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1 Justificativa 

O uso das Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação (TDIC), em especial 

o computador, é uma realidade nos diversos segmentos da sociedade. Das grandes 

empresas aos pequenos negócios familiares, formais ou informais, o computador tem sido 

incorporado com uma ferramenta gerencial, uma vez que otimiza os processos e 

procedimentos contábeis, administrativos, de logística, de relacionamento com os clientes, 

dentre outros. 

A educação não poderia ficar de fora da revolução que as TDIC promovem na 

sociedade. Portanto, considerando o perfil multidisciplinar dos docentes do Campus 

Arraial do Campus (CAC), foi possível, assim, propor um projeto que visa contribuir com 

a formação de professores no uso das TDIC nas disciplinas que ministram nas escolas. 

Busca-se, dessa forma, capacitar os professores de acordo com as tendências educacionais 

da atualidade com suporte das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

(TDIC)
1
 aplicadas ao Ensino. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais e 

Orientações Educacionais Complementares (BRASIL, 2002), a utilização de recursos 

computacionais, nas atividades do Ensino seja ele básico, médio ou superior, melhorou o 

processo de ensino-aprendizagem, facilitando o trabalho dos professores e motivando os 

alunos.  

Através da utilização das TDIC, espera-se capacitar os professores do CAC e da 

rede municipal de Arraial do Cabo, com novas metodologias e TDIC aplicadas ao ensino.  

Dessa forma, criar possibilidades de gerar conhecimento no ambiente escolar com apoio 

das TDIC.  

As TDIC facilitam a disseminação do conhecimento, permitindo que os professores 

exercitem a capacidade de procurar e selecionar a informação, resolver situações-problema 

e aprender de modo mais independente, fundamento esse indispensável na formação 

docente. A partir disso, as TDIC usadas, como recurso pedagógico, podem elevar a 

motivação, instigar a criatividade e facilitar as soluções dos problemas de ensino comuns 

dentro da escola. 

                                                           
1
 Tecnologia digital da informação e comunicação ou TDIC utiliza ferramentas tecnológicas com o objetivo de facilitar a comunicação 

e o alcance de um alvo comum. Através da computação:  produz, transmite, armazena, e usa as informações.  São consideradas 
como sinônimo das tecnologias da informação (TI). Entende-se que TDIC consistem de todos os meios técnicos usados para tratar a 

informação e auxiliar na comunicação. Em outras palavras, TDIC consistem em TI bem como quaisquer formas de transmissão de 

informações e correspondem a todas as tecnologias que interferem e mediam os processos informacionais e comunicativos dos seres 
(SOUSA et. al., 2016) 
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O uso intensivo das TDIC, por parte da sociedade, reforça a necessidade de tornar o 

professor, também, detentor dessa tecnologia, sempre, com um viés para o ensino, 

tornando a demanda do professor pelo domínio das TDIC essencial. Ao considerar que o 

professor necessita desse aporte, o Campus Arraial do Cabo (CAC) vem fazer o link com 

os professores de forma inovadora por meio de uma formação especifica para esse público.  

O Ministério da Educação (MEC) tem como preocupação expandir o uso das TDIC na 

educação, ampliando, assim, a oferta de cursos ao preservar os melhores padrões de 

qualidade e incorporar as tecnologias digitais, sendo elas de forma presencial ou virtual e 

que estão disponíveis no universo computacional em prol do ensino. 

 

2 Objetivo Geral 

 

Capacitar os professores do IFRJ - campus Arraial do Cabo e do município de Arraial do 

Cabo no uso das TDIC para o ensino. 

 

3 Objetivos Específicos 

 Proporcionar uma visão geral das TDIC, caracterizando-as e fundamentando 

práticas pedagógicas de utilização em sala de aula; 

 Discutir conceitos, potenciais e implicações do uso das TDIC no ensino; 

 Trabalhar as TDIC em caráter teórico-prático nas atividades de sala de aula para 

facilitar o processo de conhecimento e interação entre os alunos;  

 Possibilitar uma dinâmica de trabalho interativa, através das formas de 

comunicação síncrona e assíncrona, tendo como base o ambiente virtual de 

aprendizagem; 

 Executar interfaces digitais, através das TDIC nas práticas pedagógicas, como criar 

web sites, blogs e formatação de curso no ambiente virtual de aprendizagem; 

 Compreender como os jogos educacionais colaboram como instrumento de ensino; 

 Utilizar sistema operacional livre como instrumento de gerencia do ambiente 

computacional; 

 Uso da robótica como instrumento de apoio ao ensino. 
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4 Metas  

 Propiciar a aproximação do Campus Arraial do Cabo com os professores da rede 

municipal de Arraial do Cabo; 

 Divulgar o uso da TDIC como instrumento de apoio ao ensino de maneira 

multidisciplinar; 

 Capacitar os professores para tornar mediadores dos conhecimentos na área que 

leciona com o uso das TDIC. 

 

 

5 Metodologia  

           Os módulos serão oferecidos através de aulas expositivas e dialogadas com uso das 

TDIC. Serão desenvolvidas as atividades síncronas e assíncronas com apoio do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA). O AVA vai fomentar as discussões dos assuntos 

abordados nos encontros presenciais. O participante deverá participar do momento 

presencial e das atividades de interação propostas no AVA a distância.  

O quadro a seguir apresenta a organização do curso:  

Carga Horária do curso 120 horas 

Carga Horária de cada Módulo 20 horas 

Número de Módulos 6 

Horários das aulas presenciais 17:00hs às 20:00hs 

Nº de encontros por módulos 4 

Carga Horária dos encontros presenciais 12 horas 

Carga Horária de cada encontro presencial 3 horas 

Carga Horária a distância 8 horas 

Carga horária total do curso 120 horas 

Dias das aulas presenciais terça / quinta 

Quantidade de participantes do curso 20 

 

O curso possui os seguintes módulos:  

Professor(es) Módulos 

Risiberg / Wenderson Moodle  

Armando Software educacional  

Marcelo Construção de web sites  

Risiberg Criação blog  

Carlos A. / wenderson / Dálvio Robótica na educação 

Carlos R. / Dálvio / Cassiana Jogos Digitais  
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O processo de avaliação será pautado pela frequência do aluno e pelas atividades 

orientadas durante o curso. Fica impossibilitado de receber o certificado de conclusão de 

curso de extensão, o aluno que: Não frequentar no mínimo 75% das aulas e não realizar 

60% das atividades indicadas pelo responsável pelo módulo.  

O material didático será confeccionado pelo responsável pelo módulo e distribuído 

aos participantes de maneira digital disponível no AVA. 

Os conteúdos trabalhados serão organizados da seguinte maneira: 

MODULO 1 – Moodle 

 

OBJETIVOS 

- Contextualizar o aluno no ambiente virtual de aprendizagem;  

- Capacitar o aluno no uso da plataforma Moodle, suas tecnologias e recursos; 

- Desenvolver uma estrutura de curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Tecnologias envolvidas no ensino presencial e a distância; Papéis dos envolvidos no 

ambiente virtual de aprendizagem; Recursos computacionais do ambiente virtual de 

aprendizagem (Chat, Fórum,  Tarefas, Questionários,  Enquetes). 
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MODULO 2 – Software Educacional 

 

OBJETIVOS 

Entender os principais conceitos e características dos softwares livres e do sistema 

operacional Linux no dia a dia no ambiente escolar. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Inclusão Digital de profissionais da educação. Utilização de recursos de computadores 

e recursos da internet. Os paradigmas do Software Livre e Sistema Operacional (SO) 

GNU/Linux. Funções e serviços básicos de uma GUI (Graphical User Interface) para 

o SO GNU/Linux. Classificação de Software Educacional e Softwares Educacionais 

Livres para a Educação. Avaliação de Software Educacional. Editor de texto. Planilha 

eletrônica. Software de apresentação. 

 

MODULO 3 – Construção de web sites 

 

OBJETIVOS 

- Contextualizar o histórico da web e sua evolução; 

- Conhecer editores de texto para construção de páginas Web; 

- Usar as estruturas do HTML e CSS para construção de páginas web estática; 

- Avaliar e conceber interfaces buscando a usabilidade na Web. 

- Conhecer as Diretrizes para Acessibilidade do conteúdo Web. 

- Usar ferramentas online para construção de páginas Web; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Histórico e evolução da web. Conhecendo estrutura da linguagem Hipertexto. 

Formatação de páginas web com folhas de estilos. Conceitos de usabilidade e 

acessibilidade na web. Construção sites online. 

 

MODULO 4 – Criação de Blog 

 

OBJETIVOS 
Conhecer as ferramentas de criação blogs disponíveis na Internet;  

Utilizar Blog, Flog/Vlog e Webquest, como forma de experimentação dessas ferramentas;  

Avaliar e debater o uso de blogs no ambiente educacional;  

Criar e publicar projetos para utilização de forma interativa e colaborativa de atividades de 

ensino. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Compreensão do funcionamento das ferramentas de criação de Blogs existentes na web e das 

especificidades e vantagens em sua utilização, quanto à programação e publicação de artigos, 

vídeos e fotos. 

 

MODULO 5 – Robótica na educação 

 

OBJETIVOS 
Dar ao aluno condições de desenvolver pequenos projetos de programação, dando a estes a 

possibilidade de disseminar o raciocínio lógico na posição de multiplicadores; 
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Dar ao aluno a possibilidade de agregar às suas práticas de ensino, enquanto professor, o uso 

de uma ferramenta que envolve tecnologia e desperta o interesse do alunado nas matérias 

conceituais com uma ferramenta lúdica e interativa. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Conceitos de linguagem de programação; Conceitos da linguagem logo; Aplicação da 

linguagem no ensino; O programa SuperLogo; Comandos primitivos da linguagem; Formas 

geométricas; Comandos personalizados; Variáveis; Estruturas condicionais; Estruturas de 

repetição; Recursividade;  Interação com usuário; Criação de jogo; Prática de exercícios; 

Projeto de aplicação. 

 

MODULO 6 – Jogos Digitais 

 

OBJETIVOS 
Compreender o que são jogos sérios e como utilizá-los como um recurso didático que contém 

características que podem trazer uma série de benefícios para as práticas de ensino e 

aprendizagem. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Conceito de jogos sérios e sua aplicação no ensino e aprendizagem. Utilização de alguns 

jogos sérios em aula prática. Características importantes nos jogos sérios para motivação do 

jogador (aluno). Gamificação e sua aplicação no ensino. 

 

6 Cronograma 

Período Atividades 

Setembro / 2016  Desenvolvimento e estruturação do projeto. 

Outubro / 2016  Encaminhamento do projeto ao Departamento de Ensino / 

Campus Arraial do Cabo. 

 Capitação e apresentação do projeto as instituições. 

 Início do curso 

Março / 2017  Encerramento do curso 

 

6.1 Cronogramas de cada módulo 

       Dias da Semana: Terça-feira e quinta-feira 

Dia da aula Módulo 

25/10/2016 Moodle - Mod. 1.1 

01/11/2016 Moodle - Mod. 1.2 

08/11/2016 Moodle - Mod. 1.3 

15/11/2016 Moodle - Mod. 1.4 

27/10/2016 Software educacional - mod. 2.1 

03/11/2016 Software educacional - mod. 2.2 

10/11/2016 Software educacional - mod. 2.3 

17/11/2016 Software educacional - mod. 2.4 

22/11/2016 Construção de web sites - Mod. 3.1 
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29/11/2016 Construção de web sites - Mod. 3.2 

06/12/2016 Construção de web sites - Mod. 3.3 

13/12/2016 Construção de web sites - Mod. 3.4 

24/11/2016 criação blog - mod 4.1 

01/12/2016 criação blog - mod 4.2 

08/12/2016 criação blog - mod 4.3 

15/12/2016 criação blog - mod 4.4 

14/02/2017 Robótica - mod. 5.1 

21/02/2017 Robótica - mod. 5.2 

28/02/2017 Robótica - mod. 5.3 

07/03/2017 Robótica - mod. 5.4 

16/02/2017 Jogos Digitais - Mod. 6.1 

23/02/2017 Jogos Digitais - Mod. 6.2 

02/03/2017 Jogos Digitais - Mod. 6.3 

09/03/2017 Jogos Digitais - Mod. 6.4 

 

 

7 Recursos 

7.1 Físicos 

Laboratório de Informática com 20 computadores; 

 

01 Sala de aula. 

 

7.2 Humanos 

 

Professores efetivos do campus Arraial do Cabo.  

 

7.3 Materiais  

 

Projetor Multimídia; 

 

Apostilas digitais, vídeos. 

 

 

7.4 Financeiro 

Não tem custo para os participantes.  

8 Avaliação 

A avaliação ocorrerá de maneira processual ao longo do curso, considerando a 

participação e envolvimento dos alunos; quantitativa através de um instrumento formal de 

avaliação ao final de cada módulo do curso. 
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9 Certificação  

 

Certificado de realização de curso de extensão para professores que frequentar no 

mínimo 75% das aulas.  
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