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Tendências Tecnológicas na Educação 

  

1 – Educação 4.0 

2 – Armazenamento em nuvem para materiais didáticos 

3 – Programação e Robótica para estimular a criatividade 

4 – Ensino Híbrido 

Para se perceber e dar resposta ao novo perfil do aluno, é preciso conhecer-se as ferramentas da 
tecnologia educacional para implementar as mudanças necessárias, por forma a poder melhorar-se o 
ensino.  

As principais tendências tecnológicas passam por perceber e conhecer o seguinte: 

 

 

Estas novas tendências educacionais que hoje começam a ser cada vez mais faladas e usadas, fazem parte 
de um conceito maior chamado Educação 4.0, nome dado a uma proposta educacional que começa a 
responder às necessidades da Indústria 4.0, também conhecida como a quarta revolução industrial. Nela 
a linguagem computacional, a Internet das Coisas, a Inteligência Artificial, os robôs e muitas outras 
tecnologias se somam para dinamizar os processos nos mais diversos segmentos da indústria. Baseia-se no 
conceito de Learning by Doing, ou seja, aprender fazendo, com ênfase nas habilidades digitais e no 
empreendedorismo na escola. 

 

 

Trabalhos individuais, que exijam leitura e procura de informação Não há limites em relação ao número 
de alunos para essa atividade. 

Instruções:  

 Crie uma atividade de pesquisa de acordo com o conteúdo de sua disciplina e estimule os alunos 
a procurar esse conhecimento através de links ou apps como a Wikipédia que é rico em 
Hipertextos. A forma de avaliação aqui está direcionada a qualidade da pesquisa. Avaliação é 
feita de forma contínua. 

 

 

A programação é capaz de ensinar novas formas de analisar e resolver problemas, com uma sequência de 
passos coesos que um computador ou um humano podem executar de forma efetiva. 

Dessa forma, a programação é capaz de estimular o raciocínio lógico e a criatividade e de desenvolver 
habilidades para a solução de situações adversas. 

Já a robótica faz a ligação entre o mundo digital e o mundo real, por intermédio de máquinas cada vez 
mais capazes de interagir com o utilizador. Ela também estimula a criatividade e desenvolve o interesse 
dos alunos pelas áreas da matemática, da física e da engenharia. 

 

 

É facto que as salas de aulas necessitam de se adaptar cada vez mais às rotinas conectadas à tecnologia. 
Através do uso de uma personalização das ações de ensino e aprendizagem, o Ensino Híbrido, também 
chamado de blended learning, apresenta aos educadores que procuram melhorar e aprimorar o uso da 
tecnologia educacional através de novas ferramentas ao currículo escolar. 

Este método alterna momentos em que o aluno estuda sozinho – em geral em ambiente virtual – e em 
grupo, quando interage com seus colegas e o professor presencialmente.  

Além disso, essa abordagem projeta práticas que integram o ambiente presencial e o online, fazendo com 
que os alunos aprendam mais ao tornarem-se mais dinâmicos. 
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5 – Mobile learning 

6 – Aprendizagem adaptativa 

7 – Gamificação 

 

 

Smartphones, tablets e notebooks estão presentes em praticamente todas as casas nos dias de hoje, 
fazendo parte inclusive da rotina dos nossos alunos. Esses dispositivos móveis não são mais vistos como 
ferramentas utilizadas somente para fins de lazer, são atualmente um meio essencial para estudos e 
trabalho.  

Com tal facilidade de acesso à Internet para instrução, a educação a distância disponibiliza algumas 
modalidades como o M-learning, de mobile learning, ou aprendizagem móvel. É quando acontece a 
interação entre os participantes através dos diversos dispositivos móveis.  

A intenção do uso de tais medidas é tornar a educação mais atrativa e integrada aos hábitos já presentes. 

As tecnologias móveis e a educação estão em andamento progressivo, e as possibilidades de promover a 
interatividade são bastante extensas. O interessante é que pode haver uma adaptação e uma escolha de 
acordo com cada tipo de aluno.  

Outras sugestões de materiais educativos são os e-books, fóruns de discussões e grupos de estudos. 

 

 

Ambientes adaptativos de aprendizagem (ou adaptive learning) utilizam o computador como instrutor 
para a promoção de interações de ensino e mediação de aprendizagem de acordo com as necessidades 
específicas de cada aluno. 

Na atualidade, é uma tendência fortíssima na educação básica e principalmente no ensino superior. 

Nesta tendência da tecnologia educacional, o conteúdo didático é exibido e adaptado baseado nas 
respostas dos exercícios, tarefas e experiências apresentadas do aluno. 

A tecnologia engloba aspetos derivados de diversos campos de estudo, e a aprendizagem adaptativa foi 
conduzida por uma perceção de que a aprendizagem sob medida não pode ser alcançada em grande escala 
usando abordagens “não-adaptativas” tradicionais. 

Os sistemas de aprendizagem adaptativa tendem a causar uma transformação do aluno recetor passivo de 
informação em colaborador no processo educativo. 

 

 

Jogos são sistemas sociais de imersão que tornam possível aprender pela experimentação, tentativa e 
erro. A gamificação, por sua vez, aplica a lógica de jogos na educação. O termo gamificação está 
relacionado ao método da tecnologia educacional que procura potencializar os benefícios dos jogos na 
educação, utilizando-os como ferramenta complementar para melhorar o ensino e avaliação formal e 
informal dos alunos. 

Os jogos criam ambientes interativos, desenvolvendo maior participação, empatia e envolvimento com o 
conteúdo educacional, fazendo com que os estudantes aprendam de forma mais natural e divertida. 

A aplicação de mecanismos, estruturas e dinâmicas de jogos na educação, pode promover 
comportamentos desejados e possibilita a solução de problemas reais como aulas maçantes onde 
professores ainda insistem em usar o quadro branco e o próprio discurso.  

Com a gamificação é possível combater também a dispersão e falta de interesse de alunos em sala de aula 
e taxas de reprovação.  
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8 – Plataforma EAD 

Conclusão 

As instituições de ensino devem investir em plataformas gamificadas, aplicativos e laboratórios de 
informática. Basicamente, nas técnicas de aprendizado baseadas na inovação tecnológica. 

 

 

Uma das mais importantes tendências tecnológicas é a utilização de plataforma de ensino a distância. 
Onde é possível que os cursos online oferecidos possam gerar um aproveitamento maior de todos os seus 
recursos disponibilizados. 

Através desta, com as novas tecnologias educacionais, é possível ter acesso aos conteúdos de maneira 
rápida, em um ambiente de aprendizagem que envolve a participação ativa dos alunos e no 
desenvolvimento de atividades e práticas educacionais. 

Essa modalidade de ensino também permite uma combinação eficaz de estudo e trabalho, garantindo a 
permanência do aluno em seu próprio ambiente, seja ele profissional ou familiar.  

O aluno passa a ser ativo em sua construção do conhecimento e faz com que o processo de aprendizagem 
se desenvolva no mesmo ambiente habitual, alcançando assim uma formação em contato direto com a 
atividade profissional que se deseja alcançar ou aperfeiçoar. 

O fundamental nessas tarefas é fazer com que os alunos utilizem a tecnologia para chegar até as 
informações que são úteis para o seu crescimento e em projetos de estudo, desenvolvendo a criatividade 
e o senso crítico. 

Auxilia também as instituições de ensino na adaptação com a nova modalidade, visto que uma plataforma 
EAD é fundamental em diversos fatores pedagógicos e institucionais. 

 

 

Uma vez que o uso da tecnologia educacional aproxima o acesso a informações e conhecimento através 
de formas mais rápidas e habituais, será natural que as instituições de ensino tragam cada vez mais os 
recursos tecnológicos com a pretensão de melhorar o desempenho dos alunos na sala presencial e virtual.  

É claro que uma boa aula e professores qualificados no ensino jamais substituirão aparelhos ou sistemas. 
Mas tornar a educação mais atrativa e integrada com os hábitos dos alunos através da tecnologia 
educacional apenas facilita o trabalho desses educadores envolvidos, tendo alunos, mais informados e 
interessados na aprendizagem.  

Por tudo isso devemos acompanhar o “andar da carruagem” de acordo com as atualizações e inovações 
tecnológicas, assim como o uso desta tecnologia educacional tem o intuito de adaptar a educação à nova 
realidade. 


