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Resumo 

A sociedade brasileira de modo geral e a educação, em particular, encontram-se diante 

de importantes desafios, precisando incorporar, ao mesmo tempo, as mudanças 

provocadas pela evolução tecnológica e a reestruturação da sociedade em função das 

novas possibilidades de se produzir conhecimento por meio das tecnologias. 

Paralelamente, a universidade depara-se com importantes desafios, entre eles o de 

promover a formação de professores para atuar nesse contexto em contínua 

transformação. Nessa perspectiva propomos, enquanto membros do Grupo de Estudos e 

Pesquisa em Educação Matemática e Tecnologias - GEPEM@T, uma ação de formação 

continuada de professores junto ao Núcleo Tecnológico Municipal (NTM), da 

Secretaria Municipal de Educação de Erechim. A ação formativa, implementada na 

modalidade de Curso de Extensão, buscou promover a formação continuada de 

professores para uso dos recursos disponíveis nos notebooks e netbooks do Programa 

Um Computador por Aluno (UCA), implantado na rede pública municipal de ensino 

entre os anos de 2010 e 2012. A referida ação priorizou atividades formativas 

diversificadas, desenvolvidas ao longo de dez (10) encontros de 4 horas de duração 

cada, visando deflagrar reflexões e ações sobre e para a inclusão digital de estudantes e 

professores da rede pública municipal de ensino. Nesses encontros foram desenvolvidas 

atividades pedagógicas pautadas no uso dos recursos disponíveis nos notebooks e 

netbooks do Programa UCA, contemplando as diversas áreas do conhecimento. Além 

disso, propomos o desenvolvimento de projetos interdisciplinares permeados pelas 

tecnologias, tais como a produção de vídeos, criação de jogos baseados no uso do 

Impress, uso dos recursos de busca da web, entre outros. Do mesmo modo, 

promovemos discussões e reflexões sobre as possibilidades e entraves da utilização das 

tecnologias digitais na prática pedagógica de sala de aula. Essa experiência evidenciou 

que a formação continuada de professores é basilar para a concretização de mudanças 

na educação e, sobretudo, para a inclusão digital. De maneira análoga, revelou que no 

contexto das escolas públicas da região de abrangência da UFFS - Erechim há grande 

demanda por ações de formação continuada comprometidas com o processo de 

educação tecnológica e com a qualificação da educação ofertada. 

   




