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Disciplina: Informática na Educação Código: DS802
Natureza: ( ) Obrigatória     ( X ) Optativa (X) Semestral      (  ) Anual ( ) Modular Ver 2020

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (x) 100% ERE

CH Total: 30
CH semanal:  5

Padrão 30

(PD): 
Laboratório 

(LB): 0
Campo

(CP): 0
Estágio

(ES): 0
Orientada 

(OR): 0
Prática Específica

(PE): 0
Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 0

EMENTA

Estudo dos principais conceitos envolvidos na aplicação da informática na educação, como: fundamentos da filosofia
e da psicologia educacional, o uso de diferentes tecnologias e mídias digitais na educação e o papel da cultura digital na 
educação.

- O computador como ferramenta de construção do conhecimento.
- Histórico da informática na educação.
- Filosofia da educação. Psicologia educacional. As implicações pedagógicas e sociais do uso da informática na 
educação.
- Cultura digital e educação. Mídias digitais na educação.
- Informática na educação especial, na educação à distância e no aprendizado cooperativo.

OBJETIVO GERAL

Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de: compreender as principais questões que envolvem a aplicação da 
informática na educação e de se posicionar criticamente perante este contexto.

DESDOBRAMENTO DA ÁREA DO CONHECIMENTO 

A disciplina será ministrada conforme proposição a seguir:

De acordo com as Resoluções 59/20, 37/97 e 92/13 - CEPE

Criado por Arnaud Bonduelle em 25/06/2020, adaptado por Maria Valéria da Costa em 30/06/2020
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Professora: MARIA VALÉRIA DA COSTA AULAS ON LINE (SÍNCRONAS) VIA MICROSOFT TEAMS: 2h /semanais
Início: 14/08/2020 Término (previsto): 25/09/2020                                                                    AULAS ASSÍNCRONAS VIA E-MAIL E UFPR DIGITAL: 3h/ semanais
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VÍDEOS + TEXTOS
OBRIGATÓRIOS +

ATIVIDADES

CONTEÚDO 
ABORDADO

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

O aluno deverá 
ser capaz de:

ESTRATÉGIA/
 METODOLOGIA 

DE
ENSINO

ATIVIDADE 
PARA 

AVALIAÇÃO 
DA 

APRENDIZAGEM

FERRAMENTA(S)
TECNOLÓGICAS,

AVALIAÇÃO/ PRAZO
EXECUÇÃO

11/08 19h
até
21h

2h

1) Conceitos 
Fundamentais sobre 
Informática na Educação:
o computador como 
ferramenta de construção
do conhecimento

1) Compreender como a 
informática tornou-se uma 
área de estudo no campo 
da Educação, considerando
a sua relevância no 
processo ensino/ 
aprendizagem. 

Avaliar e aplicar de maneira
coerente seus 
conhecimentos tecnológicos
na educação

AULAS ON LINE 
(SÍNCRONAS) VIA 
MICROSOFT TEAMS

Aula expositiva com 
auxílio de recursos 
audiovisuais e 
participação dos alunos

Fórum de discussão sobre 
a atividade realizada em 
EAD.

Orientação de realização
da atividade assíncrona

FERRAMENTAS:

1) Ambiente virtual de
aprendizagem: 
plataforma Microsoft 
TEAMS.

2) Vídeoaulas:
a) plataforma 
Microsoft TEAMS.
b) plataforma 
YouTube.

3) Textos e livros 
disponíveis em PDF.

4) Livros disponíveis 
no acervo da 
biblioteca da UFPR.

5) Material de apoio: 
slides/ resumos 
enviados pela 
professora.

AVALIAÇÃO:
1) Atividades 

12/08 3h 1) Histórico da 
informática na educação.

2) Descrever o processo de 
desenvolvimento e avanço 
da Informática na Educação
no cenário Nacional e 
Internacional. 

AULAS ASSÍNCRONAS:
- videoaulas + arquivos 
PDF

- Atividades orientadas

ATIVIDADE
Elaborar uma LINHA DO 
TEMPO sobre o histórico
do desenvolvimento da 
informática na educação,
no cenário nacional e 
Internacional.
Valor: 20

18/08 19h
até
21h

2h 1) Breve histórico da 
Educação  

1) Descrever o 
desenvolvimento do 
processo ensino/ 
aprendizagem à luz da 

AULAS ON LINE 
(SÍNCRONAS) VIA 
MICROSOFT TEAMS

Orientação de realização
da atividade assíncrona
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história da Educação e das 
Teorias Pedagógicas.

Aula expositiva com 
auxílio de recursos 
audiovisuais e 
participação dos alunos

Fórum de discussão sobre 
a atividade realizada em 
EAD.

relacionada ao 
conteúdo 
desenvolvido ou a ser
desenvolvido: 
a) Questionário
b) Resenha crítica
c) Estudo de caso

2) O valor de cada 
atividade, dependerá 
do conteúdo 
abordado.

3) O tempo para a 
realização da 
atividade/ avaliação 
proposta será sempre
de uma semana. 
A forma de entrega, 
será via o  e-mail da 
professora. 

19/08 3h 1) Breve histórico da 
Educação  

1) Descrever o 
desenvolvimento do 
processo ensino/ 
aprendizagem à luz da 
história da Educação e das 
Teorias Pedagógicas.

AULAS ASSÍNCRONAS:
- videoaulas + arquivos 
PDF

- Atividades orientadas

ATIVIDADE
Assistir videoaula sobre 
o assunto proposto.

Ler o texto em PDF e 
elaborar uma resenha 
sobre o mesmo.
Valor: 20 

25/08
19h
até
21h

2h

1) Psicologia da 
Educação

 1) Reconhecer a 
contribuição das principais 
teorias da Psicologia da 
Educação na aplicação dos 
fundametos da informática 
na educação.

AULAS ON LINE 
(SÍNCRONAS) VIA 
MICROSOFT TEAMS

Aula expositiva com 
auxílio de recursos 
audiovisuais e 
participação dos alunos

Orientação de realização
da atividade assíncrona

26/08 2h 1) Psicologia da 
Educação

 1) Reconhecer a 
contribuição das principais 
teorias da Psicologia da 
Educação na aplicação dos 
fundametos e aplicação da 
informática na educação.

AULAS ASSÍNCRONAS:
- vídeo aulas + arquivos 
PDF

- Atividades orientadas

ATIVIDADE
Assistir a videoaula 
sobre as contribuições 
de: Vigotsky, Piaget e 
Wallon, na aplicação da 
informática na educação.
Descrever cada Teoria 
em um esquema do tipo 
MAPA CONCEITUAL.
Valor: 30

01/09 19h
até
21h

2h

1) Filosofia da Educação  1) Reconhecer a 
contribuição das principais 
teorias da Filosofia da 
Educação na aplicação dos 
fundametos e aplicação da 
informática na educação.

AULAS ON LINE 
(SÍNCRONAS) VIA 
MICROSOFT TEAMS

Aula expositiva com 
auxílio de recursos 

Orientação de realização
da atividade assíncrona
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audiovisuais e 
participação dos alunos

FERRAMENTAS:

1) Ambiente virtual de
aprendizagem: 
plataforma Microsoft 
TEAMS.

2) Vídeoaulas:
a) plataforma 
Microsoft TEAMS.
b) plataforma 
YouTube.

3) Textos e livros 
disponíveis em PDF.

4) Livros disponíveis 
no acervo da 
biblioteca da UFPR.

5) Material de apoio: 
slides/ resumos 
enviados pela 
professora.

AVALIAÇÃO:
1) Atividades 
relacionada ao 
conteúdo 
desenvolvido ou a ser
desenvolvido: a) 
Questionário
b) Resenha crítica
c) Estudo de caso

2) O valor de cada 
atividade, dependerá 
do conteúdo 
abordado.

02/09 3h 1) Filosofia da Educação  1) Reconhecer a 
contribuição das principais 
teorias da Filosofia da 
Educação na aplicação dos 
fundametos e aplicação da 
informática na educação.

AULAS ASSÍNCRONAS:
- videoaulas + arquivos 
PDF

- Atividades orientadas

ATIVIDADE
Assistir a videoaula 
sobre as contribuições 
da Filosofia na aplicação 
da informática na 
educação.
Descrever cada Teoria 
em um esquema do tipo 
MAPA CONCEITUAL.
Valor: 30

09/09 2h 1) Implicações 
pedagógicas e sociais do 
uso da informática na 
educação

2)  Mídias  digitais  na
educação

1) Identificar quais são as 
principais Implicações 
pedagógicas e sociais do 
uso da informática na 
educação.

2) Demonstrar quais são e 
como as mídias podem ser 
usadas no âmbito 
educacional.

AULAS ASSÍNCRONAS:
- videoaulas + arquivos 
PDF

- Atividades orientadas

ATIVIDADE
Realizar uma pesquisa 
virtual, utilizando um 
Instrumento de coleta de 
dados (questionário, 
entrevista) com um 
profissional da área da 
educação e elencar 
quais transformações 
são percebidas no 
âmbito educacional com 
o uso das tecnologia de 
comunicação.  
Valor: 50

10/09 3h 1) Informática na 
educação especial

1) Apresentar diferentes 
aplicativos que favoreçam a
inclusão digital de 
portadores de necessidades
especiais, seja no âmbito 
social e/ ou educacional.

AULAS ASSÍNCRONAS:
- videoaulas + arquivos 
PDF

- Atividades orientadas

ATIVIDADE
Assistir a videoaula 
sobre o assunto e 
produzir um vídeo 
demonstrando os 
aplicativos disponíveis 
no mercado.
Valor: 50

15/09 19h
até
21h

2h

Cultura  digital  e
educação 1) Descrever as 

características dos 
processos emocionais 
diferenciando-os dos 
sentimentos.

AULAS ON LINE 
(SÍNCRONAS) VIA 
MICROSOFT TEAMS

Aula expositiva com 
auxílio de recursos 

Orientação de realização
da atividade assíncrona
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audiovisuais e 
participação dos alunos

3) O tempo para a 
realização da 
atividade/ avaliação 
proposta será sempre
de uma semana.
 A forma de entrega, 
será via o e-mail da 
professora. 

16/09
2h

1) Informática no ensino 
à distância e no 
aprendizado colaborativo

1) Reconhecer o uso da 
tecnologia da informação 
como recurso de 
aprendizagem no ensino à 
distância.

2) Promover a reflexão 
crítica quanto ao uso 
consciente dos recursos 
tecnológicos no âmbito 
socioeducacional.

AULAS ASSÍNCRONAS:
- videoaulas + arquivos 
PDF

- Atividades orientadas

ATIVIDADE
Apresentar um estudo de
caso de uma instituição 
de ensino (de qualquer 
nível):
a) quais plataformas ou 
aplicativos utilizou para 
promover o Ensino á 
Distância e/ ou o Ensino 
Remoto, nesse período 
de afastamento social.
b) Como procedeu o 
treinamento de seus 
professores e alunos 
para o uso;
c) Resultados prévios 
obtidos;
d) Feedbaçk sobre os 
recursos tecnológicos 
utilizados. 
Valor: 0 a 100

17/09 2h

1) Informática no ensino 
à distância e no 
aprendizado colaborativo

1) Reconhecer o uso da 
tecnologia da informação 
como recurso de 
aprendizagem no ensino à 
distância.

2) Promover a reflexão 
crítica quanto ao uso 
consciente dos recursos 
tecnológicos no âmbito 
socioeducacional.

AULAS ASSÍNCRONAS:
- videoaulas + arquivos 
PDF

- Atividades orientadas

ATIVIDADE

Apresentar um estudo de
caso de uma instituição 
de ensino (de qualquer 
nível):
a) quais plataformas ou 
aplicativos utilizou para 
promover o Ensino á 
Distância e/ ou o Ensino 
Remoto, nesse período 
de afastamento social.
b) Como procedeu o 
treinamento de seus 
professores e alunos 
para o uso;
c) Resultados prévios 
obtidos;
d) Feedbaçk sobre os 
recursos tecnológicos 
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utilizados. 
Valor: 0 a 100

22/09
21h
até
23h

2h Aplicação de Exame
Final individual

1) Responder 
individualmente questões 
sobre os conteúdos 
abordados em instrumento 
de avaliação disponibilizado
no ambiente virtual de 
aprendizagem.

AULA ON LINE 
(SÍNCRONA) VIA 
MICROSOFT TEAMS

ATIVIDADE FINAL

Valor:  nota entre 0 e 100

TOTAL 10h 20h 30h/a
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

a. Sistema  de  comunicação:  e-mail  pessoal,  Plataforma  Microsoft  TEAMS  e  Ambiente  de
aprendizagem Moodle.

b. Materiais didáticos para as atividades de ensino: slides em PDF, textos em PDF, livros em PDF
artigos  disponibilizados  em  plataformas  distintas  e  gravação  das  aulas  síncronas,  exercícios
disponibilizados e-mail pessoal do aluno.

c. As mídias e os recursos tecnológicos:  Tanto o professor quanto os estudantes têm acesso ao
suporte tecnológico pessoal ou disponibilizado pelas Ações mantidas pela Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantes (PRAE) por:

 empréstimo de computadores para estudantes com cadastro deferido nos programas PROMISAES (Projeto Milton
Santos  de Acesso  ao  Ensino  Superior)  e/ou  PROBEM (Programa de  Benefícios  Econômicos  para  a  Manutenção  aos
Estudantes) ou ainda estudantes cadastrados/as no Programa de Bolsa Permanência MEC, assim como estudantes não
beneficiários  dos  programas  da  PRAE,  com  comprovada  fragilidade  econômica,  matriculados  em  curso  de  educação
superior, profissional e tecnológica da UFPR;

 aquisição de serviço de conexão à rede internet para estudantes dos cursos de educação superior,  profissional  e
tecnológica da UFPR com cadastro deferido no PROMISAES ou PROBEM ou com cadastro ativo no PBP-MEC (Programa
de Bolsa Permanência do MEC);

 doação de equipamentos computacionais e de recepção e manutenção dos equipamentos doados, com a participação
da Pró-Reitoria de Administração (PRA), por meio da Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação (AGTIC);

FORMAS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA

A avaliação  dos estudantes será feita  ao  longo da oferta  da disciplina  através  de exercícios  individuais
domiciliares  de  acordo  com  o  cronograma  apresentado  no  primeiro  encontro  síncrono  e  disponível  no
planejamento da disciplina enviada para o aluno por e-mail. A nota final da disciplina será a média aritmética
do conjunto dos exercícios, cada um avaliado de 0 a 100. A não entrega de um exercício até o penúltimo dia
da oferta da disciplina implicará o valor zero naquele exercício. Para quem não alcançar a média superior ou
igual a 70, poderá fazer um Exame Final na data indicada no cronograma.

O registro de frequência será computado pela realização dos exercícios enviados por e-mail. A frequência de
100% será adquirida se todos os exercícios solicitados forem entregues até o penúltimo dia da vigência da
disciplina.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. 14. reimp. São Paulo: Cortez, 1994. Disponível em: <
https://docplayer.com.br/5797029-Filosofia-da-educacao.html> Acesso em: 01/07/2020.
Textos e material de apoio em PDF enviados por e-mail pela professora.

FERRARI, Pascoal; COSTA, Rosana Tosi.  Psicologia da educação. Disponível em: 
<https://arquivos.cruzeirodosulvirtual.com.br/materiais/disc_2013/1sem/psic_edu/un_IV/teorico.pdf> Acesso em: 
01/07/2020.

MARTINS, Ernane Rosa (org.) Informática aplica à educação 2. Ponta Grossa: Atena Editora, 2019. Ebook.

 Materiais que o estudante possua em casa.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COLL, Cesar, MONEREO, Carles (e cols.) Psicologia da educação virtual: Aprender e ensinar com as tecnologias 
da informação e da comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2010. Disponível em: < https://books.google.com.br/books?
id=diTy6YQYks4C&pg=PA64&lpg=PA64&dq=psicologia+da+educa
%C3%A7%C3%A3o+addison&source=bl&ots=3JQL0mjtgq&sig=ACfU3U27g8Gk9PYf97ZW_iJUTdMkfnFfVQ&hl=pt-
BR&sa=X&ved=2ahUKEwj5xqu9kq_qAhXIHLkGHXS1DN4Q6AEwAnoECAcQAQ#v=onepage&q=psicologia%20da
%20educa%C3%A7%C3%A3o%20addison&f=false>  Acesso em: 01/07/2020 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Informática aplicada à educação. Brasília, 2007. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/infor_aplic_educ.pdf > Acesso em: 01/07/2020.

MORAES, M. C. Informática educativa no Brasil: uma história vivida, algumas lições aprendidas. Revista Brasileira de 
Informática na Educação. v.1 n. 1 (1997): 19-44.
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Data da aprovação no colegiado: / 07 / 2020

 Conforme ata de reunião no processo n° 23075.000 000/2020-00

Professor responsável da Disciplina: Maria Valéria da Costa
Contato por e-mail: valerialua27@gmail.com

Criado por Arnaud Bonduelle em 25/06/2020, adaptado por Maria Valéria da Costa em 30/06/2020

O original está assinado
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