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RESUMO

As transformações técnico-científicas-informacionais, econômicas, sociais, culturais e políticas pelas quais a sociedade contemporânea tem passado, vêm provocando impactos e

perspectivas no campo educacional sendo uma delas a difusão dos multimeios didáticos, enriquecendo e diversificando a sua forma de encaminhar o processo

ensino-aprendizagem. Com a incorporação das novas tecnologias da informação e da comunicação no campo do ensino, novos desafios foram colocados para a prática docente

e para os processos de ensino-aprendizagem. A presente pesquisa tem por objetivo analisar se as bolsistas que atuam no programa escola integrada (PEI) nas escolas

municipais de Belo Horizonte, utilizam recursos tecnológicos em suas oficinas, quais são eles e se estão de acordo com as metas pedagógicas. A abordagem metodológica neste

estudo será a pesquisa qualitativa e a pesquisa bibliográfica. Para a coleta de dados, serão utilizados questionários on line e individual para as bolsistas do programa Escola

Integrada, documentos institucionais, ou seja, que representam o PEI, visita às escolas no horário que acontecem as oficinas para registros através de fotos e imagens,

participação em reuniões com as professoras orientadoras das bolsistas na FaE/UEMG, criação de blog, site, facebook para que seja anexado todos os trabalhos realizados nas

oficinas do PEI e também estimular as bolsistas a acessarem informações para a melhora da atuação das mesmas. A partir das analise, das ações pedagógicas e digitais

utilizadas pelos bolsistas do curso de pedagogia da FaE/UEMG que atuam na Educação Integral dos anos iniciais da rede municipal de Belo Horizonte, tem como resultado

parcial o acesso ao blog:. educacaointegralvirtual.wordpress.com, o construção e acesso ao endereço e página no facebook denominada comunidadevirtualFae1UEMG

demonstram a utilização das tecnologias da informação e comunicação através de redes virtuais.
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