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1. Tecnologias de Inclusão Digital 

 Dispositivos móveis na educação 

2. Descrição 

Os dispositivos móveis estão cada vez mais no cotidiano das pessoas, servindo não 

apenas como meio de comunicação, como também de informação. Desse modo, o 

desenvolvimento de aplicativos torna possível integrar esta tecnologia ao âmbito escolar 

de uma forma que o professor saiba aproveitá-la trazendo praticidade ao ensino.   

 O Universo é uma plataforma online para desenvolvimento de aplicativos para 

dispositivos móveis (Celulares, Tablets) surgiu como uma proposta de projeto de 

formatura de alunos de uma universidade de São Paulo. A Plataforma utiliza-se de 

interface gráfica e de blocos funcionais, permitindo ao usuário que se preocupe apenas 

com a forma e o conteúdo do seu aplicativo.  

 Utilizado como prática pedagógica, o professor pode fazer uso dessa tecnologia 

para disponibilizar conteúdos didáticos em seus aplicativos, desta forma o aluno tem 

acesso ao conteúdo estudado não apenas em apostilas e livros, mas virtual tendo acesso 

ao mesmo em qualquer lugar e a qualquer hora. 

 A oficina terá duração de quatro horas, sendo abordado o que é um aplicativo 

móvel (App), como funciona a plataforma Universo, etapas de criação de aplicativos, 

tratamento de imagens de abertura, cabeçalho e fundo, componentes (moblets) e 

conteúdo. 

3. Objetivo 

Oferecer ao professor uma maneira alternativa de levar a aula até o aluno, tornando 

assim, o ensino mais “atraente” por está na palma da mão. 

4. Infraestrutura necessária 

 Laboratório de Informática com acesso à Internet e Projetor. 




