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Resumo: O objetivo deste trabalho é compilar 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) e que 

possam ser utilizadas para fins educacionais, assim 

como coletar dados sobre a utilização das ferramentas 

pelos professores e sobre a interação dos alunos com 

estas no processo educacional. Até o momento, foram 

listadas mais de 50 ferramentas em 5 categorias 

diferentes. 

 

1. Introdução 
Atualmente há uma grande quantidade de softwares 

educacionais disponíveis na internet codificados em 

diversas mídias, os quais podem ser utilizados 

livremente por quaisquer indivíduos ou organizações 

para fins educacionais. Esta condição pode trazer 

enormes benefícios para a formação de uma pessoa, 

desde que as mensagens oriundas destes materiais 

possam ser adequadamente trabalhadas e discutidas. E 

para tal a figura do professor é essencial. 

Este trabalho irá gerar um fluxograma e uma WIKI com 

as principais TICs, que terão a função de organizar e 

disponibilizar as ferramentas para posterior uso pelos 

docentes mostrando a relação entre as ferramentas e 

seus usos em sala de aula. 

Workshops e pesquisas de opinião serão feitas para 

identificar os comportamentos e relações entre o 

desempenho discente e as ferramentas utilizadas, de 

modo a classificá-las de acordo com a sua eficiência e 

melhora na aprendizagem. 

 

3. Ilustrações 
A figura 1 ilustra um trecho do fluxograma criado 

para gerar uma análise completa das TICs, subdividida 

em suas categorias: atividades, apresentações, 

aplicativos audiovisuais, sites colaborativos, e 

comunicação. Através dessa figura, pode-se chegar a 

um grupo mais seleto de ferramentas que dispõem de 

uma determinada função procurada. 

 

 
Figura 1 – Análise das TICs por categoria e 

acessibilidade. 

 

Além de fornecer dados sobre qual ferramenta é a mais 

aconselhável a ser utilizada para uma determinada 

função, o projeto oferecerá, através da WIKI na 

plataforma educacional Sakai a tutoriais, principais 

aplicações da ferramenta na educação e tipos de 

licenças.   

 

4. Conclusões 
O principal resultado esperado é a compilação dos 

melhores TICs, fornecendo, de maneira aberta, a análise 

criteriosa sobre elas, abordando os resultados da 

utilização dessas ferramentas em sala de aula por 

educadores, permitindo também a estes que se 

expressem através de um fórum.  

Foram listadas mais de 50 ferramentas e 10 delas 

estão sendo estudadas com mais detalhes, pois foi 

identificado, através do fluxograma, que estas TICs 

podem ter uma boa aplicação em sala de aula. 

O orientador está aplicando umas das ferramentas em 

sala de aula para testar a aplicabilidade da mesma em 

ambiente educacional. 
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