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Introdução: O Projeto Integrador, componente curricular nos cursos de graduação do
Unileste, integra todas as disciplinas do período em curso, propiciando ao graduando o
desenvolvimento de competências e habilidades para enfrentar problemas,
futuramente, em seu campo de atuação.  Dessa forma, alunas do 5º período do curso de
pedagogia, no 1º semestre de 2018, durante a realização do Projeto Integrador,
identificaram dificuldades de aprendizagens nas disciplinas de Língua Portuguesa,
Geografia e Ciências, de alunos de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental de escolas do
Vale do Aço. A partir das dificuldades, planejaram e aplicaram ambientes
informatizados de aprendizagem nas escolas. Objetivo: O referido projeto integrador
articulou-se com uma pesquisa fomentada pela FAPEMIG, ainda em desenvolvimento.
Visto que a base de dados gerados encontra-se em fase de análise, objetiva-se
apresentar resultados parciais referente à  formação dos professores regentes das
turmas dos 4º e 5º anos do ensino fundamental, envolvidas no projeto. Metodologia:
Participaram da pesquisa o total de oito (8) escolas das redes pública e privada,
situadas no Vale do Aço. Utilizou-se como instrumento um questionário online, para
coletar os dados dos professores, contendo vinte e cinco (25) questões, sendo dezessete
(17) objetivas e oito (8) dissertativas. As questões abordaram acerca do perfil do
professor - idade, sexo, formação-; do letramento digital - uso da internet, de
ferramentas e softwares/sites educativos, suas opiniões relacionadas ao impacto das
mídias em sala de aula bem como sobre o uso de recursos tecnológicos em sua prática
docente.
 Resultados: Os dados da pesquisa revelaram que 100% dos professores que
responderam o questionário são do sexo feminino, sendo que a maioria - 71,4% -  têm
de 43 a 48 anos de idade. Portanto, fica constatado que a maioria é considerada como
imigrante digital. A maioria dos professores - 57,1% - respondeu que seu tempo de
utilização diário da Internet varia de 1 a 2 horas para lazer, trabalho e pesquisas
acadêmicas, sendo que a opção trabalho foi a mais escolhida.
Os dados revelaram, também, que 66% dos professores têm conhecimentos básico
sobre os recursos para elaboração de textos e apresentação de slides; conhecimento
inicial sobre os recursos para produção de planilhas eletrônicas e, que um considerável
percentual de professores, desconhece softwares livres nativos do sistema Linux, tais
como JClic (88%), GCompris (66%) e HagáQuê (50%).
Os dados revelaram, ainda, que 50% dos professores não permitem que seus alunos
utilizem aparelhos de tecnologias digitais da informação e da comunicação na sala de
aula. E quando questionados sobre a opinião deles sobre a notícia “Câmara aprova
proibição de uso de celulares em sala de aula de escola municipais em Pouso Alegre” ,
todos concordaram com a proibição dos aparelhos em sala. Conclusão: O Projeto
Integrador propiciou às graduandas envolvidas no PI, o desenvolvimento de
competências e habilidades no campo da docência dos anos iniciais. Pôde-se vivenciar,
assim, atividades de planejamento, elaboração, aplicação e avaliação de ambientes de
aprendizagem informatizados e de atividades de pesquisa sobre o uso das mídias na
educação.
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