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Apresentação da Edição Temática Especial da Revista Tecnologias na Educação
para o Congresso Regional sobre Tecnologias na Educação (Ctrl+E)

Esta edição temática da Revista Tecnologias na Educação é fruto da parceria

firmada entre os editores da Revista e organizadores do Congresso Regional sobre

Tecnologias na Educação (Ctrl+E1). O referido evento, que teve sua primeira edição

realizada em maio de 2016, sediado no Instituto Metrópole Digital (IMD) da

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em Natal/RN, reuniu

professores, estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores e demais

profissionais interessados em Tecnologia Educacional de diferentes localidades do país,

em especial, da região Nordeste.

O Ctrl+E, assim como a Revista Tecnologias na Educação, representa a

oportunidade de interação entre pessoas de diferentes formações e interesses para a

discussão de problemas, soluções e metodologias relevantes para a educação a partir da

integração de tecnologias digitais.

Esta edição temática é composta por onze artigos distribuídos entre

trabalhos completos, que concorreram à premiação, e textos das conferências realizadas

durante o Ctrl+E. Os trabalhos versam sobre práticas educativas com tecnologias

digitais, desenvolvimento e avaliação de ambientes e softwares educativos e formação

de profissionais para atuar em Informática na Educação. Os artigos foram agrupados de

acordo com esses temas e serão apresentados a seguir.

Abrem esta edição da Revista Tecnologias na Educação os trabalhos que

apresentam práticas educativas e experiências com tecnologias digitais. Em Criar,

colaborar e aprender com suporte digital: caminho favorável à produção de textos ,

Silva e Castro-Filho descrevem uma proposta de trabalho colaborativo desenvolvida

com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, a partir de uma produção de textos com

suporte computacional. O trabalho de Marinheiro e colaboradores, intitulado Ensinando

1 http://te.imd.ufrn.br/ctrle2016/
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crianças do Ensino Fundamental a programar computadores com o auxílio de jogos

digitais, trata da implantação do ensino de programação por meio da plataforma Hora

do Código, para alunos dos 2o e 3o anos do Ensino Fundamental. No artigo Gamificação

na sala de aula: subsídios para a oferta de contexto pedagógico em regime de Zona de

Desenvolvimento Proximal, os pesquisadores Pontual-Falcão, Rocha-Falcão e Hazin

apresentam reflexões a partir de uma experiência de gamificação de uma disciplina de

Informática na Educação, integrando aspectos da inovadora metodologia de ensino à

sala de aula presencial em cursos superiores, como alternativa ao modelo tradicional.

Em seguida, Silva e Campos descrevem em Jogo digital como ferramenta auxiliar para

o exercício das operações básicas de Matemática: estudo de caso com o jogo

“Matemática Fácil” uma metodologia na aplicação de experimentos com um jogo

educativo digital, apontando comportamento dos jogadores durante a interação com o

recurso. Fecha a primeira trilha o artigo Pensamento computacional: um relato de

práticas pedagógicas para o ensino de Computação em escolas públicas, dos autores

Silva, Souza e Morais, relatando uma experiência durante o Estágio na Licenciatura em

Computação, em que o pensamento computacional foi desenvolvido com estudantes de

uma escola pública baseando-se em jogos educacionais digitais e atividades com e sem

uso do computador.

Sobre o desenvolvimento e a avaliação de ambientes e softwares educativos,

o trabalho de Brito e colaboradores, intitulado Processo de criação de um repositório

virtual aberto: importância da catalogação de Recursos Educacionais Digitais (RED)

apresenta uma experiência de busca, seleção e catalogação de recursos educacionais

digitais para o trabalho com Língua Portuguesa no Ensino Fundamental que resultou no

ambiente virtual aberto Athena. Em seguida, no artigo Aplicação comparativa de

diferentes abordagens de avaliação para o software educativo Duolingo: a

complexidade de escolher uma abordagem adequada, de Silva e colaboradores, os

pesquisadores descrevem a avaliação de software educativo para a língua estrangeira a

partir de diferentes abordagens de avaliação com escalas numéricas, subjetivas e valores

percentuais. Completam essa trilha, Pereira e colaboradores com o artigo Validação de
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uma abordagem combinada para avaliação de software educativo: avanços e desafios,

em que procederam à avaliação de um recurso com base em uma abordagem combinada

de técnicas, identificando equivalência de critérios e possíveis fragilidades.

No último conjunto de trabalhos, que trata da formação de profissionais para

atuar em Informática na Educação, apresentamos o artigo de Castro-Filho, Freire e

Maia, intitulado Formação docente na Era da Cibercultura, em que os autores sugerem,

a partir de argumentos baseado em uma pesquisa, que seja repensada a formação

docente considerando o contexto da Cibercultura, disseminação da internet e, sobretudo,

das tecnologias móveis. Em Experiências de formação de professores em robótica

educacional, Burlamaqui apresenta a utilização da robótica como ferramenta de auxílio

na aprendizagem e na formação docente, fornecendo experiências e orientações para

aplicação dessa metodologia. Por fim, fechando a trilha e a edição, Gomes, Maia e

Nunes, com o artigo Formação de profissionais para Informática na Educação: o

Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI) da UFRN, ressaltam o conhecimento

híbrido que abrange as tecnologias da informação (TI) com diferentes domínios

desenvolvidos no curso de bacharelado interdisciplinar em TI, enfatizando avanços e

implicações dessa proposta de curso para o desenvolvimento da informática na

educação no Rio Grande do Norte.

Desejamos que essa parceria com a Revista Tecnologias na Educação

represente um início de um trajeto que resulte em novos projetos, produções e práticas

em educação apoiadas em tecnologias e metodologias inovadoras para os processos de

ensino e de aprendizagem.

Como na informática, em que o atalho Ctrl+E tem a função de centralizar o

texto produzido, com esta edição temática sugerimos centralizar as discussões para

compartilhar e disseminar o conhecimento produzido. Assim, por meio da socialização

de produções qualificadas e de significativo impacto nacional, esperamos consolidar

uma instância para a troca de ideias sobre práticas, pesquisas e produtos que busquem

compreender, melhorar e ampliar o uso da Informática na Educação.
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Agradecemos aos autores por publicarem seus artigos e aos leitores por se

interessarem.

A todos, boa leitura!

Dennys Leite Maia e Isabel Dillmann Nunes
Coordenadores do Ctrl+E 2016

Maria de Fátima Franco
Editora da Revista Tecnologias na Educação

Revista Tecnologias na Educação – Ano 8 – Número/Vol.16 – Edição Temática – Congresso Regional
sobre Tecnologias na Educação (Ctrl+E 2016) – Setembro2016 – tecnologiasnaeducacao.pro.br


