóricas e práticas, além da forma como o texto está 

organizado.

 

Um referencial teórico e prático foi obtido através da análise dos procedimentos adotados em uma 

pré-escola, além de pesquisas em livros, textos e também pela troca de informações e experiências entre 

outros profissionais, tanto da área de informática quanto da educação.

 

São levantados no capítulo 2 - Modelos de Projetos Educacionais -,  algumas pesquisas e projetos 

realizados, na área de informática na educação, pelo governo para a rede pública. Importantes trabalhos 

que foram desenvolvidos, visando melhorar a qualidade de ensino das escolas brasileiras são ressaltados, 

como também a situação em que se encontra a educação do país, com uma prévia comparação da rede 



pública e da rede privada, e as perspectivas quanto ao processo de implantação do uso do computador nas 

escolas públicas para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem.

 

Destaca-se ainda nesse  capítulo a  Política  de Informática Educativa,  salientando-se as  ações  e 

implementações dos centros  pilotos -  Projeto Educom. Outras pesquisas  e  projetos,  como Caie/Sesp, 

Programa de  Ação Imediata  em Informática  na  Educação,  Projeto  Formar,  Projeto  Cied  e  Proninfe, 

também foram citados.

 

O capítulo 3 - Processo de Implantação da Informática na Escola - busca levantar as questões que 

devem ser abordadas quanto ao processo de introdução do uso do computador nas escolas. Os fatores que 

devem ser analisados e a melhor maneira de trabalhá-los, para que não seja apenas uma nova matéria 

introduzida  no  currículo;  mas,  sim,  que  esteja  direcionada  para  melhorar  o  processo  de  ensino-

aprendizagem. Nesse processo destaca-se a metodologia, a formação dos profissionais, o processo de 

avaliação escolar, os softwares educacionais e outros.

 

O objetivo do capítulo 4 - O Computador na Pré-escola -, foi relatar as experiências em uma pré-

escola,  quanto ao uso do computador  integrado no processo de ensino-aprendizagem. Neste  capítulo 

vários assuntos foram desenvolvidos, entre os quais encontra-se o relato de como as aulas de laboratório 

foram ministradas, as características dos softwares utilizados, os conteúdos trabalhados com as turmas, os 

objetivos que deviam ser alcançados, e a descrição de todos os resultados obtidos. As dificuldades do 

profissional e das crianças foram também ressaltados, assim como o bom desempenho e as conquistas 

realizadas.

            

O presente trabalho foi estruturado nos mesmos moldes que as aulas foram ministradas, ou seja, 

seguindo a divisão dos bimestres - 1º, 2º, 3º e 4º - e das turmas já existente na pré-escola - Jardim I, 

Jardim II e Pré - para uma melhor e mais detalhada descrição das experiências.  

 

            A conclusão de todo o trabalho foi descrito no capítulo 5. Nesse, muitas observações foram 



feitas quanto à utilização do computador na escola para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. 

 

Foram  ressaltadas  as  conclusões  de  todos  os  capítulos  que  envolveram  a  obra.  Dentre  essas 

destacou-se,  os  problemas  que  o  ensino  público  enfrenta  e  as  perspectivas  de  melhoria  das  escolas 

públicas, os principais fatores que devem ser analisados para obter sucesso no processo de implantação da 

informática na escola, afim de auxiliar no ensino escolar e os resultados do trabalho desenvolvido na pré-

escola com o uso do computador, ressaltando sua importância no papel de auxílio ao processo de ensino-

aprendizagem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MODELOS DE PROJETOS EDUCACIONAIS

 

            No  que  se  refere  ao  setor  educacional  das  escolas  públicas,  percebe-se  um  quadro 

preocupante, o qual agrava-se a cada dia. Em busca de modificar esta situação, ou seja, conseguir um 

maior número de vagas, juntamente com um menor número de evasão escolar e uma melhor qualidade de 

ensino, as escolas públicas passaram por diversos processos.

 

Na década  de  60,  quando a  economia  do  País  passava  por  um processo de industrialização  e 

consequentemente a mão-de-obra passou a ser mais exigida, as escolas buscaram uma vinculação da 

educação aos interesses econômicos, e assim procurou por meio da TE (Tecnologia Educacional), levar a 

escola um ensino que permitisse uma melhor formação da mão-de-obra. A TE passou a ser encarada 

como algo a contribuir no processo de mudança da escola brasileira.

 

Repensado e articulado de forma mais coerente, na década de 80, o uso da TE passou a ser mais 

valorizado. Entretanto, em vez de meios diversificados como TV’s, videocassete, retroprojetor e etc., 



passa o computador a despontar com um dos instrumentos que pode dar melhor contribuição ao processo 

de ensino-aprendizagem [1].

 

2.1.  PIE (Política de Informática Educativa)

 

Com esse novo contexto da Tecnologia Educacional e acreditando que o computador auxiliaria no 

processo  de  ensino-aprendizagem, buscou-se  desenvolver  mecanismos para  inserir  o  computador  nas 

escolas,  acreditando  assim  estarem  garantindo  um  ensino  de  melhor  qualidade.  Com  esse  objetivo, 

começou a se desenvolver na década de 80, a PIE. 

 

Segundo  Ramon [1],  a  PIE  teve  seu  marco  inicial  a  partir  do  ano  de  1981  no  Seminário  de 

Informática na Educação realizado em Brasília, e caracterizou-se por dar início as atividades de pesquisa 

em pequenas escolas e pela disseminação do uso do computador no processo de ensino-aprendizagem. 

 

A PIE foi  expressa  pelas  ações  desenvolvidas  pelo governo federal,  salientando-se  as  ações  e 

implementações dos centros pilotos, instalados em 5 universidades públicas (Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade do Estado de 

Campinas (UNICAMP)).

 

 

2.2.  Projeto Educom

 

Fruto das recomendações do I Seminário Nacional de Informática na Educação, o Ministério da 

Educação  financiou  o  projeto  Educom,  que  representou  a  primeira  ação  oficial  concreta,  de  levar 

computadores às escolas públicas brasileiras, e foi definido pelo MEC como sendo: “um experimento de 



natureza intersetorial de caráter essencialmente educacional, onde cada entidade pública federal participa, 

não apenas custeando parte dos recursos estimados, mas também acompanhando  o seu planejamento, a 

sua execução e avaliação, de acordo com a sua vocação institucional, conjugando esforços para garantia 

de maior impacto dos objetivos pretendidos” [1].

 

O  projeto  Educom  teve  como  objetivo  principal  estimular  o  desenvolvimento  da  pesquisa 

multidisciplinar  voltada  para  a  aplicação  das  tecnologias  de  informática  no  processo  de  ensino-

aprendizagem.  Como pano de  fundo,  o  projeto  Educom surgiu  como parte  integrante  do  projeto  de 

informatização da sociedade brasileira dentro da política modernizante então vigente no país (1964-1985), 

que  buscou uma autonomia  tecnológica  no  setor  de  informática  e  microeletrônica,  associada  a  uma 

perspectiva de progresso econômico e social.

 

Em 1983, a Comissão Especial de Informática na Educação (CE/IE) elaborou e aprovou o que seria 

o projeto Educom e enviou às universidades brasileiras as informações necessárias para que as mesmas 

pudessem se candidatar como sede de um dos centro-piloto. A Secretaria Especial de Informática (SEI), 

solicitou aos estabelecimentos de ensino superior que apresentassem projetos de implantação de centros-

piloto para desenvolverem pesquisas e reflexões sobre a utilização do computador como instrumento 

auxiliar  de  ensino,  em  especial  de  2º  grau,  constituindo  equipes  multidisciplinares,  envolvendo 

professores no exercício efetivo do magistério da rede pública de ensino; criassem sistemas interativos, 

desenvolvessem softwares de apoio educacional, capacitassem recursos humanos para as atividades e 

avaliassem constantemente o uso do computador em educação nos aspectos lógicos, psicopedagógicos e 

socioculturais [2].

 

Segundo o edital publicado no Diário Oficial da União em 29 de agosto de 93, o critério de análise 

e escolha dos projetos encaminhados para instalações destes centros piloto seria o mérito de cada proposta 

e a existência de uma infra-estrutura e de recursos para esta instalação.

 

Vinte e seis instituições públicas de ensino superior candidataram-se a sediar um dos centro-piloto. 

Entretanto,  apenas  cinco  foram escolhidas,  por  apresentarem propostas  que  mais  se  adequavam aos 

interesses da CE/IE.



 

As cinco instituições escolhidas,  ainda em 1983, foram respectivamente UFPE, UFRJ, UFMG, 

UFRGS e UNICAMP.

 

 

2.2.1. Centros Piloto

 

Segundo  Ramon  [1],  os  centros-piloto  respeitavam  às  recomendações  feitas  nos  seminários 

(realizados  em  1981  e  1982),  garantindo  a  interdisciplinaridade,  reunindo  pessoal  das  áreas  de 

informática,  educação,  psicologia  da  aprendizagem e  do  desenvolvimento,  sociologia  e  etc,  além de 

buscarem a preservação dos valores socioculturais quando da produção de softwares educacionais. Os 

centros-piloto  dedicaram-se,  em  sua  trajetória  de  pesquisa,  principalmente  à  formação  de  recursos 

humanos e produção de alguns softwares educativos, além da educação especial. 

 

Os Centro pilotos ou subprojetos Educom produziram resultados significativos que permitiram o 

desenvolvimento de várias estratégias governamentais de desenvolvimento e utilização da informática na 

educação.   Em conseqüência,  pôde-se criar  Comitês de Assessoramento de Informática na Educação 

(Caie)  e  elaborar  um programa  de  Ação  Imediata  em Informática  na  educação,  em 1987,  de  onde 

destacaram-se ações básicas de sedimentação de uma cultura nacional de informática na educação, tais 

como: projeto Formar (1987, 1989 e 1992) que se constituiu da realização de Cursos de Especialização 

em Informática e Educação, projeto CIEd que implementou Centros de Informática na Educação junto às 

secretarias  estaduais;  Jornada  de  Trabalhos:  Subsídios  para  Políticas;  e,  Concursos  de  Softwares 

Educativos  (1987 a  1989),  visando incentivar  a  revelação  de  talentos,  a  produção  descentralizada  e 

melhoria da qualidade [2].

 

 

 



2.2.1.1. Centro Piloto Educom - UFRJ

 

Teve sua proposta aprovada pelo MEC para se constituir a partir de 1984, mas só se concretizou 

em 1986. Seu objetivo inicial foi desenvolver um projeto sobre a utilização do computador no ensino de 

2º  grau,  avaliando  os  efeitos  que  esta  tecnologia  traria  à  aprendizagem,  à  postura  do  professor  e  à 

organização  escolar.  Com  esta  proposta  inicial,  suas  atenções  se  voltaram  no  desenvolvimento  de 

software e hardware e na formação de recursos humanos para o trabalho com informática educativa.

 

O Educom - UFRJ sofreu um processo de redefinição de seus objetivos, e passou então em 1989 a 

direcionar  seus  projetos  de  pesquisas  para  três  grandes  áreas:  tecnologia  educacional,  tecnologia  de 

software educacional, e  investigação sobre os efeitos sociais, culturais, éticos e etc, provocados pelo uso 

do computador no processo educacional. Quanto a formação de recursos humanos, o Educom UFRJ atua 

tanto na realização de cursos de especialização em tecnologia educacional, como no oferecimento de 

disciplina ligadas à informática educativa nas graduações das licenciaturas e do curso de informática [1].

 

 

2.2.1.2. Centro Piloto Educom - UFMG 

 

Aprovado seu projeto em 1984 e desde então colocado em funcionamento. O Educom - UFMG tem 

como objetivo  quatro  linhas  de  pesquisa:  informatização  de  escola,  desenvolvimento  e  avaliação  de 

programação  educativa  pelo  computador  (PEC’s),  capacitação  de  recursos  humanos  e  utilização  de 

informática na educação especial.

 

No  que  se  refere  à  formação  de  recursos  humanos,  este  centro  vem  primando  pela 

interdisciplinaridade  pela  visão construtivista  no processo de ensino-aprendizagem e  pelo estudo das 

implicações  sociopolítico-culturais  da  entrada  dos  computadores  na  educação.  Quanto  à  produção  e 

avaliação de Programas Educativos para Computador, a preocupação não é com a produção quantitativa 

na área, mas sim no desenvolvimento de pesquisa sobre a prática pedagógica que deve existir em torno do 



uso de softwares educativos, devendo estes serem regidos pela concepção construtivista [1].

 

 

 2.3.1.3. Centro Piloto - UFPE 

 

Este centro teve suas atividades iniciadas em setembro de 1983. Teve como objetivo principal o 

desenvolvimento de uma rede local de baixo custo para o ensino. Porém ocorreu um redirecionamento de 

suas atividades, e o centro passou a ter  como áreas de pesquisa a formação de recursos humanos, o 

desenvolvimento  de  competência  para  análise  de  programas  educativos  e  a  análise  do  potencial  da 

utilização da linguagem Logo no processo de ensino-aprendizagem. Contudo,  nestes últimos anos,  o 

Educom - UFPE tem voltado suas atividades a basicamente três áreas: formação de recursos humanos, 

informática na educação especial e atividades da educação musical com uso de computadores [1].

 

 

2.2.1.4. Centro Piloto - UFRGS 

 

Teve seu projeto aprovado para tornar-se um centro-piloto, em 1984. A Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul realiza experimentos na área de informática educativa, desde a década de 70. Por isso, 

quando a universidade se tornou um centro-piloto, já havia uma estrutura desenvolvida nesta área.

 

Em 1973, a UFRGS já contava com o Laboratório de Estudos Cognitivos (LEC), que com um 

referencial piagetiana, dedicou-se a pesquisas de como o computador poderia contribuir no processo de 

ensino-aprendizagem.

 

Em  1984,  com  a  criação  do  projeto  Educom-UFRGS,  a  Faculdade  de  Educação  (Faced), 



preocupou-se  em  desenvolver  atividades  para  produção  de  softwares  educativos  e  na  formação  de 

recursos  humanos  e  pesquisa  sobre  os  fatores  psicossociológicos  que  envolvem  a  utilização  do 

computador no processo de ensino-aprendizagem.  

 

Já o LEC buscou, introduzir a atividade com linguagem Logo como recurso na aprendizagem do 

aluno; elaborar um modelo de interação cognitiva entre professor e aluno no trabalho com o computador; 

produzir materiais e formar professores para o trabalho com computador no ensino, dentro de uma linha 

construtivista [1].

 

 

2.2.1.5. Centro Piloto Educom - UNICAMP 

 

Desde 1973, a UNICAMP vem desenvolvendo trabalhos no uso do computador no processo de 

ensino aprendizagem. Por isso, quando esta se tornou um centro-piloto já contava com uma estrutura 

montada nesta área. 

 

Quando de sua proposta para instalação de um centro piloto, o Educom de Campinas, Núcleo de 

Informática Aplicada à Educação (NIED/UNICAMP) não se propôs a desenvolver softwares educativos, 

acreditando que não haveria estrutura dentro da universidade para competir com a iniciativa privada, pois 

entendia  que  caberia  aos  pesquisadores  daquele  centro  formar  profissionais  que  fossem capazes  de 

desenvolver uma criticidade que lhes permitissem opinar e definir sobre a utilização de tais programas em 

sala  de  aula.  Isto  explica  ter  havido,  por  parte  do  NIED/UNICAMP,  investimento  na  formação  de 

recursos  humanos,  não  só  na  perspectiva  de  avaliar  programas  educativos,  mas  principalmente,  no 

desenvolvimento de uma metodologia de ensino com uso de computadores [1].

 

Assim como os outros quatro centros piloto,  o Educom-UNICAMP, dedicou-se ao trabalho da 

linguagem Logo,  procurando investigar  o  potencial  do uso de computadores  no processo de  ensino-

aprendizagem. Procurou priorizar também o trabalho com esta linguagem durante a formação de recursos 



humanos, e as atividades realizadas junto às escolas de 1º e 2º graus.

 

 

2.2.1.5.1. Projeto NIED/PRODECAD

 

Desde 1993 o NIED e o PRODECAD (Programa de Integração e Desenvolvimento da Criança e do 

Adolescente), realizam um trabalho conjunto de investigação e desenvolvimento de uma metodologia de 

uso em um ambiente educacional alternativo. Para tanto, o computador foi integrado às atividades do 

PRODECAD  e  os  pesquisadores  do  NIED  vêm  assessorando  a  implementação  do  laboratório,  a 

formação  dos  professores  do  PRODECAD quanto  ao  uso  da  informática  na  educação bem como o 

planejamento de atividades no laboratório de informática. 

 

A linha de pesquisa do NIED, tem o construtivismo como respaldo teórico-metodológico, onde o 

processo de construção do conhecimento se  dá através  do ciclo:  -  descrição -  execução -  reflexão - 

depuração - descrição, que nos permite entender um pouco melhor o processo de aprendizagem, o papel 

do computador na construção do processo do conhecimento e a contribuição de vários teóricos como 

Piaget, Papert, Vygotsky e Freire [3].

 

Quanto a formação do professor, este tem sido uma das preocupações dos pesquisadores NIED da 

UNICAMP. Uma forma de intervir no processo de reconstrução de uma nova prática pedagógica tem sido 

através da formação em serviço. Nessa proposta de formação os cursos são, geralmente, realizados no 

laboratório  da própria  instituição e  o  trabalho dos  professores  em sala  de aula  com seus alunos  são 

acompanhados  pelos  formadores.  Nesse  processo  de  formação,  o  professor  também aprende  no  seu 

contexto a integrar o uso do computador nas atividades pedagógicas, considerando as especificidades da 

realidade [4].

 

Em 1996 a assessoria do NIED junto ao PRODECAD, foi centrada em dar suporte à formação dos 

professores quanto ao uso do computador na educação e ao trabalho que os mesmos realizam com seus 



alunos, além de disponibilizar novos equipamentos e aplicativos.

 

O PRODECAD é uma área do sistema educacional da UNICAMP que conta com uma equipe 

composta  de  uma  coordenação  técnica  e  uma  administrativa,  pedagogos,  psicólogos,  professores,  

monitores, e atende cerca de 450 crianças. No PRODECAD existe o  Programa Pré-escola que atende 

crianças de 4 a 6 anos e o Programa de Apoio à Escolaridade que atende crianças de 7 a 14 anos. Essas 

crianças são filhos de funcionários da UNICAMP que freqüentam a EEPG “Prof. Sérgio Pereira Porto” 

(1ª a 4ª série). O Programa de Apoio à Escolaridade tem como objetivo maior a criação de um espaço 

onde as crianças possam desenvolver como sujeito criativo. A metodologia de trabalho se dá através de 

oficinas culturais, onde se trabalham tanto as questões pedagógicas, bem como a concepção deste sujeito 

em sua totalidade (sócio-cultural e subjetiva). Os alunos freqüentam em um dos períodos a escola regular, 

e  em outro período,  participam das  atividades desta  instituição,  onde  fazem suas refeições,  recebem 

orientação sobre higiene, sobre os conteúdos desenvolvidos na escola regular e participam de atividades 

em quatro oficinas:  Jogos e Brincadeiras, Oficina da Palavra, Oficina de Artes Plásticas e Oficina de 

Informática. Embora o programa não tenha o mesmo compromisso de um sistema de ensino regular em 

termos de cumprir gradativamente determinados conteúdos do currículo, os conteúdos curriculares são 

considerados quando os professores orientam as tarefas dos alunos no horário de estudo e em muitas das 

atividades desenvolvidas nas oficinas. O PRODECAD é uma instituição que tem uma estrutura, uma 

organização de tempo e espaço particular e que procura conciliar as diversas atividades do programa [5].

 

Em 1997, a assessoria do NIED teve seu foco voltado para questões relacionadas às propostas de 

trabalho a serem desenvolvidas com os alunos na Oficina de Informática. A Oficina de Informática tem 

como proposta a utilização do computador em um ambiente educacional alternativo e faz parte do projeto 

de pesquisa que vem sendo desenvolvido desde 1993 em conjunto com o NIED da UNICAMP, a direção 

e coordenação pedagógica do PRODECAD.

 

A dinâmica de funcionamento da Oficina de Informática é ajustada ao desenvolvimento das demais 

atividades desenvolvidas na instituição. Em 1997 cerca de 250 crianças participaram das atividades da 

Oficina de Informática. Cada uma das professoras (cinco) organizou os planos de atividades para serem 

desenvolvidos através de pequenos e diferentes projetos com seus respectivos alunos. Cada um desses 

projetos teve a duração média de dois meses, com atividades diárias de uma hora. Os planos de atividades 

estavam  relacionados  com  o  conteúdo  que  seria  desenvolvido  em  outras  oficinas.  As  professoras 



basicamente  escolhiam o  conteúdo  abordado na  Oficina  da  Palavra  (desenvolvimento  da  leitura  e  a 

produção de diferentes tipos de textos, explorando a ortografia, pontuação estruturação, rima) para ser 

desenvolvido através da utilização do computador. Nos planos de trabalhos elaborados por cada uma das 

professoras foram explicitados os objetivos, os conteúdos, os recursos pedagógicos e a dinâmica que seria 

estabelecida considerando a relação entre as duas Oficinas (Palavra e Informática). Os alunos fizeram 

várias versões dos textos, as quais foram analisadas na Oficina da Palavra e depurados na Oficina de 

Informática [6].

2.3. Caie/Sesp

 

Após  a  criação  do  projeto  Educom,  o  governo  passou  a  ser  cobrado  cada  vez  mais,  pelos 

pesquisadores envolvidos com a Informática  Educativa,  sobre os rumos que  seriam tomados daí  em 

diante, ou seja, a política a ser seguida. Nessa perspectiva, em 1986 foi criado, no âmbito do MEC, o 

Comitê Assessor de Informática para Educação de 1º e 2º graus (Caie/Sesp) com a função de assessorar a 

Secretaria de ensino de 1º e 2º graus - Sesp, sobre a utilização de computadores na educação básica [1].

 

O  comitê  passou  a  ser  o  local  de  discussão  e  de  encaminhamento  da  política  nacional  de 

informática na educação. Embora o comitê não tivesse poder  deliberativo,  e  sim de assessoramento, 

basicamente todas as ações implementadas pelo governo na área passaram primeiro por seu aval, ou 

melhor, foram  por eles indicados.

 

Entre as atividades que se destacaram esta a elaboração do documento (Redação de um documento 

sobre a Política Nacional  de Informática na Educação que serviu como guia para a política de introdução 

de computadores na educação no final da década de 1980.

 

 

2.4. Programa de Ação Imediata em Informática na Educação

 



Elaborado pelo Caie em 1987. Este programa tentou suprir a necessidade que o MEC enfrentava 

naquele momento, de uma política melhor definida de Informática Educativa. 

 

 

 

O programa buscou:

•      Gerar subsídios  para o estabelecimento de uma Política Nacional de Informática 

na educação de 1º e 2º graus;

•      Estimular e disseminar as aplicações da Informática Educativa junto aos sistemas 

estaduais e municipais de ensino.

•      Estimular  pesquisas  referentes  ao  uso  da  informática  no  processo  de  ensino-

aprendizagem.

•      Promover,  em  integração  com  os  demais  do  MEC,  Secretarias  Estaduais  e 

Municipais de Educação, a sensibilização e a formação de recursos humanos voltados para 

utilização da informática no ensino de 1º e 2º graus.

•      Acompanhar  e  avaliar  planos,  programas  e  projetos  voltados  para  o  uso  do 

computador no processo educativo [1].

 

Assim foram elaborados vários programas, contendo objetivos os mais variados que vão desde o 

levantamento de necessidades do sistema de ensino na área de Informática Educativa até projetos de 

instalação de computadores em algumas escolas públicas brasileiras.

 

Dentre  os  projetos  previstos  destacaram o  Projeto  Formar,  referente  a  formação  dos  recursos 

humanos e o projeto cied, referente à implantação dos Centros de Informática e Educação.



 

 

2.5. Projeto Formar

 

O projeto Formar, visou à formação de professores e técnicos das redes municipais e estaduais de 

ensino de todo o Brasil, para o trabalho com Informática Educativa.

Como forma de viabilizar este projeto, foi realizado o 1º Curso de Informática na Educação em 

1987,  com duração de 360 horas,  tendo como sede o Educom (NIED) da Universidade  Estadual  de 

Campinas, com a participação de professores e técnicos, de 24 estados da federação, na qualidade de 

alunos,  além  da  presença  de  componentes  dos  outros  quatro  centros  piloto  na  equipe  de  docentes 

responsáveis pela execução do curso. Segundo a análise conclusiva presente no relatório final do curso, a 

diversidade de experiências que trazia o grupo de professores-alunos na área de Informática Educativa foi 

um dos  fatores  determinantes  para  o  desempenho do  grupo.  Contudo,  apesar  da  heterogeneidade  no 

desempenho destes, acreditou-se que o curso, atingiu os objetivos aos quais estava direcionado, ou seja, 

levar  os  professores-alunos  ao  desenvolvimento  de  uma  consciência  crítica  das  possibilidades  desta 

tecnologia no processo de ensino-aprendizagem [1].

 

 

2.6. Projeto Cied

 

Com a criação dos Centros de Informática na Educação - Cied - a Informática educativa no Brasil, 

deixa de limitar-se aos muros das universidades e passa a ocupar as escolas públicas de alguns estados 

brasileiros.  Até  então,  as  experiências  do  uso  do  computador  no  processo  de  ensino-aprendizagem 

estavam limitadas apenas a projetos de pequena dimensão,  normalmente desenvolvidos pelos centros 

pilotos do projeto Educom.

 

Os Cieds, começaram a ser implementados no ano de 1988. A forma de implementação, deu-se por 



meio da formação de professores em nível de especialização (formar). Com o Cied, as intervenções para a 

utilização da Tecnologia Educacional nas escolas públicas, deixaram de ser concentradas apenas no MEC 

e passaram a ter participação também de Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, onde coube ao 

MEC  fornecer  equipamentos  e  financiar  parte  dos  gastos  iniciais,  e  as  secretarias  Municipais  se 

responsabilizaram  pela  locação  do  pessoal,  instalações  físicas  e  pela  complementação  dos  gastos 

necessários e manutenção dos equipamentos.

 

Mesmo com a criação dos Cieds, não havia sido definido, por completo, a Política Nacional de 

Informática Educativa. Para atingir este contexto, foi realizado a “Jornada de Trabalhos de Informática na 

Educação:  Subsídios  para  Políticas”,  que  contribuiu  na  definição  do  modelo  de  informatização  

educacional a ser  seguido pelo governo brasileiro.

 

A  partir  das  recomendações  desta  jornada,  foi  elaborado  em  1989  o  Programa  Nacional  de 

Informática Educativa - Proninfe. 

 

 

2.7. Proninfe

 

Em 1989, foi instituído pelo MEC o Programa Nacional de Informática Educativa - Proninfe, que 

visava  incentivar  a  capacitação  contínua  e  permanente  de  professores,  técnicos  e  pesquisadores  no 

domínio da tecnologia informática educativa. Buscando esse objetivo o programa apoiou a criação e a 

implementação de Centros de Informática na Educação, atendendo aos ensinos fundamental,  médio e 

superior e à educação especial, junto às Secretarias de Educação, universidades e escolas técnicas federais 

[2].

 

Dessa forma,  de  acordo com a  clientela,  campos de  atuação e  atividades  desenvolvidas,  estes 

centros se constituirão em Centros de Informática na Educação Superior (Cies), Centros de Informática na 

Educação de 1º e 2º Graus e especial (Cied) e em Centros de Informática na Educação Técnica (Ciet).



 

Este é o modelo de organização vigente, mas os laboratórios, particularmente nos Cied, nos estados 

brasileiros, são insuficientes até para um primeiro contato pelos alunos e professores com a informática, 

estando  também  muito  longe  de  proporcionar  aulas  das  matérias  do  currículo.  Além  do  número 

insuficiente de docentes capacitados no domínio da informática educativa, a maioria dos laboratórios 

estão com os equipamentos desatualizados.

 

 

             2.8. Conclusão

 

Quando nos referimos ao uso do computador no processo de ensino-aprendizagem, nas escolas de 

educação infantil e médio da rede pública, são ainda muito tímidas as ações governamentais nesta área. 

Apesar dos projetos e pesquisas realizadas na área de informática na educação, a rede pública ainda deixa 

muito  a  desejar,  principalmente  quando comparada  a  rede  privada.  Enquanto  se  discutem e  buscam 

maneiras para introduzir os computadores nas escolas públicas, inúmeras escolas particulares já utilizam 

esta tecnologia em suas salas de aula. Cresce a cada dia, o número de escolas da rede privada onde a 

informática já faz parte do currículo nas matérias de seus alunos, tanto no ensino fundamental e médio, 

quanto na educação infantil.

 

Essa  desigualdade  entre  a  rede  pública  e  a  rede  privada,  se  deve  principalmente  ao  fato  das 

dificuldades que as escolas públicas enfrentam, como instalações físicas precárias, falta de material e 

equipamento pedagógico, além da péssima qualidade de ensino apresentado pela rede pública.

 

Além desses problemas, as escolas públicas contam com um número muito pequeno de docentes 

capacitados no domínio da informática educativa. Para muitos, as contribuições que o uso da TE podem 

trazer no processo de ensino-aprendizagem são quase desconhecidos. 

Todas essas dificuldades que na rede pública, fazem com que a idéia da introdução do uso do 

computador  no  ensino,  seja  deixado  de  lado  pelos  educadores,  que  buscam primeiramente  ajudar  a 



resolver os problemas básicos que essas escolas enfrentam.

 

Para que cresça o número de escolas públicas que utilizem o computador no processo de ensino-

aprendizagem, é necessário melhorar as condições precárias das mesmas, mas também é muito importante 

que além de rever a metodologia educacional, deve-se dar condições para sua implementação, para que a 

qualidade do ensino seja melhorado e assim possa ser introduzido o uso do computador afim de auxiliar 

na educação. O papel do professor é de grande importância nesse processo, por isso deve-se investir na 

formação desse profissional.

 

Com relação as perspectivas na educação brasileira, espera-se que novas ações sejam dinamizadas 

no sentido de melhorar o ensino público brasileiro, onde verbas sejam repassadas diretamente para as 

escolas, através de convênios com estados e municípios, para que satisfaçam as necessidades básicas das 

escolas (instalações físicas, equipamentos, materiais pedagógicos e etc.) e para que se possa investir no 

professor  e  no  mínimo de  equipamentos  e  materiais  necessários  para  a  utilização  da  informática  na 

educação, buscando assim alcançar um ensino de qualidade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 - PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA INFORMÁTICA NA ESCOLA

 

Procurando sempre proporcionar melhores condições de aprendizagem aos alunos, muitas escolas 

privadas investiram em nova tecnologia e a informática passou a fazer parte do currículo escolar.

 

A informática tornou um forte marketing  para os colégios, passando a ser um ponto referencial aos 

pais que procuravam uma escola para seu(s) filho(s).  Muitas pessoas acreditavam que as escolas que 

oferecessem um laboratório de informática estaria perdendo o rumo da educação futura.

 

Com essa visão, muitas escolas preocupadas com a concorrência, passaram também a oferecer a 

informática como uma matéria curricular. A partir da busca desenfreada das escolas quanto a implantação 

do uso do computador na educação, a questão deixou então o uso do equipamento, passando a ser a 

melhor maneira de utilizá-lo.

 

Por se tratar de um tema relativamente novo, a “Informática  na educação” ainda não conseguiu sua 

identidade própria, estuda-se ainda qual a melhor forma para que a informática auxilie no processo ensino 

- aprendizagem. Existem ainda várias dúvidas de como trabalhar as aulas de laboratório, ou seja, com 

aulas individualizadas?, um aluno por computador?, aulas coletivas ? , grupos compostos para quantos 

alunos em cada micro?. Em qual faixa etária deve-se introduzir o computador e qual o tempo ideal para a 

criança utilizá-lo?. A formação do profissional, também, ainda, é um assunto polêmico, como estabelecer 

parâmetros  para  a  formação  desse  profissional  ?,  qual  seria  o  melhor  perfil  para  o  professor  de 

informática ?. Quais os melhores softwares?. Quanto a metodologia, qual seria a melhor a ser utilizada?. 

Quais os conteúdos deveriam ser trabalhados com relação a cada faixa etária? Como avaliar o trabalho 



realizado?. 

 

 

3.1. Metodologia de Ensino

 

Afim de elaborar uma proposta pedagógica para crianças de de 0 a 6 anos - Educação Infantil - 

deve-se recorrer inicialmente a história, a filosofia, a sociologia, a antropologia e a psicologia, para obter 

uma fundamentação teórica sólida.

 

A história ajuda a situar a proposta num contexto político mais amplo; a sociologia orienta na 

definição sobre o papel que se deve atribuir à escola tendo a função de contribuir junto com as demais 

instâncias  da  vida  social,  para  as  transformações  necessárias  no  sentido  de  tornar  a  sociedade  mais 

democrática,  onde o trabalho pedagógico precisa  se  orientar  por uma visão das  crianças como seres 

sociais, indivíduos que vivem em sociedade, cidadãs e cidadãos, levando em consideração suas diferentes 

características. As diferenças que podem gerar conflitos, precisam ser explicitadas e trabalhadas com as 

crianças a fim de que sua inserção social no grupo seja construtiva, e para que cada uma seja valorizada e 

possa desenvolver sua autonomia, identidade, espírito de cooperação e solidariedade com as demais.

 

A psicologia através dos estudos de Vygotsky, Piaget e Wallon, tem dado contribuições bastante 

relevantes permitindo conhecer o desenvolvimento infantil nas diferentes áreas (sensório - motora, sócio - 

afetiva,  simbólica e cognitiva) e permitindo, também, compreender de que forma as crianças constróem 

seu conhecimento.

            Para Piaget “ o conhecimento resultaria de interações que se produzem a meio caminho 

entre os dois (sujeito e objeto) dependendo, portanto, dos dois ao mesmo tempo, mas em decorrência de 

uma  indiferenciação  completa,  e  não  de  intercâmbio  entre  formas  distintas.  De  outro  lado  e  por 

conseguinte,  se  não  há  ,  no  início,  nem  sujeito  no  sentido  epistemológico  do  termo,  nem  objetos 

concebidos  como  tais,  nem  sobretudo,  instrumentos  invariantes  de  troca,  o  problema  inicial  do 

conhecimento será, pois, o de elaborar tais mediadores.” [7].



 

            A antropologia exige que se considere o contexto social e cultural em que a criança está 

inserida, suas especificidades, não só por pertencerem a  classes diversas ou por estarem em momentos 

diversos em termos do desenvolvimento psicológico, como também os hábitos, valores de sua família e 

localidade mais próxima, que interferem na sua percepção do mundo. Os hábitos, valores e costumes dos 

profissionais que com elas convivem no contexto escolar precisam ser considerados e discutidos. Dessa 

forma as relações estabelecidas precisam ser norteadas por esta visão real da heterogeneidade, rica em 

contradições, que caracteriza a sociedade em geral e a escola em particular. Essa diversidade impõe o 

desafio de buscar as alternativas ( em termos de atitudes e estratégias) necessárias para atender as crianças 

- e cada criança - compreendendo-as a partir das suas experiências e condições concretas de vida. 

 

Na filosofia, a criança deve ser entendida como uma reflexão que objetiva formar o homem novo, 

nas mais diversas relações sociais, tendo uma postura crítica no ambiente escolar - cuja especificidade é 

ser contato formador com a cultura elaborada - essa reflexão filosófica tem o compromisso de contribuir 

nesse  contato,  problematizá-lo,  assim  como,  contribuir  no  processo  desse  sujeito  que  conhece  (o 

educando) e desse objeto conhecido (as ciências e as humanidades). A educação não é fim, é instrumento 

na  construção do homem no contexto histórico,  pois  o  conceito  de criança,  depende do conceito  de 

homem no seu processo histórico, e a escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do 

saber sistematizado acumulado pela humanidade.

 

Numa perspectiva construtivista sócio-interacionista, o processo de ensino/aprendizagem não tem 

como  finalidade  a  transmissão  de  conteúdos  prontos,  mas  sim,  a  formação  de  sujeitos  capazes  de 

construir, de forma autônoma, seus sistemas de valores, e a partir deles, atuarem criticamente na realidade 

que os cerca.

            

O currículo engloba toda a escola, desde estrutura física, organização, higiene, disciplina, noções 

de religiosidade,  áreas de conhecimento (língua  portuguesa,  matemática,  ciências  naturais  e  ciências 

sociais) informática, línguas, artes, psicomotricidade etc. Ser coletivo com reunião de pais, professores, 

festas comemorativas. Todas as atividades são trabalhadas em conjunto visando o desenvolvimento da 

criança como um todo, dando subsídios e orientando-o no seu processo de construção.



 

A interdisciplinaridade consiste nessa interação entre atividades, áreas de conhecimento, realidade 

sócio-cultural e política, e também do modo de relacionar dos educadores, educandos, funcionários, pais 

etc., de forma coesa, com intencionalidade e objetivos claros. Implica diversidade, mas também unidade. 

Trabalhar o específico não exclui relacioná-lo com as outras partes.

 

            O  currículo  interdisciplinar  faz  com  que  haja  coerência  no  processo  educacional.  O 

conteúdo a ser desenvolvido deve levar em considerações três aspectos:

•      A realidade social e cultural das crianças (os conhecimentos que adquiriram, a 

linguagem, os valores, o saber, enfim, do meio em eu vivem;

•      O desenvolvimento e as características próprias do momento que estão vivendo 

(cognitivo - lingüisticos, sócio - afetivas e psicomotores;

•      Os conhecimentos socialmente disponíveis em relação ao mundo físico e social (a 

língua portuguesa, a matemática, as ciências naturais e as ciências sociais).

 

Esses projetos de trabalho possibilitam articular no trabalho pedagógico, a realidade sócio - cultural 

das crianças, o desenvolvimento infantil e o interesses específicos que as crianças manifestam bem como 

os conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade a que todos têm direito de acesso. Os 

projetos imprimem um clima de trabalho conjunto de cooperação na medida em que os conhecimentos 

vão sendo coletivamente construídos, ao mesmo tempo em que são respeitados os interesses individuais e 

os ritmos diversificados das crianças.

            

Os projetos - definidos, construídos e avaliados coletivamente pelo grupo de alunos e professores - 

configuram-se como produto de uma negociação onde se busca satisfazer  os interesses  individuais  e 

cumprir  um  fim  social.  Dá  a  atividade  de  aprender  um  sentido  novo,  onde  as  necessidades  de 

aprendizagem afloram nas tentativas de se resolver situações problemáticas. Assim, os educandos sabem 

o que e para que estão aprendendo. Um projeto gera situações de aprendizagem, ao mesmo tempo, reais e 

diversificadas. Possibilita, também, que os educandos, ao decidirem, opinarem, debaterem construam sua 



autonomia e seu compromisso com o social.

 

Para que os projetos de trabalho alcancem suas metas algumas diretrizes devem ser adotadas para 

seu desenvolvimento:

•      Permitir  sempre a manifestação da curiosidade infantil,  considerando interesses 

individuais de certas crianças com o projeto de trabalho explorado.

•      Quebrar preconceitos, evitando a imposição de modelos abstratos.

•      Imprimir aos projetos de trabalho uma visão flexível e ampla e ao mesmo tempo 

contextualizada.

•      Garantir a criticidade e a espontaneidade no tratamento do projeto de trabalho.

•      Favorecer  o  acesso  das  crianças  aos  conhecimentos  científicos,  equilibrando  / 

dosando / conciliando o desafio e o incentivo à descoberta com a intervenção e o fornecimento 

de informações.

•      Variar a duração do projeto de trabalho de acordo com a sua amplitude e com o 

interesse da turma.

•      Articular as diferentes áreas do conhecimento em função e no interior do projeto 

de trabalho.

 

Essa perspectiva parte do princípio de que a aprendizagem não é fruto apenas de uma acumulação 

de novos conhecimentos aos esquemas de compreensão dos alunos e sim de uma reestruturação desses 

esquemas, a partir do estabelecimento de relações entre os conhecimentos que já possuem e os novos, 

com os quais se defronta. Assim, o que se pretende é que os alunos consigam aprender a aprender e a 

viver, ou seja, consigam ir aprendendo a organizar seus próprios conhecimentos e estabelecendo relações, 

utilizando-se dos novos conhecimentos para enfrentar novos problemas e atuar no mundo. 

 



Dessa maneira, sua aprendizagem vai adquirindo um valor relacional e ativo. Para isso, deve-se 

oferecer aos alunos experiências de aprendizagens ricas em situações de participação. Não se forma um 

sujeito participante e autônomo, falando sobre autonomia e democracia, e sim, exercitando-as.

                        

Nesse projeto de formação ativa recolocamos o corpo na centralidade que ele tem na construção da 

própria  identidade  e  na  totalidade  de nossa  cultura,  onde  todas  as  disciplinas  usam um conjunto  de 

procedimentos para o domínio de destrezas de motricidade, de manipulação, de movimento, de ação, de 

produção.  Concebermos  a  escola  como um espaço de  socialização,  não  a  nível  apenas  das  relações 

interpessoais,  mas  como  instituição  com  práticas,  símbolos,  rituais,  procedimentos,  hierarquias.  A 

inserção  nessa  instituição  é  o  mecanismo  mais  forte  de  socialização,  de  construção  de  papéis  e 

identidades, auto-imagens, representação e valores éticos.

 

Na linha construtivista, o conhecimento não é transmitido pelo professor. O  aluno não é mais 

instruído, ensinado, mas é o construtor de seus próprio conhecimento. O professor atua como mediador 

entre a criança (sujeito) e seu objeto de estudo (conhecimento). Cabe ao professor propiciar situações que 

desafiem a criança a se descobrir e descobrir o mundo que a cerca. Se descobrir enquanto pessoa, sua 

capacidade criativa, suas necessidades, suas limitações e como superá-los, e descobrir o mundo enquanto 

alguém que  faz parte dele, vive e o modifica.

            

            O processo ensino-aprendizagem é indispensável e compete ao professor e ao aluno, onde: 

“A relação  professor-aluno deve  ser  alicerçada  no  respeito,  empatia,  diálogo,  prazer  e  promoção do 

fortalecimento da autonomia e auto-estima positiva. O fazer pedagógico pressupõe que o educador tenha 

clara a intenção de sua ação, planejando-a de forma a tomar respostas de seus alunos como ponto de 

partida organizando situações que explicitem contradições ou provoquem reelaborsção de suas hipóteses 

iniciais.”[8] 

 

O respeito a  criança ,  aos profissionais,  que atuam na entidade,  os pais,  e a  vida de todos as 

criaturas da natureza deve fazer parte da filosofia da escola. Esse respeito é  enfatizado no processo  de 

ensino - aprendizagem, onde o ritmo e o jeito de ser de cada aluno é respeitado.



 

Desse  modo  a  criança,  vai  tendo  acesso  à  todo  tipo  de  informação  de  uma  forma  natural  e 

prazerosa,  sendo  estimulanda  a  querer  conhecer  sempre  mais,  se  tornando  um  homem  autônomo, 

consciente e crítico, que se respeita e respeita o mundo onde vive.

 

3.2.  Formação do Profissional

 

Com  relação  ao  profissional  de  informática,  a  escola  necessita  de  alguém  com  um  amplo 

conhecimento na área para sanar qualquer dúvida dos alunos, mas também que tenha conhecimento da 

área de educação, tendo em vista a metodologia da instituição em relação a referida matéria (disciplina). 

Encontrar um profissional com esse perfil é muito difícil, portanto muitas escolas optam pôr proporcionar 

conhecimentos relacionados a educação (formação) ao profissional com conhecimentos de informática.

 

Para que essa formação ocorra, o profissional deve principalmente entrar em contato com a escola , 

conhecer a fundo sua estrutura e sua proposta pedagógica. Encontros com os professores das turmas que 

iriam  misturar  as  aulas  em  sala  devem  ser  promovidos,  para  que  haja  sempre  uma  boa  troca  de 

informações entre esses profissionais. Todo processo deve ser acompanhado do diretor ou supervisor 

pedagógico, e este deve intervir, orientar, sempre que julgar ser necessário para ampliar o conhecimento 

do profissional em questão. 

 

Esse trabalho de preparação quanto a formação do profissional,  vai depender e estará ligado a 

maneira como a informática será aplicada na respectiva instrução do ensino que ele atua. O objetivo do 

profissional é sempre realizar suas aulas para auxiliar no processo  ensino-aprendizagem, já que o curso 

não apresenta motivos relacionados a cursos de licenciaturas tais como psicologia do desenvolvimento  da 

aprendizagem didática, como também matérias que proporcionarem  conhecimento como trabalhar com 

informática na educação.

 

Com isso o profissional  em questão deve ser  orientado pela  escola,  sobre  como adequar  seus 



conhecimentos  da  área  de  informática  para  torná-los  aplicáveis  em  suas  aulas,  de  acordo  com  a 

metodologia da escola. 

 

3.3.  Softwares Educativos

 

O mercado de softwares educacionais, aumenta a cada dia. Um grande  numero de CD ROM’s 

infantis  são  oferecidos  no  comércio;  porém,  a  maioria  é  desprovida  de  técnicas  pedagógicas, 

principalmente para crianças entre 3 e 6 anos.

 

Além dos programas não oferecerem uma boa qualidade em termos pedagógicos, a maneira como 

os conteúdos são trabalhados no software,  muitas vezes não é compatível a linha de ensino que a escola 

adota. Portanto, além  de se preocupar com a qualidade do software, deve-se ficar atento a qual linha de 

ensino o mesmo aborda.

 

As características mais comuns encontradas no mercado, para a educação infantil são:

1-  Programas  Tutoriais:  onde  os  softwares  apresentam  assuntos  (conteúdos)  com 

características que não são permitidas no papel como : animação , som e a manutenção do controle 

da performance do aprendiz. Porém são programas que priorizam  os aspectos de entretenimento e 

não aspectos pedagógicos.

2 - Programas de  exercício - e - prática: softwares que visam os aspectos pedagógicos, 

onde o objetivos é revisar o conteúdo visto em sala de aula. Exploram as características gráficas e 

sonoras do computador . O aluno tem como desafio conseguir concluir o exercício que lhe foi 

dado. 

3 -  Programas de jogos Educacionais: nesses softwares a pedagogia esta por trás, como 

uma exploração auto dirigida  ao invés da instrução explícita e direta ( como nos programas de 

exercícios - e - prática ) . Com os jogos educacionais as crianças aprendem de uma maneira mais 

divertida. 



4 -  Programas de simulação: softwares que  envolve a criação de modelos dinâmicos e 

simplificados  do mundo real . Permite ao aluno fazer parte de um personagem do software, onde 

passa por várias situações e lugares, além de sempre tomar decisões para que a história prossiga. O 

cuidado na seleção dos softwares é muito importante  para que os programas oferecidos não levem 

uma visão distorcida do mundo real, mas sim, proporcionar situações em que o aluno adquira 

conhecimentos [ 9].

 

 

3.4. Avaliação

 

            A avaliação é um processo formativo e contínuo. O processo de avaliação é coletivo, onde 

participam  alunos  e  professores.  A  avaliação  processual  tem  função  primordial  de  diagnosticar  o 

desenvolvimento já alcançado e as lacunas que perdurarem em cada momento, possibilitando rever e 

replanejar  novos processos  e  abordagens,  não cabendo avaliar  para  classificar,  excluir  ou sentenciar, 

aprovar ou reprovar.

 

A ação avaliativa é contínua, e não circunstancial, reveladora de todo o processo e não apenas de 

seu produto. Nesse processo de avaliação formativa, identificamos três momentos chaves, cada um com 

suas especificidade: o inicial tem uma função diagnostica, o contínuo a de acompanhar o processo e o 

final, de identificar avanços alcançados e aspectos a serem trabalhados em outro momento, constituindo-

se assim, em um momento inicial de uma nova fase do processo.

 

A avaliação inicial serve para organizar os alunos em turmas de referência. Como critérios serão 

observados a idades, o universo, as vivências culturais e a experiência escolar anterior. Não há aqui, uma 

tentativa de homogeneização e sim de organização de grupos que possam se interagir, que tenham canais 

aberto para troco e confronto de hipótese.

 

A avaliação contínua serve para ir constatando o que está sendo construído pelas crianças e o que 



está em vias de construção. No processo, identificar dificuldades e programar atividades diversificadas, 

de modo a não deixar acumular dificuldades. É através dela que  os professores sequenciam seus projetos 

e definem as competências a serem priorizadas no mesmo.

 

A avaliação final não tem o caráter de definir aprovação e reprovação. Serve como um diagnóstico 

global do processo vivido. Se algum aluno não conseguir um desenvolvimento equilibrado em todas as 

dimensões da formação apropriada a sua turma, pode ser conveniente ou não a sua permanência nessa 

turma por mais um período. Esse aspecto é equacionado coletivamente pela equipe de trabalho, não sendo 

deixado a critério do professor. Leva-se em consideração os benefícios da manutenção do educando com 

seus  pais  para  a  socialização  e  o  desenvolvimento  equilibrado de habilidades  e  saberes,  vivências  e 

conveniências.  A  permanência  de  algum  aluno  por  mais  um  período  é  considerada  como  situação 

excepcional. 

 

Para uma avaliação contínua do processo de ensino-aprendizagem deve-se criar instrumento que 

possibilitem, aos alunos e professores, acompanharem o processo.

 

1. Em relação aos professores 

A  observação:  permite  ao  professor  obter  informações  sobre  as  habilidades  cognitivas,  as 

atividades e procedimentos dos alunos, em situações mais ou menos espontâneas.

 

O professor realiza um cuidadoso registro, onde as observações são anotadas a partir de critérios 

definidos e objetivos propostos. Os avanços e dificuldades dos alunos em relação ao tema são analisados 

pelo professor em questões de compreensão e raciocínio e não em memorização mecânica.

 

É preciso que o professor tenha um bom nível de comunicação com seus alunos para que possa 

ouvir o que os alunos estão percebendo, dizendo, manifestando sobre seu processo de aprendizagem, seja 

de forma individualizada, em pequenos grupos ou em conversas coletivas.



 

2. Em relação aos alunos

- Auto-avaliação : O aluno exercita sua autonomia a partir de uma reflexão sobre seu processo de 

aprendizagem e socialização. Para isso, devem ser criados instrumentos que auxiliem esse processo.

 

-  Ficha avaliativa: Tem a função de revelar para a família o processo educativo de seu filho, 

contendo informações no que se refere a aspectos cognitivos, afetivos, de socialização, etc.

 

 

3.5. Conclusão

 

Quanto à introdução do uso do computador na escola, vários fatores devem ser avaliados, para que 

esse processo não seja apenas para enriquecer o currículo escolar. Para isso um bom trabalho com o 

profissional  encarregado,  é  muito  importante;  oferecer  ao  profissional  boas  condições  de  trabalho  é 

fundamental,  não  só  quanto  aos  aspectos  físicos  da  escola,  mas  também ao  apoio  e  orientação  dos 

profissionais envolvidos.

 

A troca  de  informações  entre  os  profissionais  da  escola  é  muito  importante,  para  um melhor 

acompanhamento e consequentemente, um melhor aprendizagem do aluno, além de enriquecer sempre 

também os conhecimentos dos educadores.

 

Quanto ao número de alunos por computador e o tempo que cada um deve utilizá-lo, nem sempre 

estará ligado ao que o profissional acha ideal, mas as possibilidades que cada instituição oferece. Deve-se 

levar em conta, também, que muitas das vezes, o tempo e o número de alunos ideal por micro, está ligado 

ao conteúdo e  a  maneira  de como este  será  trabalhado durante  as aulas,  além de variar  também de 

profissional para profissional. 



 

Os conteúdos abordados durante as aulas de laboratório, devem estar vinculados aos trabalhados 

em sala de aula, para que o aproveitamento quanto a simulação da matéria seja maior. Todo o processo 

deve estar voltado para que as crianças tenham na informática uma ferramenta que auxilie no processo de 

ensino - aprendizagem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 – O COMPUTADOR NA PRÉ-ESCOLA

 

            A utilização do computador na educação infantil, não pode restringir-se a simplesmente uma 

aplicação de softwares educacionais, de maneira aleatória e isolada do momento educacional em que a 

criança vive. Essa utilização deve visar uma melhoria no processo ensino-aprendizagem, e isso só é possível 

através de uma ação conjunta e  integrada entre a estrutura da escola (metodologia, profissionais, currículo, 

etc.)  e  o  profissional  encarregado  na  área  de  informática.  Esse  deve  ser  um processo  participativo  e 

cooperativo, o que resultará em uma troca de experiência que enriquecerá os profissionais envolvidos e que 

beneficiará principalmente as crianças no seu processo de construção de conhecimento por dispor de um 

importante recurso para melhorar o processo de ensino-aprendizagem.

            

            Um projeto de introdução do uso de computadores para auxiliar na educação, em qualquer 

escola, deve se basear principalmente na metodologia que esta utiliza. Pensando assim, o projeto que está 

sendo  desenvolvido  na  pré-escola  conta  com a  participação  de  um  grupo  de  professores  qualificados 

(pedagogos e psicopedagogos) que junto com o profissional da área de informática, seguem uma linha 

construtivista como metodologia.

            

            O projeto foi  desenvolvido em uma pré-escola,  onde as aulas de laboratório,  teve como 

objetivo  levar  aos  alunos  noções  básicas  para  a  utilização do computador  e  através  desse,  auxiliar  no 

processo de ensino-aprendizagem, buscando utilizar softwares de acordo com o conteúdo e a maneira como 

este está sendo trabalhado em sala de aula.

 

            A utilização do computador no processo de ensino-aprendizagem da pré-escola em questão, 

deu início em fevereiro de 1997. Porém serão relatados pela professora, apenas as experiências realizadas 

durante as aulas de 1998, onde a profissional desenvolveu um projeto bem direcionado com os alunos.
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            4.1. – Descrição do Projeto

            

            O projeto deu início em 02 de fevereiro e teve seu término em 27 de novembro. Durante  esse 

período  foram  realizadas  107 aulas de informática,  sendo  38  aulas   para  o Jardim I, 35 para o Jardim II 

e 34 para o Pré-escolar. A carga horária das aulas variava entre 1 hora e 15 minutos a 2 horas, conforme a 

necessidade; sendo que essas eram realizadas uma vez por semana, para cada turma.

            

            A pré-escola contava com um laboratório de dois computadores multimídia - IBM Aptiva 

Pentium 8 MB. O projeto contava com 30 crianças, na idade de 3 a 6 anos,  sendo 12 alunos no Jardim I, 14 

no Jardim II e 4 no Pré-escolar.

            

            As aulas de laboratório, foram ministradas com dois ou três alunos por computador, tendo por 

cada grupo uma duração média de 15 a 20 minutos, com exceção da turma do pré, que tinha 30 minutos para 

cada aluno.

            

            O  objetivo  do  projeto  é  relatar  as  experiências  obtidas  no  laboratório  de  informática, 

realizadas  durante  o  ano  letivo,  onde  a  professora  descreverá  detalhadamente  como  as  aulas  foram 

ministradas; destacando vários fatores e, mostrando, principalmente, os resultados do uso do computador no 

processo de ensino-aprendizagem.

            Os softwares utilizados nas atividades em laboratório eram trabalhados dentro de uma linha de 

ensino construtivista e englobava quatro categorias, sendo essas: programas tutoriais, de exercício-e-prática, 

de jogos educacionais e de simulação.

               

            As avaliações das aulas de laboratório foram baseadas no desempenho dos alunos com relação 



aos fatores:  interesse,  entusiasmo,  disciplina,  cooperação junto ao grupo,  atenção,  coordenação,  noções 

básicas  para  a  utilização  do  computador,  controle  do  mouse,  criatividade  para  desenvolver  atividades, 

autoconfiança para executar tarefas, aprendizagem e rendimento da aula e a assimilação quanto ao conteúdo. 

 

            No final do ano letivo, um relatório informativo sobre o desenvolvimento anual  do aluno na 

disciplina de informática, foi passado aos pais. Essa avaliação tinha como critérios: Ótimo, Bom, Regular e 

Insuficiente.  Algumas observações,  que a professora julgava ser necessário ressaltar  foram descritas no 

mesmo.

            

 

            4.2 – Desenvolvimento do Projeto

 

            4.2.1.  Jardim I

            

            O projeto iniciou-se com uma turma de 12 crianças (com idade média de 4 anos). Esses não 

tinham quaisquer conhecimento sobre a utilização do computador, passando assim por vários processos 

durante o ano letivo.

 

            

            4.2.1.1. 1º Bimestre       

            

            Durante os meses de fevereiro e março, foram realizadas 8 aulas. Nesse período, a carga 

horária das aulas variava de 1 hora a 2 horas. Essa diferença na duração das aulas, está associada ao conteúdo 

e  as  dificuldades  encontradas  pelos  alunos.  Alguns  conteúdos  necessitavam  de  uma  explicação  mais 

detalhada; exigindo, assim, um tempo maior, e algumas crianças apresentavam dúvidas, que precisavam ser 



esclarecidas, mesmo que para isso fosse necessário estender a carga horária da aula.

            

            Procurou-se  primeiramente,  ensinar  aos  alunos  noções  básicas  para  a  utilização  do 

computador, tais como:

a)    o que é um computador, sua configuração;

b)   como ligar e desligar o computador;

c)    demonstrar algumas opções do que podemos desenvolver no computador e

d)   desenvolver o controle do mouse.

                   

A professora buscou na primeira aula trabalhar os itens (a) e (b), mas não esperaria que os alunos 

assimilassem todo o conteúdo, o objetivo era apenas dar uma noção geral através do contato e manipulação. 

Eram muitas informações para um curto espaço de tempo, além disso, seriam repassados novamente, durante 

o decorrer do ano. Assim tais informações seriam assimiladas gradativamente. Vale ressaltar, que além das 

dificuldades no que se refere aos conteúdos, as crianças também tiveram dificuldades nas pronuncias das 

palavras: “teclado”, “estabilizador” e até mesmo “computador”, entre outras.

            

Porém com o decorrer das atividades em laboratório,  essas dificuldades quanto a assimilação de 

informações foram superadas. Lidando constantemente com o computador, as palavras como: CD-ROM, 

disquete, vídeo, teclado, clicar e arrastar, passaram, aos poucos, a fazer parte do vocabulário de todos; assim, 

como ligar e desligar o computador, tornou-se uma tarefa bem mais fácil.

            

            Com o objetivo de trabalhar o terceiro item, softwares com características tutoriais foram 

apresentados aos alunos na segunda aula. As crianças observaram a execução dos softwares, sobre o controle 

da professora, que buscava através dos entretenimentos, estimular o interesse destas diante das atividades em 

laboratório.

              



            Interessados e ansiosos para utilizar os softwares, a professora dedicou o restante das aulas do 

1º bimestre, a trabalhar o quarto item. Para desenvolver esse item foi necessário um trabalho gradativo, que 

passou por três etapas: 

            1ª) Utilizou-se um software simples, que simulava um gato atrás de um rato, exigindo do 

aluno, apenas a movimentação do mouse para direita e esquerda, para cima e para baixo, a fim de esses 

adquirissem a primeira noção do mouse e assim entendessem melhor o significado do mesmo. A percepção 

de que o movimento da “seta” na tela é determinado pelo movimento que a criança está realizando com o 

mouse, é um pouco complexa. Duas aulas foram dedicadas à este objetivo. Houve por parte da maioria dos 

alunos um bom entendimento, e logo na primeira aula conseguiram superar esta etapa. Outros somente na 

segunda aula, conseguiram realmente entender o procedimento da movimentação do mouse.

            2ª)  Nesta  etapa,  a  professora  trabalhou as  últimas quatro aulas  do 1º  bimestre  com um 

software tutorial, que explorava muito os aspectos de entretenimento. O CD-ROM tinha como tema principal 

os  animais  selvagens,  apresentava  uma  ótima  animação,  com  um  som  envolvente,  “clipes” super 

interessantes de animais e outros quadros que despertavam muito o interesse e a curiosidade das crianças.

3ª)  A professora passou a  solicitar,  além da movimentação o uso do botão do mouse.  O alunos 

deveriam arrastar o mouse até o ponto desejado e então clicar no botão deste, para conseguir a execução de 

uma determinada tarefa.

Observou-se que as crianças que possuíam vídeo-games tinham maior facilidade para o manuseio do 

mouse. Além dessas, conseguiram superar com uma maior facilidade esta etapa, os mais calmos e com um 

poder  de  concentração  maior.  Seis  alunos,  antes  do  término  do  1º  bimestre,  já  haviam superado  as 

dificuldades, que esta etapa apresentava.

            

A grande ansiedade por parte de alguns alunos, na realização das atividades propostas, foi um fator 

que causou dificuldade no aprendizado de algumas, pois nos momentos de manusear o mouse, essas não 

tinham a tranqüilidade necessária para fazê-lo. Apesar do grande interesse, as crianças não tinham paciência 

para  insistir,  recorrendo sempre  ao auxílio  da professora  para  que  o problema fosse solucionado mais 

rapidamente. Mas, esses alunos apesar de levar um tempo maior que os outros, conseguiram até o final do 1º 

bimestre também superar a 2ª etapa.

            

Porém a  inquietação,  a  impaciência  e  a  pressa  de  solucionar  o  problema não  foram totalmente 



superados. Esses fatores foram trabalhados com uma evolução gradativa, porém os alunos chegaram no 3º 

bimestre  com  parte  dessas  dificuldades  amenizadas.  Vale  ressaltar,  que  cada  criança  teve  seu  tempo 

respeitado.

            

A  dispersão  e  a  desconcentração  foi  percebida  apenas  por  um  aluno.  Esse  encontrou  grandes 

dificuldades durante o ano todo, conseguindo superar somente a segunda etapa até o 4º bimestre.

            

Quanto ao conteúdo dado no 1º bimestre, observou-se um bom aproveitamento quanto as informações 

que o software trabalhava, pois este lhes era divertido com um tema agradável e de acordo com sua faixa 

etária. Os alunos tiveram muito interesse nas aulas de laboratório, onde realizaram descobertas sobre os 

animais, satisfizeram muitas de suas curiosidades e, consequentemente, adquiriram um maior conhecimento 

sobre o mundo animal.

 

Vale lembrar, que algumas crianças se cansavam durante o manuseio do mouse, devido ao grande 

número de movimento repetitivos, que era necessário fazer com a mão. Assim, no laboratório trabalhou-se 

não só o conteúdo como também a coordenação motora de cada aluno.

               

 

4.2.1.2.   2º Bimestre

 

O entusiasmo dos alunos do Jardim I, pelas aulas de computação era cada vez maior. Procurou-se 

desenvolver a terceira etapa com relação a utilização do mouse, além de continuar reforçando a primeira e a 

segunda etapas.

            

Com softwares de características de exercício-e-prática, foram abordados durante as seis primeiras 

aulas do 2º bimestre os conteúdos de cores de formas geométricas, já trabalhado em sala de aula no 1º 



bimestre.  Nas  últimas  três  aulas  alguns  jogos  educacionais  envolvendo  conteúdos  simples  (meios  de 

transporte,  insetos,  animais,  objetos e outros) buscaram trabalhar e desenvolver o raciocínio,  percepção 

visual e a discriminação viso-motora dos alunos, além da assimilação do conteúdo.

            

Além do objetivo de trabalhar os conteúdos e o controle sobre o mouse, a professora também buscou 

estimular a cooperação entre os alunos. Após estipular o exercício que a criança deveria executar, a mesma 

pedia a colaboração dos alunos para auxiliar uns aos outros. Respeitar a vez do colega e ajudá-lo a conseguir 

 finalizar a tarefa, foram fatores muito trabalhados.

            

Os alunos encaravam as atividades dos softwares de exercício-e-prática, como desafios que quando 

vencidos geravam satisfação e entusiasmo. Assim, foram trabalhados o manuseio do mouse e ao mesmo 

tempo um conteúdo importante,  de maneira interessante  e envolvente,  onde as  crianças  absorveram os 

conhecimentos facilmente. A fácil assimilação do conteúdo, também se deu pela forma interdisciplinar como 

o mesmo é trabalhado, não gerando ansiedade e proporcionado segurança as crianças, não havendo portanto 

qualquer  problema  quanto  ao  entendimento  do  mesmo.  Com  isso  pode  se  constatar  o  bom  trabalho 

desenvolvido pela professora na sala de aula.

            

Quanto aos jogos educativos, observou-se uma disposição muito grande por parte das crianças durante 

as aulas. Houve uma ajuda mútua entre os componentes dos grupos, com uma participação mais ativa e uma 

concentração melhor. Os jogos eram encarados como “legais e divertidos” ,  desenvolviam nas crianças 

contextos muito importantes, reforçando a importância do lúdico no processo ensino-aprendizagem.

            

Através dos jogos foi possível detectar dificuldades que algumas crianças encontravam com relação 

aos assuntos trabalhados. Essas foram ressaltadas e repassados à professora responsável pela turma, para que 

fossem observados e reelaborados também em sala de aula.

            

Além dos conteúdos trabalhados e muito bem absorvidos pelas crianças, houve também um ótimo 

desempenho  quanto ao controle do mouse. Ao fim do 2º bimestre, todos os alunos já haviam superado as 



dificuldades da primeira, segunda e terceira etapas.

 

               

4.2.1.3.  3º Bimestre 

 

Com um bom manuseio do mouse, os alunos tiveram aulas com softwares de características variadas. 

Durante todo esse bimestre foram trabalhados diversas CD Rom’s para exemplificar citamos estórias, onde a 

participação do aluno era necessária, para a elaboração da  seqüência da mesma; jogos educacionais e de 

exercício-e-prática onde trabalhavam com musicalização, quebra-cabeças, dominós, labirinto e outros.

            

A professora de informática, durante suas aulas, não determinava mais o que cada aluno deveria 

executar  –  diferente  do  ocorrido  nos  1º  e  2º  bimestres.  A  função  da  mesma era  apenas  auxiliar  nas 

dificuldades  encontradas  por  parte  dos  alunos,  além  de  reforçar  o  conteúdo  das  atividades  dadas  no 

laboratório, fazendo observações e perguntas, enquanto as crianças executavam os softwares.

            O próprio aluno escolhia o CD-ROM e determinava o que gostaria de trabalhar; assim, a 

professora conseguiu atingir o objetivo proposto a este bimestre, pois além de desenvolver a seqüência e o 

raciocínio lógico, a autoconfiança e a criatividade dos alunos, a autonomia e iniciativa dos mesmos ficaram 

bem evidentes.

 

Observou-se que algumas crianças procuravam aprender sempre mais, buscando desenvolver mais 

atividades,  com maiores  desafios  e  questionando quando apresentavam dúvidas.  Porém,  outros  alunos, 

pequena minoria, apesar de gostarem das aulas e se mostrarem sempre interessados, eram mais acomodados, 

e  se  contentavam na  maioria  das  vezes  com apenas  uma  atividade,  ou  parte  da  mesma.  Todas  essas 

observações foram passadas para a professora da sala de aula, que ministrava o conteúdo teórico a fim de que 

se pudesse analisar o comportamento dessas crianças quanto a esses fatores também em sala, onde detectou-

se basicamente a mesma postura.

            



Verificou-se que o comportamento desses alunos não era  por desinteresse ou por falta de atenção, 

estava relacionado ao desenvolvimento da personalidade da criança, que envolve principalmente o seu modo 

de criação. A repressão, a falta de incentivo e a cobrança da perfeição, inibem a autoconfiança da mesma, 

prejudicando-a consequentemente na criatividade e na busca de novos desafios.

            

Vale ressaltar, que durante as aulas de laboratório desse bimestre, o teclado foi pela primeira vez 

trabalhado com os alunos do Jardim I. Porém apenas as teclas das setas ←,,→,↓, foram utilizadas. O  uso do 

teclado foi muito importante, para que os alunos percebessem a noção e a importância também do teclado, 

não só do mouse, como estavam acostumados. Além disso, a coordenação motora foi trabalhada e muito bem 

desenvolvida. O fato de usar o teclado, também foi fundamental para que as crianças absorvessem melhor os 

vocabulários: teclas e teclado.

            

Ao final do 3º bimestre, pode se perceber que os conteúdos e a maneira como os mesmos foram 

trabalhados (permitindo ao aluno a liberdade de escolha e de execução dos softwares), auxiliaram muito os 

alunos, quanto ao desenvolvimento dos objetivos descritos anteriormente. A cada aula a desenvoltura de 

algumas crianças foram trabalhadas e melhoradas.

            

 

4.2.1.4.  4º Bimestre

 

Foram desenvolvidos nas aulas de laboratório desse bimestre, primeiramente softwares de exercício-e-

prática, que envolviam o conteúdo trabalhado na sala de aula.

            

Os alunos já apresentavam um total  controle sobre o mouse. Quanto à assimilação do conteúdo, 

observou-se nesse 4º bimestre, uma diferença com relação ao 2º bimestre. Ao contrário das matérias que 

envolviam cores e formas geométricas, os números, tema do 4º bimestre era um assunto novo, que muitas 

crianças  ainda  encontravam dificuldades  quanto  à  aprendizagem.  O  software  exigiu  dos  alunos  maior 



concentração e empenho nos exercícios.

            

O conteúdo foi trabalhado em 05 aulas, e auxiliou muito os alunos quanto à assimilação do mesmo, 

onde notava-se que as dificuldades eram menores a cada aula.

            

Podemos destacar, que essas aulas de laboratório onde foram trabalhados o conteúdo de números, foi a 

melhor experiência quanto ao auxílio do computador no processo de ensino-aprendizagem, pois o tempo da 

assimilação do conteúdo e grau de dificuldade encontrado por parte dos alunos foi menor que o esperado.

            

Nas outras aulas foram desenvolvidos softwares de exercício-e-prática e jogos educacionais, com o 

objetivo de analisar o grau de conhecimento dos alunos com relação as letras do alfabeto. Esse conteúdo é 

trabalhado de modo informal com as crianças dessa faixa etária não sendo exigido e nem cobrado das 

mesmas, o que justifica a dificuldade, dos alunos quanto a assimilação da matéria. As crianças encontravam 

muitas dúvidas durante as atividades que executavam e o auxílio da professora era sempre necessário. 

            

Vale ressaltar que a última aula teve como objetivo principal, rever os conceitos dados durante todo o 

ano letivo. 

 

 

4.2.2. Jardim II

                           

As aulas de laboratório, iniciaram em fevereiro, com um grupo de 14 alunos, com idade média de 5 

anos. Desses alunos apenas 03 não tinham conhecimento algum sobre a utilização do computador; outras 03 

apesar de nunca terem tido aulas de informática, possuíam boas noções sobre o manuseio do mesmo, pois 

contavam com o incentivo dos pais, que em casa ou na empresa, proporcionava a seu(s) filho(s) o contato 

com o computador. Para o restante da turma, 08 alunos, as aulas de informática já faziam parte do seu 
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currículo, e portanto utilizavam o computador com maior facilidade; estes foram alunos da pré-escola no 

jardim I.

 

               

4.2.2.1 – 1º Bimestre

 

Como a turma apresentava um quadro muito heterogêneo, a professora dividiu os alunos em cinco 

grupos,  para  realizar  as  aulas  desse  bimestre.  Os  critérios  para  esta  divisão,  baseou-se  no  grau  de 

conhecimento de cada criança – adquiridos apenas através de entrevistas com os mesmos. Assim os cinco 

grupos foram descriminados em três estágios:

a)    Os 08 ex-alunos da pré-escola, formaram 02 grupos com três crianças e 01 grupo com 

duas crianças. Esses foram caracterizados como estágio de nível 1.  

       b)  Outro  grupo  foi  composto  pelos  três  alunos  que  já  haviam  tido  contato             

 anteriormente com computador. Caracterizou-se esse, estágio de nível 2.

            c)  Os  três  alunos  que  não  tinham  qualquer   conhecimento  sobre  o  assunto,          

 formaram  01 grupo e, este, foi denominado como estágio de nível 3.  

                   

            Durante o 1º bimestre foram realizadas 08 aulas de laboratório, com uma carga horária variada 

entre uma a duas horas, sendo que as 04 primeiras, tiveram duas horas de duração cada. Foi utilizado apenas 

01  computador,  afim  de  que  a  professora  pudesse  observar  as  turmas  detalhadamente  e  o  grau  de 

conhecimento de cada aluno. As aulas seguintes, foram realizadas em 02 computadores, com uma duração 

variada entre uma hora e uma hora e meia, dependendo do conteúdo a ser trabalhado. 

 

            Nas quatro aulas foram utilizados softwares com características tutoriais. O objetivo era que 

através dos sons, imagens atrativas e outros entretenimentos, estimulassem o interesse dos alunos nas aulas 

de laboratório. O conteúdo abordado pelo softwares, era sobre animais, assim com o software trabalhado no 

1º bimestre, pelo jardim I.



 

            Softwares  com  jogos  educativos,  foram passados  no  período  de  março  com conteúdos 

variados, (objetos, corpo humano, alimentos e outros), o objetivo era trabalhar raciocínio, percepção visual e 

discriminação viso-motora.  

 

            Observou-se, desde o primeiro momento, o entusiasmo dos alunos com relação as atividades 

desenvolvidas no laboratório. Apesar dos softwares utilizados durante as aulas serem os mesmos para todos 

os grupos, a professora de informática, procurou desenvolver tópicos diferentes, tendo por base o grau de 

conhecimento de cada grupo. 

 

            As aulas realizadas com a turma caracterizada por nível 1, exploraram primeiramente os 

softwares tutoriais, onde a intenção era revisar os conceitos, adquiridos no ano anterior, manusear novamente 

o mouse, retomando o controle sobre o  mesmo, e recordar as dificuldades e também as facilidades de cada 

aluno. Através da execução do software pelos alunos, a professora analisou o grau de desenvolvimento dos 

mesmos, com relação aos fatores acima, além do nível de assimilação de cada criança quanto ao conteúdo 

trabalho. 

 

            A duração das aulas desses grupos  tinham uma carga horária menor com relação aos demais. 

Isso se explica pelo fato de executarem as atividades mais rapidamente. Pôde-se então trabalhar um tempo 

maior com os outros grupos, fator importante para que alcançassem um maior desempenho. 

               

            Quanto a turma de nível 2, primeiramente observou-se as noções que cada equipe possuía, as 

tarefas que sabiam executar e os pontos que precisavam ser mais trabalhados. Desde a primeira aula chegou-

se a conclusão de que o grau de conhecimento dessa turma, era muito pouco aquém das turmas de nível 1. 

Por isso o trabalho realizado pela professora foi basicamente o mesmo, reforçando apenas um pouco mais os 

conceitos.

 

            Já a turma determinada como nível 3, passou pelo mesmo processo do jardim I, descrito 



anteriormente, porém realizado num período de tempo menor e com um grau de cobrança maior, para que o 

desempenho  dos  alunos  fosse  mais  rápido.  O  interesse  e  a  vontade  de  superar  as  dificuldades  eram 

observados em todos. Observou-se uma cooperação muito grande entre os componentes do grupo, fator esse 

que ajudou muito para o rápido desenvolvimento deles.

 

            Chegou-se  ao  final  do  1º  bimestre,  com um resultado  muito  positivo.  O  interesse  e  a 

participação dos alunos durante as aulas era destacável. As aulas foram construtivas, ajudando muito as 

crianças com relação as dificuldades que os mesmos encontravam em função a utilização do computador. Os 

problemas de cada aluno foram trabalhados o número de vezes necessário, para que esses fossem superados. 

Nem todos os alunos conseguiram desenvolver e superar todas as dificuldades, mas todos conseguiram um 

bom desempenho,  destacando  o  nível  3,  que  obteve  um surpreendente  desenvolvimento.  Com todo  o 

trabalho realizado durante o 1º bimestre com os grupos,  as diferenças dos mesmos quanto ao nível de 

conhecimento e desenvolvimento, passaram a ser menos extremos, o que tornou a turma de jardim II mais 

homogênea e levou a uma nova definição de grupos; porém sem discriminações, quanto aos níveis de 

estágios.

 

            Quanto  a  assimilação  dos  alunos,  com  relação  ao  conteúdo  foi  também  considerado 

satisfatório.  Ao  final  de  cada  aula  a  professora  trabalhava  novamente  o  conteúdo  dado,  procurando 

resumidamente recordar o tema estudado, ressaltando as informações mais importantes.  Para facilitar  o 

raciocínio-lógico e trabalhar a cooperação, iniciativa e autoconfiança, várias perguntas eram realizadas aos 

grupos durante as aulas. Pôde-se assim observar uma maior atenção por parte dos alunos e uma melhora na 

assimilação do conteúdo trabalhado.

 

 

4.2.2.2.  2º Bimestre

 

            Durante  este  bimestre  foram  utilizados  saftwares  de  exercício-e-prática,  e  de  jogos 

educacionais com conteúdos e objetivos diferenciados. 

 



            Primeiramente trabalhou-se com o conteúdo de números, onde o objetivo era recordar tal 

matéria e auxiliar em algumas dificuldades não superadas no 1º bimestre. Posteriormente o raciocínio e a 

seqüência  lógica  foram  trabalhados  nas  aulas  de  laboratório,  através  de  conteúdos  que  envolviam 

informações sobre vários assuntos, tais como: alimentação, higiene corporal, animais e outros. Para trabalhar 

tais temas, exercícios como quebra-cabeça, ordenação de estórias, dominós e outros foram executados pelos 

alunos.

 

            Com a formação de novos grupos, as aulas passaram a ser administradas em seis grupos de 2 

alunos  e um grupo de 3 alunos. Como esses já haviam adquirido uma maior independência, quanto ao 

manuseio do computador, a professora apenas explicava para o aluno, o que deveria realizar durante a aula, e 

este então executava o exercício e concluía a tarefa, na grande maioria das vezes sem maior ajuda ou 

intervenção por parte da professora .

 

            Algumas dúvidas, quando surgiam, eram muitas das vezes superadas apenas com o auxílio do 

colega, principalmente quando se tratava de exercícios cujo o conteúdo era uma matéria já vista por eles em 

sala de aula. As tarefas eram executadas sem grandes dificuldades, e o aluno, assim, continuava na busca do 

aprender através do desenvolvimento de seu raciocínio lógico.

 

            O objetivo quanto a assimilação do conteúdo abordado, foi alcançado, destacando a seqüência 

lógica, fator muito trabalhado e de grande importância para um bom aprendizado, principalmente quando se 

trata da produção de um texto,  ou construção de uma estória – temas trabalhados posteriormente no 4º 

bimestre.

 

            

            4.2.2.3.  3º Bimestre

 

            Foram realizados durante os meses de agosto e setembro 08 aulas; onde novamente os grupos 

foram redefinidos e softwares de simulação e de exercício-e-prática foram trabalhados.



 

            O primeiro conteúdo dado foi novamente sobre animais,  também trabalhado no 1º  e 2º 

bimestres, porém com uma abordagem sempre diferenciada. No 1º bimestre através dos softwares tutoriais 

apenas algumas informações sobre os animais foram tratados deixando para o 3º bimestre o estudo sobre os 

animais selvagens, domésticos e de fazenda. 

              

            Durante duas aulas o tema animais foi estudado, mostrando suas diferenças, seus costumes 

enfim seu modo de vida e sobrevivência. O conteúdo foi interessante e envolvente para a faixa etária das 

crianças do jardim II.

               

            Já o alfabeto foi um conteúdo dado também através de softwares de exercício-e-prática, porém 

com um número maior de aulas. Este foi um tema em que as crianças encontraram um pouco mais de 

dificuldade na execução das tarefas, pois não tinham ainda um total conhecimento. Para que os alunos 

conseguissem um bom nível de assimilação quanto ao conteúdo, a professora estimulou muito a cooperação 

entre os componentes do grupo, buscando um maior envolvimento e concentração por parte deles durante a 

execução do software.

            

            A impaciência  de  alguns  alunos  com o  colega  que  não  conseguia  concluir  a  tarefa  foi 

percebida visto que na ansiedade de realizá-la acabavam não respeitando a vez do colega, chegando, a tomar 

o mouse do amigo para concluir rapidamente o exercício.

            

            Além do auxílio entre as crianças, o respeito e o tempo necessário para que o colega realizasse 

a execução dos softwares foram novamente tópicos muito trabalhados durante o 3º bimestre, com o objetivo 

de melhorar sempre mais a cooperação entre os mesmos.

            

            O objetivo na assimilação do conteúdo apresentado foi considerado bom, principalmente 

quando nos referimos ao conteúdo de alfabeto, pois ajudou muito as crianças com relação ao aprendizado da 

matéria, que estava sendo trabalhado também em sala de aula. Muitas dúvidas quanto a este conteúdo foram 



superados com o auxílio das aulas de informática.

 

Quanto ao uso dos  softwares  de simulação,  o  objetivo era  fazer  o  aluno participar  da  estória, 

tomando as decisões e seguindo os caminhos necessários para o prosseguimento da mesma. A curiosidade 

das crianças sobre os fatos narrados na estória prendiam sua atenção e determinação a fim de se chegar ao 

término da  estória.  Durante  o  decorrer  da  estória  percebeu-se  em alguns  alunos,  maior  criatividade, 

autoconfiança  e  interesse.  Enquanto  algumas  crianças  tomavam  sempre  o  mesmo  tipo  de  decisões, 

escolhendo caminhos sem maiores dificuldades, outras buscavam cada vez mais desafios e quase nunca 

questionavam a professora sobre uma opinião para uma melhor escolha.

            

Os temas abordados por estes softwares, eram variados e divertidos -  estórias sobre a vida embaixo 

da terra, o fundo do mar, aventuras na cidade, etc - onde os alunos absorviam durante o decorrer das 

estórias, muitas informações importantes.

                        

As aulas realizadas com softwares de simulação teve um resultado muito positivo para as crianças, 

pois  além das  assimilação  quanto aos  conteúdos,  tiveram oportunidade  de observar  e  fazer  parte  da 

construção de uma estória, analisando os personagens, cenários, ambientes, tempo, lugar e outros fatores. 

Essa experiência foi muito válida para que os alunos desenvolvessem sem grandes dificuldades as aulas 

do 4º bimestre, onde as próprias crianças produziram suas estórias.

 

 

4.3.2.4 -    4º Bimestre

            

A produção de estórias por parte dos alunos foi o único tema trabalhado nas aulas durante todo o 4º 

bimestre. Seis aulas foram realizadas, com softwares que ofereciam todas as ferramentas necessárias para 

uma boa produção de texto.

 



Apesar  da  arte  de  contar  estórias  ser  um tema muito  trabalhado em sala  de  aula,  as  crianças 

encontraram um pouco de dificuldade durante a sua realização em laboratório. Primeiramente, o desafio 

era conhecer as ferramentas que o software os proporcionava (cenários, personagens, objetos e outros);  

superada esta etapa, iniciava-se a produção propriamente dita, da estória.

 

As  primeiras  criações,  foram  desenvolvidas  através  de  estórias  em  quadrinhos  onde  o  aluno 

reproduzia  a  sua  imaginação.  Além do humor  notado em muitos  alunos,  a  criatividade  também foi 

destacada na grande maioria deles.

 

As três primeiras produções que as crianças realizaram durante as aulas de laboratório, eram por 

elas mesmas narradas.  As estórias recebiam apenas uma narração sobre o que a  ela estava tentando 

expressar;  pois  os alunos do jardim II,  ainda estão em processo de alfabetização,  onde o auxílio da 

professora foi  imprescindível.  Enquanto a  criança narrava em voz alta a sua estória ,  a professora à 

digitava, para que depois fosse impresso e o aluno pudesse ler, dentro de suas limitações.

 

Foi uma experiência muito proveitosa, pois reforçou o conteúdo programático dado em sala de 

aula, estimulou a criatividade, e o modo de expressar das crianças. A maneira de como proceder em uma 

narração  foi  muito  aperfeiçoada.  A  evolução  das  crianças  quanto  a  seqüência  lógica  foram também 

observadas.

 

As outras estórias não contavam mais apenas com uma narração, mas também com o diálogo entre 

os personagens. Os procedimentos foram os mesmos, a professora digitava a narração e as falas. No 

entanto, houve dificuldades na construção dos diálogos, pois ao tentar criá-los as crianças realizavam uma 

nova  narração;  sendo  que  nem  todas  conseguiram  construir  as  falas  dos  personagens,  pois  não 

assimilaram completamente a diferença de como proceder em diálogos e 

 

narrações. A produção dessas estórias foi a tarefa que as crianças encontraram maior dificuldade, 

durante o ano, mesmo as que conseguiam construir suas estórias com narração e diálogos, recorriam 



quase sempre à ajuda da professora. O conteúdo pode não ter sido assimilado completamente, mas apesar 

das dificuldades, o interesse pelas aulas não diminuíram e a última foi encarada com muita tristeza por 

parte dos alunos.

 

Ao fim do ano letivo, pode-se dizer que a turma teve um rendimento muito bom, tanto com relação 

ao desenvolvimento sobre as noções básicas para a utilização do computador, quanto a assimilação dos 

conteúdos trabalhados. As aulas de laboratório, com a utilização do computador auxiliaram muito no 

processo de ensino-aprendizagem, seu principal objetivo.

 

 

4.2.3. Pré

 

Com uma turma pequena de apenas quatro alunos (três crianças com 06 anos e uma criança com 05 

anos), as aulas de laboratório realizadas durante todo o ano letivo tiveram um ótimo rendimento, devido 

ao número de alunos por micro ser pequeno e, também devido ao tempo de manuseio deste por cada 

aluno. 

 

Dentre  estas  quatro  crianças,  duas  já  eram  ex-alunos  da  pré-escola  e  já  possuíam  algum 

conhecimento e facilidade na utilização do computador.  Um dos alunos, possuía computador em sua 

residência e contava com o incentivo dos pais. Apenas um dos alunos da turma nunca havia tido nenhum 

contato com o computador.

 

 

 

 



4.2.3.1.  1º Bimestre

            

A turma inicialmente foi dividida em 02 grupos com duas crianças em cada um, sendo que os ex-

alunos formavam um dos grupos. Desde o princípio, os dois computadores foram utilizados durante as 

aulas, sendo que cada grupo tinha uma hora para explorar os softwares.

 

A divisão dos grupos, durante o 1º bimestre foi mantida. Passado este período os componentes dos 

grupos mudavam a  cada  aula,  dependendo do conteúdo que seria  dado e,  também,  muitas  vezes  da 

escolha pelas próprias crianças. 

 

Durante  os  meses  de  fevereiro  e  março  foi  possível  analisar  bem  os  alunos,  detectar  suas 

dificuldades  e  seus  pontos  positivos,  sendo  trabalhados  nas  aulas,  softwares  de  jogos  educacionais, 

tutoriais e de exercício-e-prática.

 

Várias  conteúdos  foram  abordados  durante  este  bimestre,  com  o  objetivo  de  trabalhar  a 

discriminação viso-motora, raciocínio, percepção visual, além de ampliar e desenvolver os conhecimentos 

sobre o uso do computador.

 

O desenvolvimento  do aluno que  nunca  havia  utilizado o computador,  foi  surpreendente;  este 

assimilou com facilidade os conteúdos dados durante as aulas. Adquiriu rapidamente as noções básicas 

para trabalhar com o computador e não encontrou dificuldades no manuseio do mouse. Chegou ao final 

do 1º bimestre com um quadro de desenvolvimento excelente, onde as diferenças quanto ao nível de 

conhecimento era mínimo.

 

Quanto aos outros alunos, o objetivo também foi alcançado. Não encontraram dificuldades para 

executar os softwares, assimilando bem os conteúdos trabalhados.



 

O entusiasmo era notado em todos os alunos, além da atenção e participação do grupo nas aulas, 

que era desde o início destacável. Outro fator muito notado, foi a ansiedade das crianças, que durante 

algumas aulas, provocou discussões entre as mesmas. Os motivos variavam pela disputa para utilizar o 

computador primeiro, além do tempo e número de exercícios, que as crianças exigiam que fosse o mesmo 

para todas. 

 

Alguns alunos, apesar de executar um número menor de atividades, levavam um tempo maior para 

finalizá-las; enquanto outras, executavam em um menor tempo um número maior de tarefas. No primeiro 

caso, as crianças solicitavam por um número maior de atividades, pois a outra colega havia realizado. No 

segundo  caso,  um  pouco  mais  de  tempo  era  cobrado  à  professora,  pois  a  colega  havia  tido.  A 

individualidade era uma característica de todas, com maior intensidade em algumas.

 

Vale lembrar, que esse tipo de cobrança também existiu com as turmas do jardim I e II, porém com 

um grau bem menor, principalmente com os alunos mais novos.

 

A cooperação com o colega, para que um auxiliasse o outro e não o desconcentrasse, como ocorria 

na maioria das vezes, devido a impaciência da amigo, foi um fator muito trabalhado durante todo o ano 

letivo, com grande intensidade principalmente neste bimestre. Respeitar o tempo que o colega necessitava 

para utilizar o computador e esperar sua vez, foi uma tarefa que precisou de muita conversa para que as 

crianças, amadurecessem um pouco mais. Esses problemas foram aos poucos sendo superados.

4.2.3.2.  2º Bimestre

 

Neste bimestre as aulas se voltaram para os softwares tutoriais e de exercício-e-prática, onde os 

conteúdos  tinham  como  objetivo  desenvolver  a  escrita  e  a  leitura,  além  de  trabalhar  também  a 

matemática.  Completar  palavras,  criar  e  completar  pequenas  frases  e  resolver  alguns  exercícios 

matemáticos foram tarefas que as crianças realizaram nesse período.

 



Apesar  dos  alunos  apresentarem  um  quadro  pouco  heterogêneo  quanto  ao  conhecimento  e 

desenvolvimento no uso do computador, existia uma questão que fez com que a professora redividisse  os 

grupos, onde os ex-alunos foram separados.

 

A principal razão para esta nova divisão, se deu pelo fato desses alunos estarem em um estágio de 

alfabetização  mais  avançado.  Assim,  eles  auxiliariam  os  outros  colegas,  durante  as  execuções  dos 

softwares, substituindo muitas vezes a ajuda por parte da professora.

 

A experiência pedagógica da professora foi inicialmente boa, pois os temas trabalhados, reforçaram 

a matéria dada em sala de aula. Além disso, detectou-se um amadurecimento dos alunos, que passaram a 

ter maior interesse em ajudar uns aos outros. A cada informação que o aluno dava ao outro, gerava uma 

satisfação  no  mesmo,  pois  demonstrava  seu  conhecimento.  Porém  encontrou-se  a  partir  daí,  outro 

problema, a resistência em aceitar o auxilio do amigo, pois esse se sentia inferiorizado, em relação o 

outro, já que o amigo solucionava quase todos os problemas, dos quais o outro não conseguia.

 

Devido a diferença quanto ao nível de alfabetização das crianças ser grande, a professora achou 

melhor voltar os grupos iniciais e a partir da quarta aula, os grupos voltaram a ser os mesmos do 1º 

bimestre, podendo a professora dedicar mais ao grupo que apresentava maior dificuldade para executar as 

atividades, auxiliando melhor as suas dúvidas. 

 

Com essa redefinição as cooperações por parte dos componentes do grupo foram realizadas de 

maneira mais natural, com uma resistência bem menor e uma satisfação maior.

 

O grupo dos ex-alunos porém aprofundaram mais com relações aos conteúdos trabalhados. Mas 

por outro lado, os outros alunos tiveram também um bom desenvolvimento e assimilaram bem a matéria 

abordada.

 



 

4.2.3.3.  3º Bimestre

 

Durante o  3º  bimestre,  os  meses  de  agosto  e  setembro foram dedicados a  softwares  de  jogos 

educacionais, tutoriais, de exercício-e-prática e de simulação.

Nesse período os grupos eram redefinidos a cada aula, com o objetivo de trabalhar a cooperação 

entre todos os componentes. Quando ocorria algum problema quanto a definição dos grupos, a professora 

não interferia, e muitas vezes a solução encontrada pelos alunos foram através de brincadeiras como “par 

ou ímpar” ou “2 ou 1”. Foi uma experiência válida, pois as crianças começaram a aceitar o resultado das 

definições, além de aprenderam a resolver seus próprios problemas.

 

Vários temas foram abordados durante as aulas, sendo esses relacionados a seqüência e raciocínio 

lógico. As estórias foram muito trabalhadas neste período, não apenas com os softwares de simulação, 

mas também muitas das vezes com as atividades de seqüência e raciocínio lógico.

Muitos conteúdos que englobavam assuntos rotineiros na vida das crianças (como higiene, trânsito, 

meios de transporte, números e outros) foram dados, através desses CD Rom’s. 

 

Atividades como quebra-cabeça, dominó, labirinto e outros jogos (como por exemplo, o “jogo da 

velha”)  foram utilizados  para  desenvolver  o  raciocínio  lógico das  crianças.  Apesar  das  crianças  não 

apresentarem dificuldades para executar os exercícios, detectou-se uma maior facilidade de persuasão em 

algumas  alunas.  Além da  rapidez  com que  executavam as  tarefas  muitas  vezes  demonstravam uma 

perspicácia para conduzir os jogos de forma a manipular o adversário.

 

Colocar na ordem certa, as imagens de uma pequena estória, ou as palavras para formar uma frase, 

tentar repetir a mesma seqüência de sons que foi ouvida e outras, foram tarefas desenvolvidas com os 

alunos  do  pré,  para  que  esses  trabalhassem o  tema  de  seqüência  lógica.  Os  alunos  novamente  não 

encontraram grandes  dificuldades,  apenas  uma  criança  que  precisou  de  maior  ajuda  nas  criações  e 



correções de suas frases.

 

Com os softwares de simulação, os alunos trabalharam novamente com o tema de seqüência, além 

de aprofundarem também em outros assuntos, tais como raciocínio lógico. Como a criança tinha uma 

participação ativa durante a estória, esta pode observar melhor o desenvolvimento dos personagens, os 

cenários, os diálogos, as narrações e outros fatores, que os auxiliaram muito, não só para as aulas do 4º 

bimestre, como também ajudou a enriquecer seu conhecimento sobre o assunto.

 

Foi um bimestre, em que se trabalhou diversos tipos de softwares, variados conteúdos e que se 

desenvolveu vários  temas importantes.  A professora  analisou esse bimestre  com um resultado muito 

positivo. Ressaltando o fato que nenhum aluno se sobressaiu muito em relação a outros, como vinha 

ocorrendo nos outros bimestres; ocorrendo, assim, um desenvolvimento mais homogêneo da turma.

 

 

4.2.3.4. 4º Bimestre

 

Em sala de aula os alunos do pré, possuíam uma ótima produção de texto. Possuíam uma boa 

seqüência lógica, noção de tempo e lugar, além da motivação e criatividade. Talvez isso se deva, ao fato 

do intenso trabalho com estórias que a pré-escola realiza.

 

Este  bimestre  foi  dedicado  exclusivamente  a  produção  de  textos,  com  softwares  que 

proporcionavam as crianças ferramentas para uma boa criação. Os grupos foram definidos da mesma 

maneira  como foi  descrito  no  3º  bimestre.  Durante  as  primeiras  aulas  esses  deveriam criar  estórias 

narradas e somente depois introduzir os diálogos.

 

Com grande entusiasmo, percebido em quase todos os alunos, pois esses desenvolveram muitas 



estórias criativas, com cenários sempre bem diferentes, personagens variados, e muitas vezes com um 

bom senso de humor, os alunos criavam sua estórias.

 

Em quadrinhos, os alunos, depois de descobrir as ferramentas que o software oferecia, criaram na 

primeira  aula  uma  estória,  de  apenas  um  quadrinho  e  digitaram  sua  narração.  Na  segunda  aula, 

produziram outra estória em quadrinho, também com apenas narração, porém seguiram uma seqüência, 

onde a segunda parte da estória estava associada a primeira.

 

Nas outras aulas as crianças realizaram novas estórias, que também seguiam uma seqüência lógica. 

Porém a produção não restringia-se mais apenas à narração, os diálogos também faziam parte. As estórias 

ficaram ainda mais interessantes e criativos, os alunos do pré não tiveram as mesmas dificuldades que a 

turma do jardim II, quanto a diferença entre a criação de uma narração e a de diálogos; conseguindo assim 

desenvolver boas estórias.

 

As  características  dessas  porém  eram  variadas,  de  acordo  com  as  alunas.  Algumas  estórias 

concentravam mais suas informações nas narrações, enquanto outras nos diálogos. Algumas detalhavam 

mais os cenários, enquanto outras tinham os personagens como prioridade. Enquanto uma se concentrava 

em estórias com menos quadros, outras estendiam suas estórias em um número maior de quadrinhos, com 

menos diálogos e menores narrações.

 

Todas as crianças conseguiram desenvolver um ótimo ano letivo, concluindo um trabalho muito 

bom.

 

 

4.3. Conclusão

 



Este capítulo descreveu as experiências  obtidas  na pré-escola,  durante  as  aulas  de laboratório, 

realizadas no período letivo de 1998.

 

Vários softwares foram trabalhados. Alguns abordando conteúdos diversificados, onde os alunos 

tiveram  a  oportunidade  de  enriquecer  e  aprofundar  seus  conhecimentos,  tanto  quanto  aos  temas 

trabalhados,  quanto  aos  conceitos  sobre  esse  recurso  (computador)  tão  importante  que  tiveram  a 

oportunidade de utilizar.

 

Apesar de algumas dificuldades encontradas pela professora, no decorrer das aulas, a utilização do 

computador na educação infantil trouxe  resultados satisfatórios, para todas as turmas.

 

Os alunos de jardim I conseguiram um ótimo desempenho, alcançando os objetivos do projeto, 

principalmente quanto ao desenvolvimento da coordenação motora. Ao fim do ano letivo todos (com 

exceção  de  um  aluno)  manuseavam  facilmente  o  mouse,  e  executavam  os  softwares  sem  grandes 

dificuldades. Vale lembrar que o trabalho realizado com os alunos sobre a ansiedade e a impaciência teve 

um resultado positivo.

 

Quanto ao jardim II, a turma também desenvolveu todos os objetivos propostos, destacando a boa 

assimilação dos conceitos e dos conteúdos trabalhados nas aulas de laboratório. Além do cooperativismo 

em grupo que foi uma etapa vencida com sucesso.

 

Já os alunos do pré, pode-se dizer que tiveram um fator muito positivo ao seu lado, pois os alunos 

tinham um maior tempo para a utilização do computador, o que facilitou o excelente desempenho da 

turma.  As  aulas  de  laboratório  permitiram  que  as  crianças  desenvolvessem  bem  a  criatividade,  o 

raciocínio e a seqüência lógica, fatores esses, que puderam ser percebidos pelas ótimas produções de 

estórias em quadrinhos, realizados no 4º bimestre.

 



Quando foi ressaltado que a professora encontrou algumas dificuldades, esta se referia ao pouco 

tempo que cada aluno tinha disponível para executar os softwares, com exceção da turma do pré, que não 

enfrentou  este  problema.  O  número  de  computadores  da  pré-escola  (dois),  muitas  vezes  não 

proporcionava aos alunos o tempo que seria desejável para que se trabalhasse bem o conteúdo dado em 

laboratório. 

 

Com isso, as aulas tinham uma duração variada, passando muitas vezes do horário determinado. 

Essa  extensão  do  horário  foi  um recurso  necessário  em várias  aulas,  para  que  os  alunos  pudessem 

excetuar com calma e tranqüilidade as atividades, concluindo assim, as tarefas propostas a cada um deles.

 

A  professora  de  informática  também  encontrou  uma  certa  dificuldade  para  encontrar  bons 

softwares educativos para a faixa etária de 03 a 06 anos. O número desses é grande mas, a qualidade em 

termos pedagógicos deixavam a desejar. Muitos ofereciam jogos sem qualquer característica educacional, 

assemelhando-se  mais aos jogos de vídeo-games.

 

Mesmo com essas dificuldades encontradas, o uso do computador, sem dúvida, auxiliou bastante o 

processo de ensino-aprendizagem. A informática aplicada à educação é uma matéria de grande relevância 

no  currículo  escolar,  pois  é  importante  a  utilização  do  computador  de  forma  interdiciplinar, 

principalmente nas escolas que seguem uma linha construtivista, onde o aluno desenvolve a autonomia, a 

cooperação, a iniciativa, a criatividade, o raciocínio e o senso crítico, aspectos fundamentais para exercer 

sua cidadania de forma autônoma, crítica e consciente.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 - CONCLUSÃO

 

 

            Pode-se  afirmar,  sem  a  menor  dúvida,  que  a  utilização  da  informática  na  educação 

contribui no processo de ensino-aprendizagem. Essa afirmação baseia-se na pesquisa realizada em livros, 

artigos e etc., e na experiência realizada em uma pré-escola durante todo o ano de 1998.

 

            Diversos autores e a própria política do governo apontam novos rumos para a educação, 

onde o computador vem a ser uma ferramenta muito importante nesse difícil caminho que começa a ser 

trilhado.

 

            Não basta somente elaborar projetos e estruturas que somente uma minoria terá acesso. 

Enquanto o governo começa a tomar iniciativa para efetivar a implantação da informática na educação, 

muitas escolas particulares em diversos lugares do país já incorporaram a informática à seus currículos.

 

            No momento em que o governo começa a elaborar políticas para mudanças na metodologia 

das  escolas,  as  da  rede  privada  já  modificaram ou estão  modificando sua  estrutura  para  a  chamada 

educação para a cidadania, ou educação do 3º milênio.

 

            Como pôde-se constatar no presente trabalho a eficácia da informática enquanto disciplina, 

depende da metodologia que a escola utiliza. A sua aplicação simplesmente como uma disciplina a mais, 

não  auxilia  no  processo  ensino-aprendizagem.  E  já  que  o  objetivo  da  informática  na  educação  é 

praticamente esse, utilizá-la de outro modo seria desprezar uma valiosa contribuição para a formação do 

aluno, enquanto homem que possui o seu lugar na história.

 

            As instituições respeitadas tem uma grande preocupação em preservar esse ideal, por isso 



investem cada vez mais em equipamentos e profissionais para atuar na área. Aumenta também, a cada dia, 

a  conscientização  de  que,  para  o  computador  alcançar  uma  maior  eficácia  no  processo  de  ensino-

aprendizagem,  é  importante  que  os  assuntos  trabalhados  nas  aulas  de  laboratório,  não  estejam 

desvinculados da vivência da criança, e que os temas utilizados pelo professor de informática estejam 

relacionados aos conteúdos abordados em sala de aula.

 

            A utilização do computador como uma ferramenta para auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem deve  ser  bem aproveitado,  pois  os  recursos  oferecidos  são  muitos.  Com uma  grande 

variação de softwares educacionais, conteúdos são trabalhados com os alunos de maneira agradável e 

interessante,  de forma a estimular  a  curiosidade e criatividade desses,  além de possibilitar  uma fácil 

assimilação do assunto abordado.

 

            Mesmo com o grande número de softwares educacionais que o mercado oferece, várias 

escolas encontram dificuldades ao selecioná-los para consumo. Como muitos dos programas que estão à 

venda são produzidos por técnicos distantes da realidade educacional, esses nem sempre se adequam à 

proposta pedagógica da instituição ou possuem uma boa qualidade. Para driblar essas dificuldades, cresce 

a cada dia o número de escolas que estão desenvolvendo seus próprios programas; assim, os softwares 

educacionais  são feitos sob medida para as  necessidades  de professores e  alunos,  e  a  qualidade e  a 

variedade dos mesmos ficam garantidas. Trabalhos e pesquisas na área de informática na educação, que 

envolve o estudo sobre a qualidade e a classificação desses, devem ser realizados, cada vez mais, com 

maior intensidade.

 

            Apesar  dos  projetos  e  pesquisas  desenvolvidos  pelo  governo,  como  por  exemplo  os 

centros-pilotos, que foram e são de grande importância na área da informática na educação, a rede pública 

ainda não apresenta um quadro desejável com relação a esse fator. Os inúmeros problemas que as escolas 

públicas enfrentam, quanto as instalações físicas precárias, falta de material e equipamento pedagógico, 

além de um número pequeno de docentes capacitados na área de informática educativa, dificultam um 

avanço no processo de utilização do computador no ensino-aprendizagem.

 

            Como os projetos do governo não caminham paralelamente, as escolas particulares vem 



avançando  muito  mais  nesse  sentido.  Para  que  diminuam  essas  diferenças  tanto  sociais,  quanto 

individuais,  as  escolas  da  rede  privada  precisam assumir  um papel  agente  transformador,  pois,  essa 

função que  vem se  formando,  se,  construída  de  forma  crítica,  com autonomia  e  consciente  de  suas 

potencialidades, terá que contribuir para a diminuição destas diferenças.

 

            Com a informática assumindo um papel cada vez maior na vida das pessoas, o foco da 

educação também mudou; deixou-se de lado a memorização, coisas que uma máquina pode fazer de 

forma mais eficiente que o ser humano. O foco principal, hoje passou a ser a formação do indivíduo como 

um todo, seus aspectos cognitivos, afetivos, motores e sociais.

            

Formar  indivíduos  capazes  de  acessar  o  computador  tornar-se-á  uma rotina,  com o  passar  do 

tempo;  pois,  o  homem busca  sempre  melhorar  sua  qualidade  de  vida,  e  não  restam dúvidas  que  o 

computador é um importante aliado, facilitando no acesso a conhecimentos, antes restritos a uma elite 

intelectualizada.
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