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A grande aliada da educação

Como as TICs podem 
agregar valor ao 

processo educacional 
e contribuir para o 

ensino em sala de aula?

A
tualmente, os conceitos de in-

formação e comunicação po-

dem ser compreendidos como 

sinônimos de poder. Ter a ca-

pacidade de comunicar-se significa po-

der interagir e obter novos dados, novas 

informações.

O computador é, sem dúvida, um 

meio essencial e privilegiado para aces-

sar, trocar e disponibilizar informação, 

reunindo todas as condições do multi-

mídia, para as quais o tempo e a distân-

cia deixam de ter significado, uma vez 

que a transmissão de dados ocorre de 

maneira praticamente simultânea.

Além da ampla capacidade de co-

municação, as tecnologias da informa-

ção e da comunicação (TICs) revelam-

se igualmente essenciais no tratamento e 

organização da informação, pela integra-

ção de ferramentas relativas ao processa-

mento e tratamento de texto, organiza-

ção de dados, construção de tabelas, es-

quemas e desenhos, resolução de cálcu-

los e construção de simulações.

Hoje, sua presença é indispensável 

em qualquer atividade. A possibilidade 

de integração, convivência e cooperação 

de diferentes meios de comunicação em 

um único sistema abre espaço a inúme-

ras aplicações que certamente modifica-

rão consideravelmente o comportamen-

to das pessoas, tanto no âmbito profis-

sional quanto pessoal e social.

As TICs na escola

Hoje, a iniciação às TICs inicia-se bem 

cedo. Em ambiente escolar, por ainda 

não serem letradas, os primeiros conta-

tos das crianças com a tecnologia acon-

tecem de maneira mais leve e diverti-

da: com o auxílio dos professores, elas 

aprendem a manusear o mouse, a abrir 

e fechar programas, fazer desenhos no 

PaintBrush, além de participar de jogos 

interativos.

Para os alunos um pouco maiores, 

um computador conectado à internet 

abre um imenso leque de possibilida-

des a serem exploradas em sala de aula. 

Por meio de jogos on-line, citando ape-

nas um exemplo, estudantes e professo-

res podem debater temas relacionados à 

Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Ma-

temática, Geografia, Raciocínio Lógico, 

entre outros.

“O computador é um grande aliado 

no processo ensino-aprendizagem, uma 
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