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Este trabalho é parte de um projeto de ensino mediado por computador, coordenado3 pelo 
Laboratório de Psicologia e Informática da Universidade Federal de Juiz de Fora , no primeiro semestre 
de 2000. Serão apresentadas : as  estratégias de realização do trabalho na Escola  Municipal Jesus de 
Oliveira,   a análise da avaliação realizada pelos alunos   e as conseqüências   pedagógicas a partir do uso 
da informática educativa. 
 

1- Ensino colaborativo através de computadores 
 
As concepções  sobre o uso do computador na escola  já não se referem  à sua importância mas  

ao seu uso , por especialistas em educação informatizada. Segundo   Milhomem, (1998)  a  escola 
precisará abrir espaço ao computador nas atividades docentes , “não porque seja novidade, esteja na 
moda, desperte a  atenção e o  interesse e motive para a aprendizagem”. Isto será necessário  segundo o 
autor, porque os computadores estão presentes nos carros, nos eletrodomésticos, nas agências e caixas 
bancárias e é  inconcebível que estas tecnologias não estejam disponíveis na escola. 

 Freire (1993),  considera que é preciso que o computador chegue à escola pública, ”senão as 
diferenças sociais vão se aprofundar.”  Compartilhando esta opinião, Rabelo ( 1993) afirma que  o 
“conhecimento e  a utilização dos computadores e da informática em geral  poderão ser a chave da 
sobrevivência”.  

Em relação ao uso da internet , Graus ( 1999) considera  que seu uso  influenciará a sociedade 
em que vivemos e as escolas não mais poderão   ignorá-la , o que  proporcionará aos estudantes : a 
oportunidade de eliminar o analfabetismo  tecnológico  numa sociedade em que cada vez mais exige este 
tipo de  formação, a troca de informações com outras culturas e  a oportunidade de utilizar materiais 
autênticos na aprendizagem . A troca de informações através  da internet, segundo Levy (1997) permite 
não só a pesquisa, mas também a comunicação entre indivíduos e grupos, localmente ou a distância, via 
e-mails ou grupos de discussão,  possibilitando   a comunicação entre os próprios alunos ou entre os 
alunos e o professor.   Gaer (1999) apresenta razões para que os alunos usem a internet: pela motivação 
que uso desta ferramenta traz para as aulas, pela possibilidade de se acomodar diferentes estilos de 
aprendizagem, e pela possibilidade de se trabalhar com projetos autênticos de uso da escrita, isto é, 
escrever  para alguém realmente ler. Além destas vantagens  no aprendizado   Egbert   (1999 ) considera 
ainda, como fator importante  no ensino  mediado por computador,  a  oportunidade de interação   entre o 
grupo  participante, o que sem  dúvida contribui para  um  aprendizado efetivo. Classificando os 
diferentes tipos de interação no ensino a distância, Moore (1995) distingue três tipos que considera 
essenciais: a interação entre o aprendiz  e o assunto , objeto de estudo; a interação entre o aprendiz e o 
instrutor,   e a interação  aprendiz/aprendiz. Considerando esta classificação, o ensino mediado por 
computador, que tenha por objetivo alcançar bons resultados, deve contar com a participação do 
professor, com o conhecimento prévio do aluno sobre o assunto a ser  estudado e com a  discussão entre 
os alunos sobre o tema em questão. A  partir desta perspectiva de aprendizagem  no ensino a distância, 
Cole and Griffin (1987) definem o ensino colaborativo propondo a metáfora   “computador  como 
mediador” na qual  os computadores não substituem pessoas , mas reorganizam  interações entre pessoas . 
De acordo com os autores, este tipo de ensino viabiliza uma forma de aprendizado no qual  os estudantes 
interagem, esclarecem, comparam interpretações e trabalham de forma colaborativa com o professor e os 
colegas de turma. Em consequência, segundo Kern (1996), acontece a mudança no papel do professor que 
deixa de ser o instrutor ,  para ser   um participante  que proporciona aos alunos subsídios ao aprendizado, 
através  de sua experiência. Esta mudança de papéis também é preconizada pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais , diretrizes do Ministério da Educação e Cultura que tem por objetivo fornecer subsídios 
didáticos-pedagógicos ao ensino médio e fundamental. 
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Além dos subsídios,  os Parâmetros Curriculares Nacionais, propõem como diretrizes de ensino, 
além dos conteúdos classificados como tradicionais com abordagens renovadas, como a língua 
portuguesa, a geografia , a história, etc,  novos conteúdos , agrupados como Temas Transversais, reunidos 
em cinco grandes grupos: Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde e Orientação Sexual.  Entre 
os objetivos dos Temas Transversais encontra-se a necessidade de atualizar os conteúdos 
tradicionalmente desenvolvidos na escola,  de modo a possibilitar a formação de um estudante mais 
consciente  de sua realidade. A proposta de trabalho do  projeto  A escola e o Meio ambiente: um projeto 
de ensino mediado por computador, coordenado pelo Laboratório de Psicologia e Informática da UFJF e 
oferecido às escolas, no qual  os  alunos  discutiriam  temas relacionados à educação ambiental através de 
e-mails e uma página na WEB, proporcionou a  oportunidade do trabalho com os Temas Tranversais de 
acordo com  as teorias acima apresentadas e com os objetivos previstos para  o desenvolvimento  dos 
conteúdos  propostos  pelo MEC. 

A metodologia de desenvolvimento do trabalho na escola é explicitada  a seguir. 
 
2- A metodologia 
 
  A partir do convite  encaminhado à escola,  seis professores interessaram-se  pela participação  

no projeto. Portanto, o trabalho foi desenvolvido com seis turmas, 1 de 4ª série e 5 turmas de 3ª série,  
com 30 alunos cada, perfazendo um total de  180 participantes. Para o melhor desenvolvimento  das 
atividades, o projeto  apresentou  as seguintes etapas: 

 
A- Conhecimentos prévios a alunos e professoras. 
Como  apenas uma professora participante já  possuía experiências de uso da internet, foi 

necessário informar a professoras e alunos como seria o desenvolvimento do projeto. Além disto, foi 
necessário ainda, informações sobre  a WEB e o uso do  e-mail. 

Inicialmente,  os conhecimentos necessários foram apresentados em aulas, para cada turma, 
quando as  informações sobre os objetivos do trabalho, sobre o que  era a web, a internet , o seu histórico, 
e funcionamento  foram  amplamente discutidos pelos participantes. Para isto, foram utilizados mapas, 
globos, revistas especializadas, cópias impressas de páginas da WEB, e informações sobre os diferentes 
assuntos apresentados na internet. Esclareceu-se ainda, as possibilidades de acesso de uma página em 
qualquer lugar do mundo. Alguns alunos demonstraram já  possuir conhecimentos veiculados pela mídia, 
pois perguntaram o que significava WWW, que  viam na televisão. 

Em relação ao uso do e-mail, os alunos  demonstraram conhecer apenas o @ , também veiculado 
pela mídia televisa , mas desconheciam os significados implícitos num endereço eletrônico e as normas 
para seu uso. Para esclarecimento de  alunos e professores foram levados para a sala de aula,  cópias 
impressas de e-mails, incluindo a inscrição das turmas no projeto e cada item dos documentos, como 
subject,date,from, to, reference,  foram devidamente estudadas.  Foram apresentadas ainda, as normas de 
etiqueta  utilizadas na comunicação por  e-mail, o tipo de comunicação coloquial utilizado e as formas de 
interação  gráfica, como o uso de negritos, itálicos, e sublinhados. Esta etapa foi desenvolvida durante 15 
dias e ao final , foi possível iniciar o trabalho . 

           B-  Numa segunda etapa , os alunos forma divididos em grupos, de 5 a 6 participantes, 
perfazendo um total de 31 grupos, com o  objetivo de proporcionar a interação entre os alunos nas 
discussões sobre o meio ambiente. Os grupos formados,  de acordo com a preferência dos alunos, foram 
mantidos com os mesmos participantes, até o final do projeto, como forma de se obter subsídios para a 
avaliação do desempenho.  

Os textos para discussão,  enviados por e-mail, pela coordenação do projeto, eram copiados  e 
apresentados aos alunos, que  discutiam o tema nos grupos e registravam suas respostas. As respostas dos 
alunos eram corrigidas pelas professoras e  enviadas por e-mail, num computador fora da escola, já que  a 
instituição não dispõe de um laboratório de informática. Os textos dos alunos eram disponibilizadas numa 
página na WEB(anexo1), pelo Laboratório de Psicologia  da UFJF.4 

     C- Na terceira etapa do trabalho, as respostas das discussões apresentadas na WEB, tanto dos 
alunos , como das demais escolas participantes, foram  impressas  e   utilizadas como material de leitura. 

O trabalho foi desenvolvido durante  7 semanas , com 7 temas  diferenciados, relacionados ao 
meio ambiente : Noções de ecologia, As leis e o meio ambiente, A agenda 21, O solo em que pisamos, 
Terra   : planeta água, A poluição do ar, O lixo e a reciclagem. Ao final , os alunos participaram ,nos 
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mesmos  grupos iniciais  , de uma avaliação referente ao desenvolvimento do projeto , cujos dados são 
abaixo apresentados. 

 
 
3- A  análise dos dados 
    Os dados relativos ao desenvolvimento do projeto foram obtidos através de um questionário 

distribuído aos alunos ( anexo2 ) . Os mesmos grupos formados no início do trabalho. O questionário  
apresentou, numa 1ª parte, questões referentes à importância de cada tema, as ações que os alunos 
desenvolveram  em relação ao meio ambiente a partir do estudo de cada um deles, os temas que mais 
gostaram  e se gostariam de discutir outras questões ambientais . 

Na 2ª parte do questionário os alunos responderam questões relacionadas ao trabalho em grupo, 
ao uso da internet, às estratégias utilizadas  para responder às questões propostas para discussão,  
opinaram sobre a  divulgação do trabalho pela internet, sobre  o uso de computadores na escola e   
apresentarem sugestões de novos temas para discussão . 

 
 
4- Os resultados 
As respostas à  primeira parte do questionário demonstraram que todos os alunos consideraram  

muito importante a discussão dos temas relacionados ao meio ambiente.  
Em relação ao conhecimento  dos temas apresentados, o  item sobre  a discussão da  Agenda 

21,revelou que  77% dos grupos,  desconhecia o assunto e o mesmo índice foi apresentado  para a 
necessidade da escola criar a agenda 21 local e para a importância da discussão sobre o assunto.  

Algumas ações  questionadas aos  participantes , a partir do estudo dos temas ,tais como: “O que 
você faria se presenciasse um crime contra o meio ambiente?” apresentou respostas  do tipo : “Nós 
chamaríamos a polícia florestal” . “Nós não concordaríamos. Nós chamávamos a polícia florestal’, 
“O  denunciaria.”   

Na escolha do tema que   mais gostaram de discutir,  a preferência foi pelo   tema “O lixo e a 
reciclagem” , com  71%  das respostas. Em relação  à  aplicação dos conhecimentos adquiridos  sobre o 
meio ambiente a partir do projeto, 96,7% dos grupos considera  que pode “ensinar a outras pessoas 
como melhorar as condições do planeta.” E  90% considerou que gostaria de discutir outras questões 
ambientais. 

A segunda fase da coleta dos dados apresentou os seguintes resultados:  
 
a- Sobre a   discussão do trabalho em grupo: 
96,7%  dos grupos consideraram que discutir os temas em grupo foi muito legal e  algumas 

razões apresentadas demonstraram as causas desta opção: “ Porque em grupo podemos discutir mais,”, 
“Porque aprendemos com os colegas,”, “Porque nós podemos trocar idéias mais legais”, “Porque 
discutindo junto aprendemos mais”, “Porque é muito importante trocar idéias”, “Porque assim as 
pessoas dão opinião”.  
         Em relação às estratégias de escrita os alunos responderam à questão abaixo e os resultados 
demonstraram que: 
    “Ao escrever suas respostas e saber que o mundo inteiro poderia ler pela Internet, você: (Marque mais 
de uma opção se achar necessário) 

Opções % 
se preocupou em  responder exatamente o 

que estava perguntando 
87% 

não se preocupou e escreveu de qualquer 
jeito 

3,2% 

se preocupou em escrever sem erros 87% 
não se preocupou com os erros 3,2% 

pediu ajuda aos colegas e à professora 90,3% 
não precisou de ajuda 9,6% 

 
Estes dados revelaram  a prioridade que os alunos deram ao item relativo à colaboração  com a 
professora e os colegas (90,3%) além     da  preocupação em apresentar respostas adequadas.  
        Sobre a divulgação   do trabalho pela internet, alguns exemplos demonstram a   opinião dos 
alunos: 
‘Achamos muito importante porque várias pessoas leram nossas respostas’, “É bom porque  a 

gente está aprendendo  e ensina para outras pessoas”, “Eu achei bom porque nós podemos deixar 
nossas respostas na Internet”, “Seria mais legal se tivéssemos utilizado o computador”. 



 

 
Sobre a participação em outros trabalhos pela Internet, as crianças optaram em  100% , pela resposta 

SIM  e apresentaram sugestões de outros temas que gostariam de discutir, tais como : Corpo Humano,  
Educação Sexual, Drogas, Combate à violência, Pré-história, Dinossauros, Escolas, Mundo  e 
Animais, além de  Aprender mais sobre meio Ambiente” 

Na resposta à questão: “Você acha que a escola  precisa de computadores para desenvolver trabalhos 
como este que  você participou? Por que?”, destacamos algumas respostas: 

“Sim porque este trabalho é muito importante para nós” 
“Sim, porque nós não precisamos escrever coisa para a Tia Fátima por no computador.” 
“Sim , porque a gente pode passar pessoalmente as informações”. 
“Sim, porque sem o computador nós só imaginamos como é feito o trabalho e nos queremos ver.” 
 
 
 
5- A   análise dos resultados: 
O s dados acima apresentados permitiram  as seguintes análises: 

A discussão  dos temas, reconhecida pelos alunos como muito importante, demonstra que o assunto 
escolhido foi adequado  à discussão com alunos de ensino fundamental ; 
A importância de conhecer assuntos novos , como a Agenda 21, no qual 77% dos alunos afirmaram  que 
desconheciam o assunto, comprova que este tipo de aprendizagem proporciona a aquisição de  novos 
conhecimentos; 
As ações desenvolvidas pelos participantes  do projeto  a partir dos conhecimentos adquiridos, como em : 
“Nós chamavamos a polícia florestal”, demostraram  o desenvolvimento de responsabilidades em relação 
ao meio ambiente; 
A discussão do trabalho em grupo, considerada como muito legal, por 96,7% dos participantes, 
comprova as teorias de Gaer (op.cit), sobre a troca de informações entre próprios alunos; 
Em  relação  às  estratégias de escrita , em que 87% dos alunos  considerou a preocupação em responder 
exatamente o que estava perguntado e  em escrever sem erros,   demonstra  que  a internet realmente 
proporciona o uso de projetos autênticos  de uso da escrita, como teorizado por  Gaer (op.cit), já que a 
preocupação  dos alunos estava relacionada ao fato de que outras pessoas leriam seus textos. 
A interação entre o professor / aluno e aluno /aluno é demonstrada por 90% dos participantes ao 
definirem que pediram ajuda aos colegas e à professora,  para redigirem de forma adequada os seus 
textos. Estas estratégias confirmam  dois tipos de interação no ensino  a distância  previsto por Moore 
(op.cit), a interação entre o aprendiz e o instrutor, e entre o aprendiz/aprendiz. 
Os temas apresentados como propostas para  futuras discussões demonstraram a interação do aluno com 
conhecimentos  relacionados às suas experiências, como drogas, violência, corpo humano e educação 
sexual, mas também demonstraram curiosidade em aprender temas normalmente não trabalhados no 
ensino fundamental com Pré-história e Dinossauros, o que confirma  a expectativa dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, quanto à necessidade de se ampliar o universo de informação sobre diferentes 
assuntos, a partir  da expectativa dos alunos. 
Em relação à necessidade do uso de computadores  na escola, as respostas apresentadas demonstraram a 
importância que os alunos atribuem ao uso do computador na aprendizagem, como em “Sim porque este 
trabalho é muito importante para nós” e revelaram ainda,  a necessidade de vivenciar  a experiência de 
participar de maneira efetiva no trabalho , que podem ser destacadas através da resposta :...porque sem o 
computador nós só imaginamos como é feito o trabalho e nós queremos ver.” 
 
 
 

6- Conclusões: 
 A análise dos dados permitiu as seguintes conclusões: 
A discussão de temas interessantes via internet motiva a participação dos alunos, mesmo que  a 

escola não possua um laboratório de informática, se os conhecimentos prévios sobre o  uso da internet e 
de seus recursos foram apresentados a eles.  A interação aluno/aluno/ e professor/ aluno contribui para 
que a escrita disponibilizada na internet , propicie situações reais de seu uso  na escola: não se escreve 
apenas para que o professor corrija e dê notas, mas escreve-se para que outros leiam. As discussões em 
grupo , demonstram a importância da interação aluno/aluno,  e  contribuem ainda, para a  preparação do 
aluno  na vida fora da escola, nos futuros ambientes de trabalho , onde  atualmente, o desempenho 
individualizado é substituído pelo entrelaçamento  do desempenho de várias pessoas. Além disto, este 
projeto  permitiu demonstrar que projetos  de informática educativa  devem apresentar objetivos reais do 
uso do computador , que priorizem a real interação entre os sujeitos , preparando-os para vida  fora da 



 

escola e  principalmente,  que ampliem  o conhecimento escolar de forma contextualizada, através de 
trabalhos  com  problemas da realidade e interesse dos alunos. 

 
7- As conseqüências  do  projeto 
 
A repercussão na mídia local , com reportagens em sites da cidade e  entrevistas das crianças   à 

televisão , divulgaram o  trabalho nos meios educacionais demonstrando a importância que a informática 
com enfoque educativo tem nos dias atuais. A troca de  e-mails , entre as turmas participantes e as pessoas 
que visitaram o site do projeto , contribuiu  para a  prática real do uso da leitura e da escrita. 

Além disto, o trabalho, apresentado  em congressos 5 com enfoque na informática educativa ou no 
uso da linguagem como prática social ,  tem sido considerado como pioneiro no trabalho com crianças e, 
até mesmo, utilizado  como modelo para implantação de projetos com o uso do e-mail e da web, em 
diferentes partes do país. Isto tem  gerado, ainda,   debates em listas de discussão sobre informática 
educativa   na internet. 

Uma outra conseqüência deste trabalho foi a realização de um curso multimídia para os professores 
da escola6, objetivando o uso   da produção de programas de informática, específicos para o trabalho com 
diferentes conteúdos (anexo 3) Como a escola não possui laboratório de informática, o trabalho vem 
sendo realizado de forma individual , com um aluno por vez, pela coordenadora da escola. Por esta razão, 
o trabalho vem sendo priorizado aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, em diferentes 
conteúdos , principalmente aqueles  em período de alfabetização.   
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Anexo 1 –  
 
Detalhe da página na web, com respostas dos alunos 
 
http://www.geocities.com/labpsi/apr_t1.htm 
 
 

Tema para discussão: noções de ecologia  
              A preocupação com o meio ambiente vem crescendo em todo o mundo nos últimos anos. A 
ciência que estuda as questões relacionadas com o meio ambiente é a ecologia. Ela ajuda a compreender a 
necessidade de se preservar o meio ambiente. Todos sabemos que o meio ambiente é tudo aquilo que nos 
cerca: os elementos naturais (as pessoas, os bichos, as plantas, a água , o solo, o ar etc) e as coisas feitas 
pelo ser humano (casas, ruas, cidades, carros etc.).  
             Na natureza os elementos precisam estar numa relação equilibrada para garantir nossa própria 
sobrevivência. O aumento populacional, a industrialização e o crescimento desordenado e sem 
planejamento das cidades podem causar graves problemas ao meio ambiente, comprometendo o futuro do 
nosso planeta.  
             Agora está na hora de fazermos algo para mudar esta realidade.  
 

De acordo com as informações do texto responda: 
Tema 1: Noções de Ecologia  

Questão 1: Você acha importante estudar ecologia? Por quê?  
Questão 2: Você conhece algum ambiente que foi destruído ou aperfeiçoado pela ação do homem? 
Como isso ocorreu ? 
 
 

 
http://www.geocities.com/labpsi/apr_rjo.htm 

 
Respostas apresentadas pelas turmas da Escola Municipal Jesus de Oliveira  

 
 

Questão 1:  

Grupo 1: Danilo, Leandro F., Leandro S., Israel , Wilson  

• Sim. Porque devemos preservar a natureza para que ela não se acabe e porque sem a 
natureza nós não estaríamos vivos. Porque é dela que vem o fruto, a água e o nosso ar 
puro.  

Grupo 2: Aline,Thiago , Robiane e Wallace  

• Sim . Porque podemos aprender mais a preservar o meio ambiente e podemos ensinar 
ao próximo.E também ajudar as pessoas a preservar a natureza para que no futuro 
tenhamos um mundo melhor.  

Grupo 3: Amanda, Rita, Letícia e Mariléia  

• Sim, porque é importante estudar sobre o meio ambiente para cuidar da nossa 
sobrevivência, pois sem as árvores não podemos respirar.  

Grupo 4: Samara, Dayana e Tiago L.S.  

• Sim, porque faz bem para as pessoas e para a natureza.  

Grupo 5: Wanderson Brunel.Pedro Paulo, Luciano e Ricardo Oliveira  



 

• Sim, porque a ecologia ajuda-nos a aprender sobre a natureza e conservá-la, para que no 
presente e no futuro, nós e nossos filhos tenhamos qualidade de vida melhor.  

 
Questão 2  

Grupo 1: Danilo, Leandro F., Leandro S., Israel , Wilson  

• Sim, o Córrego dos Pintos, que é localizado em Juiz de Fora, no Bairro Ipiranga e foi 
destruído pelos homens.Conhecemos também um ambiente que foi aperfeiçoado pela 
ação do homen: era um terreno baldio, era tão sujo que não tinha plantações por causa 
da sujeira.Até que o pai do meu colega limpou o terreno e plantou árvores.Lá também 
tem um córrego e a beira dele era cheia de mato e o pai do meu colega capinou.  

Grupo 2: Aline,Thiago, Robiane e Wallace  

• Sim, conhecemos rios que as pessoas não sabem preservar e jogaram lixo, sacolas, 
papelão, roupas, sapatos, etc. Depois os homens tiraram os entulhos e ficou mais ou 
menos limpo.  

Grupo 3: Amanda, Rita, Letícia e Mariléia  

• Eu vi o meu tio cortando a árvore, só que ela cresceu de novo.  

Grupo 4: Samara,Dayana e Tiago L.S.  

• Sim , o Rio Paraibuna, porque nós destruímos o Paraibuna.  

Grupo 5: Wanderson Brunel.Pedro Paulo, Luciano e Ricardo Oliveira  

• O Rio Paraibuna. Os moradores da cidade jogaram lixo e poluiram o rio.  

 
3a. série - Turma II  

Questão 1  

Grupo 1: Tomás, Johantan,Diego,Fernanda, Jéssika e Daiane  

• Sim, porque a ecologia ajuda a manter a natureza do jeito que ela sempre foi, ajuda a 
presevar o meio ambiente e a nos ensinar muita coisa  

Grupo 2: Taís, Walesca, Sulamita, Ismael e Geovane  

• Sim é muito importante para a natureza e ajuda a aprender a necessidade de preservar o 
meio ambiente.  

Grupo 3: Kelly, Carina,Rafael, Thiago e Dario  

• Porque nós aprendemos a manter o meio ambiente vivo  

Grupo 4: Camila,Guiliane, Reigiane, Rafael e Leandro  

• Para nós a ecologia é muito importante para compreender e preservar o meio ambiente.  

 
Questão 2  

Grupo 1: Tomás , Johantan,Diego,Fernanda, Jéssika e Daiane  

• Um senhor capinou e retirou todo o mato lá de perto ond eu moro. Eu também conheço 
um terreno que era cheio de lixo e o dono dele limpou todinho e plantou árvores e 
flores.  

Grupo 2: Taís, Walesca, Sulamita, Ismael e Geovane  

• Sim , conheço lugares que foram destruídos e o mato queimado e também conheço 
lugar lugares com flores  

Grupo 3: Kelly, Carina,Rafael, Thiago e Dario  

• Conheço. Em Ubá , na fazenda do meu tio, os caçadores destruíram a mata  

Grupo 4: Camila,Guiliane, Reigiane, Rafael e Leandro  



 

• Sim, um terreno que um homem estava queimando árvores, porque dava muitas cobras 
e aranhas.  

 
3a. série - Turma III  

Questão 1  

Grupo 1:Diego Souza, Cláudia, Rafael,Danilo e Priscila  

• Sim, porque através da ecologia nós aprendemos a cuidar do meio ambiente.  

Grupo 2:Carina, Karla, Gracielle, Jessica e Diego  

• Sim, porque ficamos mais por dentro do assunto e asim podemos melhorara o ambiente 
em que vivemos.  

Grupo 3:Douglas, Herbert, Bráulio, Victor e Luiz  

• Sim, porque através da ecologia podemos aprender mais sobre a natureza e ficamos 
bem imformados sobre o ambiente em que vivemos e isso é importante para nós.  

Grupo 4: Lucilene, Edna, Josemara, Lucélia e Larissa  

• Sim, porque nós aprendemos mais sobre a natureza e também aprendemos a não 
devastar a natureza e assim podemos construir um mundo melhor.  

 
Questão 2  

Grupo 1: Diego Souza, Cláudia, Rafael, Danilo e Priscila  

• Sim, lá perto da minha casa um homem colocou fogo no bambuzal. Quando o fogo 
alastrou queimou a casa de uma moça.  

Grupo 2: Carina, Karla, Gracielle, Jessica e Diego  

• Perto da minha casa havia um lugar com 10 árvores e um homem cortou todas elas  

Grupo 3: Douglas, Herbert, Bráulio, Victor e Luiz  

• Eu conheci um lugar que era muito bonito, tinha muitas árvores e rio. Depois que o 
dono vendeu o lote, cortaram as árvores e sujaram o rio.  

Grupo 4: Lucilene, Edna, Josemara, Lucélia e Larissa  

• Num lugar à direita da casa da minha avó, chegaram uns homens, cortaram tudo, 
colocaram portão e pintaram. E hoje é um depósito da Supergasbrás.  

 
3a. série - Turma IV  

Questão 1  

Grupo 1:Camila, Cristiano, Soraya,Rafael e Caroline  

• Sim, porque a ecologia é importante para as pessoas e para a natureza  

Grupo 2:Ana Beatriz,Weister, Taires e Cristiano Mendes  

• Sim, porque é importante para o meio ambiente.  

Grupo 3: Andreia, Eduardo, Dângelo, Robson, Itailon, Patrício  

• Porque estudar a ecologia é bom para as pessoa e para o meio ambiente  

Grupo 4: Inaiara, Daiane, Aislan e Bruno  

• Sim, porque a ecologia ensina a todos  a cuidar do meio ambiente  

 
Questão 2  

Grupo 1:Camila Cristiano,Soraya,Rafael e Caroline  

• Conhecemos: córregos e áreas queimadas  

Grupo 2:Ana Beatriz,Weister, Taires e Cristiano Mendes  



 

• Sim, conhecemos casos de homens que ao invés de matar ajudaram os animais a 
sobreviver.  

Grupo 3:Andreia, Eduardo,Dângelo, Robson,Itailon, Patrício  

• O Rio Paraibuna, onde as pessoas jogaram lixo  

Grupo 4: Inaiara, Daiane, Aislan e Bruno  

• Sim. Eu vi de perto um homem queimando as árvores, plantas e matando animais e 
disse para ele que não destruísse a natureza.  

 
3a. série - Turma V  

Questão 1  

Grupo 1: Ludian, Rafael, Vanessa, Daniel e Welerson  

• É importante estudar a ecologia para saber mais sobre elea, conhecer mais para saber 
proteger a natureza.  

Grupo 2: Fabiana, Felipe Fabianna e Karollyny  

• Porque através da ecologia a gente aprende coisas importantes sobre o meio ambiente.  

Grupo 3:Angelina, Priscila, Suelen, Evelini e Kelvin  

• Sim, porque ela ajuda a compreender a necessidade de se preservar o meio ambiente e 
nós todos sabemos que o meio ambiente é tudo.  

Grupo 4: Andressa, Daniela, Danubis e Geysiellen  

• Sim, porque assim a gente aprende mais e aprende a cuidar mais da natureza.  

Grupo 5: Geovana, Crystim, Leonardo, Robson e Washington  

• Sim. Porque com a ecologia aprendemos a preservar o meio ambiente  

Questão 2  

Grupo 1: Ludian, Rafael, Vanessa, Daniel e Welerson  

• Sim, o jardim que um pintor francês Claude Monet construiu  

Grupo 2: Fabiana, Felipe Fabianna e Karollyny  

• Sim. A destruição do córrego do Bairro Ipiranga  

Grupo 3:Angelina, Priscila, Suelen, Evelini e Kelvin  

• Sim, o jardim de Claude Monet  

Grupo 4: Andressa, Daniela, Danubis e Geysiellen  

• Sim, o jardim que o pintor francês Claude Monet construiu.  

Grupo 5: Geovana, Crystim, Leonardo, Robson e Washington  

• Sim,um córrego que foi destruído pelo homem e o jardim que Claude Monet construiu 
em Paris.  

 
4a. série  

Questão 1  

Grupo 1:Bárbara, Leonardo, Deisiane, Jennifer e Katyuscia  

• Sim, pois é sempre bom aprender mais coisas sobre ecologia, porque ela é muito 
importante  

Grupo 2: Rafael Oliveira, Leuroy, Luiz Felipe e Lucas.  

• Sim, para nós conhecermos mais a natureza e preservá-la.  

Grupo 3: Daiana, Débora, Alessandra, Adriana e Andressa  

• Sim , porque faz parte da nossa vida.  



 

Grupo 4: Arthur, Carlos, Hugo e Raphael  

• Sim, porque nós aprendemos a ter amor pela natureza e aprendemos a cuidar dela  

Grupo 5 :Andressa, Luciana, Hellen, Pábloa e Tainara  

• Sim, para preservarmos a natureza  

 
Questão 2  

Grupo 1:Bárbara, Leonardo, Deisiane, Jennifer e Katyuscia  

• Sim, o bairro Ipiranga era uma fazenda muito bonita mas, foi destruída pelos homens.  

Grupo 2: Rafael Oliveira, Leuroy, Luiz Felipe e Lucas.  

• Um parque em Angra dos Reis, que antigamente era um parque de 
piquenique.Mandaram cortar as árvores, jogaram lixo nele e com o tempo ninguém 
mais ligou para ele.  

Grupo 3: Daiana, Débora, Alessandra, Adriana e Andressa  

• No Amazonas estão queimando as árvores e com isso os animais estão deixando a 
floresta.  

Grupo 4: Arthur, Carlos, Hugo e Raphael  

• Sim, o Rio Paraibuna. Ocorreu porque as pessoas jogaram lixo nele e abriram muitas 
fábricas que poluem o rio.  

Grupo 5 :Andressa, Luciana, Hellen, Pábloa e Tainara  

• Alguns homens em São Paulo jogaram álcool nas plantas e nas árvores e mataram 
muitos animais.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2-  
Questionário – Avaliação  
 
Labpsi/UFJF – E.M.Jesus de Oliveira 
“A escola e o meio ambiente : um projeto de aprendizagem colaborativa através do computador” 
 
Avaliação – Alunos  
Prezado (a) Aluno(a): 
Durante dois meses discutimos temas relacionados ao meio ambiente e nestas semanas você discutiu 

com seus colegas os problemas do seu bairro, da sua cidade, do mundo. Suas respostas foram divulgadas 
na internet e o mundo todo pode conhecer o que vocês pensavam  sobre o assunto. 

Estamos terminando a primeira etapa das discussões e precisamos saber sua opinião sobre o trabalho. 
Responda com atenção  as perguntas abaixo, pois suas respostas são muito importante para nós e para a 
escola.  

Escolha  sua resposta e marque um X 
                             
Iª Parte 
    1-No primeiro tema : “Noções de ecologia” você pode discutir a importância de se estudar 

ecologia, para compreender a necessidade de preservar o meio ambiente. 
a- Você acha que discutir este assunto foi: 

(      )  muito importante 
(      ) importante 
(      ) não teve importância 
 

b- Você aprendeu coisas novas discutindo este assunto?  
 (     ) sim  (    ) não 

c- Se aprendeu, quais foram ? Dê um exemplo: 
_______________________________________________________ 
 
2- No segundo tema “As leis e o  meio ambiente”  você teve oportunidade de discutir sobre 

as leis que protegem o meio ambiente e punem aqueles que praticam crimes ambientais. 
a- Você já sabia da existência destas leis? (     ) sim      (     ) não     
b- O que você faria se presenciasse um crime contra o meio ambiente? 
_______________________________________________________  

d- Você acha que discutir sobre as leis ambientais foi  
            (      )  muito importante 

  (      ) importante 
  (      ) não teve importância 

            Por quê? 
________________________________________________________ 
 
3- No tema 3 discutimos  a “Agenda 21”, um documento importante, assinado por muitos países. 

Através deste documento os governos buscam  orientações para promover o desenvolvimento , sem 
destruir o meio ambiente. E é através dele também, é possível criarmos a  agenda 21 nas escolas,nos 
bairros, etc. 

a- Você já conhecia a Agenda 21 ?  (      )     sim    (     )  não  
       b- Você acha que a escola deveria  criar a sua agenda 21 ?  
           (     ) sim  (    ) não  



 

c-  Se você acha que sim, dê algumas sugestões  de como fazer isto : 
_____________________________________________________________ 

e- Para você , discutir a  agenda 21 foi : 
(      )  muito importante 
(      ) importante 
(      ) não teve importância 
  
4- O tem 4 discutiu “O solo em que pisamos” e aprendemos que algumas ações do homem 

podem provocar erosões  e desertos, causando empobrecimento e degradação do solo. 
a- Você já sabia  que as ações do homem podem empobrecer o solo?  

(    ) sim  (    )  não 
b- Discutir sobre os problemas do solo , para você foi: 

(      )  muito importante 
(      ) importante 
(      ) não teve importância 
 
5- No tema 5 “Terra: planeta água”, discutimos a importância de preservamos este recurso 

natural  tão importante para nossa sobrevivência. 
Depois da discussão com seus colegas você: 
(Marque mais de uma resposta se achar necessário) 
_____ desperdiça água 
_____ preocupa-se em preservá-la 
_____ passou a reaproveitar as águas utilizadas 
_____ ensina aos outros como não desperdiçar água 
_____ não se preocupa com este assunto 
 

 
c- Como você acha que foi a discussão sobre a água no planeta ? 

(      )  muito importante 
(      ) importante 
(      ) não teve importância 
 
6- O tema 6, “A poluição do ar”  mostrou a importância de se preservar o ar que respiramos 

pois gases poluentes causam doenças respiratórias e substâncias como   o isopor e os sprays  
destroem a camada de ozônio, provocando câncer de pele. 

a- Você já conhecia as consequências da poluição do ar sobre o organismo? 
  (     )  sim   (     ) não  

b- Você se preocupa em praticar ações que não prejudiquem a qualidade do ar?  
 (     ) sim    (     )  não  

c- Você  acha que esta discussão para você, foi: 
(      )  muito importante 
(      ) importante 
(      ) não teve importância 
 
7- No tema o  “O lixo e a reciclagem” aprendemos a importância da reciclagem como 

forma de se preservar o meio  ambiente . 
Depois de discutir o assunto você  se preocupou em encontrar formas de reutilizar o lixo de 

sua casa?  (     )  sim    (     ) não 
E na escola /             (     ) sim     (     )  não  
O que você acha que pode ser feito em relação ao lixo coletado na escola ? Dê  suas 

sugestões :  
_____________________________________________________________ 
8- Quais os temas que você mais gostou de discutir? (Marque com um X aqueles que você  

mais gostou ) 
(   )  Noções de ecologia 
(   ) As leis e o meio ambiente 
(   ) A agenda 21 
(   ) O solo em que pisamos 
(   ) Terra :planeta água 
(   ) A poluição do ar 



 

(   )  O lixo e a reciclagem 
 

10 – Depois de  ter discutido todos estes assuntos:  
(   )  Você pensa que pode ensinar a outras pessoas como melhorar as condições do planeta 
(   ) Pensa que não precisa ensinar, porque todo mundo sabe preservar o meio ambiente. 
 
11-  Você   gostaria de  discutir outras questões ambientais? 
(      )   sim      (     )  não  
 

 
 
IIª Parte  
 

1- Discutir os temas em grupo com seus colegas foi : 
(     ) muito legal  porque pude trocar idéias 
(     ) muito chato 
Por quê ? ______________________________________________________ 
 

2- Para você, ter suas respostas  divulgadas na internet foi : 
(      )  muito importante 
(      ) importante 
(      ) não teve importância 

3- Ao escrever suas respostas e saber que o mundo inteiro poderia ler pela Internet, você:  
 (  Marque  mais de uma opção, se achar necessário) 
(     ) se preocupou em  responder exatamente o que estava perguntando 
(     ) não se preocupou e escreveu de qualquer jeito 
(     ) se preocupou em escrever sem erros 
(     )  não se preocupou com os erros 
(     ) pediu ajuda aos colegas e à professora 
(     ) não precisou de ajuda 
 

4- O que você achou de participar de trabalhos pela Internet ? 
____________________________________________________________ 
 

5- Você gostaria de participar de outros trabalhos pela Internet? 
(     )   sim      (      ) não  
 

6- Que outros assuntos você gostaria de discutir ? 
____________________________________________________________ 
 

7- Você acha que a escola precisa  de computadores para desenvolver trabalhos como este 
que  você participou ? Por quê ?  
____________________________________________________________ 

 
 

 
 
Participantes  do grupo:                            Idade :    

1- ____________________               ________ 
2- ____________________               ________ 
3- ____________________               ________ 
4- ____________________               ________ 
5- ____________________               ________ 
6- ____________________               ________ 
7- ____________________               ________ 

 
Data : _________________ 
Professora : _________________________________ 
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Respostas apresentadas pelas turmas da Escola Municipal Jesus de Oliveira  
 
 
 
 
 

Tema  2  :  as leis e o meio ambiente  
 

Sabemos que o nosso planeta possui recursos naturais limitados e que o homem tem sido o 
maior responsável pelo esgotamento desses recursos. Devido a essa questão, a preservação da 

natureza passou a ser lei em vários países. Na Constituição do Brasil, nossa lei mais importante, 
existe um capítulo só sobre o Meio Ambiente, que diz que todas as pessoas têm direito ao meio 

ambiente equilibrado, sendo dever das autoridades e da sociedade protegê-lo para as presentes e 
futuras gerações.  

No sentido de garantir a preservação da natureza, recentemente foi criada uma Lei que estabelece 
multas severas para os vários tipos de crimes ambientais. As atividades de mineração, caça e pesca 

predatórias, queimadas, exploração de madeiras, entre outras não escaparam dessa Lei. 
 
  



 

Para discutirmos mais essa questão responda : 
 
 

 

Questão 1: Você conhece ou conheceu alguém que foi punido por agredir o meio ambiente?  

Questão 2: Você acha que as leis ambientais são muito rigorosas com as pessoas? Por quê?       
 

3a. série - Turma I  

Questão 1  

Grupo 1: Jordana, Patrícia, Suelen, Fabiane e Samara  

• De perto, não .Mas eu vi no jornal uns homens que levaram os canarinhos para brigar e 
os canarinhos brigavam até a morte. Eles foram presos para aprender a não estragar a 
natureza.  

Grupo 2: Aline,Thiago , e Robiane  

• Nosso grupo não lembrou.  

Grupo 3: Danilo, Leandro, Ismael, Leandor S., Rafal e Wilson  

• Sim . Uma empresa que está fazendo um desmatamento na Floresta Amazônica e ela 
está sendo multada.  

Questão 2  

Grupo 1: Jordana, Patrícia, Suelen, Fabiane e Samara  

• Não . Nós não achamos rigorosas porque ninguém vive sem o meio ambiente.  

 
Grupo 2: Aline,Thiago , e Robiane  

• Não , porque as pessoas continuam a fazer o que não devem com o meio ambiente.  

Grupo 3: Danilo, Leandro, Ismael, Leandor S., Rafal e Wilson  

• Não, porque a natureza não está sendo respeitada.  

 

 

 
3a. série - Turma II  

Questão 1  

Grupo 1:Suellen, Kelly, Dario, Daniel,Carina, Tiago, Rafael  

• Sim. Conheço um homem que matou um tucano e foi punido pela polícia florestal.  

 
Grupo 2:Tomás, Daiane, Jessika,Fernanda diego e Johnatan  

• Sim . O meu irmão foi acampar e cortou as árvores pequenas para montar a barraca.As 
pessoas que estavam tomando conta do meio ambiente deram uma multa para ele.  

 
Grupo 3: Taís, Sulamita, Walesca, Rienaldo ,Geovane e Ismael  

• Sim Uma vez minha colega viu um homem que matou um tucano e ele foi punido pela 
polícia florestal. E também conhecemos um homem que foi punido por queimar a mata.  

 
Grupo 4: Camila,Guiliane, Regiane, Rafael ,Camila e Leandro,  

• Sim. Um homem que pegava bichos, sem ordem da Polícia Florestal  



 

 
Questão 2  
Grupo 1:Suellen, Kelly, Dario, Daniel,Carina, Tiago, Rafael  

• Sim Porque os homens destroem o que a natureza criou para nós e mata o que nos ajuda 
a viver! Tem que levar multa.  

Grupo 2:Tomás, Daiane, Jessika,Fernanda diego e Johnatan  

• Não, porque tem gente que não obedece as leis e o meio ambiente deve ser respeitado.  

 
Grupo 3: Taís, Sulamita, Walesca, Rienaldo ,Geovane e Ismael  

• Não. Porque devemos proteger o meio ambiente e porque o meio ambiente está quase 
acabando  

 
Grupo 4: Camila,Guiliane, Regiane, Rafael ,Camila e Leandro,  

• Não . Porque as pessoas têm que pagar pelo que fizeram com a natureza.  

 

 

 
3a. série - Turma III  

Questão 1  

Grupo 1:Carina, Karla,Gracielle , Jessica , Diego e Carina  

• Sim . Conheço um homem que foi punido porque queimou uma árvore.  

 
Grupo 2:Douglas, Herbert e Bráulio  

• Não.  

 
Grupo 3: Lucilene, Edna, Lucélia e Larissa  

• Não.  

 
Questão 2  

Grupo 1:Carina, Karla,Gracielle , Jessica , Diego e Carina  

• Não. Porque as pessoas cortam as arvores, vendem pássaros para outros países e aí 
algum dia, o nosso país vai ficar horrível sem árvores e pássaros.  

Grupo 2:Douglas, Herbert e Bráulio  

• Não. Você não gostaria que destruíssem a sua casa. Então não destrua a natureza e nem 
mate os animais.  

Grupo 3: Lucilene, Edna, Lucélia e Larissa  

• Não, porque se a lei não existisse as árvores iam se acabar e nós iríamos ficar sem 
respirar e os animais não iriam viver.  

 
3a. série - Turma IV  

Grupo 1:Camila ,Soraya,Rafael , Caroline e Cristiano  

• Não  

 
Grupo 2:Alessandra,Ana Beatriz, Patrícia, Weister, e Cristiano Mendes  

• Não , nós não conhecemos.  

 
Grupo 3:Andreia, Eduardo,Dângelo, Robson e Itailon  



 

• Não conhecemos  

 
Grupo 4: Inaiara, Daiana, Aislan, Bruno , Robert e Abimael  

• Não conhecemos ninguém que destruiu a natureza  

 
Grupo 5: Rodrigo, Tiago, Xaiara,Bianca, Rafaela e Ana Paula  

• Nós conhecemos alguém que queimou um terreno mas, não foi punido.  

 
Questão 2  

Grupo 1:Camila ,Soraya,Rafael , Caroline e Cristiano  

• Não, porque isto é certo, pois as pessoas não respeitam o meio ambiente.  

Grupo 2:Alessandra,Ana Beatriz, Patrícia, Weister, e Cristiano Mendes  

• Achamos que não, porque as pessoas merecem, por poluírem o meio ambiente  

 
Grupo 3:Andreia, Eduardo,Dângelo, Robson e Itailon  

• Achamos que não , porque todo mundo prejudica o meio ambiente .  

 
Grupo 4: Inaiara, Daiana, Aislan, Bruno , Robert e Abimael  

• Não . Porque não podemos destruir o meio ambiente.  

 
Grupo 5: Rodrigo, Tiago, Xaiara,Bianca, Rafaela e Ana Paula  

• Não, porque as leis são certas para defender a natureza e o meio ambiente.  

3a. série - Turma V  

Questão 1  

Grupo 1: Ludiana, Rafael, Vanessa, Daniel e Welerson  

• Sim, uma pessoa do bairro Ipiranga que prendia aves e foi punida  

 
Grupo 2: Guilherme, Vanderson, Fabiano e Karollyne  

• Sim, um homem no bairro Ipiranga foi preso por fazer queimadas.  

 
Grupo 3:Angelina, Priscila, Suelen, Evelini  

• Não conhecemos.  

 
Grupo 4: Andressa, Daniela, Danubis e Geysiellen  

• Sim. Um homem que mora no bairro Ipiranga colocou fogo e cortou as árvores em um 
terreno. Os moradores o denunciaram e ele foi preso por não respeitar o meio ambiente.  

 
Grupo 5: Geovana, Crystim, Robson e Washington  

• Sim. Nós vimos um homem que queria destruir a natureza e ele foi punido.  

 
Questão 2  

Grupo 1:Ludiana, Rafael, Vanessa, Daniel e Welerson  

• Não, porque se continuar assim a natureza vai acabando e o nosso ar também  

 
Grupo 2: Guilherme, Vanderson, Fabiano e Karollyne  

• Não . Porque as pessoas destroem a natureza e é justo que paguem pelo que fizeram  



 

 
Grupo 3:Angelina, Priscila, Suelen, Evelini  

• Não, porque os homens estão prejudicando o meio ambiente,ou seja, todas as pessoas.  

 
Grupo 4: Andressa, Daniela, Danubis e Geysiellen  

• Não. Nós achamos certas estas leis, pois se cortar as árvores nós ficaremos sem ar puro 
.  

 
Grupo 5: Geovana, Crystim, Robson e Washington  

• Não. Porque as pessoas estão fazendo mal ao meio ambiente e merecem ser punidas.  

4a. série  

Questão 1  

Grupo 1:Rafael , Leuroy, Luiz Felipe ,Lucas e Diego.  

• Sim. Um ladrão que estva caçando rinocerontes, para vender em outro país  

 
Grupo 2:Daiana, Débora, Adriana e Andressa  

• Não  

 
Grupo 3: Arthur, Carlos, Hugo e Raphael  

• Não ,nós não conhecemos ninguém  

 
Questão 2  

Grupo 1:Rafael , Leuroy, Luiz Felipe ,Lucas e Diego  

• Não. Porque devemos obedecer as leis ambientais.  

 
Grupo 2: Daiana, Débora, Adriana e Andressa  

• Não. Porque as pessoas têm que respeitar as leis que protegem o meio ambiente.  

 
Grupo 3: Arthur, Carlos, Hugo e Raphael  

Não. Porque quem mata a natureza está estragando a própria vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.geocities.com/labpsi/apr_esc.htm 
 
Escola Municipal Jesus de Oliveira  

 
Turmas participantes 

• Responsável: Mária de Fátima Franco  
 

• Turma: 3a série  :Professora Lídia de Paula C. Andrade  
• Turma: 3a série : Professora Simone S. D’Aparecida Silva   
• Turma: 3a série : Professora Élia Aparecida Samuel Leite   
• Turma: 3a série : Professora Maria Lucia de Oliveira Souza  
• Turma: 3a série :Professora Raquel Rinco Dutra Pereira  
• Turma: 4a série : Professora Mara Isabel Neves de Almeida 

 
  

http://www.geocities.com/labpsi/aprendiz.htm 
 
 
 

 A escola e o meio ambiente  
 
 

Um projeto de aprendizagem colaborativa através de computadores  
 
 
 

Escola Municipal Jesus de Oliveira 
 
 
 
 

Os resultados  
 

Sobre o ensino colaborativo 
 

96,7%  dos grupos consideraram que discutir os temas em grupo foi muito legal e  algumas 
razões apresentadas demonstraram as causas desta opção:  
 
“ Porque em grupo podemos discutir mais,”, “Porque aprendemos com os colegas,”,  
“Porque nós podemos trocar idéias mais legais”,  
“Porque discutindo junto aprendemos mais”,  



 

“Porque é muito importante trocar idéias”,  
“Porque assim as pessoas dão opinião”.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Você acha que a escola  precisa de computadores para desenvolver trabalhos como este que  

você participou? Por que?”, destaca-se  algumas respostas: 
 
 
 
“Sim porque este trabalho é muito importante para nós” 
“Sim, porque nós não precisamos escrever coisa para a Tia Fátima pôr no computador.” 
“Sim , porque a gente pode passar pessoalmente as informações”. 
“Sim, porque sem o computador nós só imaginamos como é feito o trabalho e nos queremos ver.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre a divulgação   do trabalho pela  internet, alguns exemplos demonstram a   opinião dos 
alunos: 

 
 

‘Achamos muito importante porque várias pessoas leram nossas respostas’,  
 
“É bom porque  a gente está aprendendo  e ensina para outras pessoas”,  
“Eu achei bom porque nós podemos deixar nossas respostas na Internet”, 
 
 “Seria mais legal se tivéssemos utilizado o computador”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consequências : 
 

1- Uso real  da leitura  e escrita : 
 

Ler para descobrir informações , discutir e escrever para alguém realmente ler. 
 

2- Troca de e-mails  entre alunos e visitantes do site.  
 

3- Divulgação na mídia:  
televisão e sites especializados na internet 



 

 
4- Apresentação em congressos 

Reconhecimento do trabalho desenvolvido pela escola e modelo para desenvolvimento  de projetos 
em diferentes regiões brasileiras 

 
4- Publicação em revistas especializadas 

 
3-  Produção de programas com uso da informática realmente educativa para uso do  alunos   

 
 
 


