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1 DESCRIÇÃO DO TEMA 

 

Com a aplicação deste projeto de pesquisa-ação pretende-se refletir sobre 

a utilização pedagógica das páginas chamadas de Web log, ou popularmente 

chamadas de “blog” (diários da web) 1. Observando as aulas do laboratório de 

informática das turmas dos quartos anos das séries iniciais da Escola Anísio 

Teixeira da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, o foco não será o usual, o da 

alimentação do blog para a disponibilização de resultados ou exposição trabalhos, 

mais sim a construção da página como parte do planejamento didático por parte 

dos professores nas aulas de informática e de pesquisa de conteúdo e 

aprendizagem por parte dos estudantes nas aulas propostas pela página 

personalizada da turma: “Criança na Rede”. Fazer a reflexão sobre a autonomia 

dos estudantes em relação ao uso do laboratório e da página sendo que “o uso do 

computador na visão construcionista requer uma nova prática pedagógica que 

exige do professor o conhecimento sobre essa ferramenta, capaz de criar 

ambientes de aprendizagem para que a construção de novos conhecimentos 

ocorra.”(MORAES, 2006,p. 34)  

                                                           
1 Definição conforme RAMOS, Edla Maria Faust; FIORENTINI, Leda Maria Rangearo; ARRIADA, Mônica Carapeços. 

INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO DIGITAL: GUIA DO CURSISTA. MEC/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

PROINFO INTEGRADO. 2 ed.  BRASÍLIA, 2009.p. 106. 

 



 
 

2 PROBLEMA 

 

O uso das páginas do blog “Crianças na Rede” como parte do 

planejamento didático para a mediação das aulas no laboratório informática 

desperta a autonomia de acesso e pesquisa na web dos alunos das séries iniciais 

do ensino fundamental? 



 
 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Evidenciar com a pesquisa-ação se há o desenvolvimento da autonomia de 

acesso e pesquisa na internet pelos estudantes dos quartos anos das séries 

iniciais do Ensino Fundamental pelo planejamento das aulas na página da turma: 

“Criança na Rede.” 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Revisar a bibliografia sobre o uso do blog na educação; 

 Analisar o planejamento das professoras do laboratório de informática 

quanto à atualização do blog; 

 Selecionar e qualificar os conteúdos dispostos na página web para 

pesquisa de conteúdos dentro das Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Fundamental da Prefeitura Municipal de Curitiba; 

 Observar os estudantes nas aulas do laboratório de informática quanto ao 

acesso e pesquisa na web;  



 
 

4 JUSTIFICATIVA 

 

“A informática, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) estão 

cada dia mais presentes e temos que levá-las em consideração caso 

pretendamos formar integralmente os nossos educandos dentro de um mundo 

marcado por estas tecnologias.” (SANTOS e ALVES, 2006 p.16:) Novos desafios 

são lançados a cada momento na escola, desafiando nós educadores a planejar e 

rever nossas práticas. Neste projeto a ferramenta analisada será o blog que 

direcionará o trabalho sobre os conteúdos curriculares. A escola possui vários 

meios de acesso à internet: laboratório de informática, nets books com acesso wi-

fi. Com o projeto quero observar e estimular o uso da TIC na escola por uma nova 

metodologia de trabalho no Laboratório de Informática e na sala que desperta a 

autonomia dos alunos, assim como coloca Paulo Freire, o papel importante numa 

linha metodológica do entender o mundo, num processo de construção do 

conhecimento na relação entre o que já se sabe e o que se pesquisa pois 

 

“somos os únicos em que aprender é uma aventura criadora, algo, por isso 

mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender 

para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz 

sem abertura ao risco e à aventura do espírito.” (FREIRE,1996, p.41) 

 

Mas para o professor fazer o aluno interagir desta forma deve abrir sua 

mente, questionar, para poder desenvolver o mesmo espírito nos alunos, esse 

projeto será um meio de fazer com que isso ocorra. 

 

 

  



 
 

5 METODOLOGIA 

 

Essa investigação da prática pedagógica se dará por uma pesquisa-ação: 

Segundo TRIPP (2005, p.446) “A pesquisa-ação educacional é principalmente 

uma estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo 

que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em 

decorrência, o aprendizado de seus alunos”. (p.445) Com essa metodologia 

“planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se” a aplicação de uma 

mudança para a melhora da prática pedagógica, buscando aprender mais no 

correr do processo, tanto a respeito da prática quanto da própria investigação.  

Neste sentido o projeto pretende refletir sobre a utilização pedagógica das 

páginas chamadas de Web log, analisando o planejamento das professoras do 

laboratório de informática quanto à atualização do blog por entrega de 

questionários impressos onde serão questionadas as formas de planejamento das 

pelas páginas do blog. 

 Fazer a seleção e qualificação os conteúdos dispostos na página web 

comparando-os com as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental da 

Prefeitura Municipal de Curitiba e como se dá pesquisa desses conteúdos na 

web.  

 Por fim, observar os estudantes nas aulas do laboratório de informática 

quanto ao acesso e pesquisa na web por meio da páginas da turma com registros 

em diários de campo. 

  



 
 

6 CRONOGRAMA 

 

MÊS SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 

ATIVIDADE 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Levantamento 

bibliográfico 

X X X  

 

  XX X  Xx X     

Construção do 

projeto 

 X X X        

Entrega de 

Questionários 

     X X     

Observação 

dos estudantes 

     X X X  

 

  

Escrita do 

artigo 

     X X X X X  

Apresentação 

do Artigo 

          X 
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