
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS ( PÔSTER )

NOME: HANDILANY THAMIRIS DE ARAÚJO SOUZA 

TÍTULO: AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DA EXTENSÃO PARA A INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA

AUTORES: FERNANDA DE JESUS COSTA, HANDILANY THAMIRIS DE ARAÚJO SOUZA , HANDILANY THAMIRIS DE ARAÚJO SOUZA, PALOMO APARECIDA DE CASTRO RIBEIRO, KELI

ELOIDE FERREIRA, MARINA LORENTZ ROCHA, FERNANDA DE JESUS CO

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAEx

PALAVRA CHAVE:  TECNOLOGIAS DIGITAIS, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, EXTENSÃO

RESUMO

As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) são hoje uma realidade em nossa sociedade, diversas tarefas são realizadas devido a presença das tecnologias

digitais. Apesar de toda esta importância verificamos que existe um distanciamento das tecnologias da sala de aula. É preciso que as TDIC sejam inseridas pedagogicamente no

ambiente escolar, a grande questão é que os professores não estão sendo preparados para isto na formação inicial. Uma possibilidade efetiva é através da formação continuada,

neste caso, uma formação aliada a um projeto de extensão. A universidade através da extensão deve favorecer a formação continuada de professores para integração

pedagógica das TDIC no ambiente escolar. Assim, no primeiro momento buscamos compreender o que os professores de duas escolas públicas da região metropolitana de Belo

Horizonte conhecem sobre as TDIC aplicadas a educação para então, propor oficinas que estejam adequadas a realidade dos mesmos. Verificamos que os professores das duas

escolas tem dificuldade em definir alguns termos relacionados as tecnologias, não reconhecem os pressupostos do TPACK e nem mesmo as potencialidades da WEB 2.0.

Percebemos que os professores utilizam frequentemente os recursos tecnológicos no ambiente social, mas que na prática pedagógica estes ainda encontram-se distantes. Na

prática pedagógica encontramos um predomínio de e-mail e PowerPoint, porém acreditamos que a utilização pedagógica das TDIC pode ir além destas duas ferramentas. Mas

para que o uso aconteça é preciso formar os professores. Através dos cursos ofertados pelo projeto de extensão pretendemos demonstrar para os professores algumas

potencialidades que as tecnologias digitais podem apresentar no ambiente escolar, bem como maneiras de utilizar diferentes ferramentas.
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