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      Um capítulo a parte da atuação do docente é a formulação de estratégias 
de ensino que possibilitam transformar uma  aula tradicional onde os recursos 
didáticos úteis como  o quadro negro, o giz , o livro didático e caderno  são 
parte integrantes de um conjunto de encaminhamentos metodológicos que 
tornam uma aula de maior qualidade e pesquisa. 

 

     Muito se comenta da necessidade do professor no processo de ensino 
aprendizagem  proporcionar na sua ação pedagógica uma metodologia que 
seja inovadora, motivadora , e inclusão para todos os alunos, mais deve-se 
questionar primeiramente se o professor tem acesso a ferramentas que 
instrumentalize essas mudanças.    

    De acordo com Libâneo (1994), as metodologias de ensino são trilhas que 
visam à assimilação do conteúdo, á investigação científica por meio da 
utilização de métodos adequados e de procedimentos que organizem ideias e 
reflexões , para a compreensão das atividades de ensino. 

  A revolução tecnológica presente no mundo atual requer do 
educador metodologias que possam atingir os educandos de forma 
que a construção do conhecimento possibilite novas formas de 
aprendizagem. (MUNHOZ, 2011) 
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      O objetivo dessa oficina é trocar além de conhecimentos adquiridos , 
proporcionar aos discentes uma relação do aprender através de algumas 
tecnologias possíveis, não tendo o intuito de padronizar ações e sim formular 
hipóteses que podem auxiliar  no processo de construção do saber. 

 

     Iremos apresentar nesta oficina alguns recursos didáticos relevantes e 
possíveis aplicação para os professores na escola pública. 

  Maurício de Oliveira Munhoz   
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1. Recursos didáticos na perspectiva da educação contemporânea 

 
 
    Qual  de nós que estamos inseridos na educação não nos assustamos com 
disponibilidade de tecnologias presentes tanto na nossa vida mais também nas 
diversas formas de comunicação. 
    Não difícil imaginar que os processos de comunicação e de linguagens 
presentes na sociedade são cada vez mais pulam o muro da escola 
transformando os alunos em agentes de bagagens tecnológicas e 
comunicativas e de linguagens as vezes complexas e muitas sem maior 
conteúdos. Na esfera dos recursos didáticos  o professor tem sempre a 
tentativa de melhorar a qualidade das aulas com base experiência e na sua 
visão de mundo. 
  Os recursos didáticos tem finalidades concretas e por isso assumem um 
ingrediente fundamental na dinâmica de atuação do  professor . 
 

 A atuação do educador se qualifica com a utilização desses 
componentes , pois eles possuem uma função pedagógica 
complementar  que auxilia na transmissão de conteúdos e na 
viabilização de uma ponte adequada para o saber. Tais 
componentes: 
     -  Motivam e despertam o interesse dos alunos; 
     - Favorecem a diversidade de informações e dados; 
     - Desenvolvem as noções concretas de temas abstratos; 
     - Auxiliam a fixação dos conteúdos , a experimentação e a      
pesquisa. ( MUNHOZ,2011) 

 

      Iremos apresenta um tutorial de como aplicar alguns recursos didáticos na 
escola, podendo serem adaptados livremente de acordo com a concepção de 
aprendizagem adotada pelo professor. 
 
   

2 . Recursos Didáticos Digitais. 
 

     São aqueles que estão disponíveis na web, onde o acesso a internet é 
essencial. 
 
     2.1     Utilizando o Google. 
     2.1.1  Noções básicas sobre a Pesquisa do Google . 
 
 
Pesquisar é simples: basta digitar o que quiser na caixa de pesquisa, 
pressionar Enter ou clicar no botão Pesquisar, e o Google pesquisará na web 
conteúdos relevantes para a pesquisa. Vejamos  o exemplo da Figura 1 , que 
mostra a tela inicial de pesquisa do Google. 
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. Figura 1 – Acesso ao site de busca.  
 
Na maioria das vezes, o usuário encontrará exatamente o que procura fazendo 
uma consulta básica (a palavra ou frase pesquisada). Porém, as dicas a seguir 
poderão ajudá-lo a obter o máximo das suas pesquisas. No artigo, serão 
usados colchetes [] para assinalar uma consulta de pesquisa, portanto [ Preto e 
branco ] é uma consulta, enquanto [ preto ] e [ branco ] são duas consultas 
distintas.  
 
Algumas noções básicas  
 

s inseridas 
na consulta serão usadas.  

As pesquisas nunca diferenciam o uso de maiúsculas e minúsculas. 
Uma pesquisa sobre [ new york times ] gera os mesmos resultados que uma 
pesquisa sobre [ New York Times ].  

Geralmente, a pontuação é ignorada, incluindo @#$%^&*()=+[]\ e outros 
caracteres especiais.  
 
Para garantir que as pesquisas do Google retornem os resultados mais 
relevantes, existem algumas exceções às regras citadas acima. Mesmo os 
usuários mais avançados, como os membros do grupo de pesquisa do Google, 
utilizam os recursos avançados de pesquisa em menos de 5% do tempo. 
Geralmente, a pesquisa básica é suficiente.  
 

Pesquisa de frase ("") :: Ao colocar conjuntos de palavras entre aspas, o 
usuário estará dizendo ao Google para procurar exatamente essas palavras 
nessa mesma ordem, sem alterações. O Google já utiliza a ordenação e o fato 
de palavras estarem juntas como um forte sinal e desviará desse padrão 
somente por um bom motivo. Portanto, as aspas são desnecessárias. A 
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insistência na pesquisa de frases poderá fazer com que o usuário não tenha 
acesso a bons resultados. Por exemplo, uma pesquisa por [ "Pedro Cabral" ], 
entre aspas, excluirá páginas que possam se referir a Pedro Álvares Cabral. 
Vejamos na Figura 2, um exemplo de utilização de aspas na pesquisa. 
  

 
Figura 2 – Exemplo de utilização de pesquisa com aspas. 
 

Pesquisa em um site específico (site:) :: O Google permite que se 
especifique de qual site deverão sair os resultados de pesquisa. Por exemplo, a 
consulta [ iraque site:estadao.com.br ] retornará páginas sobre o Iraque, mas 
somente dentro do site estadao.com.br. As consultas mais simples [ iraque 
estadao.com.br ] ou [ iraque Estadão ] geralmente funcionarão com a mesma 
eficiência, ainda que possa haver resultados de outros sites que mencionem o 
Estadão. Também é possível especificar um tipo de site, por exemplo [ iraque 
site:.gov ] somente retornará resultados de sites com domínio .gov, enquanto [ 
iraque site:.iq ] somente retornará resultados de sites iraquianos Vejamos um 
exemplo na Figura 3. 

 
  
Figura 3 – Busca em Site Específico 
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-) :: Colocar um sinal de menos antes de uma 
palavra indica que  o usuário não deseja que apareçam nos resultados as 
páginas que contenham essa palavra. O sinal de menos deve aparecer 
imediatamente antes da palavra, precedida por um espaço. Por exemplo, na 
consulta [ couve-flor ] o sinal de menos não será interpretado como um símbolo 
de exclusão, enquanto que a consulta [ couve -flor ] pesquisará por ocorrências 
de "couve" em sites que não apresentem a palavra flor. O usuário poderá 
excluir quantas palavras desejar, usando o sinal - antes de todas, como por 
exemplo [ universal -studios -canal -igreja ]. O sinal - pode ser usado para 
excluir mais do que palavras. Por exemplo, coloque um hífen antes do 
operador "site:" (sem espaço) para excluir um site específico dos resultados de 
pesquisa.Vejamos o exemplo na Figura 4. 
 

 
 
Figura 4 – Pesquisa com exclusão de temas. 
 

recurso pouco conhecido que pode ser muito útil. Se  o usuário incluir o * em 
uma consulta, o Google considerará o asterisco como um espaço reservado 
para termos desconhecidos e tentará encontrar os resultados que melhor 
corresponderem.  
Por exemplo, a pesquisa  [ Google * ] retornará resultados sobre muitos dos 
produtos Google (vá para a página seguinte, e para a seguinte  -- nós temos 
diversos produtos). A consulta [ * ganhou oscar de * ] retornará resultados  
sobre diferentes ganhadores do Oscar.   
Observe que o operador * funciona somente com palavras completas e não 
com partes de palavras. Vejamos o exemplo da Figura 5.  
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Figura 5 -  Pesquisa com exclusão de tema. 
 

maneira que sejam encontradas páginas que mencionem, por exemplo, 
"catavento" nas consultas por [ cata vento ] (com espaço), ou prefeitura de 
Porto Alegre para a consulta [ prefeitura de poa ]. 
 No  entanto, às vezes o Google ajuda um pouco além da conta, fornecendo 
um sinônimo quando o usuário não o deseja. Colocar um sinal + antes de uma 
palavra, sem deixar um espaço entre o sinal e a palavra, o usuário estará 
informando ao Google que está procurando por resultados idênticos ao que 
digitou. Colocar palavras entre aspas também funcionará do mesmo 
modo.Vejamos o exemplo da Figura 6. 
 

 
Figura 6 – Exemplo de Pesquisa Exata (+). 
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pesquisa. Se o usuário deseja que qualquer uma das palavras pesquisadas 
retornem resultados, poderá usar o operador OR (observe que o usuário 
precisará digitar OR em LETRAS MAIÚSCULAS).  
Por exemplo, [ campeão brasileiro 1994 OR 2005 ] retornará resultados sobre 
qualquer um desses anos, enquanto [ campeão brasileiro 1994 2005 ] (sem 
OR) mostrará páginas que incluam ambos os anos na mesma página. O 
símbolo | pode substituir OR. A propósito, o operador AND é o padrão; 
portanto, não é necessário. Vejamos o exemplo da Figura 7. 

 
 
Figura 7 – Pesquisa com a utilização do termo OR. 
 

 Operador PPT: Quando você quiser fazer uma buscar em arquivos 
exclusivos de apresentação você utiliza a expressão ppt. 
Por exemplo: Quero pesquisar uma apresentação (tipo power point) em relação 
ao tema recursos didáticos? 
    Digito na barra de pesquisa: recursos didáticos.ppt  
Com base nesta pesquisa haverá uma disponibilidade de arquivos de 
apresentação disponíveis na rede. Vejamos o exemplo da Figura 8. 
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Figura 8 –Pesquisa de arquivos em ppt (apresentação) 

  Operador PDF : Uma das grandes preocupações quando você vai baixar 

um arquivo é quanto ao seu tamanho, talvez seja essa a grande vantagem dos 
arquivos em PDF. 

     Os arquivos em PDF ( significa "Portable Document Format": Formato de 
Documentos Portável. O programa que lida com arquivos .PDF chama-se 
Adobe Acrobat.)  ocupam menor espaço no seu computador, logo são os 
preferidos na hora de baixar um arquivo. 

   Para pesquisar um tema que abra um arquivo em pdf, basta acionar no final 
da pesquisa o ponto e o  termo pdf  . 

    Exemplo:  avaliação.pdf. Vejamos o exemplo da  Figura 9 abaixo:  
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Figura 9 – Exemplo de pesquisa com arquivos em PDF. 

 Observação: Para baixar um arquivo em PDF , há necessidade de baixar o 
programa ADOBE,o google conta com um recurso que exclui essa necessidade 
na visualização , que é o google visualizador.  

   Onde você clicar no arquivo pesquisado  e copia o endereço do url  e utiliza 
no google visualizador.  

    Exemplo: digite no google : google visualizador, na pesquisa aparece o 
termo Google Docs viewer, que é o aplicativo. Vejamos os exemplo da Figura 9 
e 10. 

 
Figura 9 – Pesquisando o Google Visualizador no Google. 
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 Figura 10 – Utilizando o google Visualizador 

Resumo dos principais operadores de pesquisa 

 
 

 Função (operador)  
 

Exemplo  
 Descrição  

 

Pesquisa exata “aspas” ou (+)  
 “sorvete de morango”  
sorvete+de+morango  

 

 
 Busca pelo termo completo, 
exatamente como aparece 
entre as aspas (com a 
expressão)  

 

 
 Exclusão de termos (-)  

 

 
 sorvete -morango  

 

 
 Mostra resultados para 
sorvete sem o termo morango 
(sem as palavras)  

 

 
 Busca alternativa (OR)  

 

 
 sorvete morango OR 
chocolate  

 

 
 Procura por sorvete com 
quaisquer dos dois termos, 
morango ou chocolate (com 
qualquer uma das palavras)  

 

 
 Curingas (*)  

 

 
 “receitas de * com morango”  

 

 
 Permite trocar o * por 
qualquer palavra na busca  

 

 
 Pesquisa em site específico 
(site:)  

 

 
 sorvete site:globo.com  

 

 
 Busca por sorvete no site da 
Globo. site:com (sem espaço) 
procuraria em todos os sites 
.com  

 

 
 Busca por tipo de arquivo 
(filetype:)  

 

 
 sorvete filetype:pdf  

 

 
 Procura por sorvete apenas 
em arquivos do tipo pdf  

 

 
 Busca na URL (inurl:)  

 

 
 inurl:wiki  

 

 
 Busca por sites que tenham o 
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termo wiki em sua URL  
 

 
 Busca no título (intitle:)  

 

 
 intitle:wiki  

 

 
 Busca por sites que tenham o 
termo wiki em seu título  

 

 
 Busca por conceitos (define:)  

 

 
 define:sorvete  

 

 
 Busca pela definição de 
sorvete em sites da internet  

 

 
 Visualizar página em cache 
(cache:)  

 

 
 cache:www.google.com.br 
gmail  

 

 
 Mostra a página do Google 
armazenada no cache com o 
termo gmail destacado  

 

 
 Links para sites (link:)  

 

 
 link:globo.com  

 

 
 Lista sites que possuam links 
para a página indicada  

 

 
 Páginas similares (related:)  

 

 
 related:cespe.unb.br  

 

 
 Lista sites que sejam 
similares ao indicado  

 

 
 Informações sobre sites  

 

 
 info:www.globo.com  

 

 
 Mostra informações sobre o 
site  

 

 
 
Exceções  
 
A pesquisa raramente é absoluta. Os mecanismos de pesquisa utilizam uma 
variedade de técnicas para imitar como as pessoas pensam e para aproximar 
seu comportamento. Consequentemente, a maioria das regras têm exceções. 
Por exemplo, a consulta [ to be or not to be ] (em inglês), não será interpretada 
pelo Google como uma consulta que utilize o operador OR e sim como uma 
expressão conhecida. O Google mostrará resultados matemáticos [ 34 * 87 ], 
em vez de utilizar o operador para "preencher espaços em branco". Ambos os 
casos seguem a óbvia intenção da consulta.  
 
Exceções para a regra "Todas as palavras são importantes"  

porque são conhecidas como "stop words", ou palavras de parada. Também há 
exceções nessa exceção. A pesquisa [ a fazenda ] provavelmente estará se 
referindo ao programa de TV, enquanto que a consulta [ fazenda ] 
provavelmente estará buscando informações sobre o Ministério da Fazenda. O 
Google não irá ignorar o termo "a" na primeira pesquisa.  

(Como adicionar o + antes de uma palavra desativa sinônimos.  

ficar comprovado que a página é relevante. A comprovação poderá vir de uma 
análise do idioma que o Google faz ou de outras fontes. Por exemplo, a 
consulta [ visão aérea do Maracanã ] trará imagens aéreas de páginas que não 
apresentem a palavra "aérea".  
 
A pontuação não é ignorada  

como [ C++ ] ou [ C# ], que são nomes de linguagens de programação, não são 
ignoradas.  
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] trará resultados diferentes.  

- poderá ser usado como sinal de que as duas palavras unidas por 
ele têm forte relação. No entanto, isso somente ocorrerá se não houver um 
espaço antes e depois de -. Nesse caso, significará que se trata de um sinal 
negativo.  

palavras. Ex.: [ quick_sort ].  
 
Dicas para aperfeiçoar as pesquisas  

Mantenha a simplicidade. Se estiver procurando por uma empresa em 
particular, insira apenas o nome ou a parte dele que o usuário souber. Se 
estiver procurando por um conceito, lugar ou produto específico, comece pelo 
nome. No caso de estar buscando uma pizzaria, insira apenas "pizza" e o 
nome da sua cidade ou seu código postal. A maioria das consultas não 
necessitam de operadores avançados ou sintaxes incomuns. A simplicidade é 
eficaz.  

Pense em como a página que você busca foi escrita. Um mecanismo de 
pesquisa não é um ser humano, é um programa que combina as palavras 
pesquisadas com páginas da web. Use as palavras com maior possibilidade de 
aparecer na página. Por exemplo, em vez de dizer [ minha cabeça dói ], diga [ 
dor de cabeça ], porque esse é o termo usado em uma página sobre medicina. 
A consulta [ em que país os morcegos são considerados prenúncio de boa 
sorte? ] é bastante clara para uma pessoa, mas o documento que responde a 
essa pergunta pode não ter essas palavras. Em vez disso, use a consulta [ 
morcegos são considerados boa sorte em ] ou até mesmo [ morcegos boa 
sorte ], já que é o que a página certa irá dizer.  

Descreva o que você precisa com o menor número de termos possível. 
O objetivo de cada palavra em uma consulta é aumentar o seu foco. Como 
todas as palavras são usadas, cada palavra adicional limita o número de 
resultados. Se a limitação for demasiada, informações úteis serão perdidas. A 
maior vantagem de começar com um número menor de palavras-chave é que, 
se o usuário não encontrar o que busca, os resultados provavelmente indicarão 
quais palavras adicionais serão necessárias para refinar seus resultados na 
próxima pesquisa. Por exemplo, [ tempo cancun ] é uma forma simples de 
encontrar informações sobre o tempo e é provável que forneça melhores 
resultados do que [ previsão do tempo para cancun méxico ].  
 
 
Escolha palavras descritivas. Quanto mais específica for a palavra, maior 
será a chance de obter resultados relevantes. Palavras que não são muito 
descritivas, como "documento", "website", "empresa" ou "informação", 
geralmente não são necessárias. Porém, lembre-se de que se a palavra tiver o 
significado correto, mas não for a mais usada pelas pessoas, ela poderá não 
corresponder às páginas que o usuário busca. Por exemplo, [ toques de 
celebridades ] é uma pesquisa mais descritiva e específica do que [ sons de 
celebridades ].  
Resultados da pesquisa no Google  
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Título: a primeira linha de qualquer resultado da pesquisa é o título da página 
da web. Clicar no título acessa a página da web.  
Snippet: abaixo do título, há uma descrição dessa página da web, que pode 
incluir um trecho real do texto. Os termos de pesquisa aparecerão em negrito 
para que o usuário decida mais facilmente se a página contém o que a busca 
desejava.  
URL: o endereço da página da web relativa a cada resultado é exibido em 
verde.  
Em cache: o Google rastreia a web e obtém imagens instantâneas de cada 
página. Ao clicar em Em cache, o usuário terá acesso à versão da página 
exibida no momento da última indexação. O link "Em cache" não estará 
disponível para sites que não tenham sido indexados ou para qualquer site cujo 
conteúdo, a pedido do proprietário, não tenha sido indexado pelo Google.  
Similares: clicar em Similares mostrará outros websites relacionados ao 
mesmo resultado.  
Resultados secundários: quando o Google encontra vários resultados do 
mesmo website, o resultado mais relevante é listado em primeiro lugar e as 
outras páginas relevantes desse site são relacionadas abaixo. Se encontrados 
mais de dois resultados no mesmo site, os resultados restantes poderão ser 
acessados ao clicar no link Mais resultados de.  
Resultados integrados: a tecnologia de pesquisa do Google busca as 
informações mais relevantes em todos os tipos de conteúdo da Internet, e por 
isso seus resultados podem incluir imagens, mapas, vídeos, artigos de notícias, 
livros e muito mais.  
Resultados marcados com uma estrela: um resultado de pesquisa específico 
pode ser salvo pelo usuário ao clicar em . Quando tiver feito login na sua Conta 
do Google, o usuário verá seus resultados marcados com estrela sempre que 
fizer pesquisas iguais ou semelhantes.  
Pré-visualizações do Instant: clicar no ícone de lupa ao lado do resultado da 
pesquisa mostra uma prévia da página antes de clicar no resultado.  
Outros recursos de Pesquisa  
A página de pesquisas do Google inclui um botão chamado Estou com sorte 
(I’m Felling Lucky).  
Quando um usuário clica esse botão, será levado diretamente para o primeiro 
resultado de pesquisa, ignorando a página completa de resultados. A idéia é 
que, se um usuário está "com sorte", o motor de pesquisa irá abrir de imediato 
a página desejada sem ter que procura-la nos resultados da pesquisa.  
Além de fornecer acesso fácil a bilhões de páginas da web, o Google tem 
muitos recursos especiais para ajudar o usuário a encontrar exatamente o que 
está procurando. Alguns dos recursos mais populares estão listados abaixo. 
 

2.1.2 Utilizando os recursos do  Google Imagem. 
 

2.1.3 Produzindo um Plano de Aula no Google. 
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     2.2   Construindo uma pesquisa via  Google Docs.  
     2.3   Produzindo uma aula no Blog  na utilização na Tv multimídia . 
      
 
 
 
3.  Recursos Didáticos Tecnológicos 
 
  3.1 Utilizando o Audacity  (software de áudio). 
  3.2  Produzindo Slide. 
  3.3  Utilizando o Conversor para Tv multimídia. 
 
 


