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Sessão 3: Tecnologias digitais e Mobile Learning 
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O processo de aquisição e aprimoramento da Língua Brasileira de Sinais 

no contexto da mobile learning 

Naysa Christine Serra Silva 

naysac@gmail.com 
Universidade Federal do Maranhão 

Thelma Helena Costa Chahini 

thelmachahini@hotmail.com 
Universidade Federal do Maranhão 

Resumo - A Mobile Learning pode ser parceira no processo do bilinguismo, pois proporciona 

aos indivíduos o acesso a diversos aplicativos de língua estrangeira, permitindo a aquisição 

da segunda língua nas esferas da leitura, escrita, compreensão auditiva e diálogo 

(pronúncia). No contexto, desenvolveu-se uma pesquisa do tipo exploratória, descritiva com 

4 professores da disciplina de Língua Brasileira de Sinais (Libras) da Universidade Federal 

do Maranhão. O presente estudo investigou se os referidos docentes utilizavam plataformas 

ou aplicativos digitais no processo ensino-aprendizagem. Os dados foram coletados por meio 

de um questionário, contendo 4 questões referentes à aquisição e aprimoramento da Libras; 

aplicativos e plataformas digitais; aparelhos digitais móveis; bilinguismo e mobile learning. Os 

resultados sinalizam que metade dos docentes utilizam plataformas ou aplicativos digitais, 

frequentemente e os demais, esporadicamente, sendo esses: Youtube, Hand Talk, ASL App, 

Alfabeto Libras, Instagram, Kahoot, Whatsapp, Site da UFSC, TV INES, por meio de 

smartphone e notebook. Os docentes foram unânimes ao enfatizar que é possível tornar-se 

bilingue por meio da Mobile Learning, desde que se tenha uma conectividade de internet 

veloz e por meio de um sistema eficaz; dependendo da dedicação e empenho e da interação 

e da interatividade dos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Mobile learning, Bilinguismo, Libras 
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Aplicativo Atomas: uma ferramenta digital para o aprimoramento das 

metodologias de ensino da Química 

André Andrade Gonçalves 
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Tecnologia do Maranhão – Campus Imperatriz 
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Mírian Ferreira da Silva Bogea 

mirian.bogea@ifma.edu.br 
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Tecnologia do Maranhão – Campus Imperatriz 

Resumo - Este trabalho tem como objetivo investigar a importância da ferramenta digital 

Atomas no processo de ensino e aprendizagem de estudantes na disciplina de Química. A 

problemática que fundamentou a pesquisa é relacionada ao modo de uso dos jogos como 

recurso metodológico no ensino da Química visando aumentar o interesse dos alunos em 

aprender com mais afinco essa disciplina, com foco especial à tabela periódica, através de 

uma análise qualitativa das propriedades e aplicações do aplicativo. 

Palavras-chave: Atomas. Ensino da Química. Estudo Dinâmico. Tabela Periódica. 
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O uso de aplicativos didáticos como forma de inserção de tecnologia 

aliado às metodologias ativas 
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Universidade Estadual de Londrina (UEL) 
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Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 

Andreia de Freitas Zompero 

andzomp@yahoo.com.br 
Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

Resumo - O Brasil vivencia transformações relacionadas às novas tecnologias, entretanto 

parte das instituições de ensino do país ainda têm receio do uso de smartphones para 

estudos em sala de aula e utilizam-se apenas das metodologias tradicionais. Em um colégio 

no interior do estado do Paraná, no Brasil, foi inserido um dispositivo didático tecnológico 

aliado às metodologias ativas, objetivando a observação e análise do trabalho em equipe, o 

desempenho e a participação dos discentes no processo de aprendizagem dos conteúdos de 

química por alunos do 9° ano do Ensino Fundamental. Foi utilizado o jogo online “Kahoot”, 

disponibilizado gratuitamente no Play Store, este com acesso a vinte perguntas relacionadas 

ao conteúdo dos átomos. Os grupos de estudantes tinham trinta segundos para resolver a 

pergunta e clicar em uma das quatro opções de resposta. Ao final de cada pergunta, aparecia 

no telão a classificação e pontuação de cada grupo. De maneira divertida, os alunos 

revisaram todo o conteúdo do módulo de átomo, que foi marcado pelo interesse dos 

educandos e inclusão daqueles com necessidades especiais. Dessa maneira, foi 

demonstrado que atividades que insiram tecnologia em sala de aula promove um espaço 

mais dinâmico e democrático. 

Palavras- chave: Tecnologia na educação, Jogos didáticos, adolescentes. 
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As TDIC e o mobile learning no ensino da Biologia, no ensino médio: o 

caso das escolas públicas do estado do Amazonas, Brasil 

Antônio Izomar Rodrigues 

izomarmadeiro@hotmail.com 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Ana Maria Bastos 

abastos@utad.pt 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Resumo - A presente comunicação aborda a integração das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) no contexto educativo, em particular no processo de 

ensino e de aprendizagem na disciplina de Biologia, no Ensino Médio, Estado do Amazonas, 

Brasil. Definimos como objetivo geral do estudo investigar a integração das TDIC, em sala de 

aula, a partir da formação dos professores de Biologia, Ensino Médio. Na pesquisa dos dados 

utilizaram-se as técnicas de inquérito por questionário e por entrevista. Os resultados 

permitem afirmar que os docentes de Biologia, que integraram o Estudo, valorizam a 

formação contínua na área das TDIC, atribuindo a esta formação um papel absolutamente 

central para uma efetiva integração das TDIC na sala de aula, com os seus alunos. Também 

se apresenta uma App criada no decorrer da investigação, App “Biologia na Era Digital”. 

Palavras-chave: TDIC, Biologia, Ensino Médio, Brasil, App.  
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O uso pedagógico das tecnologias da informação e comunicação no 

ambiente escolar: um estudo sobre os mecanismos adotados nas escolas 

do Brasil e Portugal 
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Resumo - Este estudo, ainda em desenvolvimento, visa compreender como os professores 

da educação básica brasileira e portuguesa utilizam pedagogicamente as TICs em sala de 

aula. O referencial teórico-metodológico está apoiado na concepção histórico-cultural 

vigotskiana e no modelo TPACK para o ensino de conteúdos curriculares. Foi organizado um 

protocolo de investigação composto de questionário, entrevista e observação. Trata-se 

portanto de um estudo exploratório com análise quantitativa e qualitativa e conta com a 

participação de uma escola portuguesa e duas brasileiras. Após a finalização da coleta de 

dados, organização e análises, objetiva-se produzir material formativo e orientador que 

favoreçam uma ação didática mais sintonizada com as tecnologias contemporâneas e com 

as demandas de aprendizagem dos estudantes. Espera-se que o presente estudo venha 

contribuir também para desmistificar as crenças de gestores escolares que temem o uso das 

TICs na escola.  

Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação, Tecnologia e Conhecimento, 

Ferramentas Tecnológicas na Escola. 
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Resumo – O  trabalho apresenta o desenvolvimento e a utilização do jogo CODEC, elaborado 

com o intuito de dar suporte à  aprendizagem de lógica a partir da combinação de instruções 

representadas por  blocos de comandos. O trabalho apresenta ainda os resultados de testes 

envolvendo o uso do jogo por alunos da rede pública de ensino, onde os participantes 

responderam a questões relacionadas à lógica, antes e após a utilização do jogo na sala de 

aula. Este projeto foi desenvolvido como o trabalho de conclusão do sexto período do Curso 

Superior em Jogos Digitais do IFRJ, do Campus Engenheiro Paulo de Frontin, por alunos do 

segundo semestre de 2019. 

Palavras-chave: aprendizagem, lógica, programação, blocos. 

 

  


