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RESUMO 

Introdução: Considerando a implementação de tecnologias na escola e as propostas de avanços 

no processo de ensino aprendizagem com a utilização de recursos tecnológicos em meio a 

pandemia da COVID-19, nos propomos a investigar as práticas que emergiram na ação do 

professor decorrente da utilização dos instrumentos digitais. O uso das TICs na educação passou 

a ser uma necessidade e para isso novos olhares tiveram que ser treinados, novas formas de 

pensar, de agir, de comunicar e se adaptar as possibilidades pedagógicas e metodológicas. A 

Escola Nossa Senhora do Amparo, Monte Carmelo- MG, assim como todo o sistema público e 

privado de ensino, foi convocada a reinventar suas metodologias de aprendizagem por meio do 

uso de tecnologias. Objetivo: O objetivo desse artigo foi investigar como se materializou a 

prática da utilização das mídias sociais e tecnologias digitais no cotidiano de professores e 

alunos durante o período de distanciamento social decorrente da Pandemia de COVID-19. 

Metodologia: Para atingir esse objetivo utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica 

e a pedagogia de projetos na montagem de uma sugestão de projeto de aula. Resultados e 

discussão:   A escola confrontou-se com esse desafio de trazer o contexto as informações 

presentes  e, mesmo possuindo um espaço tecnológico, laboratório de informática, lousa 

interativa disponível no Ensino Médio e contando com uma plataforma digital, em conjunto 

com a rede Pitágoras de ensino, pudemos detectar uma certa resistência por parte de pais, 
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professores e alunos na utilização de recursos midiáticos. Para manter o processo educacional 

ativo durante os meses da pandemia, foi necessário desfazer diversos estereótipos em relação a 

cultura midiática, adaptando-se, recriando-se e integrando em seu ensino as novas linguagens 

e os meios metodológicos.  Diante dessas e outras questões pedagógicas trouxemos uma 

sugestão de projeto de aula para o 1° ano do Ensino Fundamental: “Reforçando processos de 

alfabetização com meios digitais”, com o objetivo de promover acompanhamento diferenciado 

do professor, através de alternativas pedagógicas de intervenção individualizada e em pequenos 

grupos de alunos, de forma contínua e paralela, reduzindo a defasagem existente entre os 

conhecimentos que o aluno traz, o currículo adequado a sua faixa etária e ao ano do ciclo 

desenvolvendo suas habilidades de leitura e escrita por meio dos estímulos do aplicativo 

GraphoGame e outros disponíveis online. Conclusão: Analisando as concepções de uso das 

tecnologias educativas no processo de ensino aprendizagem, confirmamos a hipótese de que os 

instrumentos tecnológicos disponíveis (sejam eles plataformas, sites, games, redes sociais, etc.) 

são ferramentas fundamentais no auxílio do professor e aluno no ensino aprendizagem. 

Sabemos que as TICS, certamente, não se constituem como tábua de salvação da educação, mas 

podem ser grandes aliadas no processo de ensino aprendizagem, permitindo o surgimento de 

novos espaços e tempos para a construção do diálogo e crescimento na relação aluno-professor-

aprendizagem.  
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