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RESUMO

Há tempos atrás era necessário justificar a inserção das tecnologias nas salas de aula. Havia também uma grande resistência por parte de gestores escolares e professores

quanto à utilização e importância desses recursos no âmbito escolar. Com o passar do tempo, pôde-se perceber que as tecnologias invadiram não somente os lares das pessoas

como também as escolas. Mas e quanto à resistência e ceticismo ao uso das tecnologias de grande parte dos profissionais que atuam na educação? 

Muitas escolas espalhadas pelo Brasil têm investido em tecnologias e, dentre essas tecnologias, está a lousa digital, importante aparato tecnológico que deve servir de ferramenta

para tornar as aulas mais dinâmicas, atrativas e interativas. 

Atualmente, alunos estão rodeados por tecnologias. Smartphones de última geração e tablets fazem parte do cotidiano de vários discentes que deixam essas tecnologias em

modo de espera para irem às escolas assistirem aula, em muitas das vezes, somente com a utilização do quadro e giz.

Se as instituições escolares não acompanharem o desenvolvimento das tecnologias, as aulas tendem-se a se tornarem pouco interessantes para essa geração conectada. O que

se defende não é o professor dar uma aula de Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs) e sim que o docente possa utilizar as TICs como ferramentas de auxílio

pedagógico.

Muitas escolas possuem lousa digital guardadas em seus armários. E por que não utilizá-la? Uma aula com a lousa digital possibilita ao professor a transmissão de um conteúdo

rico e envolvente. Já para o aluno que ainda não aprendeu a ler, sem problemas! A lousa é sensível ao toque e pode servir para atividades de pinturas e jogos educativos.

Permite também que o professor monte, demonstre processos, realize esquemas e apresente imagens e vídeos. Assim como o aluno deve estar disposto à aprender, o professor

deve se atualizar e ter em mente que deve utilizar a lousa digital como sua aliada a fim de enriquecer suas aulas.
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