
A tarefa de construção de materiais interativos é

um desafio, uma vez que é pequeno o tempo de

experiência da maioria dos profissionais de

educação no planejamento de materiais desse

tipo.

PRODUZINDO CONTEÚDOS
DIGITAIS

Na web existe grande quantidade de informações

comerciais e materiais nem sempre adequados

para educação.

OBJETIVO desta oficina: apontar aos professores

a possibilidade de obter autonomia para criação

de recursos didáticos digitais.



É comum acreditar que os professores por serem 
competentes em determinada área disciplinar, também 
possuem habilidades para produzir facilmente objetos 

de aprendizagem ou situações didáticas para suas 
turmas. 

TECNOLOGIA  X METODOLOGIA

Quando falamos em tecnologias digitais, essa 
suposição, muitas vezes, resulta em materiais que não 

alcançam o potencial que a  tecnologia oferece e 
assim não ampliam o processo de ensino-

aprendizagem.



MAS, O QUE FAZER ?



Questionário sobre........Vocês terão o prazo 

de 31/05 a 04/06 para responderem ao 

questionário.  Boa Atividade!



TECNOLOGIA  X METODOLOGIA

tecnologia X metodologia 

http://www.youtube.com/watch?v=uRRZI-8vVWo

Será que poderíamos fazer diferente?
O que seria necessário?



COMO UTILIZAR TODO POTENCIAL 
DA TECNOLOGIA?

Então MUDANÇA DE MÍDIA não vale a pena!

TEMOS QUE MUDAR A METODOLOGIA!

E USAR OS POTENCIAIS DA TECNOLOGIA DIGITAL QUE 
SÃO:
• AUTORIA
• INTERAÇÃO                     
• COLABORAÇÃO
• MULTIMÍDIA
• HIPERLINKS



ORIENTAÇÃO PRINCIPAL:

A orientação principal é que quanto mais diversificado o

material, mais próximo estará das diferentes realidades dos

educandos, possibilitando diferentes formas de interagir

com o conteúdo e não se limitar a textos estáticos e figuras.

Deve-se usar recursos de áudio (trilha sonora, ruídos

especiais, músicas, jingles, falas.....) e recursos visuaisespeciais, músicas, jingles, falas.....) e recursos visuais

(vídeos, dramatização, simulação, gráficos, mapas, fotos,

ilustrações animadas e inanimadas, charges, hipertextos,

efeitos de computação gráfica, jogos, objetos de
aprendizagem, dentre outros.



UMA COMUNIDADE EXEMPLO?

Será que esta é a expressão de uma comunidade que usa
todos os recursos que a tecnologia digital oferece?

http://tecciencia.ufba.br/teorema-de-pitagoras



Para produzir conteúdos digitais podemos:

• Usar sw para elaborar questões, atividades, como por ex 

Hot Potatoes site está em   http://hotpot.uvic.ca/

• Construir histórias em quadrinhos

• Usar wiki (Wikipédia, wikispaces)

• Produzir blogs, webquests, ...

• Produzir conteúdos multimídia: vídeos, áudios, gráficos, 

mapas, esquemas, mapas conceituais, podcast, ...mapas, esquemas, mapas conceituais, podcast, ...

• Produzir conteúdos úteis para a comunidade local e      

divulgar na rádio web

• Usar objetos de aprendizagem como os do RIVED

• Usar e produzir jogos, ...

IMPORTANTE: OS ALUNOS TAMBÉM DEVEM SER PRODUTORES 
DE CONTEÚDOS E DE CONHECIMENTOS

OU SEJA
TODOS DEVEM SER AUTORES



VALE LEMBRAR

NO TECCIENCIA HÁ UMA SEQUÊNCIA METODOLÓGICA



Este sw  inclui seis aplicativos, que permitem criar 

exercícios interativos de escolha múltipla, resposta curta, 

http://hotpot.uvic.ca

exercícios interativos de escolha múltipla, resposta curta, 

frase confusa, palavras cruzadas,  preencher espaços 

vazios. 

Estes exercícios podem ser  publicados na web. 

Hot Potatoes é freeware e possui interface em português. 



Veja alguns exemplos de exercícios feitos construídos com o 

HOT POTATOES: 

Cruzada tecnológica

http://bit.ly/e99ZM5

O que Você sabe sobre Astronomia?                  

http://bit.ly/h06iVq

Alguns animais tipicamente africanos                  

http://bit.ly/8ZP5KG



Ometas de Desenvolvimento do Milênio                  

http://bit.ly/96sb1n



Para aprender mais sobre a ferramenta pode-se usar os 

materiais em português:

- Um Tutorial da Versão 5 em http://penta3.ufrgs.br/tutoriais/hotpotatoes/  

- Um outro Tutorial em http://penta3.ufrgs.br/tutoriais/hotpotatoes/   onde se    

destaca 

- "Como escrever boas questões" em http://penta3.ufrgs.br/tutoriais/hp_inst/  - "Como escrever boas questões" em http://penta3.ufrgs.br/tutoriais/hp_inst/  

- Hot Potatoes Versão 6.2 - Guia de utilização em  http://bit.ly/h5wjnX  

VAMOS EXPERIMENTAR???



ALGUMAS OBSERVAÇÕES

1. Vamos falar da gincana, é necessário que já comecemos a pensar nela.
2. Nós e os professores devemos escolher as equipes para evitar que 

fiquem desequilibradas
3.   Não existirá mais o papel do prof orientador da equipe, pois todos 

deverão orientar todos

IMPORTANTE: RESPONDER AVALIAÇÃO QUE ESTÁ EM

http://bit.ly/HOy6ig 


