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O Objetivo do trabalho é o desenvolvimento de 
ações que possam estimular o professor de 

ensino fundamental e médio a utilizar os recursos 
das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TICs) no cotidiano da sala de aula.
Para atender a este objetivo, foram desenvolvidas 
as seguintes ações:

a) Utilizar os conhecimentos disponíveis para 
propiciar o desenvolvimento de alunos e 

profissionais da área de educação na utilização 
das TICs; 
b) Promover a interdisciplinaridade e favorecer a 

construção do conhecimento através da pesquisa 
e troca de informações entre integrantes do 

projeto e comunidade; 
c) Produzir guias e manuais de referencia para os 
usuários, atendendo as especificações das 

ferramentas utilizadas, assim como das técnicas 
selecionadas; 
d) Organizar cursos de extensão na área 

pesquisada e a sua divulgação para os 
professores da rede publica, aos egressos e 

alunos da instituição; 
e) Estimular a pesquisa e o interesse dos 
discentes pela carreira acadêmica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há várias possibilidades de utilização das TICs na educação e 
com as mudanças no paradigma pedagógico e o desenvolvimento 

das TICs, os professores abriram as portas para o uso de recursos 
que extrapolam a aula dita tradicional, que é aquela usando quadro, 

giz e a apresentação discursiva no processo de ensino-
aprendizagem. Assim, para usar os recursos digitais, há a exigência 
de que os professores tenham uma formação complementar em 

várias áreas do conhecimento. Com o uso do computador, surgiram 
os recursos multimídia, que é um meio de comunicação que incorpora 

no mesmo ambiente, todos os recursos digitais. E assim, os cursos 
de formação de professores devem se preocupar em garantir as 
novas competências. Que ao lado do saber científico e do saber 

pedagógico, seja oferecida ao professor a capacidade de ser agente, 
produtor, operador e crítico das novas tecnologias educativas.           

O curso é um benefício para os professores, permitindo-os propagar o 

conhecimento de forma mais interativa e dinâmica. A coletânea de vídeos-aula foram 
produzidas com os recursos da própria ferramenta Movie Maker, portanto, elas servem 
também como exemplo para os recursos utilizados no decorrer do projeto.

A segmentação das vídeo-aula se dá através de uma escala de dificuldade e cada 
uma apresenta introdução, desenvolvimento e fim. A organização do curso está
concluída e uma versão piloto do curso já foi testada e neste momento está passando 

por revisão a partir das observações anotadas 

Inicialmente, foram desenvolvidos uma apostila e um conjunto de 
vídeo-aula que explicam o funcionamento da ferramenta para a 
organização de atividades para aulas dos cursistas. Assim, o curso 

de Windows Movie Maker foi desenvolvido para pessoas que 
desejam mudar suas aulas e apresentações, agregando sons e 

imagens em pequenos vídeos. 

Uma das atividades proposta é
transformar os manuais e guias de atividades 
desenvolvidas, em tutoriais digitais com 

imagens e sons, para dar uma utilidade 
prática a pesquisa sobre as ferramentas de 

produção digital.

Pesquisar a utilização de novos recursos 

tecnológicos para a produção destes 
tutoriais, que podem ser vídeos, vídeo-aula e 

áudio-aula, o que permitirá a disseminação 
dos recursos tecnológicos nas escolas 
públicas através de cursos de extensão ou 

de capacitação. Cursos que capacitem para 
o uso dos softwares juntamente com os 

recursos pedagógicos que podem ser 
utilizados pelos professores em suas aulas. 


