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RESUMO: O artigo apresenta breves reflexões a respeito da importância da 

inserção da tecnologia no ambiente escolar, em especial na Escola Municipal de 

Educação Básica Vítor Meirelles no município de Jaraguá do Sul - SC. Como a 

tecnologia pode influenciar na escola e quais são seus desafios e benefícios, 

observando o contexto atual da sociedade, com alunos cada vez mais digitalmente 

influenciados. Ressalta também o papel do professor, que lida diretamente com os 

estudantes e como mediador, deve buscar se capacitar cada vez mais para 

acompanhar seus alunos neste processo. O trabalho se baseou em pesquisa de 

estudiosos da área e observações acerca da inserção do Programa Google para a 

Educação na escola Municipal de Educação Básica Vítor Meirelles. Pode-se concluir 

que a tecnologia digital traz os benefícios de estimular a motivação de alunos e 

professores, aumentar a interação e conseguir trazer atenção dos alunos para temas 

diferentes. O exemplo do município de Jaraguá do Sul, com grande avanço e 

investimento, mostra uma nova possibilidade de inserção, aplicando os passos para 

que escola, professores e alunos estejam inseridos no ambiente tecnológico desde 

cedo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em uma era tecnológica de grande força e avanços. Atualmente, 

conseguimos ter acesso às informações em segundos e possuímos em nossas 

mãos diversos recursos e aplicativos que facilitam a rotina. A educação 

contemporânea, por óbvio, não está imune à tecnologia, ambas caminham juntas. A 

tecnologia tem muito a oferecer para alunos e professores. 

A sala de aula, como meio central de trocas na educação formal e presencial, 

é um ambiente chave para o processo de ensino – aprendizagem. Para termos uma 

sala de aula com mais vivências significativas e ampliarmos o espaço do aluno para 

novas descobertas, podemos lançar mão do uso de tecnologias. As tecnologias 

oferecem recursos que nos mostram diversas maneiras atrativas de ensinar e 

aprender. Sabemos que para a efetivação dessa inserção tecnológica, a escola 

precisa dos equipamentos necessários e também da capacitação de seus 

professores, pois eles precisam dominar as tecnologias. Outro ponto importante é a 

política de motivação e incentivo ao uso das tecnologias, pois somente a existência 

de tecnologia não garante efetivação do seu uso. 

Diante desse cenário, pergunta-se: como podemos inserir novos meios 

tecnológicos na escola Municipal de Educação Básica Vítor Meirelles e quais são as 

implicações disso no trabalho docente? É necessário entender a situação atual e os 

gargalos de utilização das tecnologias educacionais, bem como ajudar na efetiva 

inserção das tecnologias digitais nas escolas. Não falamos somente em 

equipamentos eletrônicos, mas sim em como devem ser as capacitações e 

motivações aos professores e equipe gestora para que utilizem mais a tecnologia em 

suas práticas pedagógicas, pois é no ambiente escolar que muitos alunos irão 

exercitar a busca de conhecimento através das tecnologias.  

São objetivos desse trabalho de pesquisa: identificar como a E.M.E.B. Vítor 

Meirelles, do município de Jaraguá do Sul – SC, realizou a inserção de novas 

ferramentas tecnológicas, através do Programa Google para a Educação, com o 

equipamento Chromebook e como reagiu diante das capacitações para a equipe 

escolar e na obtenção de resultados na aprendizagem de seus alunos. Para além 

desse objetivo, é necessário também entender a realidade da escola e a importância 
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desse recurso tecnológico, pesquisar meios de capacitar professores e equipe 

gestora para aplicarem atividades através do recurso tecnológico e identificar meios 

pelos quais a escola possa ampliar o uso de equipamentos tecnológicos digitais. 

A importância da presente pesquisa baseia-se no fato da tecnologia auxiliar 

no processo de ensino e aprendizagem, trazendo novas ferramentas e mecanismos, 

que melhorem este processo, visando à melhoria da qualidade de ensino ofertada 

aos alunos. Como consequência desse estudo, espera-se dar subsídios para formar 

alunos mais ativos, de modo que o educador e a tecnologia se tornem mediadores, 

para assim atingirmos uma educação de qualidade. 

 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS E REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. A IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS NA ESCOLA 

  

Atualmente estamos cada vez mais conectados. Conectados no celular, no 

computador, em aplicativos que nos permitem realizar uma verdadeira viagem em 

poucos segundos. Um mundo de possibilidades na palma de nossas mãos que a 

tecnologia nos presenteou para diversão, comunicação e, sobretudo, conhecimento. 

Quando falamos do conhecimento, não podemos esquecer das escolas, ambiente 

onde os alunos aprofundam e sedimentam suas aprendizagens, vivências e 

experiências.  

Inserir a tecnologia na educação é ampliar o universo do aluno, levar algo a 

mais que motive seu conhecimento e amplie a qualidade de seu ensino. A tecnologia 

deve servir para enriquecer o ambiente educacional, propiciando a construção de 

conhecimentos por meio de uma atuação ativa, crítica e criativa por parte de alunos 

e professores (GARCIA, 2013). 

De acordo com Kenski (2010), às diversas possibilidades de acesso às 

tecnologias proporcionaram novas formas de viver, de trabalhar e de se organizar na 

sociedade. Assim, percebe-se que as novas possibilidades tecnológicas não 

interferem apenas em nosso dia a dia, mas passam a interferir em várias ações, na 

maneira de pensar e agir e, no caso da educação, na maneira de trabalhar.  
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Educar em ambientes tecnológicos se torna um novo desafio, são variados os 

meios tecnológicos que podemos encontrar em uma instituição educacional. Neste 

trabalho o foco serão as novas tecnologias digitais, computadores, notebooks, 

tablets, lousas digitais e diversos aplicativos tecnológicos, que estão cada vez mais 

aperfeiçoados, onde muitas vezes a equipe pedagógica e professores não possuem 

o domínio. Kenski (2007, p. 25) aborda o surgimento de novas tecnologias, dizendo-

nos que: 

 
O conceito de novas tecnologias é variável e contextual. Em muitos casos 
confunde-se com o conceito de inovação. Com a rapidez do 
desenvolvimento tecnológico atual, ficou difícil estabelecer o limite de tempo 
que devemos considerar para designar como "novos" os conhecimentos, 
instrumentos e procedimentos que vão aparecendo. O critério para a 
identificação de novas tecnologias pode ser visto pela sua natureza técnica 
e pelas estratégias de apropriação de uso. 

 

Assim, entende-se como o processo do desenvolvimento tecnológico 

acontece e que surge de maneira cada vez mais rápida. As tecnologias representam 

uma possibilidade a mais para os educadores, pois permitem aprimorar o processo 

de ensino e estimular a aprendizagem, de modo que os alunos passem a investigar 

as soluções através de equipamentos e dispositivos em que possuem domínio. Essa 

nova maneira está relacionada a uma nova visão de construção do conhecimento, 

em um processo que envolve todos os participantes, professores e alunos, 

superando as formas tradicionais na relação de ensino-aprendizagem (BRIGNOL, 

2004). Segundo Cavalcante (2012), trabalhar com as tecnologias de forma interativa 

nas salas de aula requer a responsabilidade de aperfeiçoar as compreensões de 

alunos sobre o mundo natural e cultural em que vivem. 

Tudo o considerado anteriormente surge para atingir o principal objetivo do 

processo de ensino-aprendizagem através do uso da tecnologia em sala de aula, 

que é de formar alunos mais ativos, onde educadores e tecnologia se unem como 

mediadores neste processo e, unificados, transformem a aprendizagem para que se 

torne mais significativa, eficaz e de qualidade. 

A escola como espaço de saber, conhecimento e aprendizagem, não pode 

ignorar a importância da tecnologia em seu ambiente. Para Menezes (2010, p. 122) 

não se pode cobrar um bom desempenho das escolas se elas estiverem décadas 

atrás do que já se tornou cotidiano nas práticas sociais. Tudo deve ser estudado 
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criteriosamente, para que a equipe de professores, alunos e funcionários estejam 

dispostos à utilização da tecnologia no meio escolar. 

 Toda equipe, primeiramente, deve possuir ciência de quais benefícios a 

utilização da tecnologia acarretará no ensino e aprendizagem dos estudantes. Para 

isso, são necessárias capacitações e formações continuadas, pois o professor, como 

mediador do processo de ensino - aprendizagem, deve estar apto para enfrentar os 

desafios que a utilização da tecnologia no ambiente escolar pode gerar. 

 

2.2.  O PAPEL DO PROFESSOR PERANTE O USO DAS TECNOLOGIAS  

  

 No ambiente tecnológico, o papel do professor perante as tecnologias é 

essencial. O professor realiza a conexão entre o ensino e a aprendizagem com as 

ferramentas tecnológicas. Os recursos tecnológicos disponíveis podem auxiliar o 

professor, facilitando a aprendizagem, fornecendo maiores meios de despertar o 

interesse do aluno em diversas áreas do conhecimento. Conforme Gouvêa (1999, p. 

19): 

 
O professor será mais importante do que nunca, pois ele precisa se 
apropriar dessa tecnologia e introduzi-la na sala de aula, no seu dia-a-dia, 
da mesma forma que um professor, que um dia, introduziu o primeiro livro 
numa escola e teve de começar a lidar de modo diferente com o 
conhecimento. Continuaremos a ensinar e a aprender pela palavra, pelo 
gesto, pela emoção, pela afetividade, pelos textos lidos e escritos, pela 
televisão, mas agora também pelo computador, pela informação em tempo 
real, pela tela em camadas, em janelas que vão se aprofundando às nossas 
vistas [...]. 

 

 Assim, o professor fará mais do que repassar o conteúdo, ele possibilitará o 

acesso à pesquisa, à troca de ideias e experiências que a tecnologia pode trazer. 

Conforme nos diz Moran (1995, p. 06), “O professor se transforma agora no 

estimulador da curiosidade do aluno por querer conhecer, por pesquisar, por buscar 

a informação mais relevante”. Além de mediador no processo de inserção da 

tecnologia, o professor tem a responsabilidade de motivar seus alunos, orientar 

quanto ao uso correto das tecnologias e acompanhá-los durante a pesquisa através 

dos meios tecnológicos. 

 Atualmente, crianças e jovens lidam com muita facilidade com celulares, 

tablets, computadores, entre outros diversos meios e muitas vezes o professor não 

está na mesma situação. Passerino (2001, p. 08) diz que “[...] não devemos 
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esquecer que as crianças chegam na escola “impregnadas” de tecnologia do seu dia 

a dia, e esperam que na escola elas possam usar essa tecnologia para aprender... 

aprender com a tecnologia... como parceria do professor e do aluno”. É preciso 

aprender a utilizar os meios e buscar interesse, para poder acompanhar seus alunos 

e auxiliá-los diante das dificuldades.  

 A busca pelo conhecimento, estar sempre se atualizando e inteirado nas 

novidades da atualidade, são posturas que o professor pode adotar. De acordo com 

Rosales e Magalini (2007, p. 05), o professor deve ter em mente que a tecnologia 

vem como um suporte a mais para o processo de ensino-aprendizagem: “[...] uma 

ferramenta de apoio, um instrumento inovador, tornando a aprendizagem mais 

eficiente e eficaz”, e o professor deve estar em “[...] processo permanente de 

aprendizagem e ter uma postura de pesquisador, investigador e crítico”. 

 A escola como espaço de aprendizagem e conhecimento, pode incentivar e 

promover formações, capacitações, fornecer os meios necessários, para que o 

professor se insira e faça acontecer a aprendizagem durante suas aulas através dos 

meios tecnológicos. 

 

2.3. A CAPACITAÇÃO DO EDUCADOR 

  

 Sabemos que os meios tecnológicos têm exercido, nos dias de hoje, muita 

influência em nossas vidas e nossas rotinas. Assim também influenciam na rede 

educacional, tendo um importante papel educativo. O professor, diante dessa 

influência proposta pelos avanços tecnológicos, não pode deixar de se atualizar, 

deve sempre estar em busca do conhecimento para ensinar aquilo que sabe e 

aprender com seus alunos. Para Oliveira (2009, p. 33): 

 

As exigências da contemporaneidade inauguram novas relações entre 
trabalho, ciência, tecnologia e educação, determinando a necessidade de 
um projeto educativo, com vistas à formação de diferentes profissionais, 
trabalhadores e produtores de conhecimentos, cidadãos consumidores, 
novos protagonistas da sociedade atual. 

 

 Diante dessa realidade, o ambiente escolar vem se modificando para cada 

vez mais proporcionar o acesso à tecnologia aos seus alunos. A tecnologia se tornou 

fundamental, seja para pais, alunos, professores ou funcionários. Conforme Oliveira 
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(2012) já não é possível pensar hoje num ensino à base de quadro negro, giz e livro 

didático somente, pois o aluno de hoje vive em um mundo cheio de tecnologias 

digitais, que permitem aprender, além dos métodos de ensino e das tecnologias 

utilizadas na escola tradicional.  

 Chagas (2010, p. 16) também apresenta esta reflexão, afirmando que a 

tecnologia se faz presente nos dias atuais e traz mudanças para o cenário 

educativo:  

 
A profissão de professor sempre teve uma relação direta com livros, giz, 
quadro negro e papel. Nos últimos anos, isso mudou bastante. O universo 
de recursos do docente entrou em expansão – pode não abrir mão do 
material de sempre, mas incorpora hoje uma relação direta com as 

tecnologias [...] trazendo novas perspectivas para o ensino. 
 
 A ideia reforça que o professor, perante a essa modificação, também precisa 

usufruir dos benefícios que a tecnologia propõe, conhecer os meios tecnológicos e, 

primeiramente, saber utilizá-los para colocar em prática. Conforme Neira (2016 p. 

04):  

 
Educação e Tecnologia caminham juntas, mas unir as duas é uma tarefa 
que exige preparo do professor dentro e fora da sala de aula. Ao mesmo 
tempo em que oferece desafios e oportunidades, o ambiente digital pode 
tornar-se um empecilho para o aprendizado quando mal usado. 

  

 A equipe gestora do ambiente escolar, unificando as áreas pedagógicas e 

administrativas, também precisa apoiar esta causa. Além de apoiadores da utilização 

da tecnologia na escola e da aquisição dos aparelhos tecnológicos, devem oferecer 

e buscar formações e capacitações aos seus docentes. Através das formações 

referentes ao uso dos meios tecnológicos, o processo de desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno acontecerá de maneira mais significativa. Segundo Almeida 

e Rubim (2004, p. 2): 

 
 
O envolvimento dos gestores escolares na articulação dos diferentes 
segmentos da comunidade escolar, na liderança do processo de inserção 
das TIC na escola em seus âmbitos administrativo e pedagógico e, ainda, 
na criação de condições para a formação continuada e em serviço dos seus 
profissionais, pode contribuir e significativamente para os processos de 
transformação da escola em um espaço articulador e produtor de 
conhecimentos compartilhados. 
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 Pocho (2004, p.14) afirma que “vivenciar novas formas de ensinar e aprender 

incorporando as tecnologias requer cuidado com a formação inicial e continuada do 

professor”. Tal cuidado colocado pelo pensador nos faz refletir que tecnologias na 

educação também requerem seriedade. O professor não pode tratar de tal assunto 

de qualquer modo, necessitando também fazer a formação continuada. Através 

dessa continuidade é que o educador poderá instigar mais seus alunos, formando-os 

para uma sociedade onde também exercitem sua capacidade de pensar e 

questionar. 

 A busca pela formação continuada do professor deve acontecer também de 

maneira autônoma. São vários os meios que o professor tem em suas mãos para se 

capacitar. Através do próprio computador, incontáveis opções são propostas na 

internet e compartilhadas. Mercado (2002, p.18) afirma que: 

 

Ao professor cabe o papel de estar engajado no processo consciente não só 
das reais capacidades da tecnologia do seu potencial e de suas limitações 
para que possa selecionar qual a melhor utilização a ser explorada num 
determinado conteúdo. 

 
 Cabe ao professor refletir e repensar em suas práticas, se a busca pelo 

conhecimento está acontecendo e o que pode ser melhorado sempre. Assim, as 

formações voltadas ao uso das tecnologias, permitem ao professor conhecer sua 

realidade e como ele pode atingir a qualidade na educação dos seus estudantes. 

  

A tecnologia posta à disposição dos estudantes tem por objetivo 
desenvolver as possibilidades individuais, tanto cognitivas como estéticas, 
através das múltiplas utilizações que o docente pode realizar nos espaços 
de interação grupal. (LITWIN, 1997, p.10).  
 

 

 Os professores devem aproveitar as oportunidades quando o assunto é 

formação, principalmente remetidas ao uso das novas tecnologias. A utilização das 

tecnologias só tem a trazer benefícios, propondo um método facilitador da 

aprendizagem e tornando o docente não apenas um reprodutor de conteúdo, mas 

sim a um mediador do conhecimento, apresentando novos meios, capazes de 

encantar alunos, tornando a aprendizagem mais prazerosa. 

 

 



9 

 

 

 

2.4 A INSERÇÃO DO PROGRAMA GOOGLE PARA A EDUCAÇÃO NA ESCOLA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA VÍTOR MEIRELLES NO MUNICÍPIO DE 

JARAGUÁ DO SUL 

  

O município de Jaraguá do Sul, localizado no norte de Santa Catarina, vem 

dando alguns passos positivos no assunto tecnologia na rede municipal de ensino. A 

cidade se destaca pelas grandes indústrias e geração de empregos, principalmente 

nos ramos de metalúrgicas e confecções. A população estimada é de 177.697 

pessoas e a renda média per capta é R$ 49.925,22. A taxa de escolarização de 

crianças de 6 a 14 anos é de 98,3%, segundo pesquisas recentes do IBGE - Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019). 

 No ano 2019, a Secretaria Municipal de Educação do município de Jaraguá 

do Sul - SC, investiu o valor de R$ 3,4 milhões, para ser aplicado na implementação 

do Programa Google para a Educação (Google for Education) nas escolas 

municipais. A cidade, agindo como projeto piloto nas redes de escolas públicas, 

adquiriu 1.290 Chromebooks. A ferramenta tem o objetivo de modernizar as salas de 

aula com o que há de mais atual na tecnologia educacional, sem substituir o 

professor ou as aulas planejadas por ele, mas como uma ferramenta a mais a ser 

utilizada. 

Através desta parceria, as escolas municipais receberam Chromebooks para 

serem utilizados pelos alunos. Os chromebooks são como notebooks, mas com 

sistema operacional Chrome OS, que funciona totalmente baseado na rede de 

internet. É menor que um notebook, mais leve, pois não necessita de memória física. 

Versáteis, essas máquinas também podem ser utilizadas como tablets e não ficam 

obsoletas. Na Figura 1 podemos observar uma imagem feita através de meu 

aparelho celular de um chromebook recebido, aberto e ligado, pronto para utilização. 



10 

Figura 1: Chromebook entregue a SEMED de Jaraguá do Sul. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

A maior e principal vantagem do Google for Education é a sua disponibilidade. 

Todo conteúdo inserido na plataforma pode ser acessado a qualquer momento, do 

local onde o aluno ou o professor estiver, a partir de qualquer dispositivo, uma vez 

que 100% do material didático – livros, trabalhos, documentos, e-mails, agendas e 

tarefas – fica salvo automaticamente em nuvem. 

Estão incluídas no programa as Ferramentas: G Suite, Google Sala de Aula 

(Classroom) e o Expeditions. O G Suite é pacote de ferramentas de produtividade 

que auxilia alunos e professores na integração de forma contínua e segura em 

diversos dispositivos. No Google Sala de Aula (Classroom) o professor pode criar 

uma sala de aula, incluir seus alunos postar tarefas. O Expeditions é um aplicativo 

educacional imersivo onde alunos e professores podem explorar o mundo em mais 

de 800 tours de realidade virtual e 100 de realidade aumentada. 

Outros recursos disponíveis também são: Google Formulários, Google Docs, 

Google Apresentações, Google Sites, Hangouts Meet, Youtube Edu, Google Earth, 

Jamboard e Canvas do Google. Estes podem ser acessados a partir do 

Chromebook, assim como de outros computadores, também possibilitam uma série 

de atividades que podem ser realizadas pelo professor, auxiliando o aprendizado do 

auno e tornando o ensino interativo. 
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A Escola Municipal de Educação Básica Vítor Meirelles também participou da 

implementação do Programa Google para a Educação, assim como todas as escolas 

da rede do município. Localizada no bairro Três Rios do Norte, também atende 

alunos do Bairro Santo Antônio, regiões mais distante do centro da cidade, onde a 

maioria da população migrou de outros estados brasileiros para buscar melhores 

condições de vida. Na Figura 2, podemos observar a localização dos bairros citados 

no município de Jaraguá do Sul, em vermelho o bairro Três Rios do Norte e em 

amarelo o bairro Santo Antônio. 

 

Figura 2: Mapa dos bairros de Jaraguá do Sul 

 

Fonte: Divulgação Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. 

 

A escola atende alunos da educação infantil ao 4º ano do ensino fundamental, 

tendo outra escola municipal no bairro que atende os alunos do 5º ao 9º ano do 

ensino fundamental. Aproximadamente 700 alunos estão matriculados na E.M.E.B. 

Vítor Meirelles, distribuídos em 29 turmas, no período matutino e vespertino, sendo a 

maioria das turmas de pré I e II. São 20 professoras regentes de classe que estão 

envolvidas diretamente com os alunos, mas os mesmos possuem professores de 
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educação física, inglês e ensino religioso. Também participa da escola a equipe 

técnica e administrativa, totalizando 48 funcionários. 

 No que se refere às tecnologias digitais, a escola possui equipamentos como 

computadores, projetores, caixas de som em todas as salas de aula. A sala de 

informática foi desativada nos últimos anos, devido a muitos equipamentos estarem 

ultrapassados, e com a falta de verbas e manutenções, acabaram ficando em 

desuso pelos professores e alunos. A escola nunca havia recebido outros recursos 

digitais ou participado de outros programas semelhantes referentes à inserção 

tecnológica. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 O trabalho se baseia em pesquisa que consiste na utilização de referências 

teóricas de pesquisadores do assunto, para análises sobre a temática da inserção 

das tecnologias no ambiente educacional. O estudo foi realizado através de livros, 

artigos, revistas e sites, que auxiliaram na melhor compreensão do assunto. 

Também foi adotada a coleta de dados, através de observações, sobre a inserção 

da tecnologia na Escola Municipal de Educação Básica Vítor Meirelles, no município 

de Jaraguá do Sul - SC. Os dados coletados foram relatados e relacionados à 

literatura consultada, embasando as ponderações sobre o que foi observado.  

 O trabalho implica numa metodologia de pesquisa quanto à abordagem do 

problema de caráter qualitativo, onde a interpretação dos fenômenos e a atribuição 

de significados são fundamentais e a Escola Municipal de Educação Básica Vítor 

Meirelles, local especificamente observado, é a fonte direta para coleta de dados e o 

pesquisador é o instrumento-chave. 

 Diante de minha função de administradora escolar na E.M.E.B. Vítor 

Meirelles, muitas observações diferentes da vista pela sala de aula podem ser feitas. 

Diante da proposta de pesquisa, observei os recursos tecnológicos disponíveis na 

escola, e como administradora, busquei meios para aquisição de mais aparelhos, 

porém percebi que mesmo com os aparelhos mais antigos disponíveis, eles eram 

pouco utilizados pelos alunos. O uso maior era pelos professores, para cumprir com 

suas obrigatoriedades, como notas, pareceres e atividades impressas. 
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 Durante essas observações, a Secretaria Municipal de Educação do 

município de Jaraguá do Sul - SC divulgou que, através de uma parceria com a 

empresa Google, investiu no programa Google para a Educação (Google for 

Education), onde seria disponibilizado para a escola aparelhos chamados 

Chromebooks, com diversas ferramentas, assim como capacitações para a equipe 

de professores e profissionais da rede municipal da cidade. 

 As indagações foram referentes ao uso de equipamentos tecnológicos 

disponíveis até o momento serem pouco utilizados pelos alunos e qual seria o 

impacto desta nova ferramenta na instituição. No decorrer da pesquisa são 

observados aspectos como, a relação dos professores e alunos perante o uso das 

ferramentas tecnológicas na escola, em especial os Chromebooks; como a gestão 

escolar e a secretaria municipal de educação do município dispuseram do suporte 

necessário para esta implementação, através das formações realizadas; desafios 

encontrados durante todo este processo. Por meio da pesquisa bibliográfica, 

compreende-se melhor sobre o papel do professor, a importância de suas 

capacitações e a busca pelas formações continuadas, para a sua própria inserção às 

novas tecnologias. 

 Através do exemplo da Escola Municipal de Educação Básica Vítor Meirelles 

e da pesquisa realizada, buscou-se compreender como as escolas podem inserir a 

tecnologia, não só se tratando do equipamento (máquina), mas utilizando seus 

recursos, motivando equipe de professores e alunos para que descubram 

programas, aplicativos e recursos que auxiliem na formação de um aluno apto as 

mudanças dessa era tecnológica. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Após análises, observações foram feitas na Escola Municipal de Educação 

Básica Vítor Meirelles, sobre a implementação do programa. Os chromebooks estão 

nas escolas acompanhados de carrinho portátil com carregadores para cada 

aparelho. Todos os alunos receberam logins e senhas para poder utilizá-los durante 

as aulas. O professor, após receber as devidas formações, saber qual a utilidade e 

como pode bem usar os aparelhos em seus planejamentos, já proporciona aos 
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alunos aulas diferentes, onde o aluno tem a oportunidade de se inserir no meio 

tecnológico de maneira autônoma. 

A escola Municipal de Educação Básica Vítor Meirelles, participante do 

programa, também obteve as devidas capacitações aos seus professores, que 

ocorreram no início do ano letivo, com a própria empresa Google, no teatro 

municipal, juntamente com todos os professores da rede municipal de educação. 

Antes da entrega dos aparelhos, foi proporcionado a todos os educadores conhecer 

o projeto, os equipamentos e sua funcionalidade. 

Ao todo, mais de 1.200 professores receberam as devidas informações para 

aplicarem seu conhecimento utilizando os chromebooks. As formações para os 

professores ocorreram no início do ano letivo, nas férias de julho e em momentos de 

paradas pedagógicas. Todos foram incentivados pelos membros da secretaria 

municipal de educação a utilizarem o equipamento, até na realização de oficinas 

durante estes encontros. Na Figura 3, temos uma imagem muito circulada pelas 

mídias na cidade, onde toda a rede de professores do município, recebeu a equipe 

do Google: 

 

Figura 3: Formação para professores de toda rede municipal. 

 

Fonte: Divulgação Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. 

 

 Após o recebimento do aparelho chromebook, uma das maiores dificuldades 

observadas foi referente à falta de profissional capacitado na escola para auxiliar na 



15 

utilização da ferramenta, no caso seria um assistente de informática. Na escola Vítor 

Meirelles, o professor realiza seu agendamento com a auxiliar de biblioteca da 

escola, ele mesmo busca os aparelhos, leva para a sala de aula e auxilia os alunos. 

A auxiliar de biblioteca auxilia o professor durante a realização de atividades, quando 

a mesma possui disponibilidade, porém, no momento em que o professor possui 

dúvidas ou necessita de ajuda técnica, a equipe gestora da escola fica incumbida, 

não havendo profissional para lidar somente com as tecnologias da educação.  

O processo de agendamento e cuidados com os aparelhos ficam sob 

responsabilidade da auxiliar de biblioteca, a mesma atualiza os horários e confere o 

estado de conservação. A formação que ela recebeu foi a mesma dos professores, 

tendo todos o mesmo conhecimento sobre o manuseio dos chromebooks. Na 

ocasião das dúvidas, ela contata a secretaria municipal de educação, mas este 

processo acaba se tornando vagaroso, fazendo com que muitos desistam de tirar 

suas dúvidas e acabam procurando solucionar sozinhos. 

 A equipe técnica da escola também utiliza os aparelhos. Segundo a secretária 

da unidade escolar, ela não possuiu resistências com o projeto, já utilizou o 

chromebook no seu setor e vê o aparelho como muito prático, pois pode levá-lo para 

diversos ambientes, tem uma bateria muito duradoura e a tela pode ser utilizada de 

diversas maneiras, inclusive como touchscreen. Como ponto negativo, ela destaca 

que se estiver sem internet no ambiente, ele não pode ser acessado. A escola 

recebeu no ano de 2019, rede de cabeamento nova para receber os equipamentos, 

um investimento que fez parte de uma parceria da Associação de Pais e Professores 

da escola e da Secretaria Municipal de Educação. 

 A equipe técnica utiliza as ferramentas disponibilizadas pelo projeto para 

compartilhar documentos, arquivos e realizar as organizações internas necessárias 

para o bom funcionamento da unidade escolar. A coordenação e direção utiliza com 

a equipe pedagógica, dando apoio e incentivo para melhor ampliação do projeto. 

 Sobre os alunos, eles mostram-se muito empolgados nos dias que utilizam os 

Chromebooks. São diversas atividades que podem ser feitas. Junto com os 

chromebooks, estão todas as ferramentas disponibilizadas pelo Google. Quando os 

alunos entram precisam colocar seu login e senha, sendo o login sua conta do 

Google, podendo utilizar assim todas ferramentas disponíveis, como drive para 
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compartilhar documentos com os colegas, formulários feitos pelos professores, 

vídeos e pesquisas no geral. 

 As crianças demonstram facilidade para manusear, e desde os alunos da 

educação infantil, já conseguem se adaptar a nova ferramenta, mostrando, assim, 

que a tecnologia está cada vez mais avançada e tomando espaços, onde até as 

crianças mais novas, já entendem que a ferramenta vem com o intuito de ajudar e 

facilitar em sua aprendizagem.  

A professora da turma do Pré II 01, também se dispôs a responder algumas 

perguntas sobre a sua utilização e dos seus alunos com o equipamento. Referente à 

utilização, ela relata que utilizou poucas vezes o Chromebook até então, mas nos 

momentos que utilizou percebeu que esta ferramenta é mais uma opção de atividade 

para estimular as crianças a desenvolver suas habilidades. Ela ainda não pode 

perceber uma mudança significativa, pois não utilizou por um longo período, ela 

acredita que com mais intervenções uma diferença no rendimento das atividades 

com as crianças pode ser notada. 

Ela relata ainda que não teve resistência em explorar os chromebooks, sabe o 

quanto essa tecnologia pode auxiliar no desenvolvimento das crianças. Seu maior 

desafio é o de usar essas ferramenta em um grupo de 20 ou mais crianças, sendo 

que alguns alunos possuem deficiências, ou não são alfabetizadas ou não tem 

acesso a equipamentos assim em casa, o suporte necessário para cada criança que 

ainda precisa de um auxílio individualizado para acessar essa ferramenta se torna 

difícil e toma muito tempo da aula, sua sugestão é que a instituição escolar possua 

um monitor especializado para cada aula dada e que as formações disponibilizadas 

pela SEMED, sejam constantes, para cada vez possuírem maior domínio.Ela 

participou de duas formações e considerou-as muito proveitosas 

Em seis meses de uso da nova ferramenta, todos os alunos já a tiveram 

algum contato, não em todos os momentos, mas em aulas que solicitam o uso diante 

do planejamento do professor. Tratando-se de classes sociais, um aspecto muito 

interessante é que, a maioria dos alunos da escola, mesmo sendo de bairro mais 

carente do município, possui acesso à internet, significando assim que o acesso à 

informação é acelerado, mostrando-nos que não é somente na escola onde podem 

realizar pesquisas e aprender. 
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Os professores sentiram a necessidade de se adaptarem, diante dos avanços 

tecnológicos, a fim de fazer com que a escola acompanhe o mundo em que vivemos, 

para que se torne cada vez mais atualizada e dinâmica. Alguns educadores ainda 

não se sentem totalmente capacitados para aplicar a utilização em suas aulas, por 

mais que ocorreram as formações, sentiam dificuldade de inserir a utilização em seu 

planejamento, tanto por insegurança na hora de avaliar os educandos, tanto por falta 

de habilidades. 

 O projeto foi inserido há pouco tempo e já vem sendo referência. Os seus 

resultados ainda estão sendo colhidos, pois a ferramenta não está há tanto tempo na 

rede, o processo de inserção do novo meio está acontecendo aos poucos para que 

todas as etapas sejam bem elaboradas. A partir do passo dado pelo município de 

Jaraguá do Sul, a cidade se torna exemplo em investimento da tecnologia nas 

escolas da rede pública mostrando que é possível investir e proporcionar o acesso à 

tecnologia aos estudantes de diferentes classes sociais, dando a todos a 

oportunidade de aprender de uma forma diferente, atual, prática e dinâmica. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O presente trabalho teve como fundamento uma análise acerca da inserção 

das tecnologias no ambiente escolar, em especial na Escola Municipal de Educação 

Básica Vítor Meirelles de Jaraguá do Sul - SC. Também buscou-se entender o papel 

do professor perante este desafio de integrar as tecnologias ao trabalho pedagógico. 

 A Escola Municipal de Educação Básica Vítor Meirelles realizou a inserção da 

tecnologia e motivou e capacitou a equipe escolar para obter resultados na 

aprendizagem de seus alunos, obtendo êxito nessa experiência. 

 A equipe de professores demonstrou interesse tanto nas formações, quanto 

no momento de usar os equipamentos com os alunos. A equipe técnica de 

coordenadores e direção manteve a postura de incentivar e averiguar a boa 

utilização dos equipamentos, os planejamentos envolvendo os meios tecnológicos e 

avaliar os resultados obtidos. Resultados que vão além de notas para o boletim, mas 

de vivências significativas para as crianças da comunidade que não esperavam 

poder aprender mexendo em um computador. 
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 A inserção da tecnologia digital traz os benefícios de estimular a motivação de 

alunos e professores, aumentar a interação e conseguir trazer atenção dos alunos 

para temas diferentes. A escola, proporcionando a inserção da tecnologia em seu 

espaço e no processo de ensino-aprendizagem, também só tende a ganhar, pois 

implementa novas formas de ensinar e aprender. 

A tecnologia vem sendo muito importante no desenvolvimento do trabalho 

pedagógico nas escolas municipais de Jaraguá do Sul. Não é possível descrever 

somente um benefício da inserção da tecnologia no processo de ensino-

aprendizagem, pois, para cada pessoa, o uso das tecnologias causa um impacto e 

algumas possuem maior adesão na temática que outras, beneficiando-se mais ou 

menos a depender de cada situação específica. 

 A inserção da tecnologia não acontece somente colocando os aparelhos 

tecnológicos no espaço educacional, mas sim quando alunos aprendem a manusear, 

entendem que o aparelho fornecerá o conhecimento e diferentes oportunidades para 

acrescentar ao seu processo de ensino e aprendizagem. É necessário aliar as 

tecnologias às metodologias, fazendo com que as informações entregues aos alunos 

sejam transformadas em conhecimento.  

 As formações no município de Jaraguá do Sul não deixaram a desejar, pois 

aconteceram em muitos momentos, sendo também bastante abordado os passos 

para utilização do Chromebook, assim como o impacto da tecnologia na educação, 

pois previa-se que haveriam dificuldades, por se tratar de uma novidade para toda a 

rede de ensino. Um momento muito especial foi a participação da equipe da Google, 

realizando palestras e oficinas aos professores, instigando-os para que, juntos, 

vencessem este desafio. 

Na escola Vítor Meirelles, a equipe também recebeu capacitações nos 

momentos de reuniões internas, com assessores da Secretaria Municipal de 

Educação. Muita gente foi envolvida em todo este processo, mostrando-nos que a 

tecnologia não é introduzida colocando somente os equipamentos na escola, mas 

que precisa de muito diálogo e pesquisa para que sua função seja obtida com 

sucesso, função está que vai além de atingir números em relação a equipamentos, 

mas de tornar a aprendizagem significativa para alunos e professores.   

 O exemplo do município de Jaraguá do Sul, com grande avanço e 

investimento, mostra uma nova possibilidade de inserção, aplicando os passos para 
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que escola, professores e alunos estejam inseridos no ambiente tecnológico desde 

cedo. 
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