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Introdução: A Base Nacional Comum Curricular - documento normativo que define o
conjunto de aprendizagens da Educação Básica – dispõe que os alunos devem
desenvolver dentre outras competências a de utilizar e produzir tecnologias digitais de
informação e comunicação de forma crítica, reflexiva e significativa em todos os
contextos, incluindo os escolares. Nesse sentido, o Projeto Integrador do 5º período do
curso de Pedagogia propõe atividades para contribuir no desenvolvimento da referida
competência. Objetivo: Objetiva-se apresentar os resultados parciais da aplicação de
ambientes informatizados de aprendizagem, planejados, implementados e aplicados
para alunos do 4º ano do ensino fundamental, com enfoque nos impactos sobre o
desenvolvimento de competências para comunicar, acessar e disseminar informação,
produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo. Metodologia:
Trata-se de uma pesquisa de campo, articulando com as atividades do Projeto
integrador do 5° período do curso de Pedagogia que constituiu, inicialmente, na
identificação de um problema de aprendizagem nas áreas de Ciências, Geografia ou
Língua Português nos
anos iniciais do ensino fundamental. A partir dos problemas identificados foram
planejados,elaborados, aplicados os ambientes informatizados de aprendizagem –
WebGincanas-, bem como avaliados os seus impactos para desenvolver as
competências dos alunos para lidar com a informação. Participaram 30 alunos(as) do
4º ano e 7 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de escolas do Vale do Aço.
Resultados: Os resultados descritos a seguir são parciais visto que a pesquisa se
encontra em andamento. Os primeiros dados obtidos foram por meio de entrevistas
com 30 alunos do 4° ano do Ensino Fundamental e 7 alunos da EJA de escolas
públicas do vale do aço. A partir dos dados coletados, pôde-se verificar que os
entrevistados possuem idades entre 9 – 10 anos (Ensino Fundamental) e entre 22 – 58
(EJA). Em relação aos tipos de tecnologia que os alunos têm acesso destaca-se o
celular em ambos os casos, sendo o Youtube o tipo de mídia mais acessado pelos
alunos do Ensino Fundamental e o Whatsapp pelos alunos da EJA. No que se refere ao
tempo diário gasto na internet, grande parte dos alunos do ensino fundamental gastam
em média 1 hora por dia
enquanto os da EJA disseram passar menos de 1 hora conectados. No que diz respeito
ao uso do computador para fins de estudo, a maioria dos alunos do Ensino
Fundamental afirmaram que utilizam o computador para realizar pesquisas, assistir
vídeo aulas, enquanto os da EJA somente 14,3% utilizam o computador para fins
educacionais. Conclusão: Conclui-se que, a partir dos primeiros resultados, embora as
mídias estejam presentes no cotidiano de crianças, jovens e adultos, o seu uso para fins
educativos ocorre de maneira limitada. Portanto, deve-se ponderar para incluir as
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação  nesse contexto educacional.
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