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Introdução: O Projeto Integrador desenvolvido pela turma do 5° Período do curso de
Pedagogia, no primeiro semestre de 2018, teve como proposta identificar dificuldades
de aprendizagem de alunos dos 4° e 5° anos do Ensino Fundamental de escolas do
Vale do Aço e, a partir das dificuldades, criar ambientes informatizados de
aprendizagens. O referido projeto articulou-se com atividades de pesquisa fomentada
pela FAPEMIG, e com ações de extensão para professores de escolas da educação
básica e para alunas do curso de Magistério de escola pública. Objetivo: Neste trabalho
objetiva-se apresentar impactos da aplicação dos ambientes informatizados de
aprendizagem, propostos pelas graduandas durante a realização do Projeto Integrador,
no processo aprendizagem de alunos de 4° e 5° anos do ensino fundamental.
Metodologia: Estiveram envolvidas oito escolas das redes pública e privada, situadas
no Vale do Aço, contendo aproximadamente, 200 alunos/as participantes, com idades
entre 8 e 11 anos. Os ambientes informatizados - WebGincanas de Geografia e Língua
Portuguesa-, planejados e implementados pelas graduandas foram aplicados durantes
os meses de maio e junho de 2018. Resultados: De acordo com os resultados obtidos,
na perspectiva das graduandas envolvidas no PI, o trabalho foi significativo para os
alunos da educação básica, de forma em que puderam identificar suas principais
dificuldades em relação as matérias trabalhadas nas WebGincanas e desenvolvê-las
através dessa metodologia diferente e ativa. Dessa forma, possibilitou para os alunos 
avanços em relação as dificuldades que eles apresentavam antes da aplicação das
WebGincanas.   Conclusão: Conclui-se que a mídia na educação pode possibilitar
muitos benefícios tanto para os alunos, quanto para os professores. O uso de
metodologias lúdicas e ativas, potencializou a aprendizagem e tornou a aula mais
interessante e atrativa.
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