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Introdução: Este Projeto Integrador busca relatar a importância de uso de um ambiente
informatizado em uma escola, com o objetivo de integrar o aluno ao meio digital. O
produto deste projeto trata-se da construção do ambiente informatizado Webgincana,
envolvendo o conteúdo Região, da disciplina Geografia, com uso de mídias nas duas
dimensões a saber: objetos de estudo e ferramenta pedagógica. A pesquisa foi
desenvolvida no Centro Municipal de Educação Integrada (CMEI), situado no Centro
da cidade de Timóteo – MG, nas turmas de 4° e 5° ano da modalidade Educação de
Jovens e Adultos (EJA), com aproximadamente 40 alunos matriculados. Objetivo:
Identificar demandas relativas ao processo de aprendizagem no ensino de Geografia no
4º e 5º ano do Ensino Fundamental; planejar as atividades de acordo com as demandas
e problemas constatados na escola; construir atividades em ambientes informatizados
de aprendizagem e aplicar as atividades planejadas na escola envolvida no PI. 
Metodologia: A proposta foi realizada a partir de observações e uma conversa com a
equipe pedagógica, para conhecer as demandas pedagógicas que seriam alcançadas
através do projeto. Chegamos à conclusão que, deveríamos trabalhar a Geografia com
o conteúdo regiões, pois seria algo que além de agregar de forma pedagógica,
acresceria um enorme valor social, além de desenvolverem capacidades que antes do
projeto eram pouco estimuladas. Construímos um questionário inicial com perguntas
pessoais, com intuito de sondar os conhecimentos prévios dos alunos, em seguida,
formulamos questões a respeito do tema, que auxiliaram no reconhecimento e
diferenciação das regiões através das características marcantes. Resultados: A
Webgincana teve caráter formativo, buscando aprimorar e desenvolver as dificuldades
que os alunos possuíam. Com isso, auxiliamos os (as) alunos (as) durante toda
atividade, pois eles (as) tiveram muitas dificuldades durante a aplicação, como mexer
no mouse, digitar no teclado, reconhecer as regiões, diferenciar estado, região e cidade,
reconhecer em qual estado estão localizados, dentre outros. O resultado de algumas
questões fechadas teve bom empenho, porém as discursivas possuíam erros
ortográficos devido ao nível de escrita que os (as) alunos (as) em geral se
encontravam. Ao final da Webgincana, pôde-se perceber que os (as) alunos (as) se
sentiram satisfeitos (as) e gratos (as) por terem se empenhado e, também, por terem
manuseado o computador pela primeira vez. Essa aplicação possibilitou a inclusão
digital, como, também, à inclusão social.  Conclusão: Percebemos que a inclusão
digital, possibilita a formação de pessoas críticas e autônomas. Dessa forma, conclui-se
que a tecnologia quando usada como ferramenta pedagógica permite engajamento e
interesse maior dos (as) alunos (as) e interação entre os (as) alunos (as)/alunos (as) e
alunos (as)/professor.
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