TECNOLOGIAS
EDUCACIONAIS
Como professores(as) aplicam tecnologia em
sala de aula diretamente com os estudantes
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Vamos compartilhar com vocês, colegas professores, a
experiência
do
uso,
constante
de
tecnologias
educacionais.
Este e-book é resultado de uma parceria entre os
professores Lucas Goulart e Pedro Figueiredo, que nos
últimos anos vêm utilizando diversas ferramentas
tecnológicas em sala de aula. Com a experiência do uso
cotidiano, selecionaram aquelas que realmente podem
ajudar o professor na transformação dos seus ambientes
educacionais.
O SINEP-MG, atento ao futuro da educação, firmou uma
parceria com esses dois especialistas, para motivar outros
professores a também promoverem essa transformação.

Prof. Lucas Goulart
Professor de Biologia desde 2007, Mestre
em Ensino de Biologia pela PUC-Minas.
Desenvolveu, no mestrado, um
treinamento para capacitar professores
no Ensino Híbrido e no uso de
ferramentas digitais.
(31) 987988629

biolucas@gmail.com

Prof. Pedro Figueiredo

Professor de Geografia desde 2005, Mestre
em Gestão Social, Desenvolvimento Local e
Educação pelo UNA. Também é professor
de Tecnologias Educacionais na Pósgraduação da PUC-Minas.
(31) 987513598

pedrogeografia@live.com
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Com o objetivo de viralizar essa transformação na
educação, os professores Lucas Goulart e Pedro
Figueiredo criaram os Facilitadores de Aprendizagem
(FAZ). Essa iniciativa busca parcerias com outros
especialistas para criar uma rede orgânica que
crescerá indefinidamente, a fim de contribuir com a
evolução da educação e atender as diferentes
necessidades das escolas.
"Vamos disseminar a educação transformadora pelas
redes sociais e atrair mais pessoas para colaborar e
compartilhar suas vivências e experiências com todos
os educadores."
Os Facilitadores de Aprendizagem (FAZ) também
preparam palestras e treinamentos presenciais em
diversos assuntos educacionais. O time conta
atualmente com especialistas em:
- Ensino Híbrido;
- Metodologias Ativas de Aprendizagem;
- Tecnologias educacionais aplicadas;
- Gameficação com jogos de tabuleiro;
- Psicologia educacional, traçando o novo perfil do
aluno;
- Segurança e legislação para uso educacional da
internet.
Entre em contato para juntos transformarmos a sua
escola.
Contato: Prof. Lucas
(31) 987988629
Prof. Pedro
(31) 987513598
facilitadoresdeaprendizagem@gmail.com
@facilitadoresdeaprendizagem

Vamos colocar
a mão na massa

Preparamos um guia completo para o seu desenvolvimento

A tecnologia pode se adaptar e potencializar o ambiente
educacional, gerando inovação e transformando espaços
tradicionais. Elas representam novas possibilidades de
acesso às informações e podem ser usadas como
ferramentas para que os alunos, de forma individual ou
cooperativa, construam seus próprios conhecimentos.
Metodologias educacionais inovadoras, associadas à
tecnologia e alternadas com práticas tradicionais de
ensino, têm demostrado eficiência na forma de aprender
e de ensinar.
Inicialmente, compartilhamos com você algumas das
principais tendências para a educação no século XXI.
Depois, listamos as indispensáveis ferramentas
educacionais, testadas e aprovadas. Confira as dicas
sobre cada ferramenta para aproveitar ao máximo seu
desempenho.
E, por fim, mostramos os portais da internet onde você
aprenderá novas metodologias educacionais e verá o
que os professores inovadores estão aprontando por aí.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
PARA A EDUCAÇÃO
CONTEMPORÂNEA
APRENDIZAGEM ATIVA
Professor e aluno compartilham
informações e conhecimento. A internet,
quando bem utilizada, está repleta de
informações de qualidade muito bem
organizadas. Portais de educação
completos potencializam a aprendizagem
ativa, estimulando a autonomia e
favorecendo a aprendizagem.

COMUNICAÇÃO E
COMPARTILHAMENTO
A comunicação via Web permite uma
interação em tempo real entre pessoas,
seja lá onde elas estejam. Que tal postar
atividades online e permitir que os
estudantes interajam e busquem as
melhores soluções para os problemas
propostos?

GAMEFICAÇÃO
MÃO NA MASSA
Produzir conhecimento permite um
aprendizado muito significativo.
Estudantes e professores têm disponível
uma infinidade de ferramentas para
produzirem conteúdos e podem
facilmente compartilhá-los. Vídeos,
animações e apresentações podem ter
um visual atraente e interativo.

Processos de aprendizagem gameficados
estimulam o engajamento. A lógica
utilizada nos games, onde iniciamos com
conhecimentos básicos, aumentando
gradativamente a complexidade do que é
explorado e premiando cada conquista, já
é aplicada por diversas ferramentas de
aprendizagem.

VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS
STORYTELLING
Boas histórias sempre nos fascinaram. A
arte de contar histórias é um atributo de
valor imensurável nas interações
humanas. Ferramentas digitais permitem
aos usuários produzirem apresentações
em quadrinhos, animações e vídeos
muito atrativos.

Nada melhor para aprender do que
vivenciar os fatos e ter novas experiências.
A realidade virtual permite que estudantes
tenham experiências imersivas ao
visitarem diversos lugares no mundo. Que
tal filmar o melhor skatista da turma e
acrescentar gráficos de deslocamento em
editores de vídeos?

FERRAMENTAS
EDUCACIONAIS

pt.khanacademy.org

PARA
QUÊ?

Vídeos e
atividades
online exigem
conexão
contínua

INTERAÇÃO

PONTOS
POSITIVOS

Não contempla
todas as
disciplinas

Estudos
autônomos

Maior
plataforma de
educação do
mundo
totalmente
traduzido

PONTOS
NEGATIVOS

LINK PARA
PRIMEIROS
PASSOS

http://bit.ly/2GaBeJ5

Fonte: arquivo do autor

É uma organização sem fins lucrativos com a missão
de oferecer uma educação gratuita de alta
qualidade para qualquer pessoa, em qualquer lugar.
Os alunos praticam no próprio ritmo, solucionando
primeiramente suas dificuldades de compreensão e,
depois, acelerando o aprendizado.

Fonte: arquivo do autor

Criada por especialistas, a biblioteca da Khan Academy de
prática e lições confiáveis abrange matemática, ciências e
muito mais. Sempre gratuita para alunos e professores.

As matérias abordadas estão organizadas por assunto. A
interface é gameficada e o aluno vai ganhando prêmios à
medida que avança na matéria.

DICAS DOS
PROFESSORES
Vídeos-aulas rápidas dos mais diversos
conteúdos podem auxiliar na aprendizagem
autônoma e são ótimas para serem
utilizadas em metodologias ativas.

Por ser baseada em vídeo-aulas exige boa
conexão com a internet.

Nas aulas de matemática e física a
interface é totalmente gamificada, gerando
engajamento e motivação. Estimule seus
alunos a utilizarem a plataforma.

É possível assistir às aulas pelo celular.
Então todos podem aprender em qualquer
lugar e a qualquer hora.

Crie turmas e gerencie as salas para
conseguir diagnósticos precisos de
desempenho de toda a turma.

classroom.google.com

PARA
QUÊ?

Os usuários
podem acessar
no app

INTERAÇÃO

PONTOS
POSITIVOS

Na versão
pessoal, há
limitações de
segurança e
estudantes por
sala

Gestão de sala
de aula e de
atividades

Controle da
comunicação
entre os
usuários.
Integração com
outras
aplicações do
Google

PONTOS
NEGATIVOS

LINK PARA
PRIMEIROS
PASSOS

http://bit.ly/2v8muIr

Fonte: edu.google.com

O Google Sala de Aula torna o ensino mais produtivo
e significativo, simplificando o processo das
atividades, melhorando a colaboração e promovendo
a comunicação. Crie turmas, distribua atividades,
envie feedback e veja tudo em um único lugar. O
Google
Sala
de
Aula
também
se
integra
perfeitamente a outras ferramentas do Google, como
o Documentos Google e o Google Drive.

Fonte: arquivos do autor

Organize tudo por turma ou por disciplina e replique as
atividades entre eles.

Um vasto material de apoio pode ser disponibilizado para a
turma.

DICAS DOS
PROFESSORES
A ferramenta é totalmente gratuita e a
institucionalização da Suite for Education
do Google garante a segurança na rede e
disponibiliza um Drive ilimitado.

Abra e salve os arquivos sempre pelo
"Documentos Google", pois assim os
estudantes poderão editá-los online com
facilidade.

Quando determinar o prazo de entrega de
alguma atividade, fique atento, pois o
Google permite a entrega atrasada e existe
um aviso de "entrega fora do prazo".

O app do Google Classroom permite a
organização das atividades, sua execução
pelo smartphone e o sincronismo com o
"Google Agenda".

Crie um único arquivo editável por todos
os estudantes ou uma cópia nominal para
cada um.

socrative.com

Avaliações

PARA
QUÊ?

Estudantes e
professores
precisam estar
conectados via
celulares ou
computadores

Atividades
gameficadas

INTERAÇÃO

PONTOS
POSITIVOS

Limitações da
versão “Free”.
Perda de sinal
em caso de uso
pessoal dos
dados móveis

Quizzes

O formato de
“game” amplia a
motivação em
sala de aula

PONTOS
NEGATIVOS

LINK PARA
PRIMEIROS
PASSOS

https://bit.ly/3asNr9R

Fonte: socrative.com

De testes a pesquisas, crie qualquer tipo de atividade
que atenda às suas necessidades. Embaralhe
perguntas, execute suas atividades e tenha feedback
instantâneo.

Fonte: socrative.com

Visualize erros e acertos de cada questão por aluno em
tempo real. Questões mais erradas pela turma podem ser
analisadas na hora.

Incentive a competição amigável entre os estudantes com
um questionário intergaláctico. Os acertos fazem com que
os foguetes corram pela tela. Comemorações garantidas.

DICAS DOS
PROFESSORES
Na versão “free”, mude o nome/código
da sala caso o quiz seja utilizado em
duas ou mais turmas subsequentes.

Utilize o aplicativo em ambiente com a
internet estável, pois a perda de sinal
pode fazer com que o estudante tenha
que recomeçar a atividade.

O número de participantes na “Corrida
Espacial” precisa ser correspondente ao
número de foguetinhos criados para não
ocasionar “bugs” durante a aplicação.

Faça o login no "socrative teacher” e o
estudante no “socrative student”.

A atividade também pode ser feita em grupo
utilizando um único celular. Lembre-se
sempre de finalizar o quiz após a aplicação.

kahoot.com

PARA
QUÊ?

Estudantes
e professores
precisam estar
conectados via
celulares ou
computadores.

INTERAÇÃO

PONTOS
POSITIVOS

A versão “free”
tem algumas
limitações

Elaboração de
quizzes e
avaliações

Interface
gameficada gera
motivação e
engajamento

PONTOS
NEGATIVOS

LINK PARA
PRIMEIROS
PASSOS

http://bit.ly/38kOS8k

Fonte: http://bit.ly/38qBlMz

Kahoot! é uma plataforma de aprendizado baseada em
jogos. Seus jogos de aprendizado, "Kahoots", são
testes de múltipla escolha que podem ser acessados
por meio de um navegador da Web ou do aplicativo
Kahoot.

Fonte: kahoot.com

Utilize figuras e gráficos nas questões. Projete o quiz e os
estudantes podem responder tudo pelo celular.

A interface simples facilita e agiliza a montagem das
questões.

DICAS DOS
PROFESSORES
Apesar das limitações, a versão "free"
permite boa funcionalidade. Existe um
banco de questões, mas é difícil achar algo
em português.

Como exige conectividade total dos
estudantes, utilize uma rede wifi ou o
laboratório de informática para minimizar
a possibilidade de perda de conexão.

Um prêmio para a equipe vencedora pode
ser um excelente incentivo competitivo.

A interface gameficada motiva e engaja
os alunos, porém como a aplicação é
semelhante a outras ferramentas, como
Socrative, diversificar vale a pena.

Pode ser jogado em grupo utilizando um
único celular.

typeform.com

PARA
QUÊ?

O
compartilhamento
do link é simples

INTERAÇÃO

PONTOS
POSITIVOS

Na versão “free”,
há um
limite de
questões

Elaboração de
questionário,
avaliações,
pesquisas
quantitativas

O mapeamento
dos resultados
é muito bom e é
possível
mensurar o
tempo gasto
pelos
estudantes

PONTOS
NEGATIVOS

LINK PARA
PRIMEIROS
PASSOS

http://bit.ly/3aqz1XO

Fonte: youtube.com

Com o Typeform é possível criar questionários,
fazer pesquisas quantitativas, mensurar o tempo
de elaboração e gerar planilhas dos resultados.

Fonte: quora.com

A montagem dos formulários é amigável e há várias opções
de tipos de questões. Elabore múltipla escolha, verdadeiro
ou falso, ranqueamento, respostas curtas, completas e
muito mais.

A análise dos resultados permite verificar qual aparelho foi
utilizado para responder e por quanto tempo, além de gerar
gráficos para diagnóstico de desempenho.

DICAS DOS
PROFESSORES
Ative e desative os questionários para gestão
do tempo da atividade.

Após disponibilizar o link do questionário,
você não precisa se manter online. O aluno
acessa o link, responde o questionário e
envia.

Os questionários do Typeform são muito
interessantes para diagnosticar a
aprendizagem. Principalmente pela qualidade
dos dados gerados em planilha de Excel.

Os formulários podem ser respondidos em
smatphones, basta enviar um link.

Utilize formulários online para levantar
dados quantitativos.

plickers.com

PARA
QUÊ?

Somente o
professor precisa
estar conectado
com o celular e
computador.
Alunos
respondem com
fichas impressas

INTERAÇÃO

PONTOS
POSITIVOS

A versão “free”
limita apenas 5
questões por
questionário

Elaboração de
quizzes e
avaliações

Alunos não
precisam estar
conectados.
Leitura das fichas
de resposta pela
câmera do
celular é rápida e
eficiente

PONTOS
NEGATIVOS

LINK PARA
PRIMEIROS
PASSOS

http://bit.ly/36hdj5v

Fonte: http://bit.ly/2G6yGeW

O Plickers é uma ferramenta disponível na versão
web e aplicativo para dispositivos móveis.
Administre testes rápidos, que permitem escanear
as respostas e conhecer em tempo real o nível da
turma quanto ao entendimento de conceitos e
pontos chaves de uma aula. O App gera e salva
automaticamente o desempenho individual dos
alunos, criando gráficos e dados.

Fonte: http://bit.ly/30KnMF9

Gráficos são gerados em tempo real de acordo com a
leitura das respostas.

As respostas dadas pelos estudantes são lidas de acordo
com a posição dos cartões, em tempo real, pela câmera do
celular do professor.

DICAS DOS
PROFESSORES
Cadastre os alunos pelo número de
chamada e não pelo nome, assim pode
aplicar em várias turmas sem precisar
editar cada uma delas.

Apesar dos estudantes não precisarem
estar conectados, utilize a rede wifi para
garantir boa conexão para ler os cartões.

Imprima os cartões em papel cartão, mas
não plastifique, pois prejudica a leitura.

Deixe a sala bem clara para facilitar a leitura
da câmera do celular. Oriente os estudantes
para segurarem o cartão adequadamente.
Um dedo sobre a figura impede a leitura.

Use os gráficos de respostas para
diagnosticar as dificuldades.

quizlet.com/pt-br

PARA
QUÊ?

O layout é
simples e similar
aos games

INTERAÇÃO

PONTOS
POSITIVOS

A elaboração de
atividades
demanda um
tempo relevante

Gameficação.
Muito
interessante
para os anos do
Ensino
Fundamental I

Há várias
atividades
prontas
disponíveis

PONTOS
NEGATIVOS

LINK PARA
PRIMEIROS
PASSOS

http://bit.ly/2sH1A2a

Fonte: cyberspaceandtime.com

O Quizlet é uma plataforma de estudos gameficada
ótima para crianças. Ele permite jogos simples,
como relacionar informações, responder equações
matemáticas e também aprender sobre outros
assuntos. Tudo isso de forma lúdica e divertida.
Excelente para ensinar outros idiomas.

Fonte: youtube.com

Monte games de combinação, por exemplo: "que horas
são?"

Games de gravidade: responda antes que o meteoro caia.

DICAS DOS
PROFESSORES
Utilize essa ferramenta também para
atividades de língua estrangeira. Há
várias aulas prontas.

O aluno faz as atividades em qualquer
navegador. Basta estar conectado.

Priorize a atividade "Combinar", pois ela
independe da organização inicial dos cards.

Para a atividade “gravidade”, inverta a
organização dos cards e escreva respostas
simples.

Fique atento na elaboração dos
cards. Colocar a pergunta no card 2
e a resposta no 1.

goconqr.com/pt-BR

PARA
QUÊ?

A oferta de
informações
pedagógicas
prontas é
enorme

INTERAÇÃO

PONTOS
POSITIVOS

É possível
encontrar erros
conceituais nos
materiais
disponíveis

Estudos
autônomos.
Mapas mentais

Para cada tema
pesquisado, há
diversas formas
de visualizar as
temáticas

PONTOS
NEGATIVOS

LINK PARA
PRIMEIROS
PASSOS

http://bit.ly/2v5q5XD

Fonte: https://www.goconqr.com/pt-BR/mapas-mentais/

As ferramentas de estudo de GoConqr permitem que
você organize seus materiais e otimize
seu
aprendizado de acordo com seu estilo de
aprendizagem. Você também pode compartilhar seu
conteúdo, explorar os milhões de recursos criados
por outros usuários, criar e participar de Grupos de
Estudo para uma experiência completa de
aprendizagem digital.

Fonte: https://www.goconqr.com/pt-BR/mapas-mentais/

Usar Mapas Mentais para representar visualmente a
informação melhora a sua aprendizagem.

Com os Mapas Mentais de GoConqr você pode aprofundar
um pouco mais anexando informações com anotações,
imagens ou links para outro recurso.

DICAS DOS
PROFESSORES
Explore a ferramenta e aproveite todos
os conteúdos disponibilizados, pois são
gratuitos.

Ao produzir um material, escreva o
maior número possível de “tags” para
facilitar a busca. É preciso estar
conectado.

Utilize o Goconqr como ferramenta para
estudos autônomos, já que há uma gama
significativa de conteúdos.

Utilize os filtros para selecionar o tipo de
aula que você deseja. Mapas mentais,
fluxogramas, quizzes e outros.

Antes de compartilhar, releia as
informações contidas no material.

canva.com

PARA
QUÊ?

Milhares de
layouts prontos.
Compartilhamento simples

INTERAÇÃO

PONTOS
POSITIVOS

Os layouts
mais legais são
pagos.

Apresentações
Infográficos
Cartões
Posts em redes
sociais

Fácil e intuitivo.
Layouts
modernos e
atraentes.
Compartilhamento direto com
as redes sociais

PONTOS
NEGATIVOS

LINK PARA
PRIMEIROS
PASSOS

http://bit.ly/2NHFync

Fonte: http://bit.ly/379UvWV

Escolha entre milhares de layouts e tipos de mídia
diferentes.

Fonte: http://bit.ly/36cLqLC

O Canva é uma ferramenta simplificada de design
gráfico. Ele usa um formato de arrastar e soltar e
fornece acesso a fotografias, imagens vetoriais,
gráficos e fontes. É usado por amadores, bem como
por profissionais. As ferramentas podem ser usadas
para design e gráficos da web e da mídia de
impressão.

Crie apresentações com visual atrativo e moderno para
todas as finalidades.

DICAS DOS
PROFESSORES
Incentive os estudantes a utilizarem o
Canva em suas apresentações a fim de
aumentar o impacto visual.

Esteja sempre online. Seu trabalho é salvo
automaticamente.

Infográficos são ótimas ferramentas para
criar mapas mentais. Não fique preso
somente às imagens fornecidas pelo Canva.
Importe imagens pessoais e de outras fontes.

Fique atento ao formato da mídia que você
vai criar. Esse e-book foi criando inteiramente
no Canva para ser visualizado em aparelhos
mobile.

Procure vídeos que ensinam a fazer o
recurso visual pretendido, obtendo
dicas importantes.

powtoon.com

PARA
QUÊ?

Funciona
diretamente no
browser do
computador sem
a necessidade de
instalação

INTERAÇÃO

PONTOS
POSITIVOS

Exige uma
conexão de alta
velocidade

Vídeos e
animações com
qualidade
profissional

Layout intuitivo
que se assemelha
à criação de
slides para Power
Point

PONTOS
NEGATIVOS

LINK PARA
PRIMEIROS
PASSOS

http://bit.ly/2NNHivn

Fonte: powtoon.com

O PowToon é um software fácil e intuitivo, que lhe
permite criar apresentações e vídeos animados para
todos os tipos de tarefas, assim como o
compartilhamento em sites e outros computadores.

Fonte: powtoon.com

Apresentações animadas criam um visual surpreendente.

Use nossos modelos prontos para criar um Powtoon de
alta qualidade, rápido. Os modelos de "arrastar e soltar"
são projetados com script e prontos para você usar em
questão de minutos.

DICAS DOS
PROFESSORES
A versão "free" disponibiliza ótimos
recursos, já a versão paga é incrível.

Por ser uma plataforma poderosa de
geração de vídeos, é interessante que a
conexão de internet seja rápida.

Incentive os estudantes a explorarem a
ferramenta e a produzirem vídeos e
apresentações de alto impacto.

Leia e assista tutoriais para facilitar a edição
dos vídeos.

Na versão "free" só é possível compartilhar
em redes sociais. Entretanto, o download
poderá ser feito posteriormente.

wolframalpha.com

PARA
QUÊ?

O detalhamento
dos resultados,
principalmente,
nas Ciências da
Natureza é muito
relevante

INTERAÇÃO

PONTOS
POSITIVOS

A busca na
língua inglesa
gera resultados
mais eficientes

Estudos
autônomos
Site de busca
Muito interessante
para Ciências da
Natureza e
Geografia

Ampla gama de
informações e
detalhamentos

PONTOS
NEGATIVOS

LINK PARA
PRIMEIROS
PASSOS

http://bit.ly/36cwMnI

Fonte: www.wolframalpha.com

Wolfram Alpha é um tipo diferente de motor de
busca. Ao contrário do Google, em vez de links, ele
fornece dados, números e gráficos sobre sua
consulta.

Fonte: arquivo do autor

Faça buscas por área de conhecimento.

Compare dados sobre países ou obtenha gráficos a partir
de equações matemáticas.

DICAS DOS
PROFESSORES
Não traduza a página principal do buscador,
pois irá gerar erros nas buscas.

Você pode baixar uma extensão do
WolframAlpha para Google Chrome que
permitirá buscas mais rápidas.

Para os professores da área de matemática
e ciências da natureza os resultados das
buscas são incríveis.

A versão para computadores possui um
layout amigável e há também um aplicativo
pago para celulares.

As buscas devem ser em inglês e é possível
comparar dados quando as palavras são
separadas por vírgula. Sempre pesquisar da
seguinte forma: Brazil, Germany, Italy ou
Charles Darwin, Nelson Mandela.

FONTES DE INSPIRAÇÃO
DESENVOLVA AINDA MAIS SUA CAPACIDADE DE ENSINAR

PORVIR

O Porvir é uma iniciativa de comunicação e mobilização
social que mapeia, produz e compartilha referências sobre
inovações educacionais, para inspirar melhorias na qualidade
da educação brasileira e incentivar a mídia e a sociedade a
compreender e demandar inovações educacionais.
Link: porvir.org

FUNDAÇÃO LEMMAN

A Fundação Lemann é uma organização brasileira,
criada em 2002 pelo empresário Jorge Paulo Lemann.
A instituição realiza uma série de ações voltadas à
inovação, gestão, políticas educacionais e à formação
de redes de jovens talentos.
Link: fundacaolemann.org.br

COURSERA: ENSINO HÍBRIDO

Coursera é uma plataforma de cursos online, onde está
hospedado o curso gratuito de Ensino Híbrido. O método
alterna momentos em que o aluno estuda sozinho, em
geral em ambiente virtual, ou em grupo, quando interage
presencialmente com seus colegas e o professor. O foco é a
personalização do ensino.
Link: pt.coursera.org/learn/ensino-hibrido

PERESTROIKA

Escola de Atividades Criativas. Cursos nas mais diversas
áreas como, educação, comunicação e criatividade,
com abordagens inovadoras, inspiradoras e funcionais
para a vida pessoal e profissional.
Link: perestroika.com.br

Agradecemos a leitura e esperamos ter inspirado você a
transformar sua sala de aula. Sabemos das dificuldades
para utilizar tecnologias, uma vez que os cursos de
formação de professores não contemplavam essas
novas metodologias.
Cabe ao professor se atualizar constantemente.
Contudo, para que a inovação aconteça, a escola deve
estar disposta a abraçar as novas metodologias e
tecnologias educacionais, evitando medidas proibitivas,
investindo em equipamento e internet de qualidade, e
principalmente capacitando constantemente seus
professores.
Novas ferramentas educacionais são lançadas a cada
momento e o professor precisa ser capacitado a utilizálas. O uso da tecnologia por si só não é a salvação da
educação. Ela é uma ferramenta poderosa, todavia
precisa adquirir significado dentro da sala de aula e,
para isso, o professor precisa se tornar íntimo delas.
Indicar um site para um aluno construir seu
conhecimento precisa ser tão importante quanto
marcar as páginas de um livro ou expor a matéria no
quadro.
Conte conosco para incorporar essas e outras inovações
que certamente irão contribuir para melhorar a
educação no país.
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