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ESTRUTURA DO PROJETO 
 

O referente projeto é estruturado em nove seções a saber: A Seção 1 traz a Introdução. A Justificativa é 
descrita através da Seção 2. A Seção 3 é reservada para os Objetivos geral e específicos. As Metas 
desejadas são trazidas através da Seção 4. Resultados esperados são listados na Seção 5. Etapas 
metodológicas do estudo são apresentadas na Seção 6. A Seção 7 enfatiza os Mecanismos de 
Transferências de Resultados. Já a Seção 8 é destinada para o Cronograma de execução do projeto. 
Finalmente, na Seção 9, é trazido o Orçamento para o desenvolvimento do projeto de extensão. 
 
1. Introdução 
CECE (2017)1 enfatiza que as tecnologias digitais não são “apenas mais uma tecnologia” como o 
motor a vapor, o telégrafo, o avião e a penicilina. Todas as outras tecnologias inventadas pela 
humanidade são tecnologias que ampliam as habilidades físicas. Tecnologia digital e sua base 
científica, informática, desafiam radicalmente a maneira como pensamos, compreendemos e 
organizamos o mundo. Ainda em CECE (2017), tem-se que o impacto na sociedade é generalizado e 

                                                 
1 Committee on European Computing Education (CECE) – Disponível em ... 
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profundo, por exemplo, politicamente, economicamente, legalmente, medicamente, cientificamente e 
educacionalmente. Portanto, é de suma importância que a informática se torne parte da educação 
geral para que todas as crianças sejam educadas para se tornarem críticas, competentes e reflexivos 
cidadãos, que possam contribuir no sentido mais amplo de moldar o futuro da nossa sociedade, e 
conclui que é inegável que as tecnologias modernas devem desempenhar papel significativo na 
educação, mas como um meio, não como o objetivo. Assim, há algo muito mais importante e mais 
princípio em jogo, ou seja, as novas oportunidades radicais que a informática fornece na forma de 
uma mudança de paradigma no que diz respeito à compreensão, expressão e socialmente rede de 
conhecimento. Neto (2017) frisa que a informática assume um papel de suma importância, pois 
funciona como agente de propagação de conhecimento, colocando-se a serviço da educação. Ainda 
para este autor, a informática funciona como um meio didático, na medida em que pode oferecer 
representação específica de um saber, facilidades de manuseio, feedback e uma possibilidade. 
Borba e Penteado (2016) destacam que, em nível nacional, uma das primeiras ações no sentido de 
estimular e promover a implementação do uso de tecnologia informática nas escolas ocorreu em 1981 
com a realização do I Seminário Nacional de Informática Educativa, a partir deste, surgiram projetos 
como Educom2, Formar3, Proninfe4 (1989) e o Proinfo5 (1997). 
Borba e Penteado (2016) enfatizam que a informática é colocada como um recurso fundamental para 
o desenvolvimento dos supracitados projetos. Por exemplo, a Internet pode dar suporte à pesquisa de 
dados e disseminação dos resultados. Ainda para estes autores, existe, inclusive, uma atividade 
dentro do programa “A escola nova na era da informática” chamada “Internet na escola” que visa, em 
especial, estimular o uso da informática nos trabalhos de projetos. Para participar dessa atividade, o 
professor precisa saber utilizar e-mail, construir páginas, além de usar outros recursos da Internet.    
Iftakhar (2016) destaca que ao longo da última década, ocorreram muitas mudanças que promoveram 
e apoiaram os professores a adotar a tecnologia na Educação. Ainda para este autor, baseado no 
estudo de Martin, F. e Parker, M. A. (2014), muitos cursos online são oferecidos, ao mesmo tempo 
faculdades estão adotando salas de aula virtuais síncronas que permitem interação entre professores 
e alunos em tempo real, e conclui que a sala de aula virtual, uma forma do e-learning6 tem sido 
adotada por muitas organizações na tentativa de promover a aprendizagem.                                                           
 
2. Justificativa 
Dias (2017) ressalta que a invasão da tecnologia em nossa sociedade trouxe consigo, num ritmo 
acelerado, exigências de mudanças de comportamento, a fim de que o ser humano pudesse assimilar 
essas inovações. Da exigência de autonomia e criatividade, de manuseio dos instrumentos tecnológicos, 
de percepção aguçada, do inglês falado e escrito à intolerância para com a demora, o erro, a inabilidade, 
as inovações tecnológicas vão, também, impondo um ritmo e um tipo programado de respostas que, 
diante de atitudes inadequadas, podem gerar prejuízos dos mais diversos. Eficiência e velocidade são, 
agora, as palavras-chave na relação com a máquina. 
Mercado (2002) destaca que 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. Lima e Selaimen (2003) consideram que 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 Mendonça e 
Feitosa (2007) chamam atenção que 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.  
Fiolhas e Trindade (2003) ressaltavam que 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 

                                                 
2 Computadores na EDUcação, cujo objetivo era criar centros pilotos em universidades brasileiras para 
desenvolver pesquisas sobre as diversas aplicações do computador na educação. 
3 Formação de recursos humanos para o trabalho na área de informática educativa. 
4 Programa Nacional de Informática na Educação. 
5 Programa Nacional de Informática na Educação, lançado pela Secretaria de Educação à Distância (Seed/MEC), 
cujo objetivo era estimular e dar suporte para a introdução de tecnologia informática nas escolas do nível 
fundamental e médio de todo o pais. 
6 Do inglês eletronic learning “aprendizagem eletrônica” ou ensino eletrônico. Corresponde a um modelo de 
ensino e aprendizagem apoiado em Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) – disponível em ... 
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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. 
Motivado e alicerçado nos contextos trazidos através das Seções Apresentação e Justificativa, este 
projeto tem como proposta norteadora aplicar a informática no auxílio ao processo ensino e 
aprendizagem. Para tal, é utilizada a ferramenta Google Classroom (Google Sala de Aula). O 
projeto não se limitará apenas nos benefícios que a informática, por meio da supracitada ferramenta, 
possa proporcionar ao processo educacional, porém, promover, através desta, alternativas 
inovadoras em direção a uma prática pedagógica mais contemporânea e eficaz. 
2.1 Um pouco sobre a ferramenta Google Classroom 
No site da internet QINetwork7, tem-se que o Google Sala de Aula (em inglês Google Classroom) é 
parte integrante da Plataforma G Suite for Education, que oferece todas as funcionalidades dos 
aplicativos do Google como o Gmail, Drive e o Hangouts para escolas e universidades. Segundo este 
site, com a ferramenta, professores e estudantes podem usar recursos novos para tornar o ensino 
mais produtivo, e conclui que o Google Classroom tem uma funcionalidade de criar e manter turmas 
no ambiente digital através de seus recursos de criar uma turma, lançar comunicados, criar 
avaliações, receber trabalhos, organizar materiais, otimizar a comunicação, dar feedback a respeito 
do que é produzido, dentre outros.  
Iftakhar (2016) ressalta que uma sala de aula virtual é uma sala de aula online que permite aos 
participantes se comunicarem uns com os outros, ver apresentações ou vídeos, interagir com outros 
participantes e envolver-se com recursos em grupos de trabalho. Segundo este autor, a recente 
adição à sala de aula virtual é de 2014 como uma nova ferramenta no Google Apps for Education8.  
O Google Classroom (Google Sala de Aula) é uma plataforma educacional virtual do Google para 
professores. A ferramenta junta algumas ideias simples para melhorar a comunicação entre 
professores e alunos. Através da ferramenta, os professores podem criar e receber tarefas, se 
organizar com a criação de pastas no Google Drive para cada uma das tarefas, e conversas em 
tempo real com seus alunos. Entre outros recursos da ferramenta estão a anexação de links e 
arquivos relevantes, por exemplo, pode-se ainda destacar uma data de conclusão para as tarefas. Já 
os alunos, além de visualizarem os conteúdos e tarefas, da sala de aula virtual, podem anexar o 
trabalho pronto e enviar ao professor por meio da ferramenta. O site destaca três características 
importantes do Google Classroom, a saber: a) Criação e coleta de atribuições, b) Melhora as 
comunicações de classe e c) Mantém a organização. As supracitadas características são descritas a 
seguir, assim como, nas Figuras 1 à 4, são ilustradas algumas interfaces da ferramenta Google 
Classroom.  

a) Criação e coleta de atribuições: o Google Classroom mescla o Google Docs, o Google 
Drive e o Gmail para apoiar os professores a criar e coletar tarefas sem papel. Eles podem 
ver rapidamente quem concluiu ou não o trabalho e fornecer feedback direto e em tempo real 
a alunos individuais ou em grupos de alunos. 

b) Melhora as comunicações de classe: os professores podem fazer anúncios, fazer 
perguntas e comentar com os alunos em tempo real, melhorando a comunicação dentro e 
fora da sala de aula. 

c) Mantém a organização: o Google Classroom cria automaticamente pastas do Drive para 
cada tarefa e para cada aluno. Os alunos podem ver facilmente o que é devido na página 
“Atribuições”. 

 

 
 

Figura 1: Logo da ferramenta Google Classroom. 
Fonte: Google imagens (2019). 

 

                                                 
7 Disponível em ... 
8 Disponível em ... 
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Figura 2: Interface da ferramenta Google Classroom, do Prof. Dr. Cícero Costa Quarto, 
mostrando parte da funcionalidade Mural 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2019). 

 
 

 
Figura 3: Interface da ferramenta Google Classroom, do Prof. Dr. Cícero Costa Quarto, mostrando a 

funcionalidade Atividades. 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2019). 

 

 
 

Figura 4: Interface da ferramenta Google Classroom, do Prof. Dr. Cícero Costa Quarto, 
mostrando a funcionalidade Pessoas. 

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2019). 
 
3. Objetivos 

(i) Geral: apoiar o processo ensino e aprendizagem pelo uso da Plataforma Google Classroom. 
 
(ii) Específicos: a partir do objetivo geral, derivam-se os objetivos específicos listados a seguir:  
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a) promover a contextualização da informática em sala de aula mediada por tecnologias digitais; 
b) capacitar professores do ensino médio estadual no uso da ferramenta Google Classroom (Google 

Sala de Aula); 
c) avaliar o impacto no processo ensino e aprendizagem mediado pela ferramenta Google 

Classroom. 
 
4. Metas 

(i) apresentar o projeto de extensão aos gestores e professores da escola beneficiada pelo 
projeto, assim como mostrar a sua importância na prática pedagógica mediada por 
tecnologias digitais; 

(ii) capacitar os professores no uso da ferramenta Google Classroom no auxílio ao processo 
ensino e aprendizagem mediado por tal ferramenta;  

(iii) utilizar meios de avaliação (questionários, atividades, entrevistas, etc...) para mensurar o 
impacto da ferramenta Google Classroom no auxílio ao processo ensino e aprendizagem; 

(iv) publicar, através das mídias digitais (tv, internet, eventos científicos e tecnológicos), os 
resultados obtidos pelo uso da ferramenta Google Classroom no auxílio ao processo ensino e 
aprendizagem. 

5. Resultados esperados 
(i) professores e alunos da rede estadual de ensino médio, de São Luís/MA, capacitados e 

habilitados no uso da ferramenta Google Classroom como ferramenta mediadora do de 
um processo ensino e aprendizagem mais significativo e eficaz; 

(ii) professores multiplicadores de suas experiências de caso de sucesso no uso da 
ferramenta Google Classroom em sala de aula; 

(iii) construção de um Repositório de Objetos Digitais de Aprendizagem (RODA) contendo 
todos os projetos produzidos em sala de aula pelos professores e alunos no uso da 
ferramenta Google Classroom, como forma de material de consulta e formação 
continuada de outros professores da rede de ensino do Estado do Maranhão. 

 
 

6. Metodologia 
O referente projeto de extensão é executado, e validada sua proposta, junto a uma unidade de ensino 
fundamental ou médio, da rede pública de São Luís (MA). Para tal, são planejados os passos 
metodológicos listados abaixo. 

(i) definição da escola, da rede estadual de ensino fundamental ou médio, de São Luís/MA, 
onde será desenvolvido o projeto de extensão; 

(ii) um encontro de integração da equipe de execução do projeto com os gestores da escola 
(diretor e supervisores pedagógicos) e professores para a devida apresentação do 
projeto de extensão; 

(iii) minicurso básico de internet e suas ferramentas (www, motores de buscas, e-mail, 
grupos de discussão, chat, fórum, dentre outras) para os professores da escola 
envolvidos no projeto; 

(iv) capacitação dos professores no uso da ferramenta Google Classroom; 
(v) trabalhando o Google Classroom no apoio ao processo ensino e aprendizagem; 
(vi) mostrar os trabalhos e/ou projetos pedagógicos desenvolvidos em sala de aula com o 

uso da ferramenta Google Classroom; 
(vii) coletar dados do impacto da ferramenta Google Classroom no apoio ao processo ensino 

e aprendizagem, através de questionários, entrevistas e/ou outros instrumentos 
(viii) analisar os dados coletados do impacto da ferramenta Google Classroom no apoio ao 

processo ensino e aprendizagem, e a partir desta análise utilizar métodos estatísticos 
para formular conclusões acerca da eficácia e importância da ferramenta em sala de 
aula;  

(ix) divulgar os resultados do impacto e importância da ferramenta Google Classroom no 
apoio ao processo ensino e aprendizagem, através da Web (RODA, item (iii), da Seção 
“Resultados esperados”), publicações científicas em congressos, conferências e/ou 
periódicos da área de informática na educação. 

 
 
7. Mecanismos de Transferências de Resultados 
 criação de um repositório web com todos os projetos e tutoriais dos minicursos desenvolvidos no 
projeto de extensão; 
 publicação dos resultados obtidos do projeto em eventos científicos e de extensão (congressos, 
seminários, conferências, palestras, posters, dentre outros); 
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 elaboração de uma cartilha impressa e digital, mostrando a importância e o impacto dos resultados 
do projeto.   

 
8. Cronograma de execução 

 Meses (2015/2016) 
Etapas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

■ definir a escola de ensino médio do Estado a ser 
contemplada com o projeto de extensão (responsáveis: 
professor coordenador e bolsista); contactar com a direção 
da escola e agendar uma visita com o diretor desta a fim de 
apresentar o projeto de extensão aos gestores e 
professores da escola (responsável: bolsista); preparar a 
apresentação do projeto de extensão à escola 
(responsáveis: professor coordenador e bolsista); 
apresentar o projeto de extensão aos gestores e 
professores da escola (responsáveis: professor 
coordenador e bolsista); preparar a fundamentação teórica 
sobre o Google Classroom para os minicursos sobre o 
Google Classroom (responsável: bolsista); orientar os 
professores da escola a providenciarem demandas técnico-
pedagógicas para terem a formação nos minicursos de 
internet básica e Google Classroom (responsável: bolsista). 

X            

■ fornecimento de material de estudo aos professores sobre 
internet e o Google Classroom, de forma que estes se 
inteirarem e motivarem para o início da capacitação de 
projetos em sala de aula baseados nas tecnologias 
supracitadas (responsável: bolsista). 

X X           

■ início dos minicursos de internet básica e Google 
Classroom para os professores da escola (responsável: 
bolsista) 

 X X X         

■ desenvolvimento dos projetos em sala de aula no uso da 
ferramenta Google Classroom (responsáveis: professores 
da escola). 

    X X X X     

■ avaliação dos impactos do uso da ferramenta Google 
Classroom no apoio ao processo ensino e aprendizagem 
(responsáveis: professores da escola). 

      X X X X   

■ construção e disponibilização na Web do RODA 
(Repositório de Objetos Digitais de Aprendizagem) 
apoiados pela ferramenta Google Classroom (responsável: 
bolsista). 

          X  

■ entrega de relatórios bimestrais do projeto de extensão 
(responsáveis: bolsista e professor coordenador do projeto). 

 X  X  X  X  X   

■ entrega de relatórios semestrais do projeto de extensão 
(responsáveis: bolsista e professor coordenador do projeto). 

     X      X 

■ entrega e defesa do projeto de extensão (responsável. 
Bolsista); publicação dos resultados do projeto 
(responsáveis: bolsista e professor coordenador do projeto)  

           X 

 
9. Orçamento 
01 bolsa de extensão Cota 2019/2020 UEMA para o desenvolvimento do projeto de extensão junto à 
escola de ensino médio do Estado do Maranhão. 
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