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INTRODUÇÃO

Atualmente a velocidade das mudanças se dá
por meio de avanços tecnológicos.
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TIC – TECNOLOGIAS da INFORMAÇÃO e 
COMUNICAÇÃO

Esse termo está sendo utilizado aqui com referência apenas a uma
parte dos recursos tecnológicos que permitem o trânsito de
informações: "Os meios eletrônicos que incluem as tecnologias mais
tradicionais, como rádio, televisão, gravação de áudio e vídeo, além
de sistemas multimídias, redes telemáticas, robótica e outros".
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Elaborado pela autora com base na pesquisa TIC Educação 2016. 
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TRANSFORMAÇÕES 
NA REALIDADE 

ESCOLAR

USO DAS 
FERRAMENTAS 

CONTEMPORÂNEAS 

NOVOS MÉTODOS DE 
ENSINO E 

APRENDIZAGEM

NOVAS 
ABORDAGENS 

COMO 
ESTIMULO AOS 
EDUCANDOS

NOVAS 
GERAÇÕES

FORMAÇÃO DE 
CIDADÃOS 

PLENOS PARA O 
MUNDO ATUAL

APROPRIAR-SE 
DA REALIDADE 
CULTURAL DO 

EDUCANDO



Fonte: http://www.malvados.com.br/tirinha1571.jpg





Alunos aprenderem em qualquer lugar, a 
qualquer hora e por qualquer dispositivo.

UNESCO,2014.



O uso dos 
dispositivos 
móveis em 
sala de aula 

muitas 
vezes é 

visto com 
maus 
olhos.

DISPOSITIVOS MÓVEIS

Legislações 
municipais 
e estaduais 
proíbem o 

uso dos 
aparelhos 
em sala.

Justificado 
pela 

distração 
causada 

aos 
educandos.

Alunos 
possuem 

dificuldades 
para 

controlar o 
uso dos 

aparelhos.



Um dispositivo móvel é um aparato de computação portátil,
pequeno, geralmente equipado com um método de entrada e uma
tela de exibição (tela sensível ao toque ou um mini teclado).
Muitos dispositivos móveis portáteis têm sistemas operacionais
que podem executar aplicativos.
Exemplos: Smartphone, tablet, notebook, entre outros.

DISPOSITIVOS MÓVEIS



Um aplicativo móvel ou aplicação móvel é
um sistema desenvolvido para
ser instalado em um dispositivo eletrônico
móvel, como tablets e smartphones. Os
aplicativos são normalmente conhecidos
como “apps” ou “app mobile”. A sigla
“app” é uma abreviatura de “aplicação
de software”

APLICATIVOS



Aprendizagem móvel (Mobile
Learning ou m-Learning) pode ser
definida como a aprendizagem
ampliada e apoiada a partir do
uso dos dispositivos móveis

Valentim (2009), 

DISPOSITIVOS MÓVEIS



DISPOSITIVOS MÓVEIS

• Melhora a educação em áreas de conflito ou que sofreram desastres naturais;
• Assiste alunos com deficiência;
• Otimiza o tempo na sala de aula;
• Permite que se aprenda em qualquer hora e lugar;
• Constrói novas comunidades de aprendizado;
• Dá suporte a aprendizagem in loco;
• Aproxima o aprendizado formal do informal;
• Provê avaliação e feedback imediatos;
• Facilita o aprendizado personalizado;
• Melhora a aprendizagem contínua;
• Melhora a comunicação;
• Maximiza a relação custo-benefício da educação;
• Amplia o alcance e a equidade em educação;

Fonte: Unesco, 20014
are

https://infogr.am/?utm_campaign=infographic&utm_medium=infogram_13_motivos_para_tornar_o_celular_uma_ferramenta_pedagogica&utm_source=embed_bottom&utm_content=footer_logo
https://infogr.am/?utm_campaign=infographic&utm_medium=infogram_13_motivos_para_tornar_o_celular_uma_ferramenta_pedagogica&utm_source=embed_bottom&utm_content=footer_logo


• O celular era um bem pessoal para 93,4% dos estudantes da rede
privada de ensino e para 66,8% dos da rede pública, que
representavam 74,3% dos estudantes brasileiros em 2014
(PNAD/IBGE)¹;

• Entre 9.213 estudantes entrevistados, 86% são usuários assíduos da
internet ( CeTic/2015)²;

• Nesse grupo de alunos, 71% acessa a Internet principalmente pelo
celular ( CeTic/2015)²;

• Somente metade dos alunos receberam orientações de como utilizar
a internet de forma segura por seus professores;

• Usar o que os alunos já possuem a favor da educação.

1 Disponível em:  http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94414.pdf
2 Disponível em : http://cetic.br/tics/educacao/2015/alunos/D3/

DISPOSITIVOS MÓVEIS

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94414.pdf
http://cetic.br/tics/educacao/2015/alunos/D3/


COMO CRIAR UM APLICATIVO?

?



• AppMakr

• Appinventor

• Fábrica de aplicativos

https://www.appmakr.com/pt/
http://appinventor.mit.edu/explore/
http://fabricadeaplicativos.com.br/


http://fabricadeaplicativos.com.br/

• CRIAR CONTA

http://fabricadeaplicativos.com.br/


• CUSTOMIZAR APLICATIVO



Exemplos de integração das TIC 
nos processos de ensino e 

aprendizagem.



MATEMÁTICA





MATEMÁTICA



MATEMÁTICA



MATEMÁTICA



Rei da Matemática Júnior
É um jogo de matemática num
ambiente medieval onde tu
alcanças status social através da
resposta a perguntas de
matemática e da resolução de
enigmas. Junta estrelas, ganha
medalhas e compete com
familiares e amigos. .

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oddrobo.komjfree&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oddrobo.komjfree&hl=pt_BR


• Salada de vogais 
auxilia na alfabetização, 
fazendo com que o aluno 
identifique as vogais nas 
palavras apresentadas na 
tela

• Forma Palavras

O aplicativo mostra um 
desenho, suas letras e o 
aluno precisa arrastar para 
formar a palavra correta. 



3D órgãos
Mostra um modelo tridimensional dos
órgãos do corpo humano e uma descrição
de todas elas.

Cell World
Aplicativo ( IOS/android) Apresenta os
detalhes de cada parte da célula, navegando
no modo jogo, para o núcleo, mitocôndrias,
ribossomos e muito mais.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.VIEW.CellWorld&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.VIEW.CellWorld&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androiddevelopermx.blogspot.organos3d&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androiddevelopermx.blogspot.organos3d&hl=pt_BR


Duolingo
Aprender Inglês, espanhol,
francês, entre outros por meio
de atividades gamificadas. As
atividades vão sendo
disponibilizadas a medida que o
usuário vai conquistando
pontos.

https://pt.duolingo.com/
https://pt.duolingo.com/


História on line
Acesso a vídeo aulas, resumos, listas de
exercícios, podcasts e ainda é possível
participar de cursos.

Sistema Solar explorar HD
É possível “voar” para o espaço e explorar
dezenas de planetas, luas e asteroides em
uma emocionante viagem através do
nosso sistema solar.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conduit.app_2646a7cbfa9349dba102d31d472ad44b.app&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conduit.app_2646a7cbfa9349dba102d31d472ad44b.app&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.burlock.solarexplorerlite&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.burlock.solarexplorerlite&hl=pt_BR


• Onde é isso?
Se você conhece o mundo ou quer aprender 
geografia, você precisa jogar este jogo e 
encontrar Países, Capitais, Cidades, Estados, 
Estádios, Montanhas e Arranha-céus por todo 
o mundo.

• Geografia Mundial 
Este jogo de perguntas irá ajudá-lo a aprender 
tudo sobre a geografia de maneira fácil e 
agradável.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jaysquared.games.whereishd.releasefree&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.age.wgg.appspot&hl=pt_BR


Phet Simulações  Interativas 
Banco de simulações interativas em
ciências e matemática.

Motionmathgames
Aplicativo web/mobile que visa
trabalhar os conceitos matemáticos
através de jogos, suas dificuldade
aumentam através da progressão do
usuário.

MATEMÁTICA / CIÊNCIAS

https://phet.colorado.edu/pt_BR/
https://phet.colorado.edu/pt_BR/


• Geometria – RA: Geometry-AR 
realidade aumentada mostra um 
grande número de sólidos, 
incluindo:

Prismas simples.
sólidos uniformes, entre outros.



Produções de Revistas Digitais

http://www.youblisher.com/

http://www.youblisher.com/p/1182300-TRABALHO-DE-HISTORIA/
http://www.youblisher.com/p/1182300-TRABALHO-DE-HISTORIA/
http://www.youblisher.com/p/1181672-Revista-Industrial/
http://www.youblisher.com/p/1181672-Revista-Industrial/
http://www.youblisher.com/


Ferramentas na qual o usuário pode criar e editar livros digitais de 

forma simples e personalizável

http://www.livrosdigitais.org.br/meus-livros

http://www.myebook.com/

http://papyruseditor.com/pt/

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.redjumper.book

creatorfree&hl=pt_BR ( ios/android)

LIVRO DIGITAL / REVISTA

http://www.livrosdigitais.org.br/meus-livros
http://www.myebook.com/
http://papyruseditor.com/pt/
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.redjumper.bookcreatorfree&hl=pt_BR


• Ferramenta que possibilita 
a produção de jogos e 
animações.

Movimentos da terra

Quebra barreiras

https://scratch.mit.edu/projects/64675878/
https://scratch.mit.edu/projects/64464270/


REPOSITÓRIO

http://salaweb.sed.sc.gov.br/
http://salaweb.sed.sc.gov.br/


REPOSITÓRIO

http://www.golabz.eu/
http://www.golabz.eu/


Banco internacional de objetos educacionais. O Banco 

Internacional do Objetos Educacionais - BIOE, é um 

repositório de objetos educacionais. 

REPOSITÓRIOS

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/


RexLab – UFSC



Utilização Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem – REXLAB/UFSC



1- Definir 10 grupos;

2- Utilizar/conhecer os diversos aplicativos;

3- Escolher um aplicativo de acordo com área de atuação;

4-Elaborar um plano de aula, utilizando o app;

5- Socialização dos planos construídos;

6- Formação do grupo de WhatsApp ( opcional).

Oficina





“Sem a curiosidade que 
me move, que me insere 

na busca, eu não aprendo e 
nem ensino”

Paulo Freire,1997.
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