
Editorial

A Revista Tecnologias na Educação chega ao terceiro ano de publicação apresentando

quatro artigos e dois relatos de experiências: 

• a preocupação com a linguagem em sala de aula é o tema de um estudo teórico

desenvolvido pelo professor  Ademar Fey, da Universidade de Caxias do Sul-

RS, demonstrando a necessidade de professores e alunos compartilharem as

mesmas vivências no uso das linguagens relacionadas às Tics;

• o blog como recurso didático no ensino superior é apresentado pelo professor

Márcio Roberto de Lima, da Universidade Federal de São João del Rei-MG,em

uma pesquisa realizada com alunos de graduação, durante o segundo semestre

de 2010; 

• o  texto  de  Haline  Cristina  Ferreira  Santos  e  Karine Corgosinho  Costa,da

Universidade Federal  de Minas Gerais, apresenta uma comparação entre os

recursos  disponíveis  em  diferentes  softwares  para  construção  de  mapas

conceituais,  as  vantagens  e  desvantagens  de  cada  um deles  e,

consequentemente, seus usos na educação; 

• o  uso  das  Tics  na  produção  textual,  com  o  uso  de  blog  e  software  de

quadrinhos, é o assunto abordado no trabalho apresentado por Josiane David

Mackedanz,  et all, professora de Rio Grande-RS, que demonstra o processo de

construção textual de alunos do 4º ano do ensino fundamental.

• O Relato de Experiência de Vanessa Fantini, et all, da Universidade Federal de

Santa Marai- RS, apresenta o desenvolvimento do trabalho de conscientização

ambiental, com uso de  jogos. 

• E o Relato do professor Francis Torres,de Mato Grosso do Sul, faz uma análise



do uso das salas de tecnologias no ensino de geografia, comparando seu uso

em uma escola pública e outra particular.

O  trabalho  de  professores,  de  diferentes  regiões  brasileiras,  demonstra  a

preocupação  de  educadores  em pesquisar  e  utilizar  as  Tics  no  processo  ensino-

aprendizagem  e  poderá,  certamente,  influenciar  a  prática  pedagógica  de  outros

colegas.

Boa Leitura!
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