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RESUMO

Atualmente, as pessoas têm buscado ilustrar as informações cada vez mais, como forma de esclarecer o conteúdo a ser explicado. Um recurso que está ajudando nestes

detalhamentos são os infográficos, pois podem ilustrar o planeta terra, o mundo natural, o corpo humano, o mundo dos humanos, o espaço, dentre outros. Os infográficos são

elaborados com a união de gráficos a textos, visando a informação resumida e bem ilustrada. Sua principal característica é ter um formato dinâmico e de fácil entendimento.

Dessa maneira a aplicação dos infográficos na educação pode trazer benefícios aos estudantes, já que estimula a criatividade e prende a atenção do aluno durante as aulas.

Além disso ilustra o conteúdo ministrado pelo professor, auxiliando na aplicação e disseminação do conteúdo. Para a criar infográficos foi analisado algumas ferramentas, com o

proposito de selecionar as melhores opções para se aplicar em disciplinas do ensino médio, visando o melhor aprendizado do aluno. As ferramentas estudadas são: Cacoo,

Easelly, Many Eyes, Piktochart, ChartBlocks e Infogr.am. Cada ferramenta foi analisada a partir dos critérios: funcionalidades oferecidas, gratuidade, plataforma de gráficos e

espaço de texto oferecido. Por exemplo a ferramenta Easelly se aplica a área de biologia, matemática e geografia, devido a amplitude das suas funcionalidades – espaço aberto a

imagens e qualidade gráfica – e a ferramenta Piktochart se aplica a área de história, português e línguas estrangeiras, pois oferece oportunidade de uma apresentação mais

dinâmica das informações. Conclui se que o estudo das ferramentas de infográficos para aplicação na área da educação pode trazer benefícios e aumentar a qualidade e

eficiência da instrução de cada aluno, pois cada matéria exige uma ferramenta específica com requisitos característicos. Consequentemente a escolha da melhor ferramenta

interfere diretamente no resultado final.

Projeto 1


