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RESUMO

Capacitar gestores e docentes para o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação enquanto recurso metodológico para o ensino na Educação Integral e Integrada de

Escolas Públicas da cidade de Ituiutaba - MG,é o objetivo deste projeto. As atividades iniciais se deram por meio de visitas in loco as Escolas, para junto a gestores e docentes

apresentar o projeto, e levantar as principais dificuldades apresentadas por eles em relação ao uso das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC’s. A partir dos dados

levantados, elaborou-se o diagnóstico e o material instrucional com orientações acerca do manuseio de tais ferramentas a fim de sanar dificuldades específicas de cada

Instituição. No próprio espaço escolar, os dias e horários foram previamente acertados com a direção e a capacitação foi realizada pelos próprios alunos habilitados para tal. Para

Moran (2007), as TIC’s, podem e devem ser utilizadas como forma de melhoria da qualidade do ensino, enriquecendo o ambiente educacional, oportunizado professores e alunos

a construir conhecimentos de forma dinâmica, crítica e inovadora. Apoiado na interdisciplinaridade, os resultados do projeto, ainda que parciais, tem propiciado aos estudantes a

aplicação prática dos conteúdos aprendidos na sala de aula, impedindo que o ensino se torne abstrato e independente das realidades sociais, evidenciando a indissociabilidade

entre extensão, ensino e pesquisa. Até o momento, já foram capacitados gestores e docentes de quatro das nove escolas de Educação Integral e Integrada na cidade de Ituiutaba

– MG. Os resultados evidenciaram como principais dificuldades desses profissionais no manuseio das TIC’s, o uso de tabelas no Excell, apresentação em Power Point e manejo

com o projetor multimídia. A partir de sua conclusão, acredita-se que o projeto venha a contribuir para a melhoria dos processos de ensino aprendizagem, assim como para novos

olhares da área da educação acerca da problemática estudada. 
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