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Tópicos de interesse:  

 

Metodologias de ensino para a era digital 

Experiências utilizando mídias na educação (rádio, TV, jornal, etc…) 

 

Justificativa  

 

A sala de aula de hoje em dia não é mais como antigamente. Novas tecnologias estão 

surgindo e novas tendências artísticas estão sendo criadas proporcionando ao aluno 

desenvolver toda sua potencialidade criativa. Essa consciência é fundamental para o 

professor de Arte desenvolver seu papel em sala de aula utilizando a tecnologia. Por esse 

motivo, é preciso que os professores saibam como utilizar esses recursos de forma 

positiva, atrativa, e criativa, propiciando assim um aprendizado significativo. No 

momento, é possível encontrar diversas ferramentas tecnológicas como celulares, 

computadores portáteis, câmeras fotográficas, que podem auxiliar especialmente nas 

aulas de artes, ampliando as atividades realizadas e diversificando o dia-a-dia em sala de 

aula.  

É fundamental, hoje em dia, buscar através da utilização dos recursos da 

tecnologia a mobilização pedagógica dos estudantes, visando o aprofundamento de 

práticas artísticas no processo de ensino aprendizagem, levando em conta as limitações 

do aluno, o seu tempo de aprendizagem, de desenvolvimento bem como o modo com que 

a proposta é entendida pelo mesmo sem prejudicá-lo no processo de aprendizagem. É 

importante estabelecer um enfoque amplo de atividades onde a utilização da tecnologia 

associada a arte proporcione uma sequência de intervenções: inicial, formativa e 



somatória, vinculado a um modelo ou sentido de ensino aprendizagem dos alunos, 

concebido como significado, bem como a sugestão de algumas atividades de arte que 

possam auxiliar o trabalho das professoras e principalmente o desenvolvimento criativo, 

investigativo e reflexivo do aluno.  

 

Descrição  

 

A presente oficina visa mostrar alguns recursos tecnológicos que podem auxiliar os 

professores de artes na realização de diferentes atividades, como:  edição de fotos usando 

o software GIMP (http://www.gimp.org/ ),  a criação de portfolios online usando o FLIRK 

(http://www.flickr.com/), criação de vídeos utilizando o Windowns Movie Maker, 

realizar visitações de museus online, entre outras.  Uma atividade com cada uma dessas 

ferramentas será apresentada, serão dadas instruções sobre a utilização da ferramenta, e 

em seguida será realizada uma atividade prática. Também serão apresentadas outras 

ideias de atividades que podem ser realizadas com o uso das ferramentas utilizadas na 

oficina.  

 

Objetivos  

 

 Apresentar alguns recursos tecnológicos que podem auxiliar os professores de 

artes na realização de diferentes atividades. Atividades essas, que antes eram 

possíveis somente no plano real, mas que agora podem ser realizadas no plano 

virtual.  

 Auxiliar os professores no manuseio e utilização das seguintes ferramentas:  

 editor de fotos -GIMP,  

 editor de vídeos – Windowns Movie Maker,  

 criação de um portfolio online – Flirkr,  

 sites de visitação de museus,   

 

 Realizar algumas atividades práticas e apresentar outras possíveis atividades que 

podem ser realizadas em sala de aula. 

http://www.gimp.org/
http://www.flickr.com/


 Mostrar a importância de planejamento da atividade e compreender que o 

resultado é sempre o início do planejamento de intervenção posterior.  

 Perceber as diversas possibilidades da arte através da tecnologia.  

 

Infraestrutura necessária  

 

A oficina proposta deverá ser realizada em um laboratório de informática para que os 

participantes possam realizar as atividades propostas. Além disso, será necessário 

também um projetor para a apresentação das atividades. Como serão realizadas atividades 

com foto é importante que os participantes tragam suas câmeras fotográficas.  




