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RESUMO 

Introdução: A Terceira Revolução Industrial ocorrida na segunda metade do século XX 

provocou impactos significativos no mundo. Dentre esses impactos, um dos mais relevantes foi 

o surgimento de computadores e aparelhos eletrônicos que facilitaram à comunicação e o acesso 

a informação. A escola, como lócus de conhecimento, espaço para a socialização e difusão de 

todas as práxis necessárias para o exercício da cidadania sofreu e sofre os efeitos das 

transformações tecnológicas no ambiente de aprendizagem. No século XXI a escola tem papel 

fundamental em preparar os alunos para viver em sociedade e a inclusão digital é uma 

ferramenta socializadora e necessária para a aprendizagem e vivência dentro e fora do ambiente 

escolar. Objetivo: O objetivo desse artigo foi sugerir projetos que possibilitem a utilização da 

tecnologia como ferramenta auxiliar no trabalho docente nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental durante o processo de ensino-aprendizagem e destacar os benefícios de utilizar as 

novas tecnologias em sala de aula levando em conta os desafios que o professor encontra. 

Metodologia: O artigo foi realizado através da abordagem metodológica da pesquisa 

bibliográfica e da utilização de pedagogia de projetos para colocar em prática o uso das TICs 

por meio de projetos de aula. Resultados e discussão: Partindo das leituras teóricas e do 

objetivo proposto, apresentamos duas sugestões de projetos de aula. O primeiro projeto 

“Trabalhando fontes históricas de uma forma diferente”, foi concebido para o 5° ano do Ensino 
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Fundamental e objetivou trabalhar diferentes fontes históricas utilizando as mais diversas 

tecnologias e equipamentos tecnológicos de modo que facilite o entendimento e que o 

conhecimento chegue ao aluno de uma forma dinâmica, participativa, interativa e não 

mecanizada. O segundo projeto “Explorando gêneros textuais”, direcionado ao 4° ano do 

Ensino Fundamental, teve como objetivo entender a funcionalidade, utilização e importância 

de diversos gêneros textuais (impressos ou digitais) no âmbito escolar, social e digital, atrelado 

às tecnologias como facilitadora e mediadora de uma aprendizagem colaborativa em quaisquer 

circunstâncias. Conclusão: A inclusão digital deve ir além de mostrar equipamentos 

tecnológicos para os alunos sem um objetivo pedagógico definido.  Incluir o aluno no mundo 

digital é prepará-lo para utilizar a tecnologia com responsabilidade e autonomia sabendo 

discernir o que ela agregará para o seu conhecimento e o que não lhe trará nenhum benefício. 

A escola do século XXI deve trazer as TICs para sala de aula possibilitando assim um ensino 

dinâmico, plural ao trabalhar com imagens, vídeos, pesquisas, prática digital, seja no ensino 

presencial ou remoto como foi vivenciado durante a pandemia do COVID-19.   

 

PALAVRAS-CHAVE: TICs. Aprendizagem. Inclusão digital. 

 


