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PLANO DE TRABALHO DO(A) ALUNO(A) BOLSISTA(A)  

2019/2020 

 

1. TÍTULO DO PROJETO 
A informática no auxílio ao processo ensino e aprendizagem: uma experiência 
contextualizada na plataforma Google Classroom 
2. NOME DO(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A) 

CÍCERO COSTA QUARTO 

3. CURSO 
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO 

4. CENTRO 
CCT – CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS 

5. OBJETIVO GERAL 
Capacitar professores da rede estadual de ensino médio no uso e aplicação da  
Plataforma Google Classroom em suas práticas pedagógicas de ensino e aprendizagem 
 

6. METODOLOGIA 

(i) Atividade 1: aprender a usar a Plataforma Google Classroom. 
Metodologia: revisar a literatura existente (impressa e na Web) acerca da 
Plataforma Google Classroom e construir uma Fundamentação Teórica sobre 
a supracitada ferramenta. 
 

(ii) Atividade 2: capacitar os professores no uso e aplicação da Plataforma 
Google Classroom em sala de aula.  
Metodologia: promover minicursos presenciais na escola aos professores no 
uso e aplicação da Plataforma Google Classroom, promover Chat tira-dúvidas 
periódicos com os professores da escola acerca da Plataforma Google 
Classroom, disponibilizar aos professores da escola, via Web ou e-mail, 
materiais e tutoriais sobre o uso e aplicação da Plataforma Google Classroom 
em sala de aula, disponibilizar, aos professores da escola, videoaulas do 
Youtube sobre o uso e aplicação da Plataforma Google Classroom em sala de 
aula.  
 

(iii) Atividade 3: acompanhar os professores da escola no desenvolvimento de 
projetos pedagógicos em sala de aula utilizando a Plataforma Google 
Classroom.  
Metodologia: dar suporte técnico aos professores no uso e aplicação da 
Plataforma Google Classroom em sala de aula. 
 

(iv) Atividade 4: avaliar o impacto e a importância do uso e aplicação da 
Plataforma Google Classroom no auxílio ao processo ensino e aprendizagem. 
Metodologia: aplicar instrumentos (questionários, entrevistas, dentre outros) 
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para ter o feedback dos alunos acerca do grau de satisfação destes em relação 
do uso e aplicação da ferramenta Google Classroom no processo ensino e 
aprendizagem dos mesmos. 
 

(v) Atividade 5: divulgar os resultados do projeto de extensão. 
Metodologia: criar um repositório web disponibilizando todos os projetos 
desenvolvidos em sala de aula apoiados pela Plataforma Google Classroom e 
relatório final que conste todo o feedback dos alunos e professores acerca do 
impacto da ferramenta como artefato tecnológico mediador do processo ensino 
e aprendizagem, publicar artigos em eventos científicos e de extensão os 
resultados obtidos através do projeto, apresentação de relatórios parciais 
(bimestrais) acerca do desenvolvimento do projeto, apresentação dos 
resultados parciais na PRÉ-JOEX 2020. 
 

(vi) Atividade 6: divulgar os resultados finais do projeto de extensão. 
Metodologia: entrega e apresentação do relatório final do projeto de extensão 
na JOEX 2020, entrega do relatório final na PROEXAE através de CD-ROM.  

 
7. RESULTADOS ESPERADOS 

  

8. CRONOGRAMA 

ATIVIDADES 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 
Atividade 1 X X           
Atividade 2   X X         
Atividade 3     X X X X X    
Atividade 4       X X X X   
Atividade 5           X  
Atividade 6            X 

 

 

São Luís (MA), 15/05/2019. 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Cícero Costa Quarto – Mat. 7370-2 

Orientador 


