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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Apresentação: 
Este projeto tem como proposta norteadora contextualizar a informática no auxílio ao processo ensino 
e aprendizagem, através do uso das ferramentas educacionais do Google, O projeto não se limitará 
apenas nos benefícios que a informática possa proporcionar ao processo educacional, porém, 
promover, através desta, alternativas inovadoras na busca da construção do conhecimento de forma 
colaborativa. 
 
Com as Tecnologias da Informação e Comunicação, as denominadas TICs, abrem-se novas 
possibilidades à Educação, exigindo uma nova postura do educador. Com a utilização de Redes 
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Telemáticas na Educação, pode-se obter informações em fontes, como centros de pesquisas, 
universidades, bibliotecas, permitindo trabalhos em parceria com diferentes escolas; conexão com 
alunos e professores a qualquer hora e local, favorecendo o desenvolvimento de trabalhos com troca 
de informações entre escolas, Estados e países, através de cartas, contos, permitindo que o 
professor trabalhe melhor o desenvolvimento do conhecimento (MERCADO, 2002).   
 
Como principais ferramentas educacionais do GOOGLE, a serem utilizadas na rede estadual de 
ensino médio de São Luís – MA, pode-se citas as seguintes: Buscador Google, Google Acadêmico, 
Rede Social Google+, Ferramentas de Localização Geográfica (Google Maps e Google Earth), 
Ferramentas de Tradução, Ferramentas de Colaboração (Google Docs), Blogger, Google 
Questionários, Editor Online de Sites, Mensageiro Instantâneo (Google Talk), Ferramenta de Vídeo 
Digital Online (You Tub), Ferramenta de videoconferência (Hangouts), Google Livros, Google Groups, 
dentre outras. 
 

Justificativa: 
Segundo Mercado (2002), o reconhecimento de uma sociedade cada vez mais tecnológica deve ser 
acompanhado da conscientização da necessidade de incluir nos currículos escolares as habilidades e 
competências para lidar com as novas tecnologias. Ainda para este autor, no contexto de uma sociedade 
do conhecimento, a educação exige uma abordagem diferente em que o componente tecnológico não 
pode ser ignorado. Para Lima e Selaimen (2003), as novas tecnologias de informação e comunicação, 
como a INTERNET, devem ser bem assimiladas para o fortalecimento da cidadania, da participação 
democrática, do aprimoramento das formas de trabalho colaborativas. De acordo com De Mendonça e 
Feitosa (2007), através das ferramentas de interação da INTERNET, como e-mail’s, chats, grupos de 
discussão, redes de amigos, blogs, fotologs, Messenger, livros de visita e portais especializados, os 
usuários com acesso as essas novas tecnologia de informação e comunicação têm construído novos tipos 
de relacionamentos sociais.  
 
Para Fiolhas e Trindade (2003), tanto as ferramentas computacionais emergentes como os 
desenvolvimentos mais recentes das teorias de aprendizagem têm contribuído para viabilizar algumas 
mudanças na Educação. Ainda para estes autores, desde de muito cedo que se procurou apoiar o uso 
pedagógico do computador e seus aplicativos nos conhecimentos sobre os modos como os alunos 
aprendem. Para Papert (1980), deverão ser disponibilizados aos alunos “ferramentas que viabilizem a 
exploração dos nutrientes cognitivos ou seja os elementos que compõem o conhecimento”. Ainda para 
este autor, tornou-se consensual que é “a partir dos contributos da psicologia do desenvolvimento e da 
psicologia da aprendizagem que é preciso partir para um entendimento com o computador tornando-o um 
parceiro que providencia oportunidades de aprendizagem. 
 
De acordo com Jansen (1993), a internet conheceu um sucesso espetacular na sociedade em geral e nas 
escolas em particular. Ela tornou-se a maior e mais ativa de todas as bibliotecas do mundo, tendo as 
paredes das salas de aula sido “derrubadas” através da ligação direta às fontes de informação. Conforme 
Bottentuit Junior e Coutinho (2008), como os Ambientes Virtuais de Aprendizagem nem sempre estão 
disponíveis tanto no que toca a questão tecnológica, bem como a questão do curso, os tutores em cursos 
de e-learning podem contar com uma série de ferramentas da Web 2.0

1
 para enriquecer as suas práticas 

pedagógicas e promover atividades como seja: o trabalho cooperativo e colaborativo, o estímulo à escrita, 
a maior facilidade de armazenamento de dados, a criação de páginas online, a criação de comunidades 
de pessoas interessadas num determinado assunto, entre muitas outras. Ainda para estes autores, a 
maior vantagem na utilização destas ferramentas é que são gratuitas e permitem que o conhecimento 
trabalhado e produzido nestes cursos seja aberto a toda a comunidade acadêmica, visto que a maioria 
dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem o acesso é feito por meio de utilizador e senha e concluem que 
as ferramentas da Web 2.0 podem servir como complemento, ou mesmo em substituição já que são de 
fácil utilização e não necessitam de instalação e manutenção constantes.  

 

Objetivos: 
(i) Geral: Contextualizar a informática na educação através das ferramentas educacionais do 

Google. 
 
(ii) Específicos: Utilizar as ferramentas educacionais do Google, tais como: ferramentas de 

busca, Google Acadêmico, Rede Social Google+, Ferramentas de Localização Geográfica, 

                                                 
1
 Termo popularizado a partir de 2004 pela empresa americana O´Reilly Media para designar uma segunda 

geração de comunidades e serviços, tendo como a “Web como plataforma”, envolvendo Wikis, aplicativos 

baseados em Folksonomia, Redes Sociais, Blogs e Tecnologia da Informação. Fonte: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0>. Acesso em: 12 de maio de 2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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Google Docs, Bloggers, Questionários, Wikis, Ferramentas de Videoconferências e 
Videoaulas, no auxílio do processo ensino e aprendizagem. 

Metas: 
(i) Promover a utilização da informática em sala de aula, na rede estadual de ensino médio, de 

São Luís/MA, através do uso adequado das ferramentas educacionais do Google. 
 

(ii) Fomentar a inclusão do docente e alunos no uso das ferramentas educacionais do Google.  
 

(iii) Fomentar o aprimoramento do docente e alunos no uso das ferramentas educacionais do 
Google.  

 

 

Resultados Esperados: 
(i) Professores e alunos da rede estadual de ensino médio, de São Luís/MA, incluídos,  

conscientizados e motivados no uso das ferramentas educacionais do Google no auxílio 
e potencialização do processo ensino e aprendizagem. 

 
(ii) Construção de um Repositório de Objetos Digitais de Aprendizagem Web 

(RODAWeb) contendo todos os projetos produzidos em sala de aula pelos professores e 
alunos no uso das ferramentas educacionais do Google, como forma de material de 
consulta e formação continuada. 

 

 

Metodologia: 
Para a operacionalização do projeto de extensão, a seguinte metodologia será adotada: 

(i) O projeto adotará uma construção teórica pautada no Construtivismo de Jean Piaget, por 
entender que a educação ao suscitar novas exigências, estabelece contradições entre o 
velho e o novo que se convertem em motor do desenvolvimento, pois a aprendizagem é 
entendida como um processo de transformação das condições internas e da conduta do 
sujeito e, ao mesmo tempo, como produto da apropriação da experiência histórico-social 
pelo sujeito. Nesse sentido, a educação exerce um papel de destaque, como promotora e 
guia do desenvolvimento do sujeito; 

(ii) Definição da escola da rede estadual de ensino médio, de São Luís/MA que se 
beneficiará do projeto de extensão; 

(iii) Um encontro de integração da equipe de execução do projeto com os professores e 
alunos do ensino médio, de São Luís - MA; 

(iv) Caracterização do perfil sócio-cultural dos jovens beneficiados com o projeto; 
(v) Apresentações expositivas e/ou dialogadas; 
(vi) Oficinas de aprendizagem em laboratórios de informática no uso das ferramentas 

educacionais do Google; 
(vii) Grupos de discussões técnico-pedagógicos acerca dos projetos desenvolvidos em sala 

de aula no uso das ferramentas educacionais do Google; 
(viii) Estudos de casos no uso das ferramentas educacionais do Google; 
(ix) Projetos em sala de aula no uso das ferramentas educacionais do Google. 

 

 

Público-Alvo: 
Professores e alunos do primeiro ano do ensino médio, da rede 
estadual de ensino médio, de São Luís/MA. 

Público atingido: 
≈ 20 professores e 140 

alunos 
 

 

Nº. de bolsas de extensão solicitadas 
( ) 1 Bolsa    ( X ) 2 Bolsas 

 

Plano de trabalho da equipe executora do projeto 
(i) Reunir a equipe de trabalho para uma reunião de abordagem do projeto como um todo (2h). 
(ii) Definir a visita à escola de ensino médio estadual escolhida para a operacionalização do 

projeto de extensão, para efeito de reconhecimento e definição de espaços em que 
funcionará o projeto, levantamento de infra-estrutura física (predial, laboratórios de informática 
e outros) – membros responsáveis (Equipe de trabalho – 8h). 
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(iii) Apresentação 1: Apresentar o projeto como um todo à escola beneficiada pelo projeto de 

extensão – membros responsáveis (Coordenador  – 2h). 
(iv) Manter uma Base de Dados dos professores participantes do projeto com as seguintes 

informações: nome completo, e-mail, nível de formação (Graduação, Especialização, 
Mestrado ou Doutorado), disciplina que ministra, cursos realizados, tem conhecimento de 
informática e internet? tem computador em casa? tem computador no serviço? tem 
computador em casa e no serviço? Acessa a internet? Se acessa, qual a ferramenta que 
mais utiliza na internet? – membros responsáveis (bolsistas – 8h). 

(v) Apresentação 2: “O processo ensino-aprendizagem diante à era digital – abordagens e 
desafios” – membros responsáveis (Colaborador  – 2h). 

(vi) Fornecer material de estudo sobre as ferramentas educacionais do Google aos professores – 
membros responsáveis (Coordenador – 6h). 

(vii) Reunião 2 com a equipe de trabalho para avaliar o andamento do projeto – membros 
responsáveis (Equipe de trabalho – 2h). 

(viii) Módulo 1: “O Google e suas ferramentas educacionais” – membros responsáveis (Bolsistas – 
8h). 

(ix) 10 Oficinas: contextualizando em sala de aula as principais ferramentas educacionais do 
Google – membros responsáveis (Bolsistas, professores e alunos – 10h). 

(x) Construção de um Repositório de Objetos Digitais de Aprendizagem Web (RODAWeb) 
contendo todos os projetos em sala de aula produzidos pelos professores e alunos no 
uso das ferramentas educacionais do Google, como forma de material de consulta e 
formação futura. 

(xi) Apresentação ao público do Repositório de Objetos Digitais de Aprendizagem Web 
(RODAWeb) contendo todos os projetos em sala de aula produzidos pelos professores e 
alunos no uso das ferramentas educacionais do Google, como forma de material de 
consulta e formação futura – membros responsáveis (Professores e alunos participantes 
do projeto de exensão – 4h). 

  
Plano de trabalho dos bolsistas 

(xii) Elaboração da fundamentação teórica sobre as ferramentas educacionais do Google. 
(xiii) Participação de reuniões com o professor coordenador do projeto de extensão, para 

efeito de acompanhamento das atividades do projeto.  
(xiv) Sessões de estudo (elaboração das 10 oficinas sobre as principais ferramentas 

educacionais do Google. 
(xv) Realizar o levantamento das informações dos professores participantes no projeto de 

extensão para efeito de criação do Banco de Dados dos professores. 
(xvi) Acompanhar e orientar os professores e alunos no desenvolvimento dos projetos em sala 

de aula no uso das ferramentas educacionais do Google. 
(xvii) Auxiliar os professores e alunos na construção do Repositório de Objetos Digitais de 

Aprendizagem Web (RODAWeb). 
. 

 

Acompanhamento e Avaliação 
 
Acompanhamento do projeto 
Os indicadores que serão utilizados na análise e avaliação do projeto de extensão serão os seguintes: 
 

(i) Cumprimento das atividades definidas no cronograma de execução do projeto de extensão. 
(ii) Assiduidade, interesse, participação, motivação e capacidade de trabalho de grupo de 

professores, alunos e bolsistas ao longo da execução do projeto de extensão. 
(iii) Comprometimento dos professores, alunos e bolsistas em relação aos objetivos e metas 

definidas no projeto de extensão. 
(iv) Aplicação de questionários de satisfação dos professores e alunos em relação às atividades 

definidas no cronograma de execução do projeto de extensão, bem como o grau de 
satisfação do comprometimento da equipe de trabalho envolvida na execução do projeto de 
extensão. 

(v) Cumprimento das realizações das reuniões com a equipe de trabalho com o objetivo de 
detectar as dificuldades de execução do projeto, bem como formas de resolver, em tempo 
hábil, tais dificuldades, de forma a não comprometer os objetivos e metas definidas no projeto 
de extensão. 

(vi) Assiduidade, interesse, participação e motivação dos bolsistas em relação às atividades 
definidas na execução do projeto. 

(vii) Cumprimento das atividades definidas pelo coordenador do projeto de extensão para os 
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bolsistas. 

 
   Avaliação dos professores e alunos participantes do projeto de extensão: 

Os indicadores que serão utilizados na avaliação dos professores e alunos participantes no projeto de 
extensão serão os seguintes: 
 

(i) Envolvimento, motivação e dinamismos no cumprimento das atividades de aprendizagem 
definidas pela equipe executora do projeto de extensão (professor coordenador e 
bolsistas). 

(ii) Criatividade e coletividade na elaboração do Repositório de Objetos Digitais de 
Aprendizagem Web (RODAWeb) no uso das ferramentas educacionais do Google. 

(iii) Apresentação de seus projetos de sala de aula ao público disponibilizados no a partir do 
Repositório de Objetos Digitais de Aprendizagem Web (RODAWeb). 

 

 

Visibilidade para a Universidade: 
A visibilidade para a Universidade, através do referente projeto de extensão será manifestada a partir 
de dois focos principais: 
 
(i) A partir da inclusão, conscientização e motivação dos professores e alunos, da rede estadual 

de ensino médio, de São Luís – MA, na contextualização da informática em sala de aula, 
através do uso das ferramentas educacionais do Google, como auxílio e potencialização do 
processo de ensino e aprendizagem; 
 

(i) Pela construção e disponibilização de um Repositório de Objetos Digitais de Aprendizagem 
Web (RODAWeb) contendo todos os projetos produzidos em sala de aula pelos professores e 
alunos no uso das ferramentas educacionais do Google, como forma de material de consulta 
e formação continuada. 
 

Portanto, a partir desses dois focos de trabalho, bem como da sua divulgação, através das mídias de 
comunicação disponíveis (impressa e/ou online), a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) 
estará cumprindo seu papel como instituição geradora de conhecimento e contribuindo com o 
desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade maranhense. 
 

 

 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

 Meses (2015/2016) 

Ações básicas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

■ Reunir a equipe de trabalho (coordenador do projeto de 
extensão e bolsistas) para uma reunião de abordagem do 
projeto como todo; definir a escola de ensino médio do 
Estado a ser contemplada com o projeto de extensão; 
contactar com a direção da escola contemplada com o 
projeto e agendar uma visita com o diretor desta a fim de 
mostrar a finalidade do projeto; agendar com o diretor da 
escola uma apresentação do projeto de extensão aos 
professores e alunos da primeira série do ensino médio no 
projeto. Responsáveis: Professor Coordenador do Projeto 
de Extensão e bolsistas de extensão. 

            

■ Fornecimento de material de estudo aos professores 
sobre as ferramentas educacionais do Google, de forma 
que estes se inteirarem e motivarem para o início da 
capacitação de projetos em sala de aula baseados em tais 
ferramentas. Responsáveis: Bolsistas de extensão 

            

■ Capacitação dos professores no uso das ferramentas 
educacionais do Google. Responsáveis: Bolsistas 

            

■ Desenvolvimento dos projetos em sala de aula no uso 
das ferramentas educacionais do Google. Responsáveis: 
Professores da escola e bolsistas de extensão 

            

■ Construção do Repositório de Objetos Digitais de             



 6 
Aprendizagem na Web (RODAWeb). Responsáveis: 
Professores, alunos e bolsistas de extensão 

■ Disponibilização e apresentação do Repositório de 
Objetos Digitais de Aprendizagem Web (RODAWeb) ao 
público como forma de material de consulta e formação 
continuada. Responsáveis: Professores da escola 

            

■ Entrega de relatórios bimestrais do projeto de extensão. 
Responsáveis: Professor coordenador e bolsistas de 
extensão 

            

■ Entrega de relatórios semestrais do projeto de extensão. 
Responsáveis: Professor coordenador e bolsistas 

            

■ Entrega e defesa do projeto de extensão. Responsáveis: 
Professor coordenador e bolsistas 

            

 
 

Financiamento/Infra-estrutura: 
Informe se projeto conta com outras fontes de financiamento, inclusive como contrapartida de eventuais 
parceiros ou órgãos da UEMA, em recursos humanos e/ou materiais. 

 Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis - PROEXAE 

 Departamento/Centro 

 Agências de Fomento Quais: 

 Outros Quais: 

 
 

Outras Instituições/Entidades Partícipes: 
Detalhar parcerias. 
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Sites da internet relacionados: 
  
- Manual de ferramentas da Web 2.0 para professores 
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/8286  
 
- O aspecto relacional das interações na Web 2.0 
http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/view/153/154  
 
- Web 2.0: A new wave of innovation for teaching and learning 
http://www.educause.edu/ero/article/web-20-new-wave-innovation-teaching-and-learning  
 
- Blog e Wiki: Os futuros professores e as ferramentas da Web 2.0 
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/7358  
 
- A Web 2.0 based collaborative annotation system for enhancing knowledge sharing in collaborative 
learning environments 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131510000886  
 
- The two cultures: mashing up web 2.0 and the semantic web 
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1242684   
 

 
 

 
 
 

SÃO LUÍS, MA, 15 DE MAIO DE 2015. 
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