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Considerações Iniciais
 A história da tecnologia se confunde com a história do 

homem;

 Impactos das novas tecnologias sobre o dia a dia das 

pessoas.



Problema Social



Justificativa



Justificativa

Não atendimento às Metas Prioritárias 
traçadas no Forum Mundial



Fundamentação Teórica

Tecnologia da educação  

 e   cibercultura

Pierre Levy e Ladislau Dowbor

Educação dentro de uma concepção 
dialógica

Paulo Freire   e    Vigotsky



Quais ações poderão ser implementadas pelos 
professores e equipe pedagógica para 
minimizar a exclusão digital apresentada pelos 
alunos das turmas do cursos Técnicos  
Integrado com o Ensino Médio para Jovens e 
Adultos – Proeja no IFES-Campus Vitória-
ES/Basil? 

Problema Científico



Objetivo Geral

Propor ações a serem implementadas pelos 

professores e equipe pedagógica que 

contribuam para minimizar a exclusão digital 

apresentada pelos alunos das turmas dos 

Cursos Técnicos Integrados com o Ensino 

Médio – Proeja no Ifes-Campus Vitória-ES/BR.



Objetivos Específicos
 Identificar o nível de conhecimento dos alunos 

para a utilização das ferramentas tecnológicas 
disponíveis no Ifes-Campus Vitória;

Detectar os tipos de ferramentas tecnológicas 
utilizadas por professores e alunos na sala de 
aula;

Selecionar os conhecimentos digitais 
necessários para a construção do programa de 
ações que promovam a inclusão digital desses 
alunos. 

Levantar programas e projetos de inclusão 
digital que a Instituição oferece aos seus alunos;



Hipótese

Acredita-se que a implementação de programas e 

projetos de ações inclusivas minimize a exclusão 

digital apresentada pelos alunos das turmas dos 

Cursos Técnicos Integrados com o Ensino Médio – 

Proeja no Ifes-Campus Vitória-ES/BR.



Metodologia
Natureza da pesquisa: quali-quantitativa;Natureza da pesquisa: quali-quantitativa;
Tipo da pesquisa quanto ao objeto:  descritiva Tipo da pesquisa quanto ao objeto:  descritiva 

(Gil, 2002);(Gil, 2002);
Tipo da pesquisa quanto aos procedimentos: Tipo da pesquisa quanto aos procedimentos: 

estudo de caso  -autor / (Trivinos, 1987);estudo de caso  -autor / (Trivinos, 1987);
Sujeitos: 80 alunos / 60 professores, 4 Sujeitos: 80 alunos / 60 professores, 4 

coordenadores e 1 pedagogo do Proeja.coordenadores e 1 pedagogo do Proeja.



Instrumentos da pesquisa
Questionário  e entrevista
Observação / práticas
Sujeitos: alunos e equipe 
gestora do Proeja  



Entrevista



Entrevista



Depoimento/ aluna
Deste momentos guardamos a fala de uma aluna 

quando informou sua percepção da questão da 
inclusão digital no IFES:: “ A escola tem tanto a 
oferecer mas por falta de uma política voltada 
para o nosso atendimento perdemos muito tempo 
procurando ajuda para realizar as atividades.” Ana 
Paula.



Referente ao artigo

 Quais as práticas pedagógicas e/ou 
metodológicas que podem propiciar  
melhorias nas relações de ensino-
aprendizagem desses alunos  no que 
diz respeito às ferramentas 
tecnológicas.



Práticas observadas
Aulas de informática básica
Aulas de Riscos Físicos
Aulas da disciplina 
Fundamentos 



Intervenção
Coordenadora do curso tec. Segurança / professoras 

de informática /laboratório para atender alunos com 
dificuldades.

Professoras de informática / mudam suas práticas.



Considerações Finais
A tecnologia digital vem para aperfeiçoar o acesso A tecnologia digital vem para aperfeiçoar o acesso 

do conhecimento tornando mais ágil o processo do conhecimento tornando mais ágil o processo 
de compreensão do letramento e de atividades de compreensão do letramento e de atividades 
cotidianas da vida escolar, como pesquisas, cotidianas da vida escolar, como pesquisas, 
apresentação de trabalhos, desenvolvimento de apresentação de trabalhos, desenvolvimento de 
atividades de forma geral. / internet.atividades de forma geral. / internet.

Proposta: Laboratório de informática educativa.Proposta: Laboratório de informática educativa.
Preparação dos prof./ uso das novas tecnologias.Preparação dos prof./ uso das novas tecnologias.
Disciplinas desenvolvidas com o uso das n.tec;Disciplinas desenvolvidas com o uso das n.tec;



Pierre Levy  
“ A cada minuto  que passa , novas pessoas 

utilizam internet , novos computadores  são 
interconectados, novas informações são 
introduzidas na rede. Quanto mais  o  
ciberespaço se amplia  mais esse se torna 
universal e menos o mundo formal se torna 
totalizável “ 
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Metodologia

Técnicas e Instrumentos
Observação direta dos sujeitos;
Questionário Misto;
Entrevista com perguntas abertas;
Encontros e seminários.
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