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Editorial 

O segundo número da Revista Tecnologias na Educação traz o artigo do mestrando 

Bruno Leite, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, demonstrando o uso de vídeocasts 

no ensino de  química. Apresentando um trabalho de fácil aplicação, o professor propõe o uso 

de vídeos para o ensino-aprendizagem na sala de aula de química e disponibiliza suas 

experiências no You Tube. 

Objetos Virtuais de Aprendizagem é o tema do artigo de Patrícia Gallo e Maria das 

Graças  Pinto, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que apresenta os repositórios 

recomendados pelo  MEC e sugere o seu uso nas práticas pedagógicas. 

O ensino de Matemática mediado pelas Tecnologias de Informação, de Marcelo Braga 

e Rosa Monterio Paula, apresenta os resultados da pesquisa de mestrado de Marcelo, 

defendida na Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo. 

O Relato de Experiência da professora Sinara Socorro Duarte Rocha, apresenta um 

experiência realizada no Laboratório de Informática Educativa, com jovens da periferia de 

Fortaleza, no Ceará, que culminou com uma produção coletiva multimídia, demonstrando  a 

inclusão digital dos alunos. 

Já  a professora  Joyce Pianchão, de Belo Horizonte, Minas Gerais, apresenta um relato 

sobre Letramento,com alunos do  2º ano do ensino fundamental, desenvolvido a partir do uso 

de diferentes textos e da publicação de um blog,trabalho que culminou com a produção de um 

livro pelos alunos.  

Estes trabalhos demonstram as diferentes possibilidades de uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação em sala de aula: o uso de videocasts pode facilitar a aprendizagem 

de informações complexas em química; os objetos virtuais de aprendizagem podem se tornar 

um recurso para aprendizagem e saber analisá-los é importante para adequá-los aos 

conteúdos e à faixa etária dos alunos; o ensino de matemática mediado pelo  computador 

propicia a alunos e professores maior interação,trazendo um significado mais amplo para o 

ensino da disciplina; o trabalho com alunos de periferia pode torná-los digitalmente incluídos e 

a utilização de diferentes tipos de textos aliado ao blog, pode propiciar a alunos do ensino 

fundamental a possibilidade de escrever para um interlocutor real. 

Boa leitura! 
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