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RESUMO 

GAYOSO, Elaine de Oliveira. Ambientes Virtuais de Aprendizagem utilizados como 

instrumento pedagógico de apoio às disciplinas do Ensino Médio: Plataforma de 

aprendizagem a distância como Instrumentos pedagógicos. Rio de Janeiro, 2011. 

Monografia (Especialização em Mídias na Educação) – Núcleo de Tecnologia 

Educacional para a Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, R.J., 2011. 

Considerando que o projeto é um estudo de casos, foi decidido não focar em nenhuma teoria em 

particular, mas não poderia deixar de citar autores que contribuíram efetivamente para a pesquisa, entre 

eles José Manuel Moran.  Objetivo que fundamentou este projeto de pesquisa, foi a idéia de 

transformar o uso da plataforma. Moodle em uma agente facilitador do 

ensino/aprendizagem, por se tratar de uma modalidade de estudo, que seria aplicado à 

distância, para inserir conteúdos com compõem  o currículo escolar, mas, que nem 

sempre são possíveis de serem aplicados ao longo do ano letivo. Participaram deste 

projeto, alunos matriculados no segundo ano do Ensino Médio, da escola CE 

Compositor Luiz Carlos da Vila. Assim como o professor de matemática da turma, o 

docente Hilton Miguel. Inicialmente, foi proposto ao professor da turma, estudar os 

conteúdos de Geometria Espacial, de uma forma diferenciada, para  que o mesmo não 

fosse abandonado ao término do ano, por falta de calendário letivo.  Mediante aceito do 

professor, foi criada uma plataforma para lançamento de conteúdos, vídeos, fóruns e 

exercícios, para que os alunos pudessem estudar e acompanhar o conteúdo fora da 

escola.No que tange ao contato, não houve por parte dos alunos, dificuldades no contato 

com o equipamento, tão pouco no acesso a plataforma. No entanto, embora não tenham 

apresentado dificuldades, os alunos não mostraram  muito interesse em acessar a 

plataforma para estudar os conteúdos postados.  Poucos fizeram as atividades e em 

contra-partida, o professor também não atendeu ao esperado e proposto, que seria 

corrigir e acompanhar o desenvolvimento das atividades feitas pelos alunos. Concluo ao 

término do projeto, que faltou um acompanhamento mais eficaz e estimulador para 

despertar maior interesse por parte dos alunos, assim como foi possível compreender, 

que o fator, “tempo”, para o professor, na prática, foi comprometedor.  Ainda assim, 

permaneço com a idéia, de que, o uso da plataforma é positivo e pode ser fundamental 

na ampliação do estudo na modalidade à distância. 

PALAVRAS-CHAVE: Plataforma Moodle, Ensino Médio, Matemática, Estudos à 

distância,  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

GAYOSO, Elaine de Oliveira. Virtual environment of learnig used as pedagogical 

instruments to support hight school disciplines: Plataform of distance-learning 

school as pedagogical learning. Rio de Janeiro, 2011. Monografia (Especialização em 

Mídias na Educação) – Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, R.J., 2011. 

Considering that the research is a case study it was decided not to focus the study on any particular 

theory but it was not possible to avoid mention of authors that have contributed effectively to the issue 

under consideration, including José Manuel Moran. The objective of this research project was 

the development of the idea of transforming the use of the Moodle platform into a 

facilitator of teaching/learning, since it is a mode of study which could be applied to 

distance learning, by inserting content to make up the curriculum, which is not always 

possible to be applied throughout the school year. Participants in this project were 

students enrolled in the second year of high school, school CE Compositor Luiz Carlos 

da Vila. Also participating was the math teacher Hilton Miguel, the class teacher for this 

group. It was initially proposed to the class teacher, to study the contents of spatial 

geometry in a different way, so that it was not abandoned at the end of the year under 

pressure of lack of time available in the academic calendar. This proposal which was 

accepted by the teacher and created a platform for launching subject matter, videos, 

forums and exercises, so students could study and monitor the contents outside of 

school. With respect to access, on the part of the students, there were no difficulties as 

far as access to the equipment or access to the platform was concerned. However, 

although they indicated no difficulties, the students did not show much interest in 

accessing the platform to study the content posted. Few have done the activities and in 

return, the teacher also did not meet the expected and proposed objectives, which would 

be to correct and follow the development of activities done by students.The conclusion, 

by the completion of the project, which lacked effective monitoring and stimulation to 

arouse greater interest from students as well as it could be understood, was that the 

"time" factor for the teacher, in practice, was compromised. Still, I remain convinced 

that the idea of using this platform is positive and can be instrumental in extending the 

distance learning mode of study. 

KEYWORDS: Moodle platform, high school, math e distance learning 
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1. Introdução 

Esse trabalho tem como motivação as pesquisas apresentadas pelo 

Programa Internacional de Avaliação de alunos (PISA
1
) elaborado pela 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Essas 

pesquisas são realizadas a cada três anos, com ênfase em Leitura, Matemática e 

Ciências e avaliam o desempenho dos alunos na faixa dos 15 anos. A última 

pesquisa foi realizada em 2006. Conforme a Folha On line em 05 de dezembro 

de 2007 a situação do Brasil era crítica. 

Após esse resultado refleti sobre os problemas encontrados em 

matemática e decidi investigar a respeito das potencialidades do uso de 

Ambientes Virtuais (plataforma de aprendizagem à distância)  nas séries do 

Ensino Médio no apoio/complemento a esta disciplina. Isso se justifica na 

medida em que estas plataformas poderiam ajudar os alunos a relembrarem 

assuntos de outras séries que são de suma importância para compreensão dos 

tópicos que estão estudando, para o aprofundamento de tópicos atuais e para a 

complementação de itens que seriam de fácil compreensão e que pudessem ser 

estudados de forma independente.  

Tais ambientes tornam possível ao professor levar para as Plataformas os 

conteúdos que ele achar necessário para que o aluno aprenda sem prejudicar sua 

programação de aula. 

 

1.1 Quem sou eu. 

Sou formada em Ciências Matemáticas pela Faculdade Celso Lisboa. 

Atualmente sou orientadora tecnológica nos Colégios Estaduais:  Hilário Ribeiro 

e Compositor Luiz Carlos da Vila, localizados em Niterói e Manguinhos 

respectivamente. Leciono matemática quando existe a falta de professores nos 

colégios citados. Também leciono Matemática e Informática no Centro 

Educacional Boechat.  

                                                           
1
 http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2987,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html 
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Na minha experiência em sala de aula percebo a desmotivação dos alunos 

frente às aulas tradicionais e a falta de embasamento teórico que dificultam a 

compreensão de alguns tópicos. Pretendo nesse estudo descrever a minha 

experiência com o uso de recursos didáticos informatizados para solucionar os 

problemas encontrados em sala de aula (desmotivação e falta de embasamento 

teórico).”As tecnologias permitem  um novo encantamento na escola, ao abrir 

suas paredes e possibilitar que os alunos conversem e pesquisem com outro 

alunos da mesma cidade,...”
2
 

 O uso desses recursos, como veremos, funcionará como aula extra sem a 

presença real do professor, favorecendo aos alunos um estudo prazeroso e 

acredito, uma ampliação do entendimento dos conteúdos pelo contato com as 

mídias disponíveis. 

1.2 Objetivo Geral: 

Pretende-se com esta monografia descrever a experiência da autora com 

o uso dos Ambientes Virtuais (plataforma de aprendizagem à distância – 

Plataforma Moodle) como ferramenta pedagógica, apontando as possíveis 

contribuições que estes recursos possam ter trazidos para o aprendizado de 

Matemática nas turmas 2001 e 2003 do segundo ano  do Ensino Médio de 2010 

do CE Compositor Luiz Carlos da Vila.  

“Educação a distância é o processo de ensino-aprendizagem, 

mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados 

espacial e/ou temporalmente.  

   É ensino/aprendizagem onde professores e alunos não estão 

normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar conectados, 

interligados por tecnologias, principalmente as telemáticas, como a 

Internet. Mas também podem ser utilizados o correio, o rádio, a 

televisão, o vídeo, o CD-ROM, o telefone, o fax e tecnologias 

semelhantes.”
3
 

                                                           
2 Texto “Novas Tecnologias e o Re-encantamento do Mundo”. Disponível em http://www.eca.usp.br/prof/moran/novtec.htm. 

Acesso  em: 28 dez. 2010. 

3 MORAN, José Manuel. Texto “O que é Educação a Distância”. Disponível em http://www.eca.usp.br/prof/moran/dist.htm Acesso  

em: 18 jan. 2011 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/novtec.htm
http://www.eca.usp.br/prof/moran/dist.htm
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1.3 Objeto do trabalho 

Observação e descrição do trabalho dos alunos e do professor utilizando 

os Ambientes Virtuais/Plataforma Moodle para auxilio na aprendizagem de 

Matemática. 

1.4 Delimitação do objeto 

Tendo como objeto de trabalho a descrição do uso  da Plataforma de 

Aprendizagem à Distância nas aulas de matemática, a presente monografia se 

concentra na descrição da experiência de professores e alunos com a mesma 

durante o terceiro e quarto bimestres de 2010.  

 

2. Envolvimento da escola nos Ambientes 

Virtuais/Plataforma Moodle 

O CE Compositor Luiz Carlos da Vila foi a primeira unidade escola 

dentro do Pólo NTE/RIO 3 a fazer uso da plataforma em questão. A unidade 

elaborou o Projeto “Jornal” e os envolvidos participavam de uma Oficina dentro 

da plataforma Moodle relacionada com o tema do projeto, vide anexo I. Foi uma 

atividade rápida e com um grupo limitado de alunos, porém enriquecedora o 

suficiente para despertar maior interesse por parte da autora em realizar uma 

experiência mais ampla e com caráter de apoio pedagógico. 

O colégio deu liberdade  de utilização dos  recursos necessários para o 

andamento do projeto. A unidade escolar permitiu que os alunos usassem o 

laboratório no contra turno para elaboração das atividades. Supunha-se que o uso 

da plataforma traria benefícios. Assim: 

 “Enfim, a integração das TIC nos processos de aprendizagem 

pode constituir um fator de inovação pedagógica, proporcionando novas 

modalidades de trabalho na escola. Porém, a escola tem de acompanhar 

as transformações sociais. A escola, por natureza lenta, analítica e 

virada para o passado, tem de ser capaz de se tornar mais atraente. 

Cabe à escola transformar-se de simples transmissora de conhecimentos 
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em organizadora de aprendizagem e reconhecer que já não detém o 

monopólio da transmissão dos saberes, proporcionando ao aluno os 

meios necessários para aprender a obter a informação, pra construir o 

conhecimento e adquirir competências, desenvolvendo simultaneamente 

o espírito crítico” 

(HTTP://.educanet.info/2008/11/12/o-uso-de-novas-midias-na-escola/-

acessado em 14/12/2010 as 11:35) 

Conforme Moran “A transmissão de informação é a tarefa mais fácil e 

onde as tecnologias podem ajudar o professor a facilitar o seu trabalho”
4
 E 

com isso a escola e o educando tem que procurar meios de se especializar para 

que torne cada aula mais prazerosa. 

2.1 Disponibilidade de equipamentos 

A disponibilidade dos equipamentos foi fundamental para elaboração do 

projeto. O laboratório estava disponível para alunos e professores realizarem as 

atividades, havendo inclusive autorização por parte da direção para ampliação do 

horário de estudo, caso fosse necessário. Essa disponibilidade de equipamentos 

fez com que a unidade colocasse em prática (pelo menos em parte) a  teoria de 

Darcy Ribeiro da escola aberta. 

“A escola pública, aberta a todos, em tempo integral, era a 

receita para iniciar as crianças nos códigos de sociabilidade, 

tratamento, relacionamento e preparo para a vida em sociedade. A 

escola em tempo integral abriria espaço ao processo civilizador tal como 

conceituado por Norbert Elias – ação contínua, deliberada, lenta, 

duradoura e sempre inconclusa, na direção da formação de hábitos e 

valorização de atitudes socialmente aceitáveis para a convivência 

coletiva” (Helena Bomeny – A Escola no Brasil) 

 

 

                                                           
4 http://www.eca.usp.br/prof/moran/midias_educ.htm 
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3. Professor e Alunos nos Ambientes Virtuais/Plataforma 

Moodle 

“É notável que o avanço tecnológico possibilitou uma nova 

realidade educacional: o ensino mediado por computador. A inserção do 

computador na educação provoca uma mudança de comportamento dos 

participantes do processo ensino - aprendizagem. Um de seus efeitos é o 

aumento crescente da quantidade de informação disponível e acessível 

aos alunos e professores. Paralelamente, surge a possibilidade de 

contato remoto entre os participantes do processo através da 

comunicação pela Internet. Desta forma, a sala de aula perde 

gradativamente suas fronteiras de tempo e espaço.”
5
 

 

Os professores envolvidos no projeto foram a autora e o professor de 

matemática das turmas. A autora já possuía familiaridade com os Ambientes 

Virtuais, tendo facilidade para trabalhar com a plataforma. Cursos anteriores 

realizados na modalidade à distância possibilitaram à autora organizar os 

conteúdos de forma simples e abrangente.  

O professor das turmas envolvidas não possuía muita experiência com 

EAD. Havia apenas participado como aluno de cursos anteriores; nunca como 

professor ou tutor. Mas, estimulado por desafios, propôs-se a utilizar o Ambiente 

Virtual em sala de aula, com apoio da autora do projeto. Sabendo do desafio que 

encontraria, visto que o esperado de um Professor tutor é que “este seja a porta 

de entrada nesse ambiente de aprendizagem à distância, onde devemos 

considerar importantes todos os aspectos, principalmente os cognitivos. Este é 

um dos aspectos que deve ser levado a sério, pois precisamos compreender como 

se dão os processos de aprendizagem à distância, como acontece à construção do 

conhecimento nesses ambientes e os tutores têm esse papel de integrador, 

colaborador, cooperativo e comunicativo”.
6
 

                                                           
5 Haguenauer, Cristina. Texto “Ambientes Virtuais de Aprendizagem”.Portal Educaonline Disponível em 

http://www.latec.ufrj.br/educaonline/index.php/artigos-tecnicos/49-ambientes-virtuais-de-aprendizagem.html. Acesso  em: 02 jan. 

2011. 

6 http://www.taniazambelli.com.br/artigos/ler.asp?cod=20. Acesso em: 20 jun. 2011 

http://www.latec.ufrj.br/educaonline/index.php/artigos-tecnicos/49-ambientes-virtuais-de-aprendizagem.html
http://www.taniazambelli.com.br/artigos/ler.asp?cod=20
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 O professor encontrou algumas dificuldades significativas que 

interferiram no resultado final da atividade proposta. O gerenciamento de tempo 

específico para acompanhar o desdobramento das atividades realizadas pelos 

alunos foi um fator comprometedor, assim como a clara limitação apresentada e 

admitida pelo professor no que tange a conhecimentos específicos do acesso e 

manuseio dos comandos da plataforma. 

Isto aponta para a grande importância de que o professor que trabalhe 

com essa ferramenta tenha consciência da sua importância. Dele depende em 

parte que o aluno consiga incorporar as informações necessárias para o seu 

desenvolvimento intelectual.  O aluno precisa perceber que não está sozinho 

nessa empreitada, que o professor está caminhando com ele. Cada passo do 

aluno tem que ser acompanhado pelo professor. Trata-se de parceria, onde 

professor e aluno, cada um a sua maneira trilham um caminho de 

desenvolvimento.  

O que precisamos perceber é que a tecnologia não tomará o lugar do 

professor. O seu papel e funções é que se modificam por conta desta tecnologia 

específica. Conforme diz a Doutora Nely Maia
7
:  

“O professor, no EAD, irá adquirir, pelo uso correto e 

sistemático da tecnologia, uma dimensão profissional. Trabalhará em 

equipe. Como “conteudista” será produtor, elaborando as informações 

de forma criativa e atualizada. Mas, sua ação não se esgota na 

produção.  

No EAD cabe-lhe uma função extremamente significativa: a de 

tutor. A tutoria, um dos subsistemas críticos do EAD, mobiliza o 

professor como orientador de estudo e pesquisa do aluno; ao mesmo 

tempo favorece a interação anulando ou compensando a "distância". 

Estará reservada, ainda, para o professor uma participação expressiva 

na avaliação. 

                                                           
7 Maia, Nely “O Professor e o ensino a distância – Do Artesão ao tecnólogo” - http://uvaonline.uva.br/artigos-o-professor-ensino-a-

distancia.asp Acessado em 20 de dezembro de 2010) 

http://uvaonline.uva.br/artigos-o-professor-ensino-a-distancia.asp
http://uvaonline.uva.br/artigos-o-professor-ensino-a-distancia.asp
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O que se vê, portanto, não é uma diminuição, uma distância do 

professor, mas, pelo contrário, um crescimento desse professor que 

assume, agora, sua dimensão tecnológica, sua profissionalização. “ 

 

4.  Apresentação dos Ambientes Virtuais/Plataforma 

Moodle  

 

 O Ambiente Virtual que estamos considerando nesse trabalho é a 

Plataforma Moodle, que é uma plataforma de aprendizado a distância  de código 

aberto. 

“Atualmente o Moodle é um sistema consagrado, com uma das maiores 

bases de usuários do mundo, com mais de 25 mil instalações, mais de 

360 mil cursos e mais de 4 milhões de alunos em 155 países, sendo que 

algumas universidades baseiam toda sua estratégia de educação a 

distância na plataforma Moodle.”
8
 

Nosso primeiro passo foi fazer uma divisão da matéria referente ao 

período que iríamos trabalhar dentro da plataforma: a parte de álgebra seria em 

sala de aula e parte que cabia a geometria espacial seria pela plataforma. Como 

estávamos trabalhando com tempo curto dividimos as tarefas: a autora ficou com 

a parte das postagens das atividades e ao professor coube a avaliação das 

atividades. A elaboração de algumas atividades foi partilhada entre ambos, 

ficando a autora responsável pela maior parte delas. Verificamos qual o 

conteúdo relativo às turmas, que no caso eram do segundo ano do ensino médio, 

elaboramos os conteúdos que seriam disponibilizados na Plataforma, conforme 

anexo II. A inclusão das atividades na plataforma foi tarefa somente da autora do 

projeto, que elaborava e mandava para o professor para avaliação. 

A escolha do material para a plataforma foi muito fácil.  A internet tem 

uma gama de informações de formatos variados (textos, slide, vídeos) que a 

torna facilitadora na elaboração das aulas.  Os exercícios foram retirados de 

livros didáticos conforme o conteúdo disponível na plataforma, sempre com base 

                                                           
8 Sabbatini, Dr. Renato - Ambiente de Ensino e Aprendizagem via Internet, A Plataforma Moodle - 

http://www.ead.edumed.org.br/file.php/1/PlataformaMoodle.pdf Acessado em 05 de janeiro de 2011 

http://www.ead.edumed.org.br/file.php/1/PlataformaMoodle.pdf
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nos conteúdos estabelecidos e/ou orientados pela SEEDUC. Com a facilidade de 

envio de atividades pela plataforma foi possível diversificar alguns exercícios e 

fazer uso de diferentes recursos, como vídeos, slides e  documentos de textos. 

O professor responsável pela turma orientou os alunos em sala de aula 

como seria a atividade proposta para o semestre. Existiriam aulas dentro dos  

Ambientes Virtuais onde eles teriam acesso através de um login e senha que 

seriam fornecidos pelo Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE-RIO 3), 

mediante a entrega dos emails, para que pudéssemos autorizar o acesso à  

plataforma. 

De posse dos logins dos alunos fizemos uma aula expositiva no 

laboratório de Informática Educativa da unidade em que estudam (CE Comp. 

Luiz Carlos da Vila), para apresentação da plataforma e o primeiro acesso. Esse 

primeiro acesso teve por objetivos:  prover um primeiro contato com a 

plataforma, criar os cadastros pessoais no curso oferecido, completar perfis e 

entrar no fórum.  

5.  Capacitação 

Por se tratar de um leigo na área de Estudo à Distância o professor 

participante necessitou de uma noção geral do uso da plataforma Moodle. 

Tornou-se necessário que a autora do projeto lhe transmitisse informações 

específicas, tais como:  

 Acesso ao curso,  

 localizar os conteúdos e as atividades propostas,  

 baixar os arquivos respostas enviados pelos alunos,  

 registrar avaliações e comentários pertinentes a essas avaliações e, 

  acesso e postagem do fórum de dúvidas.  

No segundo momento, foi a vez dos alunos serem capacitados pela autora do 

projeto. Para tal contou com a assistência do professor participante. Ministrou-se 

aos alunos uma aula específica para acesso a plataforma, onde conheceram o 

ambiente virtual de sala de aula e o acesso ao fórum de apresentação. 
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A capacitação aplicada foi assimilada com facilidade por parte do 

professor e dos alunos, visto que o professor acessou sem dificuldades a 

plataforma, assim como os alunos. 

Quanto a mim, autora do projeto, não senti dificuldades em orientar 

professor e alunos no acesso e uso da plataforma, principalmente por já ter como 

citado anteriormente, tido uma experiência com a mesma. 

 

6.  Escolha de Conteúdos 

A disciplina de matemática é dividida em dois tópicos: Álgebra e 

Geometria. As turmas em questão estudam a Geometria Espacial (Posição), e 

como esse tópico tem menos conteúdo que o de Álgebra o professor responsável 

pela turma junto com a autora do projeto definiram que o conteúdo a ser 

estudado dentro da Plataforma seria de Geometria Espacial (Posição).   

Os tópicos referentes a Geometria Espacial que seria estudado pelas 

turmas foram divididos em três etapas. Na primeira etapa o estudo incluiu o 

ponto, a reta e o plano. Nesta fase foi colocado na plataforma um resumo feito 

pelo professor sobre esses três pontos (Como foi a primeira atividade e o 

professor desconhecia o Ambiente Virtual como Professor, fizemos a primeira 

atividade em conjunto para que ele pudesse se familiarizar com a Plataforma). 

Foi colocado também um link para a página do site “Info Escola"
9
, onde existem 

explicações mais detalhadas dos tópicos abordados. Foi escolhido também um 

vídeo que explica esses conceitos de forma bastante descontraída para que o 

aluno possa fixar bem o que foi explicado. Foram também elaboradas duas 

atividades adicionais que foram entregues aos alunos: a) uma lista de exercícios 

retirados de vários sites de matemática confiáveis (www.somatematica.com.br, 

www.klickeducacao.com.br e www.mathema.com.br e b) Solicitou-se o envio 

de uma apresentação de slides contendo um resumo do que foi aprendido nessa 

etapa. 

Na segunda etapa do curso foi feito uma “Webequest”, pois 

acreditávamos que com atividades mais diversificadas poderíamos atrair a 

                                                           
9 http://www.infoescola.com/matematica/ponto-reta-e-plano/ 

http://www.somatematica.com.br/
http://www.klickeducacao.com.br/
http://www.mathema.com.br/
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atenção dos alunos. Essa “webquest” foi selecionada na internet por atender aos 

objetivos do tópico do período. Ela foi criada pela professora Daniele Simas
10

. 

As atividades relacionadas a ela teriam que ser postadas na plataforma. 

Adicionalmente selecionaram-se exercícios do livro de matemática do professor 

Luiz Roberto Dante
11

, que foram postados na plataforma e cujas respostas 

deveriam também serem postadas. 

Na terceira e última semana prisma foi o tema abordado. Os conteúdos 

adicionados na plataforma foram os textos explicativos dos sites Matemática 

essencial
12

 e Brasil Escola
13

. Julgou-se que estes atenderiam de forma completa 

o assunto em questão. Para possibilitar entendimento do assunto, adicionalmente 

foram postados na plataforma dois vídeos do Professor Rodrigo Piracicaba
14

 que 

explica de forma clara e objetiva o conteúdo trabalhado na semana. As 

atividades solicitadas foram: a) produzir  um resumo no editor de texto e b) 

exercícios selecionados do livro de matemática dos professores  Antonio 

Nicolau Youssef, Elizabeth  Soares e Vicente Paz Fernandez
15

. 

Tivemos o cuidado de distribuir os conteúdos entre várias mídias para 

que pudéssemos atingir o objetivo mais plenamente. Acreditávamos que essa 

diversificação pudesse atender os nossos alunos de maneira mais ampla, 

reduzindo a margem para dúvidas. E, ainda mais, solicitamos atividades 

diversificadas para  incentivar os alunos a tarefas diferentes. Isto porque: 

“O uso de várias mídias, como vídeo, áudio, gráficos e textos, 

segundo Fahy (2004), apresenta diversas vantagens: (a) promove o 

desenvolvimento de habilidades e a formação de conceitos; (b) 

possibilita múltiplas modalidades de aprendizagem; (c) aumenta a 

interatividade; (d) faculta a individualidade - o estudante 

podeadministrar seu tempo; (e) permite aos estudantes compreenderem 

melhor o conteúdo,pois utiliza gráficos, quadros e esquemas e não 

apenas textos ...; (f) facilita a aprendizagem por meio das palavras 

                                                           
10 http://www.webquestbrasil.org/criador/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=15215&id_pagina=1 
11 Matemática – Ensino Médio Dante – Volume Único – 2009 –Editora àtica – São Paulo 
12 http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/geometria/prisma/prisma.htm 
13 http://www.brasilescola.com/matematica/prisma-1.htm 
14 http://www.youtube.com/watch?v=6EQvKu72468 e  http://www.youtube.com/watch?v=RU_IYemG2GU 
15 Matemática -  Ensino Médio - Volume único - Youssef, Antonio Nicolau – Soares, Elizabeth – Fernandez,  Vicente Paz – 2008 – 

Editora Scipione – São Paulo 

http://www.youtube.com/watch?v=6EQvKu72468
http://www.youtube.com/watch?v=RU_IYemG2GU
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utilizadas, simultaneamente, com os gráficos, as tabelas ou os quadros e 

(g) ajuda no aprendizado,  pois utiliza animação e narração audível que 

é mais consistente do que animação e texto na tela.” (Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem, Pereira, Alice Therezinha – Schimitt, Valdenise – C. 

Dias, Maria Regina Alvares)
16

 

7.  Dificuldade dos alunos na utilização dos recursos  

Já que os alunos envolvidos possuíam acesso a internet, percebi que este 

não era o problema, mas sim a dificuldade de navegar no ambiente e ter acesso 

aos conteúdos postados.  

Apesar do ambiente ser de fácil manuseio, percebi que a falta do hábito 

de leitura e escrita prejudicaram o desenvolvimento das atividades. 

Particularmente percebi ao longo desse trabalho o grande empobrecimento da 

escrita e a dificuldade de leitura geradas pela redução, muitas vezes incorreta, de 

palavras habituais nas salas de bate papo onde se criou uma nova ortografia 

quase que individual. 

Na plataforma foram postados conteúdos e atividades conforme Anexo 

II.  

Observou-se que embora presentes, os "links" que continham a 

explicação do tópico estudado não foram acessados. Os alunos, em geral, 

optavam por acessar de imediato as atividades propostas. Esta falta do 

embasamento teórico para elas provavelmente criou nos alunos dificuldades para 

sua realização. Assim, quando eles percebiam que não conseguiam entender ou 

resolver a proposta eles abandonavam as atividades. 

Os alunos foram convidados a um “bate papo” informal no encerramento 

do projeto que coincidiu com o do ano letivo para perceber como era a visão 

deles relacionados com a Plataforma. Esse “bate papo” foi perguntado se eles 

possuíam alguma experiência com a EAD, o que eles acharam do projeto, quais 

as dificuldades e facilidades, e se gostariam de continuar a atividade em outros 

momentos. 

                                                           
16 http://www.livrariacultura.com.br/imagem/capitulo/2259532.pdf  

http://www.livrariacultura.com.br/imagem/capitulo/2259532.pdf
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Nesse “bate papo” identificou-se a dificuldade de baixar alguns arquivos. 

Na realidade percebeu-se que a dita facilidade com a internet limita-se aos sites 

de relacionamento e comunicadores instantâneos. Todos os outros recursos 

tornam-se complicados quando são solicitados para trabalho. Pesquisar, 

selecionar, criticar são competências nas quais mostram-se limitados. Sabem 

onde baixar músicas, encontrar imagens do interesse deles, mas não conseguem 

ainda usar esses conhecimentos como ferramentas para enriquecer seus estudos. 

No dizer de Moran: 

“Aprender depende também do aluno, de que ele esteja pronto, 

maduro, para incorporar a real significação que essa informação tem 

para ele, para incorporá-la vivencialmente, emocionalmente. Enquanto a 

informação não fizer parte do contexto pessoal - intelectual e emocional 

- não se tornará verdadeiramente significativa, não será aprendida 

verdadeiramente.”
17

 

8.  Comprometimento dos alunos em relação às atividades  

O “bate papo” com os  alunos revelou alguns pontos interessantes. Por se 

tratar de uma disciplina de complementação, percebi que o comprometimento 

dos alunos foi abalado.  

Tendo sido a disciplina dividida em duas; Álgebra e Geometria, em um 

total de dez pontos foram  atribuídos oito pontos para a primeira e dois para a 

segunda, esta restrita à plataforma, também foi colocado uma questão na 

avaliação formal referente ao que foi estudado na plataforma. Esta pequena 

participação da Geometria no total da disciplina, não foi considerada pelos 

alunos  suficientemente atraente para justificar o investimento nas atividades 

propostas. Mais um ponto identificado pelo “bate papo” foi que, dentre os alunos 

que não quiseram participar da disciplina, aqueles que já tinham pontuação para 

serem aprovados alegaram este motivo para a recusa, e os outros por  achar 

muito difícil. 

                                                           
17 Moran, José Manuel – Texto”Mudar a forma de ensinar e de aprender com tecnologias” – acessado em 18/01/2011 às 16:20. 
http://www.eca.usp.br/prof/moran/uber.htm 
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O fato de todas as atividades serem feitas na Internet, atraiu os alunos em 

um primeiro momento, mas não foi suficiente para que eles fizessem as tarefas 

em casa. Tendo em vista o bate papo e minhas observações, acredito que como 

os alunos analisados estudam em uma escola tradicional, onde a maioria dos 

professores utiliza o quadro e o giz como ferramenta principal para suas aulas, 

quando foi apresentada uma forma diferente de aprender, eles se perderam no 

estudo. Ao invés de passarem primeiro pelo conteúdo e depois irem para as 

atividades como citado anteriormente, eles ignoraram a parte do conteúdo e 

foram imediatamente para as atividades. O conteúdo era novo para eles, logo era 

esperado que tivessem dúvidas.  

Apesar da falta de compromisso com as atividades, quando lhes foi 

perguntado no “bate papo” se gostariam de continuar com as atividades eles 

informaram que sim. Ao que parece e apesar da falta de compromisso, a opção 

de estudar pela plataforma é atraente para alunos dessa faixa etária. Uma razão 

possível para isto segundo a autora é o menor comprometimento com horários e 

padrões comportamentais exigidos em sala de aula. No entanto explicitar as 

razões específicas deste grupo demanda maior investimento e ultrapassam o 

escopo deste trabalho. 

 

9.  Avaliação da disciplina: 

O aluno poderia receber dois pontos na sua nota final em duas 

circunstâncias, mutuamente exclusivas: 

1. Participação efetiva na parte virtual da disciplina, 

expressa pela execução satisfatória de todos os exercícios 

apresentados. 

2. Alternativamente à circunstância acima, por proposta do 

professor, incluímos uma questão na avaliação bimestral 

das turmas, que se resolvida adequadamente permitiria a 

atribuição da pontuação citada. 
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10. Conclusão 

Ao final deste relato, e a partir de minhas reflexões, parece razoável 

concluir: 

A proposta da disciplina foi atraente para os alunos, que expressaram 

ainda desejo de manter o formato em disciplinas futuras. 

No entanto, esta motivação inicial não se manteve durante a 

implementação concreta da disciplina. 

Por isto a proposta do Ensino à Distância deve ser muito bem 

compreendida, concreta e objetivamente, pelo professor e pelos alunos. Não há 

espaço para dúvida, quanto a necessidade do comprometimento. As atividades à 

distância, em que pese maior flexibilidade nos horários, exige investimento de 

tempo e foco para sua realização.  

Por conseqüência deve existir um espaço de tempo específico para o 

acesso, desenvolvimento de atividades, participação nos fóruns e leitura de 

documentos e conteúdos postados.  

A razão a explicar o descompasso entre a motivação inicial e sua redução 

posterior demanda pesquisa posterior. 

Pela experiência vivenciada, dado o condicionamento do  aluno a 

somente apresentar resultados mediante atribuição de nota, as atividades 

desenvolvidas por meio de plataformas devem receber pontuação mais  

significativa. Acredito que desta forma conseguiríamos maior 

adesão/participação do grupo. 

Não houve relação entre o uso prévio da internet e a manipulação dos 

seus recursos durante a disciplina. A experiência anterior do aluno resumia-se ao 

uso de redes sociais e mensagens. Em que pese os diferentes ambientes e 

demandas, as competências aí obtidas não se transferiram para o uso da 

plataforma. Parece que não só não há transferência como ainda as diferentes 

competências precisam ser desenvolvidas no próprio ambiente de trabalho. 

Neste sentido, notei que  mesmo os alunos que não obtiveram a 

pontuação de referência assimilaram mecanismos de acesso e uso da plataforma 

em estudo sem maiores  dificuldades.  



21 

 

 

 

Considerando a grave limitação apresentada pelos alunos das duas turmas 

participantes do projeto, a dificuldade na leitura e a escrita merecem destaque 

neste projeto, pois foram fator decisivo a explicar a restrita participação e 

implementação de muitas das tarefas.  

Outro fator relevante foi o período da realização do projeto, nos dois 

últimos bimestres de aulas, onde muitos alunos não sentiram necessidade de 

fazer as atividades por já terem conseguido a pontuação necessária para concluir 

seu ano letivo com aprovação.  
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13. ANEXO I 

 

Colégio Estadual Luiz 

Carlos da Vila 

 

 

 

Projeto Multidisciplinar 

 

“Jornal” 

 

 

 

 

Profª Elaine 

Gayoso  

 

"Um povo sem conhecimento, saliência de seu passado histórico, origem e cultura, é 

como uma árvore sem raízes." (Bob Marley) 

http://www.frasesfamosas.com.br/de/bob-marley.html
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Justificativa 

“Mas do que melhorar o desempenho dos estudantes na sala de 

aula, a proposta é fazer com que os adolescentes conheçam 

mais sobre o lugar que vivem. Para isso, serão realizadas 

diversas pesquisas com a comunidade local, conduzidas pelos 

próprios alunos. “Queremos mostrar que não é só a escola 

que é lugar de ensinar, mas a comunidade também. O objetivo 

é ter uma escola mais viva no lugar no qual ela está 

atuando. E a grande ferramenta pra isso é a comunicação”, 

ressalta Paula Kimo, coordenadora do projeto na Oficina de 

Imagens” 

(http://www.oficinadeimagens.org.br) 

 

“Os professores-educadores têm no jornal um valioso 

instrumento pedagógico, para transformar informação em 

conhecimento, trabalhar a interdisciplinaridade e 

disseminar o conteúdo jornalístico de forma adequada e 

coerente com as diversas faixas etárias dos alunos.” 

(http://www.anj.org.br/jornaleeducacao) 

 

A idéia contida aqui nos fez refletir a importância do 

jornal no ambiene escolar. 

Conforme o texto é importante um veículo de comunicação que 

possibilite a interação entre os alunos, professores e 

comunidade. Por esse motivo, propomos a criação de um 

jornal que cresça junto com essa unidade escolar e que 

tenha o compromisso de aproximar através da mídia escrita 

educação, escola, professores, alunos e comunidade com o 

comprometimento de tornar os alunos leitores, formadores de 

opinião e críticos do sistema social ao qual irão atuar no 

futuro, como cidadões coerentes de seu papel social.  
 

Objetivos 

 Promover integração das diversas áreas envolvidas no 
universo escolar; 

 Rever e problematizar questões relativas ao dia a dia do 
aluno;  

 Entender o comportamento social determinante para possamos 
viver bem hoje;  

 Identificar comportamentos cotidianos conscientes e 
inconscientes, positivos e/ou negativos, procurando 

divulgar e praticar se necessário, uma nova postura; 

 Discutir e divulgar as questões mais importantes; 

http://www.oficinadeimagens.org.br/
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 Rever comportamentos e atitudes que levam ao desperdício e 
substituí-los por outros que sejam econômicos e 

responsáveis; 

 Divulgar os acontecimentos inerentes a comunidade escolar e 
a redondeza; 

 Perceber o que esta acontecendo na comunidade escolar, e 
periferia. 

 Levar os alunos a uma integração maior no ambiente escolar, 
para além das relações pessoais; 

 Valorizar as ações pedagógicas tornando-as significativas 
para sua vida. 

 Compreender a importância da mídia na formação do cidadão 
 Demonstrar interesse pela mídia  

 

Estratégias 

 A comunidade escolar em reunião discutirá como deve se 

iniciar o projeto; 

 Criação de uma comunidade no Orkut, para troca de 

informação; 

 Os alunos serão incentivados a escolher o nome do jornal, 

que se dará na comunidade criada ou através de slogans. 

 Os alunos farão inscrição para fazer parte da equipe 

jornalística; 

 Os alunos inscritos escolherão a editoria de mais 

interesse; 

 Eles poderão trocar de editoria em cada edição do jornal 

se for do interesse deles; 

 Os professores farão a revisão do material conforme a 

disciplina; 

 Haverá um rodízio de professor; 

 O jornal de principio circulará ao final de cada bimestre; 

 O jornal será impresso e eletrônico; 

 A diagramação do jornal será feita pelos próprios alunos; 

 O jornal servirá também para comerciantes da comunidade 

fazer suas propagandas, colaborando com a impressão deste; 

 Os alunos participantes da elaboração do jornal farão a 

oficina “Jornal na Escola” na plataforma Moodle, ver 

anexo. 

 

Avaliação 

 

 Questionário Avaliativo será elaborado juntamente com 

alunos e professores; 

 Serão respondidos e analisados a cada bimestre; 

 Descrição do Processo Avaliativo: 
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 O grupo produz um questionário que deverá ser respondido 
por 10 alunos de cada turma; 

 Será feito um sorteio para a seleção dos alunos que 

responderam o questionário. 

 Os alunos serão encaminhados para o Laboratório de 

Informática e, orientados, responderão às perguntas do 

questionário; (Atenção: poderão responder direto no 

computador ou em formulário impresso em folhas 

reutilizadas.) 

 Os resultados poderão ser representados em gráficos 

elaborados pelos alunos;  

 O grupo fará uma leitura dos resultados/gráficos para ser 
publicado na próxima edição. 
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OFICINA: “JORNAL NA ESCOLA” 

Essa oficina tem como objetivo introduzir o uso de Plataforma à 

distância aos alunos que participam do Projeto do Jornal. Ela 

também incentiva a leitura e escrita e o senso crítico dos 

alunos. Essa oficina será elaborada dentro da Plataforma Moodle 

e exploraremos diversas mídias. 

 

ETAPAS DAS ATIVIDADES 

1) Qual a importância do Jornal? 
Reflita sobre o texto “Educação pela Comunicação: Como 

formar Cidadãos - Fernando Rossetti”, clicando no link 

abaixo 

http://jornalescolar.org.br/portal/textos-

interessantes/62-educacao-pela-comunicacao-como-

formar-cidadaos 

 

Atividade: Qual a importância do Jornal Escolar na sua 

opinião? 

 

2) Do que depende o bom texto jornalístico? 
Carlos Maranhão (diretor da Veja São Pulo) mostra seis 

elementos necessários para escrever boas matérias. 

Acesse esse endereço e veja sobre a matéria 

http://cursoabril.abril.com.br/servico/noticia/materia

_270721.shtml 

 

Atividade: Cite um item que você ache mais importante 

e outro que você ache menos importante e fale sobre 

ele. 

 

3) Ética 
http://www.youtube.com/watch?v=KphfDUx2_tE 

Programa Controvérsia exibido pela TV cultura do 

Paraná em 2001 

http://jornalescolar.org.br/portal/textos-interessantes/62-educacao-pela-comunicacao-como-formar-cidadaos
http://jornalescolar.org.br/portal/textos-interessantes/62-educacao-pela-comunicacao-como-formar-cidadaos
http://jornalescolar.org.br/portal/textos-interessantes/62-educacao-pela-comunicacao-como-formar-cidadaos
http://cursoabril.abril.com.br/servico/noticia/materia_270721.shtml
http://cursoabril.abril.com.br/servico/noticia/materia_270721.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=KphfDUx2_tE
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Atividade: Dê sua opnião sobre o significado da palvra 

ética pra você. 

 

4) Constituição Federal 
Na Constituição Federal de 1988, Título II (Dos 

direitos e Garantias Fundamentais) – Capítulo I (Dos 

direitos e deveres individual e coletivo). 

 

Atividade: Retire desse Capítulo artigos que precisam 

ser observados quando escrevemos uma matéria 

jornalística e faça um lindo slide. 

 

5) Abaixo tem uma lista de site de jornais, visite cada 
uma delas e apontem: as manchetes, as diferenças, e os 

pontos comuns de cada um deles. 

http://oglobo.globo.com/ 

http://odia.terra.com.br/portal/ 

http://www.opovo.com.br/ 

http://meiahora.terra.com.br/ 

http://www.jornaldocommercio.com.br/ 

 

 

6) O jornal é dividido em editoriais você poderia citar 
essas divisões? 

 

 

7) Escolha um editorial que mais lhe agrade e faça uma 
bela matéria. 

 

http://oglobo.globo.com/
http://odia.terra.com.br/portal/
http://www.opovo.com.br/
http://meiahora.terra.com.br/
http://www.jornaldocommercio.com.br/
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14. ANEXO II 
Nesse anexo consta as cópias das páginas que os alunos visualizavam quando acessavam a 

Plataforma. 

 


