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RESUMO

O projeto intitulado Tecnologias da Informação e da Comunicação como recurso metodológico na educação integral e integrada está sendo realizado na cidade de Ituiutaba –

MG, e tem como objetivo orientar e discutir junto às unidades escolares de Educação Básica, a contribuição das Tecnologias da Informação e Comunicação, na Educação

Integral e Integrada. Nesse sentido, busca capacitar gestores e docentes para o uso dessas ferramentas enquanto metodologia de ensino proporcionando-lhes melhorias

significativas nos processos ensino aprendizagem. O projeto iniciou-se com visitas dos alunos e da professora coordenadora, in loco nas nove Escolas de ensino integral e

integrada da cidade de Ituiutaba – MG, para apresentação da proposta de trabalho junto aos gestores e docentes das Instituições de Ensino, com a finalidade de levantar as

principais dificuldades apresentadas por eles em relação ao uso das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC’s. Na sequência e com os dados coletados, elaborou-se o

diagnóstico e o material instrucional com orientações sobre o manuseio de tais ferramentas a fim de sanar dificuldades específicas de cada Instituição. A capacitação dos

gestores e docentes aconteceu nas salas de informática das escolas, em datas e horários definidos previamente por elas, e os instrutores devidamente habilitados foram os

alunos dos cursos de Engenharia da Computação e Pedagogia. Ao analisar a aprendizagem mediada por TIC’s, os estudos de Barbosa (2012) revelam que o potencial de

interatividade dessas tecnologias como instrumento de ensino aprendizagem em espaço de mediação virtual, reconfigura a prática docente visando à formação emancipadora do

aprendiz, conduzindo-o a novas perspectivas de interação e cognição. Especialmente na Educação Integral e Integrada, as TIC’s podem contribuir sobremaneira, posto que são

práticas pedagógicas de aprendizagem que buscam insuflar a curiosidade dos educandos, dentro de um universo de ações educativas ofertadas no contra turno do aluno. O

Programa Mais Educação do MEC instituído em 2008, tem como base a afirmativa de que a experiência educacional se perfaz em um processo que ocorre dentro e fora da

escola. Por isso utiliza um discurso de ordem ideológica cujo argumento está centrado na ampliação do tempo do aluno no ambiente escolar, como solução para a problemática

da qualidade do ensino bem como no ambiente a pobreza. Escolas consideradas com alunos de baixo rendimento escolar e em situação de risco, foram fatores determinantes,

considerados pelo discurso oficial na implementação da escola em tempo integral. De acordo com (Brasil, 2009), a adequação dos espaços físicos e das condições materiais,

lúdicas, científicas são pressupostos indispensáveis a uma política de Educação Integral, assim como a qualificação dos docentes na prática educativa. Entretanto, o que ocorre

segundo Dourado (2007), é que as políticas educacionais geralmente são definidas sem levar em conta as diversidades do contexto em que serão aplicadas, ou seja, as

condições de trabalho e infraestrutura são entendidas ideais dentro de um contexto único. Não se analisa as desigualdades regionais e suas diversas variáveis intervenientes.

Assim, são vários os desafios para o ambiente escolar, a fim de que gestores e docentes se adequem a nova realidade. Dentre eles, a preparação de professores com formação

qualificada para atuar em programas dessa natureza, assim como a resistência por parte destes em utilizar as inovações tecnológicas nas práticas pedagógicas. Com um formato

de ensino pluriversitário, apoiado na transdisciplinaridade, o projeto tem contemplado aos estudantes a aplicação prática dos conteúdos aprendidos na sala de aula, impedindo

que o ensino se torne abstrato e independente das realidades sociais. Percebeu-se que a absorção de conhecimentos técnicos por parte dos alunos é progressiva, e está

condicionada à existência de um problema real e atual, aqui compreendida como a não qualificação de docentes para o uso das TIC’s enquanto ferramentas no processo ensino

aprendizagem na educação de tempo integral e integrado. Nessa perspectiva os alunos têm percebido a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na produção de

soluções de transformação social elaboradas para necessidades atuais de uma comunidade de forma adequada. Os resultados do projeto ainda que parciais, permitem concluir

que a avaliação da aprendizagem por processo, via criação e implementação de uma extensão universitária, é de extrema validade acadêmica, porque permite identificar o

comportamento e o conhecimento adquiridos pelo aluno por fases do processo, avaliando, portanto, situações dinâmicas do seu aprendizado, contextualizadas, e respeitando as

suas aspirações e o seu status psicossocial. Além da aplicabilidade prática do conhecimento teórico, aprendido na universidade, os alunos têm desenvolvido habilidades

humanas, de planejamento, organização e tomada de decisões. No que se refere aos gestores e docentes, observou-se que mesmo sendo o diagnóstico de cada unidade escolar

elaborado de forma individualizada, as dificuldades apresentadas são em sua maioria as mesmas, e que para os profissionais capacitados o aprendizado adquirido tem auxiliado

na melhora significativa dos processos ensino aprendizagem. Por suas pretensões e abrangência atingida, o projeto tem contribuído sobremaneira para emissão de novos olhares

e discussões acerca da problemática em questão provocando junto à comunidade escolar reflexões sobre a necessidade de políticas públicas que viabilizem a capacitação de

professores para o uso das TIC’s no ambiente educacional em especial aqueles promotores de ensino em período integral e de forma integrada.
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