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RESUMO

A tecnologia educacional é a área de conhecimento onde a tecnologia se submete aos objetivos educacionais. Ela procura auxiliar o processo ensino e aprendizagem de modo a

propiciar formas adequadas de utilizar os recursos tecnológicos na educação. No Brasil 95% das escolas públicas urbanas de ensino fundamental e médio tem conexão banda

larga.

O universo desta pesquisa está inserido na Escola Municipal Machado de Assis, em Ituiutaba - MG. Esta foi realizada com o recorte de 1º ao 5º ano do ensino fundamental 1 e

pretendeu conhecer a percepção que os professores têm sobre a Era das Tecnologias. Quanto à forma de abordagem dos sujeitos da pesquisa, para dados primários, foi feito um

estudo por meio de um questionário. Foram convidados para responder o questionário os professores do 1º ao 5º ano.

Os resultados desta pesquisa mostram que 90% dos professores conhecem a realidade da escola, e sabem quantos computadores se encontram disponíveis na escola, porém,

apenas 50% deles conhecem a verdadeira situação de conservação dos mesmos. Todos afirmam que são 2 ou mais de 2 alunos por máquina. Os entrevistados disseram que

tem alguma formação na área de informática, mas também querem algum apoio na elaboração de suas aulas e gostariam de ter softwares desenvolvidos especialmente para

suas aulas, bem como de ter aulas sobre softwares específicos como editores de texto ou planilhas. Todos utilizam mais softwares educativos pesquisados por eles mesmos que

softwares fornecidos pelas escolas, mas ainda utilizam muito editores de textos, planilhas e softwares de apresentação. Ainda, 40% dos professores afirmam não haver plano de

aula para atividades no laboratório de informática, mas, todos afirmam que definem o que será feito no laboratório. Todos também afirmam que a internet é utilizada como

ferramenta educativa. Pode se notar o interesse da equipe pedagógica da Escola Municipal Machado de Assis e nota-se que a mesma está estruturalmente preparada, com bons

laboratórios.
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