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RESUMO

Estamos em uma sociedade definida pela existência efetiva das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), onde inúmeras ações são mediadas pela presença da

TDIC. A sociedade utiliza as TDIC para os mais variados objetivos, assim torna-se claro que as tecnologias são totalmente indispensáveis em nosso cotidiano. Apesar de toda

esta importância e necessidade, verificamos um distanciamento das TDIC no ambiente escolar, especificamente no ensino básico. Esta distância deve-se principalmente, a

ausência de uma formação adequada para isso, já que nos cursos de formação inicial as tecnologias digitais não estão presentes no currículo. O presente trabalho pertence a um

projeto de extensão, que tem por objetivo contribuir para integração pedagógica das TDIC, através da formação continuada. Este será dividido em dois momentos: O primeiro

deles, é o que este trabalho contempla, consiste no contato e coleta de dados em escolas públicas com o objetivo de compreender o que os professores sabem sobre as TDIC,

para então dar início na segunda etapa. Verificcamos um distanciamento dos professores em relação a utilização pedagógica das TDIC, o que sugere a urgência de uma

formação. A segunda etapa será a realização de cursos/oficinas em escolas com o objetivo de formar os professores, para que então sejam capazes de utilizar as tecnologias

pedagogicamente. Estes cursos serão ofertados de acordo com a necessidade e conhecimentos dos professores, o que justifica esta primeira etapa. Após as oficinas as mesmas

serão avaliadas enquanto atividades que contribuem ou não para a formação continuada de professores para a integração pedagógica. É vital que os professores já atuantes

entendam a importância e potencialidade das TDIC em sua prática docente, para isso, é preciso e urgente investir em formação continuada para a integração pedagógica das

TDIC. Destacamos que é papel da universidade, através da extensão contribuir para a formação continuada de professores.

Projeto 1


