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Resumo. Este minicurso abordará como as Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TICs) podem contribuir para a preparação e exposição de conteúdos educacionais 

empregando o tablet como agente potencializador da aprendizagem. A formação visa 

oferecer subsídios para professores do Ensino Básico no que tange a aquisição de materiais 

instrucionais via Internet, ao uso de aplicativos Android para edição e criação de: textos, 

slides e planilhas de cálculo e a exibição destes juntamente com vídeos, via conexão sem fio 

entre tablet e projetor multimídia. Ao final pretende-se ampliar o debate sobre o uso das 

tecnologias informáticas no ensino e na aprendizagem escolar e estimular o uso do tablet na 

elaboração de conteúdos didáticos. 
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1      INTRODUÇÃO 
 

Nos dias atuais a evolução tecnológica avança sem precedentes marcando presença 

nos mais diversos espaços sociais. Pretto (1996) destaca certo teor de perplexidade, mas 

também de aceitação do cidadão com relação a aparatos tecnológicos como celulares, 

terminais bancários, telefones públicos inteligentes, vídeo games entre outros. 

Entre tantos dispositivos destaca-se cada vez mais um aparelho portátil, com boa 

autonomia de energia e cuja crescente capacidade de processamento permite ao usuário a 

leitura de textos, a visualização de vídeos, a navegação na internet e ainda a instalação de 

programas aplicativos que expandem sua utilização.  

A esta altura o leitor já deve imaginar que as características supramencionadas 

referem-se aos tablets, equipamentos amplamente empregados no processo de inclusão digital 

e que estão auxiliando na modificação das salas de aula. Dessa forma, tanto o professor 

quanto o aluno podem dispor de mais um recurso tecnológico, seja para o aperfeiçoamento 

individual, seja para o estudo coletivo de um determinado tópico escolar. 

A partir da constatação das dificuldades dos alunos em realizar tarefas balizadas pelo 

raciocínio e pela criatividade, acredita-se no potencial do tablet como ferramenta educacional 

de auxílio a minimização deste problema, por propiciar um ambiente de aproximação entre a 
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dinâmica da aprendizagem e o cotidiano dos estudantes. 

Diante deste quadro, aumenta o anseio da sociedade para que a escola atual rompa 

com os velhos modelos educacionais baseados apenas na escrita e no discurso verbal, a qual 

segundo Lévy (1996, p. 89) “...é uma instituição que há cinco mil anos se baseia no falar/ditar 

do mestre, manuscrita do aluno, e, há quatro séculos, um uso moderado da impressão. Uma 

verdadeira integração da informática supõe, portanto, o abandono de um hábito antropológico 

mais que milenar.” 

Ademais, segundo Lemos e Lévy tal integração apresenta como mola propulsora o 

manancial inesgotável de informação advindo da internet: “Jornais, rádios, televisões 

publicam ou emitem hoje quase tudo na web. Certas mídias (Webzines, WebTV, rádios 

online) estão disponíveis apenas na web sem utilizar o canal hertziano ou o impresso. A 

primeira consequência dessa nova situação é que todas as mídias podem ser vistas de 

qualquer canto do planeta onde a conexão à internet é possível, com ou sem fio. Mais ainda: 

as novas mídias atuam a partir de princípios de liberação da emissão, da conexão permanente 

em redes de conversação e da reconfiguração da paisagem comunicacional que tem 

implicações importantes nas dimensões sociais, culturais e políticas. Não se trata apenas de 

uma mudança na forma de consumo midiático, mas nas formas de produção e distribuição de 

conteúdo informacional (LEMOS E LÉVY, 2010 p.73).” 

Sendo assim, ações governamentais como a do Proinfo, programa de formação 

direcionado para o uso pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 

vão ao encontro do emprego deste dispositivo para a o desenvolvimento de estratégias de 

ensino e de aprendizagem. Dessa forma, os professores de escolas públicas do Ensino Médio 

estão recebendo tal aparelho e passando por uma formação promovida pelos NTE- Núcleo de 

Tecnologia Educacional- das SEDUCs dos estados, com o objetivo de habituá-los ao 

manuseio dos mesmos. 

 No entanto, apesar da popularização dos tablets, o convívio com os profissionais da 

educação tem apontado para a existência de uma significativa parcela de professores com 

pouca ou nenhuma habilidade no manuseio básico deste equipamento, ou então não possuem 

o conhecimento adequado à preparação de material instrucional utilizando exclusivamente o 

dispositivo. Tal fato sugere a criação de processos de formação continuada que capacitem os 

docentes a este respeito. 

Dessa forma, propõe-se a execução de um minicurso para discutir e instrumentalizar 

professores e licenciandos no que concerne a preparação e exposição de material educativo 

empregando tablets. Tal formação abordará a utilização de aplicativos gratuitos para sistema 

Android, os quais serão baixados via internet do site GooglePlay, tais como editores de texto, 

editores de apresentação de slides e editores de planilhas de cálculo, além de aplicativos para 

visualização e transmissão de vídeos e arquivos diversos. Inicialmente os participantes serão 

instruídos sobre as possibilidades e manuseio de cada programa, na segunda parte do evento 

os mesmos serão distribuídos em grupos e convidados a elaborar uma aula utilizando 

exclusivamente o tablet, a qual será posteriormente apresentada ao grande grupo. 
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2      OBJETIVOS 

 - Discutir o emprego da tecnologia em sala de aula; 

 - Promover a inclusão digital de professores do Ensino Básico; 

 - Explorar as possibilidades pedagógicas dos tablets; 

 - Incentivar o uso do tablet no preparo e na apresentação de aulas; 

 - Utilizar aplicativos Android compatíveis com Word, Powerpoint e Excell; 

 - Executar procedimentos de comunicação sem fio entre tablet e projetor 

multimídia; 

 
 

3   METODOLOGIA 
  

O minincurso iniciará promovendo uma discussão sobre os aspectos gerais do uso da 

tecnologia em sala de aula, seus prós e contras e o posicionamento dos participantes a respeito 

do emprego do tablet no ambiente de aprendizagem, trazendo à tona suas expectativas e 

experiências anteriores com o dispositivo. 

 Na sequência, os participantes serão incentivados e orientados a conectarem-se na 

internet e questionados sobre seus conhecimentos a respeito de como baixar materiais 

instrucionais (arquivos, figuras e vídeos) no dispositivo. Em seguida, tais procedimentos 

serão desenvolvidos utilizando o navegador de Internet Firefox. 

 

 
Figura 1- Salvando página em PDF. 
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Figura 2- Salvando imagem da Internet. 

 

No que tange aos vídeos educacionais, o compartilhamento destes com os estudantes 

pode incentivar uma maior participação nas aulas, apresentando diferentes pontos de vista 

sobre certo assunto e promovendo debates e discussões profícuas à aprendizagem.  

Neste aspecto, caso a sala de aula possua internet é possível visualizar os vídeos via 

Youtube, mas como a realidade das escolas públicas ainda não apresenta tal quadro faz-se 

necessário que o docente armazene no tablet o vídeo de interesse, criando assim um acervo 

audiovisual que pode ser apresentado independentemente de conexão com a rede mundial de 

computadores, para isto usar-se-á o aplicativo denominado Tubemate, o qual possibilitará 

baixar vídeo e áudio e é apresentado a seguir. 

 

 
Figura 3- Baixando vídeos da Internet. 

 

 

Da mesma forma que um usuário de PC precisa saber onde estão armazenados seus 

arquivos, o utilizador do tablet necessita conhecer a localização dos materiais baixados, para 

organizá-los de maneira a obter um acesso fácil quando da preparação das aulas. Então a 

próxima etapa será apresentar um aplicativo que possibilite a criação de pastas, juntamente 

com as funções: procurar, pesquisar, iniciar, copiar, mover, renomear, excluir e compartilhar 

arquivos. 
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Figura 4- Gerenciador de arquivos. 

 

O próximo passo será apresentar alternativas para os docentes acostumados ao uso de 

programas para escritório compatíveis com os sistemas operacionais Windows, Mac e Linux. 

O escolhido será o aplicativo chamado WPS Office, desenvolvido por uma companhia 

chinesa o mesmo é muito similar ao Microsoft Office e pode ser baixado gratuitamente no 

GooglePlay. Sua interface genérica oferece aos usuários com experiência no uso do pacote 

Office da Microsoft uma interface muito amigável e maior facilidade no uso dos recursos, se 

comparado a outros apps como LiberOffice, Google Docs e Lotus Symphony. 

 

 
Figura 5- Aplicativo WPS Office. 

 

 

O WPS possui a capacidade de abrir inúmeros formatos de documentos como PDF, 

TXT, Word, PowerPoint e Excell, permitindo a exibição de arquivos armazenados em nuven 

na mesma forma do PC. Também é possível formatar textos e parágrafos assim como 

adicionar e editar imagens, formas, tabelas e gráficos de maneira direta na apresentação do 

documento. Alem disto, pode acessar documentos do Google Drive, Dropbox, Box e 
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OneDrive, envia documentos por email e é compatível com teclados USB e Bluetooth. 

 

 
Figura 6- Editor de texto do WPS Office. 

 

 

 

 Na etapa relativa ao editor de apresentação os participantes serão incentivados a 

empregar recursos como inserção e editoração de formas, caixa de texto, imagens, notas, 

gráficos e tabelas de exibição, com o objetivo de criar uma série de Slides para apresentação 

final da aula proposta. 

 

 
Figura 7- Editor de Slides do WPS Office. 

 

No que concerne ao editor de planilhas serão trabalhados a inserção e edição de 

fórmulas, a inclusão de filtros, os tipo de células e seu preenchimento, juntamente com as 

funções inserir, exibir e excluir comentários e gráficos, encontrar, substituir, congelar painéis, 

AutoSoma, Cálculo Rápido e o envio da planilha por e-mail.  
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Figura 8- Editor de planilha de cálculo do WPS Office. 

 

  

 
Figura 9- Janela do DropBox no tablet. 

 

 

 
Figura 10- Janela do DropBox no PC. 

 

Por sua vez, o conceito de computação em nuvem está relacionado ao uso da 

capacidade de armazenamento e cálculo de computadores e servidores interligados pela 

Internet. Dessa forma, os dados podem ser acessados a qualquer hora em qualquer lugar sem a 

instalação de programas e como o requisito mínimo é estar conectado a rede mundial de 



XX EREMAT - Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul 

Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Bagé/RS, Brasil. 13-16 nov. 2014. 
 

 

 

 

273 
 

computadores o tablet pode ser uma excelente opção para tal tecnologia, pois pode 

compartilhar diretamente seus arquivos com o computador pessoal do usuário. 

 Para tal os participantes serão instruídos para a instalação (no tablet e no PC) do 

aplicativo DropBox, o qual objetiva manter sincronizados os arquivos de dispositivos que 

tenham tal aplicativo instalado. Com isto, o docente poderá partilhar automaticamente vídeos 

e apresentações do PC para o tablet e vice-versa, sem a necessidade do uso de cabos. 

 Agora, com base nos conhecimentos já trabalhados, será solicitado aos participantes 

que se reúnam em grupo e desenvolvam uma apresentação sucinta sobre um tema de interesse 

utilizando exclusivamente o tablet.  

 Após a elaboração do material instrucional, o mesmo deverá ser apresentado via 

conexão sem fio com o projetor multimídia, para isto será empregado um aparelho do tipo 

Dongle, ou seja, um pequeno apetrecho inserido em uma porta de comunicação (entrada 

HDMI do projetor) produzindo uma conexão sem fio entre o tablet e o projetor. Tal 

tecnologia é chamada de Miracast e é capaz de realizar a transmissão de áudio, vídeo, fotos e 

espelhamento da tela de dispositivos Android, IOs, Mac e PC.  

 

 
Figura 11- Dispositivo Dongle conectado ao projetor. 

 

 Após o aplicativo EzCast ser baixado, instalado e aberto no tablet o mesmo deverá 

apresentar a tela a da figura 12. Então será demonstrado como estabelecer a conexão entre os 

aparelhos e como transmitir a apresentação da aula, que deverá durar aproximadamente 

15minutos. 

 

 
Figura 12- Janela do Aplicativo EZCast no tablet. 



XX EREMAT - Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul 

Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Bagé/RS, Brasil. 13-16 nov. 2014. 
 

 

 

 

274 
 

 

 A transmissão de slides em PowerPoint pode ser visualizada na figura 13, onde uma 

aula de Eletromagnetismo é apresentada. 

 

 
Figura 13- Transmissão de arquivo em PowerPoint. 

 
 

 Ao término do minicurso será aberto um debate sobre como os educadores se 

posicionam quanto a esta tecnologia em sala de aula, apresentando suas possíveis vantagens e 

desvantagens. 

 

4   RESULTADOS ESPERADO 

        

       Ao final da formação, espera-se ter: 
 

- Estimulado a discussão sobre o emprego de novas tecnologias de informação e 

comunicação no ambiente de aprendizagem, em especial o tablet. 

- Incentivado o uso do tablet tanto na construção quanto na apresentação de material 

instrucional. 

- Impulsionado o desenvolvimento de habilidades de manuseio de aplicativos Office 

em ambiente Android. 

- Fomentado o uso da tecnologia Miracast na sala de aula e na escola em geral. 

 
 

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A elaboração deste minicurso baseia-se na necessidade de ações de formação 
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continuada para professores da rede Básica de Ensino, no âmbito das tecnologias 

informáticas. Tal estratégia busca incentivar os docentes a apropriarem-se de novos 

conhecimentos e ampliar seus saberes científicos e pedagógicos, estimulando uma alteração 

paradigmática que aprimore os processos de ensino e de aprendizagem escolar. 
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