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Resumo 
O presente relato de experiência foi realizado a partir de uma intervenção com os 
estudantes dos Anos Iniciais, do Colégio Estadual Professor José Aloísio Aragão 
(Colégio de Aplicação - Campus UEL), por meio do Programa Residência Pedagogia. 
Optamos pelo uso do computador/internet como ferramenta mediadora para trabalhar 
com as crianças a partir de algo que fosse novo para elas, considerando a importância 
da diversificação de estratégias didáticas no ensino de conceitos para os anos iniciais 
do ensino fundamental. Como resultados observamos a importância da diversificação 
de estratégias de ensino e variadas formas de mediação que proporcionem variadas 
experiências de aprendizagem. Identificamos ainda a oportunidade de vivenciar uma 
experiência de aprendizagem que provocou o envolvimento da criança com o objeto 
de estudos e a motivação pessoal quando comparados com as práticas vivenciadas 
no cotidiano escolar. Em relação ao que proporcionou aos estudantes, destacamos 
que quanto mais ricas e variadas forem as atividades de aprendizagem, maiores as 
possibilidades de promover a mediação.   
  
Palavras-chave: Residência Pedagógica; Tecnologias digitais; Intervenção; Ensino 

de conceitos.   

 

Introdução  

 

A participação no Programa de Residência Pedagógica (PRP),1 como 

aluna/residente permitiu vivenciar experiências significativas em meu processo 

formativo docente. Para este texto, vamos destacar uma, que ocorreu no período das 

intervenções realizadas com os estudantes dos Anos Iniciais, do Colégio Estadual 

                                                
1 O Programa de Residência Pedagógica tem como objetivo promover o aperfeiçoamento do estágio 
curricular obrigatório dos cursos de licenciatura, proporcionando ao estudante a experiência de imersão 
na escola de educação básica. Durante o período de imersão na escola campo o residente realiza 
atividades como observação, regência de sala de aula e projetos. O residente ao longo do programa é 
acompanhado por um professor da escola, sendo este chamado de preceptor, e por um professor da 
Universidade, o orientador. Por meio do programa o licenciando deve desenvolver habilidades e 
competências capacitando-o para sua futura imersão nas escolas básicas. 
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Professor José Aloísio Aragão (Colégio de Aplicação - Campus UEL2), uma das 

Escolas Campo do PRP Pedagogia.   

A intervenção foi realizada com uma turma do 2° ano, na disciplina de 

matemática, na qual trabalhamos o conceito Relógio/horas, por meio da tentativa de 

realizar uma aula diferente do que crianças estavam habituadas. Para isso, optamos 

pela tecnologia digital, especificamente, o computador/internet como ferramenta para 

realizamos um passeio virtual ao Museu de Londrina, pesquisas na web e reflexões 

sobre o conteúdo trabalhados.   

A intencionalidade da intervenção consistia em trabalhar com as 

crianças a partir de algo que fosse novo para elas, algo capaz de despertar o interesse 

e a curiosidade em relação ao que seria abordado, considerando a importância da 

diversificação de estratégias didáticas no ensino de conceitos para os anos iniciais do 

ensino fundamental. Em vista disso, buscamos fazer uso do computador/internet 

como ferramenta didática mediadora na formação de conceitos, considerando que a 

computador/internet é um instrumento/recurso que atualmente possui grande 

presença nos mais diversos meios, e que entendemos ser uma alternativa pedagógica 

capaz de ampliar e/ou potencializar o conhecimento dos alunos.   

A opção por um caminho diferente para ensinar conceitos se dá a 

partir do entendimento de que para a realização desta tarefa se faz necessário 

ponderar os “[...] meios pelos quais essa operação é realizada [...]. Devemos 

considerar o uso de instrumentos, a mobilização dos meios apropriados sem os quais 

o trabalho não poderia ser realizado” (VIGOTSKI, 2003, p. 69). Buscamos um caminho 

que seria possível e que por meio do qual acreditamos ser capaz de atingir os 

objetivos pretendidos e que será relatado e discutido na sequência. 

 

Metodologia  

 

A turma em que a intervenção ocorreu é composta por 28 alunos do 

2º ano, do período matutino, de escola pública3. A proposta consistiu em trabalhar o 

conceito de Relógio/horas utilizando como ferramenta mediadora, o 

computador/internet.  

                                                
2 Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
3 Colégio de Aplicação - Campus UEL. 
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Os objetivos do trabalho foram os de proporcionar aos estudantes a 

aquisição e a percepção de temporalidade, o desenvolvimento da capacidade de 

leitura de horas, e a compreensão do conceito de medida de tempo: intervalo e 

período. Com esse intuito, o trabalho foi organizado da seguinte maneira: uma 

discussão coletiva em sala sobre o tema abordado e, posteriormente, as crianças se 

dirigiram ao laboratório para realizar um tour virtual no Museu Histórico de Londrina4 

a fim de conhecer e explorar a exposição de relógios antigos, observar os diferentes 

tipos e características existentes de cada relógio e visitar outras partes do Museu.  

Na sequência, realizou-se um momento de diálogo e reflexões com 

os alunos, abordando a questão de medida do tempo a partir de diferentes 

oportunidades/situações que foram observadas no decorrer do tour virtual como, por 

exemplo, a partir da réplica da primeira loja Casas Pernambucanas, que no site diz ter 

sido inaugurada no dia 03 de Fevereiro de 1935, foi possível compará-la com a atual, 

e explicar o conceito de intervalo, período e tempo. 

Em seguida, os alunos pesquisaram sobre os principais tipos de 

relógios antigos que o Museu não possuía em sua exposição como, Relógio de Sol, 

Relógio de Água, Relógio de Areia, Relógio de Fogo, e alguns outros quais os próprios 

alunos tiverem a curiosidade. Durante a pesquisa contaram com o auxílio das 

professoras para leitura e interpretação dos conteúdos.  

Ao final da pesquisa, foram escolhidos pelos alunos alguns dos 

relógios observados e analisados na exposição do Museu para fazer a representação 

por meio de desenhos e escrita, retratando o horário que cada relógio estava 

marcando com a escrita em formato de 24h5, visto que os modelos de relógios 

expostos no Museu são analógicos.  

 

Discussão  

 

Por meio da experiência de aula realizada com o uso das tecnologias 

digitais como espaço de pesquisa e de ampliação dos conhecimentos sobre 

determinado conceito, identificamos a oportunidade de vivenciar uma experiência de 

                                                
4https://www.google.com.br/maps/@-23.308505,-

51.1595951,3a,75y,355.91h,99.92t/data=!3m7!1e1!3m5!1sEwTC4IEV7zIAAAQvOivkNg!2e0!3e2!7i13
312!8i6656 
5 Forma de leitura das horas que foi trabalhado em outro momento.  
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aprendizagem que provocou o envolvimento da criança com o objeto de estudos e a 

motivação pessoal quando comparados com as práticas vivenciadas no cotidiano 

escolar. Realizamos atividades didáticas que acreditamos serem capazes de 

proporcionar aos alunos diferentes experiências de aprendizagem a partir do 

computador/internet como ferramenta tecnológica mediadora 

 

[...] para potencializar a aprendizagem e ampliar os processos 
formativos dos jovens, a natureza da intervenção deve estar pautada 
na mediação entre os sujeitos, e desses com os artefatos, e requer 
estratégias para ser concretizada. [...] com os artefatos, a mediação 
ocorre quando são utilizados para vivenciar novas e diferentes 
experiências que ajudem na superação do pensamento alienado e 
oportunizem a elaboração e reelaboração do pensamento de forma 
mais ampla (MORAES, 2017, 178). 
 

A tecnologia digital como ferramenta mediadora permite os alunos 

vivenciarem experiências diferenciadas de aprendizagem, uma vez que “o uso das 

tecnologias digitais possibilita a transformação dos velhos paradigmas de educação, 

propiciando atividades pedagógicas inovadoras” (PRIETO, L. M. et al. 2005, p. 01). 

Entendemos que a tecnologia digital é uma ferramenta capaz de 

proporcionar ao professor diversas formas de mediação, visto que por meio dela o 

professor possui um leque de alternativas que podem vir a ser trabalhadas nas 

diferentes disciplinas como, Quizzes nas disciplinas de português e geografia, Google 

Earth na disciplina de história, entre outros, como os que foram trabalhados em nossa 

intervenção na disciplina de  matemática, contribuindo deste modo para a formação 

do conhecimento científico do aluno de forma ampla.   

Durante o tour virtual pelo Museu Histórico de Londrina, foi possível 

perceber a empolgação dos alunos e, como essa empolgação, contribuiu 

positivamente na compreensão e ampliação do conceito abordado. Neste sentido, 

concordamos com a ideia de que, quanto mais ricas forem as atividades de 

aprendizagem, maiores as possibilidades de promover o desenvolvimento (MARTINS, 

2013). 

O passeio pelo Museu não ocorreu em todas as seções como o 

planejado, visto que as crianças apresentaram certa dificuldade de domínio do teclado 

para controlar os movimentos exigidos para a locomoção, explorando assim apenas 

algumas salas do museu. No entanto, os resultados alcançados foram bastante 
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significativos, o que reforça nossa ideia de como o uso de tecnologias como 

ferramentas mediadoras para o ensino e aprendizagem do estudante é extremamente 

positivo, visto que “[...] por serem mediadores da mente humana, os artefatos digitais 

potencializam as funções cognitivas que resultam em experiências, conduzem à 

novas práticas e à construção de novos cenários” (MORAES, 2017. p. 39).  

Os alunos que tinham pouco domínio de como manusear o mouse e 

teclado do computador, durante as atividades tiveram a cooperação dos amigos que 

possuem esse domínio, sem ser solicitada essa ajuda por nós. É importante ressaltar 

essa ação de cooperação entre os alunos, visto que 

 

Quando se está na rede, o processo de aprendizagem vai se 
efetivando natural e gradativamente, os sujeitos podem aprender uns 
com os outros sem mesmo se dar conta deste processo. Algumas 
vezes, o acontecimento é tão importante para os envolvidos que eles 
não percebem que estão auxiliando o outro social. A prontidão é tão 
espontânea que a intervenção passa quase que despercebida, uma 
vez que se estabelece um vínculo de cooperação anulando-se, desta 
forma, o distanciamento simbólico entre os sujeitos com diferentes 
níveis de desenvolvimento, sendo exatamente esta pluralidade o 
elemento fundamental de aperfeiçoamento do grupo (MELLO; 
TEIXEIRA, 2012, p. 08-09). 

 

Os alunos mostraram grande interesse em fazer a leitura e 

comentários sobre as pesquisas que realizaram. Notamos que ao fazer uso da 

tecnologia digital como forma de mediação foi proporcionado aos alunos experiências 

diferenciadas de aprendizagem que contribuíram para o aprendizado e motivaram a 

sua participação. 

 

O entendimento de que as novas tecnologias podem criar novos 
espaços de conhecimento, novos modelos de atividades, dinâmicas 
diferenciadas, aulas em espaços distintos dos tradicionais, conteúdos 
trabalhados de forma eficaz, são aspectos a serem considerados 
pelos professores. O ensino conduzido dessa forma apresenta-se 
muito mais interessante tanto para o aluno, que aprende, como para o 
professor que ensina e sente-se motivado a pensar formas 
diferenciadas de trabalhar os conteúdos e atividades, tornando a 
aprendizagem mais significativa. Eis uma oportunidade nova de 
aprendizagem para os alunos que, desmotivados e acostumados com 
práticas tradicionais, não mais se interessam pelo que a escola 
oferece. Desta forma, tais ferramentas devem ser devidamente 
ponderadas, para que façam parte da prática educativa dos 
professores como meio de repensar e reavaliar os padrões tradicionais 
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calcados em métodos distantes da realidade contemporânea (SILVA. 
2016. p. 08). 

 

Entre os resultados que obtivemos, o que mais nos chamou a atenção 

foi o caso de dois alunos (aluno 1 e 2) que são considerados como desinteressados, 

porque, muitas vezes, no espaço da sala de aula não prestam atenção na aula, não 

realizarem suas atividades, levantam inúmeras vezes de suas carteiras e por 

apresentarem dificuldades em realizar atividades em grupo.  

Durante as atividades que realizamos no laboratório o aluno 1 se 

mostrou muito empolgado, mesmo que não possuísse muitos conhecimentos sobre 

como fazer uso dos dispositivos do computador e da internet, isso porque fazia 

perguntas e demonstrava muito interesse em aprender. O amigo que estava ao seu 

lado o auxiliava, ambos revezavam para fazer as pesquisas. Um momento significativo 

se deu em certo momento em que solicitou ajuda para escrever de forma correta uma 

palavra na caixa de pesquisa. Quando fomos ajudá-lo, ele me disse: “professora, só 

fala com qual letra que escreve, deixa que faço aqui no computador”.  

O aluno 2 também se mostrou muito entusiasmado durante as 

atividades de pesquisa na internet e pelo tour virtual, diferente do aluno1, este possuía 

conhecimentos para manusear os dispositivos do computador e realizar as buscas na 

internet. O mesmo contribuiu com vários comentários durante o momento de diálogo 

e reflexão, e após a leitura das pesquisas realizadas pelos amigos. Ao final da aula, 

esse aluno nos chamou para falar sobre os relógios e me disse: “professora, essa aula 

está sendo inovadora”. Sobre isso, nos apoio em Leontiev, quando expressa que: 

 

As aquisições do desenvolvimento histórico das aptidões humanas 
não são simplesmente dadas aos homens nos fenômenos objetivos 
da cultura material e espiritual que os encarnam, mas são aí apenas 
postas. Para se apropriar destes resultados, para fazer deles as suas 
aptidões, “os órgãos da sua individualidade”, a criança, o ser humano, 
deve entrar em relação com os fenômenos do mundo circundante 
através de outros homens, isto é, num processo de comunicação com 
eles. Assim, a criança aprende a atividade adequada. Pela sua função 
este processo é, portanto, um processo de educação (LEONTIEV, 
s.d., p. 290).   

 

A criança vivencia um processo de apropriação de diferentes 

experiências a partir do contato com o outro, tornando-se sujeito do desenvolvimento.  
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[...] a compreensão do desenvolvimento não pode ser justificado, 
apenas, por fatores biológicos. O desenvolvimento ocorre a partir de 
diversos elementos e ações que se estabelecem ao longo da vida do 
sujeito. Neste processo, sem dúvida, a interação com outras pessoas 
desempenha papel fundamental na formação individual (MELLO; 
TEIXEIRA, 2012, p. 01). 
 

A partir dessa experiência e de seus resultados observamos a 

importância de trabalhar com outras práticas de ensino e ampliar as possibilidades de 

aprendizagem por meio de diversas formas de mediação. Vimos como uma aula 

planejada com o auxílio do computador/internet foi capaz de obter resultados que não 

são alcançados pelos professores em uma aula de cunho tradicional, por não 

corresponderem com as expectativas dos estudantes e também por não 

proporcionarem experiências diferenciadas de aprendizagem. 

 
A escola, antes protegida por seus muros hoje tem a possibilidade de 
permanecer conectada com o mundo, podendo optar entre ambientes 
presenciais e virtuais de aprendizagem. Nesse sentido, outras práticas 
pedagógicas podem se fazer presentes, redesenhando o processo de 
ensino-aprendizagem escolar de modo a ampliar as fontes de 
informações e acesso ao conhecimento historicamente produzido, 
assim como expandir a experiência do aluno pelas potencialidades 
dos ambientes virtuais de aprendizagem. O desafio que faz presente 
consiste em reinventar a escola no sentido de possibilitar o processo 
de ensino-aprendizagem conectado com o momento atual (BELLOTTI, 
2017, p. 74). 
 

Assim, entendemos a necessidade de assumir uma postura em que 

sejamos capazes de estabelecer um diálogo entre as diversas formas de mediação e 

o momento vivenciado atualmente, em que a escola seja significativa no 

desenvolvimento intelectual do aluno buscando desfrutar do potencial de 

aprendizagem que possuem.  

 

Considerações Finais 

  

Ao realizar uma reflexão sobre essa experiência podemos observar 

que os objetivos em grande parte foram alcançados, que a proposta de intervenção 

foi capaz de proporcionar aos alunos meios que possibilitaram a compreensão de 

temporalidade, do conceito de medida e de tempo: intervalo e período. Já em em 

relação ao desenvolvimento da capacidade de leitura os alunos desenvolveram o 
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entendimento de que existem diferentes formas de representar as horas, 

desenvolvendo maior facilidade em fazer a leitura no sistema horário de 12 horas.  

De acréscimo, objetivos além dos quais haviam sido planejados foram 

alcançados como: a colaboração dos alunos uns com os outros ao ensinarem os 

amigos que possuíam pouco ou nenhum conhecimento em relação a manuseio do 

computador, a parceria e ajuda mútua a fim de que todos pudessem realizar as 

pesquisas e, principalmente, a interação dos dois alunos com o objeto de 

conhecimento, com suas respectivas duplas e a curiosidade pelo saber, que foi 

despertada de forma geral entre os alunos.  

A partir dessa vivência, ficou claro que, enquanto docentes, devemos 

realizar o nosso trabalho com responsabilidade, fundamentados em teorias que sejam 

capazes de garantir um ensino de qualidade, uma diversidade de estratégias e 

variadas formas de mediação que proporcionem variadas experiências de 

aprendizagem. 
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