
  

A construção de páginas Web como uma possibilidade para 

a inclusão digital na EJA 

Carmem I. Brunner
1
, Melissa Meier

2
 

1
Escola Municipal de Ensino Fundamental Olímpio Vianna Albrecht – São Leopoldo – 

RS – Brasil 

2
Instituto Federal Catarinense – Campus Avançado de Ibirama – SC - Brasil 

carmem.brunner@gmail.com, melissameier@gmail.com 

1. Tópicos de interesse relacionados  

Metodologias de Inclusão Digital: Experiência de Inclusão Digital nas Escolas. 

2. Descrição 

O projeto intitulado “Navegando” ocorreu no ano de 2011 na EMEF Olímpio V. 

Albrecht do município de São Leopoldo com alunos da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Foi desenvolvido a partir de uma parceria entre a professora do laboratório de 

informática e a de língua inglesa (LEM) da escola. A proposta foi que cada aluno criasse 

a sua página pessoal e nela inserisse links para os trabalhos desenvolvidos pela 

disciplina de LEM. Como suporte pedagógico para a construção das páginas utilizamos 

o site criado especificamente para este trabalho: http://odin.mat.ufrgs.br/navegando/.  

Quanto a metodologia de trabalho, o projeto foi organizado de forma que todos os 

alunos estivessem conectados a partir de uma página principal, facilitando, desta forma, 

o acesso e visualização do “todo”.  

3. Objetivos 

O principal objetivo do projeto foi possibilitar a inclusão digital dos alunos da EJA da 

EMEF Olímpio V. Albrecht. O processo de aprendizagem da construção de uma página 

Web auxilia na apropriação, autonomia e autoria dos alunos que frequentam esta 

modalidade de ensino, pois desenvolve a autoestima e o autoconhecimento. O aluno ao 

ocupar um espaço na rede (internet) torna-se um membro pertencente e atuante do 

“mundo virtual” e, desta forma, tem a chance ampliar seus conhecimentos e perder seus 

“medos”. Ele será o autor, sua obra terá significado, pois ele compreenderá o que é 

apropriação. Cria-se a chance e o espaço para que o aluno possa mostrar ao mundo 

quem ele É.  
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