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A proposta pedagógica orientadora da produção é a inclusão digital como meio de expressão de
linguagens, através da adequada utilização de recursos digitais e da internet para uma produção
visual e textual.

Período de desenvolvimento da atividade: 
Setembro, Outubro e Novembro de 2014 (Projeto ainda não concluído)

Objetivos propostos 
 
- Interpretar vídeo apresentado como detonador do processo, nas aulas de Português.
- Criar, utilizando recursos de editor de texto, produções textuais reflexivas e sensíveis a respeito
do tema proposto.
-  Através da pesquisa na internet, ilustrar, com imagens buscadas no Google, as suas produções
textuais.
 - Apresentar o resultado de pesquisa usando recursos digitais.

Durante o processo,  observei  a demanda em conhecer aspectos básicos do uso de recursos
digitais. 

Desenvolveram-se  habilidades de  interpretação  e  construção textual,  mas também utilização
mais adequada do editor de texto, pesquisa objetiva no Google, armazenamento de dados em
pastas  pessoais,  início  do  contato  com  editor  de  vídeo,  já  que  esta  etapa  foi  iniciada
recentemente.

Meu objetivo em apresentar este trabalho é, principalmente, dar continuidade a este processo ao
compartilhar com os alunos a apresentação do que criaram até agora, para que sintam prazer em
usar estas ferramentas digitais em outros projetos que venham a desenvolver, de forma ainda
mais aprofundada e criativa.
 
Conteúdos específicos para Inclusão Digital: 

- Uso qualificado de recursos como editor de texto e de vídeo.
- Pesquisa objetiva na internet.
- Organização de dados, através de criação de pastas e arquivos pessoais.

Desenvolvimento da atividade:

- Projeção no espaço do Laboratório de Informática, do vídeo “Não Espere”. 
- Aula expositiva e debate sobre conteúdo, dirigidos pela professora Luciane, orientando os alunos
sobre o trabalho no editor de texto dos computadores do LI e pesquisa de imagens para associá-
las às suas criações.



- No decorrer do trabalho, os alunos demonstraram dificuldade em organizar pastas pessoais com
seus textos e imagens, no que os orientei individualmente.
- Alunos criaram associações entre suas frases e imagens.
-  Iniciamos a montagem de um vídeo no Movie  Maker,  com todas as imagens e textos  que
guardaram em suas pastas.
- A música foi aprovada pelos alunos por votação, sendo a eleita a trilha sonora atual.
- Incluindo no processo o aluno (monitor) do turno da tarde, finalizamos o trabalho iniciado pelos
alunos. 
-  Na  tarde de 20/10 -  apresentação  do resultado  ainda  não concluído aos  alunos,  para  sua
aprovação e sugestões.

Recursos de apoio: 

- Vídeo “Não Espere” https://www.youtube.com/watch?v=te5tSv2Ne7E
- Equipamentos do Laboratório de Informática: PCs, Data Show e tela para projeção.
- Editor de texto Libre Office Writter, editor de vídeos Movie Maker, pesquisa na Internet.

Estratégias de acompanhamento:

- Observar e atender dúvidas dos alunos, incentivando-os a utilizarem recursos digitais disponíveis
para  tornar  mais  prazerosa  sua incursão  pela  expressão  de  sentimentos,  não  só através  da
linguagem escrita, mas usando outras linguagens possibilitadas pelos recursos tecnológicos. 

Considerações sobre a proposta:

Muito gratificante o quanto os alunos estão explorando as possibilidades digitais  para criar  e
apresentar seu trabalho escolar diário. Para muitos, estes recursos não eram nem cogitados e,
atualmente, organizam-se e exploram novas possibilidades.
No decorrer do processo, espera-se que criem vídeos, Stop Motions e utlizem diferentes recursos
digitais  para criarem e desenvolverem seus conteúdos acadêmicos.

Nome completo, idade e turma de todos os alunos envolvidos:
C13
Adriano Silva de Arruda – 13 anos
Augusto Nunes Fick – 13 anos
Eliã Flores Pinheiro – 14  anos
Jailson Armando Ramos Lopes – 13 anos
Ketlin Thalia Brum Cavalheiro – 13 anos
Ketly Tatiele Valença Dijon – 15 anos
Graziela Andrade Dornelles – 17 anos
Lidiane dos Santos Rodrigues – 14 anos
Luis Felipe Oliveira Machado – 14 anos
Yan Rosa Rodrigues – 13 anos

C14
Anna Thereza Vargas Graciliano – 13 anos
Bruno Fernando de Vargas Vidal – 14 anos
Evellin Christine Souza de Moura – 12 anos
Jaderson Airton Oliveira de Freitas – 14 anos
Joshua dos Santos Strauss – 14 anos
Kamila reze Lucas– 14 anos
Guilherme da Conceição – 13 anos
Gustavo da Conceição – 13 anos
Héllen Moreira da Rosa – 12 anos
Israel Antônio Santos – 13 anos
Matheus da Silva – 13 anos
Paola Francine Pereira Machado – 15 anos

https://www.youtube.com/watch?v=te5tSv2Ne7E


Rafaela Brasilia Nolasco – 13 anos
Stefani Alves Vilanova – 14 anos

C33

Luis Felipe Souza Leal – 16 anos (monitor LI)


