
Educadores(as) fazem curso para uso 
das ferramentas Google

A Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com o Google, oferece o 
curso Google for Education, que visa ao aprendizado das ferramentas 
Google para a educação, qualificando o trabalho nas escolas por meio 
da tecnologia. O curso é totalmente gratuito.

São realizados encontros semanais de 50 minutos, feitos virtualmente 
pelo Google Meet, plataforma de videoconferências da big tech. Ao final 
do programa, é realizada uma prova para certificação internacional, 
chamada “Educador Google Nível 1”. Para aprovação, é necessário 
que o cursista alcance 80% de aproveitamento. Conforme os(as) 
educadores(as) avançam, são liberados os demais níveis de certificação. 

O curso é ministrado por Wilmar Freitas, integrante da equipe do 
Centro de Línguas, Linguagens, Inovação e Criatividade. Ele comenta 
que “a proposta é mentorear grupos de profissionais da educação 
para que eles possam utilizar as diversas ferramentas Google”. 

Para a professora Kenya Nunes Teixeira, da Escola Municipal Gracy 
Vianna, “A formação é bem interessante porque é muito abrangente 
no que diz respeito às ferramentas. Muitas delas comecei a usar na 
pandemia, mas agora dá para descobrir até mais potencialidades e 
articulações entre uma ferramenta e outra”.

O programa conta com cerca de 100 inscritos ativos. Contudo, segundo 
Wilmar, novas turmas serão abertas para profissionais que não conseguiram 
acompanhar ou que não se inscreveram na primeira edição. 
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ACONTECE NAS ESCOLAS

Tecnologias educacionais nas escolas

Na nova era de aprendizado inaugurada pelas tecnologias digitais, 
o espaço escolar transformou-se num ambiente com cada vez mais 
possibilidades inovadoras de aprender e ensinar. Essa nova perspectiva 
influenciou não só as formas de construir conhecimento como as relações 
estabelecidas nas escolas. Os processos de ensino-aprendizagem 
têm sido mediados por tecnologias que promovem aprendizagem, 
interação e novas descobertas. 

A Escola Municipal de Educação Infantil Vila Estrela utiliza a ferramenta 
tecnológica nas atividades realizadas na biblioteca. A coordenadora 
pedagógica geral, Graziele Santiago, contou que as crianças interagem 
virtualmente com os livros, acompanhando cada história e mergulhando 
num universo de pura imaginação. “Elas são encaminhadas de uma 
maneira mágica para esse mundo da fantasia entrelaçada com a 
realidade, “afirmou a coordenadora. 

A Escola Municipal Presidente João Pessoa, por sua vez, utiliza os 
recursos e várias ferramentas tecnológicas para a realização de 
atividades dentro e fora da sala de aula. Amanda Cristina Munhoz 
Peixoto, professora de matemática, faz uso de ferramentas como 
Khan Academy, Wood Wall, Coquinhos e as ferramentas Google, como 
planilhas, documentos, apresentações e formulários, nas 2 turmas 
de 8° e de 9° ano.

Para facilitar a compreensão dos conteúdos e favorecer a desenvoltura 
dos(as) estudantes, Amanda utiliza uma série de ferramentas que 
facilitam o trabalho na sala de aula. A professora faz a curadoria 
das atividades e as direciona para os(as) estudantes, fazendo uma 
personalização do conteúdo para cada aluno(a). 

Como as atividades são gamificadas (técnica que utiliza jogos em 
situações diversas, por exemplo: competição, resolução de problemas, 
passar de fases ou ganhar prêmios), geram maior interesse entre 
os(as) estudantes e promovem autonomia, porque a professora estipula 
uma meta a ser alcançada e cada estudante pode monitorar suas 
ações e notas. “Depois que comecei a utilizar os recursos dos jogos 
na aprendizagem, notei um aumento do interesse e maior interação. 
Eles estão mais motivados e muito mais engajados nas aulas”, contou 
Amanda.

Além de gerar maior interesse dos(as) alunos(as), com a variedade 
do formato, outro ponto importante ressaltado pela professora foi a 
redução no uso de papel. “Não ter uma tonelada de papéis para serem 
corrigidos, além de ajudar no meio ambiente, também facilita a rotina 
diária”. Segundo a professora e coordenadora, ela tem acesso a todos 
os seus arquivos, agenda, atividades e notas das turmas em um só 
lugar, o que confere mais praticidade ao trabalho docente.

Estudante utilizando tablet como ferramenta educacional 

Descrição: foto de uma menina de costas, com uma blusa branca, usando fone e fazendo atividade em um tablet.

Para contribuir com a reflexão proposta neste Comunica Rede, convidamos 
a mestranda em Educação, pela Faculdade de Educação da UFMG, e  
diretora da Emei Santa Cruz, Walquíria Almeida de Jesus. Para ela, 
os desafios e oportunidades de aprendizagem foram acentuados pela 
interrupção provocada pela pandemia. Nesse sentido, a pesquisa em 
andamento - Crianças e famílias: experiências com a leitura, escrita e 
outras linguagens em atividades digitais multimodais da Educação Infantil 
desenvolvidas em espaço doméstico - questiona como as crianças da 
Educação Infantil, que se encontram em processo inicial de alfabetização, 
apropriam-se da cultura escrita digital por meio da utilização de 
recursos semióticos. Não se pode negar que essas crianças estão 
diante de um processo que envolve a multimodalidade, entendida 
como resultado do uso de uma variedade de modos de comunicação 
existentes. Bryan Street (2014) contribuiu com o Glossário Ceale ao 
propor uma definição do termo multimodalidade, alertando-nos que 
é preciso considerar:

[...] os modos de comunicação linguísticos – a escrita e a 
oralidade – visuais – imagens, fotografias – ou gestuais – apontar o 
dedo, balançar a cabeça negativa ou afirmativamente, por exemplo. 
Essa diversidade de modos de comunicação foi incorporada tanto 
pelos meios de comunicação mais tradicionais, como livros e jornais, 
quanto pelos mais modernos, como computadores, celulares, 
televisão, entre outros. (p. 229).

Assim, a cultura escrita digital não se restringe à escrita alfabética 
e ao verbal, mas também considera o universo multimodal, de modo 
que a escrita pode se apresentar em sua forma digital. O que se 
pretende é contribuir para avanços nas discussões sobre as práticas 
curriculares de ensino na Educação Infantil no tocante à cultura digital 
com crianças pequenas.

PARA REFLETIR 

EDITORIAL
Olá, profissionais da Educação!

Esta edição do Comunica Rede traz como temática “Tecnologias e 
Educação”, no intuito de reconhecer que uma nova era de aprendizado 
foi instaurada, com mudanças estruturais que as novas tecnologias 
têm trazido para as escolas. Essas transformações são significativas 
no processo de ensino-aprendizagem e essenciais no desenvolvimento 
de estudantes e professores(as).

Nesta edição do Comunica Rede, você vai conhecer as ações desenvolvidas 
pela Secretaria Municipal de Educação (Smed) para favorecer o 
uso dessas tecnologias, num movimento de aperfeiçoamento e 
enriquecimento dos processos de ensino-aprendizagem nas escolas 
e das possibilidades de interação entre professores(as) e estudantes. 
Além disso, apresentamos propostas exitosas de uso das tecnologias 
em favor do desenvolvimento integral dos(as) estudantes da RME-BH.

Assim, a Smed se integra a esse novo universo de possibilidades, 
reforçando a importância de ferramentas tecnológicas já conhecidas 
na educação e abrindo novos horizontes, conectada às novas formas 
de aprender e ensinar no século XXI.

Sejam bem-vindos(as) a esse tempo de conectar saberes, experiências, 
tecnologias e pessoas.

Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte     |     Nº 35    |     Julho

Descrição: cabeçalho com fundo verde escrito Comunica Rede 2022. À direita, foto de quatro estudantes utilizando tablets, estão sentados em uma mesa 
redonda, estão uniformizados e usando máscara, ao fundo estantes com livros.

PARA INSPIRAR

O uso da tecnologia no Programa Escola Integrada

Na Escola Municipal Santo Antônio, o professor e coordenador do 
Programa Escola Integrada, João Marcos DAvila Reis, juntamente com 
a monitora de oficina Paloma Freire, está desenvolvendo um projeto 
sobre o uso seguro da internet e a ética em ambientes virtuais, além 
de tratar do cuidado com a exposição excessiva na web. O projeto ainda 
implementará oficina de mídias sociais, fazendo uso dos chromebooks 
disponíveis na escola. O professor pretende utilizar a ferramenta com 
os(as) alunos(as) do Programa Escola Integrada, supervisionando as 
ações e auxiliando na criação de contas no Gmail e nas redes sociais.

Estudantes e professor da EM Santo Antônio com um computador usado no projeto

Descrição: Fotografia de estudantes e professor da EM Santo Antônio, sendo 2 cadeirantes e o restante em pé, em volta de um computador.
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A ideia é auxiliar os(as) estudantes no acesso seguro à internet. 
Segundo João Marcos, os(as) alunos(as) têm bastante interesse pelas 
redes sociais, mas demonstram certa dificuldade em saber o que é 
certo e o que é errado na web, como também em saber quem é seguro 
adicionar como amigo ou não. 

Já na Escola Municipal Vinicius de Moraes, o projeto Leituras em 
Conexão, que tem como objetivo difundir ações de leitura e escrita nas 
escolas municipais, além de incentivar a criação de novos projetos 
e o fortalecimento dos já existentes, também foi aprimorado com o 
uso das novas tecnologias. 

A escola utiliza os chromebooks para desenvolver o projeto. A 
coordenadora geral Cassiane  Baracho relatou que quatro turmas 
do 6° ano participam do Leituras em conexão. Cassiane explica 
que foram elaboradas atividades diversas voltadas para a leitura. 
Posteriormente, foi gerado um QRcode que foi disponibilizado no drive, 
uma ferramenta do Google, para que os(as) estudantes pudessem ter 
acesso à atividade pelos tablets. 

Cursos gratuitos e com certificado 
na plataforma “ProFuturo”

O ProFuturo, programa de educação da Fundação “la Caixa”, juntamente 
com a Fundação Telefônica, oferece cursos gratuitos, com certificado 
e materiais inclusos. Os cursos são disponibilizados na plataforma 
“Escolas conectadas”, incentivando a formação a distância e o com-
partilhamento de conhecimento entre educadores(as).

Algumas das opções de cursos ofertados são “Defasagem de 
aprendizagem nos anos finais do Ensino Fundamental: (re)planejar 
para avançar” e “Escola Digital: curadoria de Objetos Digitais de 
Aprendizagem”. Vale ressaltar que há uma grande oferta de cursos, 
que podem variar de acordo com a data em que você acessa o portal.  
Fique atento(a) às datas de inscrição em cada curso.

 Clique aqui para acessar a plataforma e descobrir todas as 
possibilidades.

DICA DE FORMAÇÃO

VOCÊ SABIA? ????

STEAM/STHEAM: educação tecnológica 

Surgido nos anos 90, nos Estados Unidos, a metodologia de ensino 
STEAM, sigla em inglês para Science, Technology, Engineering, Arts, 
Mathematics (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes, Matemática, 
em português) torna a educação ainda mais atrativa para os(as) 
estudantes. Essa metodologia pressupõe que a função do(a) professor(a) 
é orientar os(as) alunos(as), uma vez que ambos contribuem para o 
desenvolvimento da educação.

O STEAM também é conhecido como STEM (sem o arts, arte em inglês). 
Contudo, na RME-BH, foi adicionada mais uma letra, o H, de modo 
que a expressão ficou assim: “STHEAM”. A nova letra representa o 
humanismo, que também pode ser encarado como a troca de valores 
entre os seres humanos. Em toda a RME-BH, são realizados diversos 
projetos que se alinham ao conceito do STHEAM, como o “Mão na 
Massa”, que ocorre no Centro de Línguas, Linguagens, Inovação e 
Criatividade (Clic).

Em 2021, a Escola Municipal Governador Carlos Lacerda foi cenário 
de gravação da websérie “STEAM GIRLS”. A produção mostra, de 
maneira leve e descontraída, que nada impede que as mulheres sigam 
profissões em que existe predominância masculina, destacando o 
protagonismo feminino.

 A série está disponível no YouTube.
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As atrizes da série na Escola Municipal Governador Carlos Lacerda

Descrição: foto de quatro meninas pulando, sorrindo, uma delas segura uma bola, ao fundo a entrada de uma escola, portão vermelho com um placa iden-
tificando a escola com os dizeres “Escola LUTZ”, paredes do muro brancas.

Smed firma parceria com a empresa Google

A Smed firmou um contrato com a empresa Google, beneficiando os(as) 
profissionais da educação com a praticidade de suas ferramentas. 
A ação foi realizada em favor da melhoria da comunicação entre 
professores(as) e alunos(as) e do aprimoramento da tecnologia nos 
ambientes escolares. 

O Google Classroom é uma plataforma de aprendizado gratuita 
desenvolvida pelo Google, por meio da qual os(as) professores(as) 
podem dar aulas on-line, criar currículos e compartilhar tarefas 
com os(as) alunos(as). A plataforma simplifica a colaboração 
professor-aluno, pois é possível aproveitar os vários serviços do 
Google Suite, como documentos, planilhas e apresentações. 

Qualquer pessoa com uma conta Google pode usar o Google Classroom. 
Professores(as) e alunos(as) são os(as) principais usuários(as) e 
podem acessar o Google Classroom por meio de uma conta escolar. 
Hoje, mais de 100 mil estudantes e profissionais da educação de Belo 
Horizonte possuem uma conta Google com o e-mail “@edu”.

O Google Educação oferece recursos como: tarefas, sistema de clas-
sificação personalizável, anúncios, agenda, aulas ao vivo, discussões 
virtuais, apresentações e muito mais. Com todos os arquivos salvos em 
um só lugar, os(as) professores(as) podem administrar com facilidade 
os planos de aula e as avaliações e, além disso, o uso de menos papel 
facilita o trabalho docente, pois torna a avaliação e a classificação 
tarefas rápidas e sem complicações. É uma pedagogia inovadora.

A fim de conhecer as possibilidades que as ferramentas Google oferecem, 
professores(as), diretores(as), coordenadores(as), estagiários(as) 
da Ascom e da Smed visitaram a sede do Google em Belo Horizonte 
e puderam vislumbrar tudo o que é possível realizar por meio das 
plataformas e interações.

 Conheça outras ferramentas e aplicativos gratuitos do Google.

Professores(as), diretores(as), coordenadores(as), estagiários(as) da Ascom e da Smed visitam a sede do Google

Descrição: fotografia de 32 pessoas em volta de um letreiro escrito Google com letras coloridas.
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https://prefeitura.pbh.gov.br/educacao
mailto:ascom.smed%40edu.pbh.gov.br?subject=
comunicacaooficial.smed@pbh.gov.br
https://www.escolasconectadas.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=kqkLZqdG2L4
https://docs.google.com/presentation/d/1SPJAV2CS_I27kr5n7uo2RWIETlgfuMG7nfyYU-4oaEg/edit?resourcekey=0--eb49bt1cZldnhTm2ztNsQ#slide=id.g12bf21a132a_0_2944

