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RESUMO  

Introdução: Vivemos uma situação de constante evolução e transformação tecnológica. Essa 

tecnologia traz consigo uma carga de informações, novidades e metodologias a serem 

exploradas e descobertas em todas as áreas em que estão incluídas nos: ambientes escolares, 

ambientes de lazer, locais de trabalho e residências. Para atuar utilizando das tecnologias 

disponibilizadas pela escola o pedagogo deve buscar conhecimento sobre as mesmas, como 

forma de inseri-las em seu cotidiano na sala de aula com segurança e, acima de tudo, com 

objetivos pedagógicos a serem alcançados. Embora algumas escolas tenham diversas 

possibilidades de ferramentas e equipamentos tecnológicos, outras ainda estão em fase de 

desenvolvimento e aceitação da aplicação da tecnologia na educação. Objetivo: O objetivo 

desse artigo foi analisar como as ferramentas tecnológicas podem contribuir para uma 

aprendizagem significativa nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Metodologia: Na 

metodologia utilizamos a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e 

discussão: Foram sugeridos dois projetos para o 5° não do Ensino Fundamental. No projeto 1 

(“Ciberbullying – o bullying na internet”), o objetivo foi apresentar propostas para mudar o 

comportamento de quem prática e sofre ciberbullying. No projeto 2 (“Aprendendo e aplicando 

o gênero textual notícia”), o objetivo foi apresentar o gênero textual notícia e incentivar os 

alunos a produzirem um jornal online com notícias da escola e comunidade. Conclusão: A 

pandemia de COVID-19 trouxe um novo desafio aos educadores – em um curto espaço de 
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tempo, tiveram que adaptar-se ao uso de programas e aplicativos de aulas remotas e 

reconfigurar as metodologias de aprendizagem. Independente da situação sanitária 

desencadeada pela pandemia de COVID-19, as escolas devem utilizar as tecnologias para 

auxiliar o aluno do século XXI, a construir o seu conhecimento. Esse aluno nasceu no universo 

digital, tem acesso a conhecimentos e informações ilimitados, mas precisa aprender a utilizar 

pedagogicamente todo esse material para uma aprendizagem significativa, criativa e inovadora 

que lhe permita desenvolver as habilidades e competências necessárias ao mundo atual, 

trazendo novidades, diversão e muito aprendizado para as crianças curiosas e inquietas.  
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