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Título: Tecnologias Digitais: prospecções para as práticas pedagógicas de ciências nos anos iniciais 

do ensino fundamental 

 

Resumo:  

O avanço contínuo das TDICs, reforça a necessidade de prover ambientes mais atrativos para o ensino e 

a aprendizagem. Ambientes compatíveis, não antagônicos, com a forma como, principalmente as 

crianças e adolescentes aprendem. Esta dissertação apresentou uma experiência de integração 

tecnologia, na disciplina de ciências, no ensino fundamental. Participaram da pesquisa 44 alunos de 5º 

ano de escola pública municipal. Metodologicamente optou-se por uma sala de aula invertida. Para 

apoiar as atividades e disponibilizar os conteúdos utilizou-se uma sequência didática investigativa, 

disponibilizada em um AVEA. Foram aplicados dois questionários um com 12 itens, que teve como o 

objetivo a obtenção de dados cadastrais e identificação do perfil dos estudantes e outro, que buscou 

identificar a percepção dos alunos em relação à nova experiência didática. Este segundo, contou com 18 

itens, dispostos em uma escala de Likert de 5 pontos, divididos em 4 domínios (Usabilidade, Percepção 

da Aprendizagem, Satisfação e Utilidade). A média obtida dos itens foi de 4,28 pontos na escala de 

Likert. O que revelou que a experiência foi bem avaliada e aprovada pelos participantes, e que o modelo 

apresentado de aprendizagem foi prazeroso, além de ter despertado o interesse dos alunos pela 

investigação. 
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