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O que inserir no plano de aula e como? 

Para se elaborar um plano de aula e trabalhar a tecnologia de maneira relevante e integrada no dia-a-dia 
da turma deverá: 

1. Procurar identificar-se as tarefas que podem ser transpostas, facilitadas ou repensadas para o meio 
digital. As ferramentas para isso são abundantes: é possível criar grupos e comunidades nas redes 
sociais; fóruns de discussão com temáticas específicas relacionadas ao conteúdo que está a ser 
estudado; ou mesmo utilizar um ambiente virtual de aprendizagem, caso a escola ou sistema de 
ensino disponha de um. 

 
2. Uma maneira de agarrar os alunos com o plano de aula da é torná-los parte da construção do 

conhecimento. Por exemplo mobilizar a criação de um blog, ou ter uma aplicação que funcione 
como um fórum para a turma de modo a estimular a interação por meio dos comentários; organizar 
e deixar disponível para consulta um conjunto de textos e artigos com as produções dos alunos; 
desenvolver projetos interdisciplinares. O Google Docs, por exemplo, é uma ferramenta gratuita, 
que permite construir textos de maneira colaborativa, editando, adicionando comentários e 
enviando feedback em tempo real. No entanto, existem diversas outras ferramentas disponíveis. 

 
3. É importante utilizar recursos tecnológicos no plano de aula, uma vez que o uso de materiais em 

diferentes formatos (como vídeos, apresentações em slides, mapas mentais etc.) fomenta a 
motivação da turma. Além disso, pode servir para enriquecer tanto a aula do professor quanto as 
apresentações dos próprios alunos. Algumas ferramentas que apresentam essas funcionalidades são 
o YouTube (edição e partilha de vídeos), o Google Slides e o Prezi (apresentação de slides e 
construção de mapas mentais), o PowToon (construção de vídeos e animações – em inglês), entre 
outras  

 
4. A tecnologia também pode contribuir para o plano de aula no modo de avaliação. Por mais que os 

testes e exames em papel e caneta continuem a ser o método de avaliação mais comum, existem 
formas diferentes de verificar a aprendizagem dos alunos. Poderá também se desenvolver as 
próprias avaliações, pesquisas e questionários utilizando ferramentas gratuitas como o Google 
Forms. 

 
5. Utilizar elementos lúdicos para facilitar a explicação de conceitos, além de estimular e motivar os 

alunos para a realização de tarefas, das mais simples às mais complexas. Hoje em dia, ao procurar-
se no App Store ou Play Store, na categoria “Educação”, é possível encontrar-se inúmeros jogos e 
aplicativos, muitos deles gratuitos, que podem ser aproveitados dentro do contexto educacional. 

 

 

1. Interação em ambientes virtuais 

 Grupos e comunidades nas redes sociais; 

 Fóruns de discussão; 

 Ambiente virtual de aprendizagem; 

 Etc. 

2. Textos em formato digital 

 Portais de notícia; 

 E-books; 

 PDFs interativos; 

 Etc. 
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3. Métodos colaborativos de produção de conteúdo 

 Blogue/vlog; 

 Banco de textos e artigos; 

 Etc. 

4. Apresentações em formatos multimídia 

 Vídeos; 

 Slides; 

 Mapas mentais; 

 Etc. 

5. Diferentes formatos de avaliação 

 Avaliações online; 

 Atividades de fixação e reforço; 

 Simulações; 

 Etc. 

6. Aplicativos e softwares educacionais 

 Jogos 

 Aplicativos educacionais; 

 Etc. 


