
Editorial 

Esse número da Revista Tecnologias na Educação apresenta sete artigos e dois 

relatos de experiências com temáticas diversificadas.  

1- O papel do Coordenador Pedagógico, frente ao uso das TICs no ambiente 

escolar, é analisado por Rosângela do Socorro Nascimento Oliveira, da Universidade 

Estadual do Pará;  

2- o uso da robótica no ensino de matemática é parte do projeto Os Robots na 

Educação Matemática e Informática, desenvolvido por Paula Cristina Reis Lopes e Elsa 

Maria dos Santos Fernandes, ambas da Universidade de Madeira, em Portugal; 

3-o ensino de química com uso de um jogo é apresentado por Guilherme 

Leocárdio Lucena, da Universidade Federal do Pará e Meryglaucia Silva Azevedo, da 

Universidade Federal de Campina Grande; 

4- o uso de blogs na inclusão digital de alunos do ensino médio, em Escola de 

Mato Grosso do Sul, é o enfoque do trabalho de Bianca Sanches Silvestre; 

5- o blog também é o tema da pesquisa de Claudia Lucia Landgraf-Valerio 

Doutoranda PUC-SP, que propõe uma reflexão sobre o uso do blog como estratégia 

pedagógica de letramento digital na formação de professores de Língua Portuguesa em 

escolas públicas de Mato Grosso; 

6- o tema PLE, (Personal Learning Enviroments/Ambiente Pessoal de 

Aprendizagem) na formação inicial de professores de Química, é parte da pesquisa de 

doutorado de Bruno da Silva Leite, da Universidade Federal Rural de Pernambuco;  

7-uma proposta de Método para a avaliação de Softwares educacionais através 

de uma visão psicopedagógica é o objetivo do trabalho de Fernando Medeiros Filho, 

Universidade Estadual da Paraíba e Rodrigo Alves da Universidade Federal de 

Pernambuco. 

Nos relatos de experiências: 

8- o trabalho de Naligia Maria Bezerra Lopes, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte enfoca a educação digital e a construção da autonomia pelo professor e 

o  

9- Projeto de Inclusão Digital para Crianças e Jovens das Comunidades Em 

Torno da UEPB Campus I, Maria Lúcia Serafim, da Universidade Estadual da Paraíba. 

 



Agradecemos aos autores a participação na Revista Tecnologias na Educação e 

esperamos que os artigos e relatos apresentados motivem outros professores a 

divulgarem seus trabalhos relacionados ao uso das TICs em sala de aula. 

Boa leitura! 

Fátima Franco 


