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RESUMO 

Introdução: Neste artigo trabalhou-se a importância das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TICs) em sala de aula em virtude da conectividade e interatividade atuais; 

como referência para o estudo. Objetivo: o objetivo deste artigo é apresentar as Tecnologias 

da Informação e da Comunicação (TICs) dentro da sala de aula, como recurso para o ensino 

da Língua Portuguesa com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. Metodologia: A 

metodologia de pesquisa utilizada foi a bibliográfica. Resultados e discussão: Foram fixados 

no eixo disciplinar do ensino de Língua Portuguesa tendo como conteúdo a escrita, oralidade, 

e produção textual e a importância da sala de aula. Além disso, foi trazido ao argumento o 

papel do professor nesse processo, já que não há como falar em sala de aula, aluno e recursos 

metodológicos sem mencioná-lo, mesmo porque ele é o agente deste processo. Conclusão: 

Diante do resultado da investigação feita, chegou-se ao consenso de que, em se tratando do 

ensino da Língua Portuguesa, tendo como exemplo o 7º ano do Ensino Fundamental, no atual 

cenário vivenciado pelos alunos, surgidos na era digital, é de que as TICs tem impulsionado 

todos os meios de interação, e a escola tem de se adequar a esse novo formato de se aprender 

que, inevitavelmente é influenciado pelos recursos tecnológicos usuais atualmente e que 

pedem passagem no contexto de sala de aula, portanto o uso de softwares e hardwares são 

imprescindíveis para a captação, estudo e análise dos conteúdos da Língua Portuguesa bem 

como para apropriação de seu conhecimento.  
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