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plano de ação para utilzação das tec-
nologias da informação e comunica-
ção no contexto da formação inicial de 

profesores do curso de licencatura em ciências 
biológicas do IFAM é resultado da pesquisa- 
-ação realizada no âmbito do Programa de Pós-
-Graduação em Educação Escolar – Mestrado e 
Doutorado Profissional da Universidade Fede-
ral de Rondônia (UNIR), sob orientação do Pro-
fessor Dr. Nelson de Luca Pretto.. 

O objetivo do plano de ação é apresentar as-
pectos que podem ser aprimorados para que  
as TIC estejam presentes no Curso de Licen-
ciatura em Ciências Biológicas do IFAM, com 
a finalidade de preparar os futuros profes-
sores de ciências a utilizarem as TIC em suas 
práticas, não apenas como elementos auxilia-
res, mas como meios potencializadores para 
o desenvolvimento da criatividade e autono-
mia. Embora as metas aqui dispostas estejam 
voltados para o IFAM elas podem ser utiliza-
das como norte para outras instituições que 
ofertam cursos de licenciatura. 

APRESENTAÇÃO



O Plano está dividido em justificativa, objeti-
vos, metas e ações, acompanhamento e ava-
liação. As metas estão organizadas a partir de 
três eixos: formação continuada dos profes-
sores que atuam nos cursos de licenciatura, 
currículo dos cursos de licenciatura e infraes-
trutura tecnológica. 

Cada meta possui sugestões de ações práti-
cas que podem contribuir para concretização 
de uma formação inicial de professores que 
prepare os futuros docentes para utilização 
das tecnologias da informação e comunica-
ção em uma perspecitva emancipatória. 

Convido o leitor também conhecer na íntegra 
o trabalho de pesquisa que deu origem ao 
plano aqui apresentado. O trabalho intitulado 
“Tecnologias da Informação e Comunicação 
no Contexto de Formação Inicial de Profes-
sores no Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas do IFAM está disponível na página:
http://www.mepe.unir.br/ 

Boa Leitura a todos!
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JUSTIFICATIVA

urante toda a pesquisa foram observa-
dos aspectos que podem ser aprimora-
dos para que as TIC estejam presentes 

no Curso de Licenciatura em  Ciências Bioló-
gicas do IFAM, com a finalidade de preparar 
os futuros professores de ciências a utiliza-
rem as TIC em suas práticas, não apenas 
como elementos auxiliares, mas como meios 
potencializadores para o desenvolvimento da 
criatividade e autonomia.

Formação continuada dos professores 
que atuam no curso de Licenciatura;

O currículo do curso quanto as TIC;

Infraestrutura Tecnológica.

Entre os aspectos que podem ser aprimora-
dos, podemos elencar pelo menos três:

D
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O Plano de Ação, aqui apresentado, não se trata 
de algo estático e acabado, mas sim, de cami-
nhos possíveis para o início de uma discussão 
que abrange formar professores da educação 
básica para utilizar as tecnologias digitais. Por-
tanto, entendemos que esse Plano de Ação 
pode ser implementado, inicialmente, com os 
professores formadores e acadêmicos do Curso 
de Licenciatura em Ciências Biológicas do 
IFAM, mas que deverá ser revisto com o passar 
do tempo, pois a nossa sociedade está em 
constante transformação e a educação precisa 
acompanhar esse movimento.

Desde 1970, com o surgimento dos microcom-
putadores, até os dias atuais, as tecnologias da 
informação e comunicação evoluíram surpreen-
dentemente. Essa evolução trouxe consigo não 
só novas técnicas, mas também mudanças de 
ordem cultural, social e econômica. As TIC mo-
dificam também as formas como temos acesso 
à informação e isso consequentemente leva ao 
surgimento de novas formas de aprendizagem.
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A educação, neste contexto, não pode descon-
siderar a presença das TIC na sociedade con-
temporânea e por isso, mais do que nunca, pre-
cisa refletir sobre seu uso nos espaços escola-
res. Insistimos, em dizer que, as TIC não devem 
ser utilizadas apenas como instrumentos, mas 
como potencializadoras de mudanças na escola. 
As TIC podem potencializar uma formação 
cidadã, uma formação que exige uma postura 
didática que rompe práticas pedagógicas auto-
ritárias e conservadoras. Por isso, utilizar as TIC 
na educação, demanda também pensar em me-
todologias que tem como objetivo estimular a 
criatividade, autonomia e o trabalho cooperati-
vo e colaborativo.

Um dos pressupostos para as TIC serem utiliza-
das da forma citada acima é ofertar aos futuros 
professores, em cursos de formação inicial, uma 
base sólida de como utilizar as tecnologias digi-
tais em uma perspectiva emancipatória. Para 
isso acontecer, precisamos traçar estratégias e 
ações com objetivo de fortalecer a formação 
inicial para o uso das TIC em uma perspectiva 
emancipatória. Essas ações precisam ser pen-
sadas não de fora para dentro, mas dentro do 
contexto em que ocorre o curso, de forma cole-
tiva e cooperativa.
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Diante do exposto, foi proposto o presente 
Plano de Ação que prevê ações que, coletiva e 
cooperativamente, podem ser implementadas 
pelos professores do curso de Ciências Biológi-
cas do IFAM, com a finalidade de fortalecer as 
práticas de ensino-aprendizagem utilizando-se 
das TIC para formar professores que utilizarão 
estas tecnologias como elementos estruturan-
tes para transformar a educação. 

Propor ações coletivas e coope-
rativas, para professores forma-
dores, com o intuito de fortale-
cer a formação inicial de profes-
sores de ciências biológicas 
para o uso das TIC em uma 
perspectiva emancipatória.

OBJETIVOS

Objetivo
geral
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Objetivos
Específicos

Capacitar os professores formadores 
do Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas do IFAM para utilizarem as 
TIC, em suas práticas pedagógicas, não 
só como instrumentos, mas como ele-
mentos estruturantes para construção 
do conhecimento e a formação de um 
professor crítico e autônomo.

Reestruturar de forma coletiva e co-
operativamente o currículo do Curso 
de Licenciatura em Ciências Biológicas 
do IFAM, construindo um currículo inter-
disciplinar e que prospecta a formação 
de um professor capaz de usar as TIC, 
no processo de ensino aprendizagem, 
em uma perspectiva emancipatória;

Aprimorar a infraestrutura tecnológica 
disponível aos cursos de licenciatura do 
IFAM.

11



METAS E AÇÕES

Eixo
Formação Continuada dos 
professores que atuam no
Curso de Licenciatura

       Meta 1:

Proporcionar aos professores formadores do 
Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 
do IFAM formação continuada que aborde as 
TIC em uma perspectiva emancipatória.

Ações necessárias:
• Incluir no grupo de estudos cooperativo os 
professores formadores do Curso de Licencia-
tura em Ciências Biológicas do IFAM, com o ob-
jetivo de realizar discussões e vivências de 
como as TIC podem potencializar mudanças na 
educação.

• Realizar oficinas com a finalidade de apren-
der a utilizar tecnologias como blogs, softwares 
livres, entre outras. Durante as oficinas os pro-
fessores poderão explorar possibilidades de uti-
lizar essas tecnologias no curso de formação 
inicial de professores para produzir conheci-
mento.
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• Buscar parcerias com outros cursos e até 
mesmo, outras Instituições de Ensino que usam 
as TIC para formação de um cidadão crítico. 
Uma sugestão seria uma parceira entre os 
Cursos de Licenciatura do IFAM e o Curso de 
Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico 
(MPET) da mesma Instituição. Uma das discipli-
nas obrigatórias do referido Curso de Mestrado, 
tem trabalhado diretamente com a temática 
“Ensino e Tecnologias da Informação e Comuni-
cação” e uma das disciplinas optativas “Aplica-
ções da Tecnologia no Ensino”. Professores For-
madores dos Cursos de Licenciatura e do Curso 
de Mestrado poderiam discutir possibilidades 
de os dois cursos trabalharem de forma integra-
da, possibilitando assim trocas de experiências 
relacionadas à temática TIC na educação.

• Participar de eventos interinstitucionais que 
tratem da temática TIC e educação.

13



Algumas sugestões de reuniões e oficinas 
para o grupo de estudos cooperativo

Reunião 1

Diante do exposto, foi proposto o presente 
Plano de Ação que prevê ações que, coletiva e 
cooperativamente, podem ser implementadas 
pelos professores do curso de Ciências Biológi-
cas do IFAM, com a finalidade de fortalecer as 
práticas de ensino-aprendizagem utilizando-se 
das TIC para formar professores que utilizarão 
estas tecnologias como elementos estruturan-
tes para transformar a educação.

Temática: Por que pensar em utilizar as TIC na 
educação? Duração: 2h

Objetivo: Refletir como as TIC estão presentes 
na sociedade contemporânea e nas transforma-
ções ocorridas a partir do desenvolvimento tec-
nológico.

Atividades propostas:

• Leitura do trecho da Lenda que Sócrates 
contou a Fedro – O julgamento de Tamuz 
(2002);

• Discussão: Quais eram as perspectivas de 
Tamuz e de Thoth a respeito da escrita? Como a 
escrita modificou os hábitos da sociedade?
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• Leitura coletiva do Texto: A Tecnologia recria 
a realidade (GABRIEL, 2013, p. 3-7), seguida de 
discussão como as tecnologias recriam e trans-
formam a sociedade;

• Apresentação do vídeo: “Metodologia ou Tec-
nologia?” Utilizando uma rede social para aces-
sar o vídeo. Após assistir ao vídeo, tecer um co-
mentário escrito sobre o mesmo, chamando a 
atenção se basta termos tecnologias, se não 
buscarmos novas metodologias.

• Registro coletivo das discussões realizadas na 
reunião. Aprendendo a construir um documen-
to compartilhado.
Sugestão de leitura: Livro: Tecnologias da Inteli-
gência (LÉVY, 1993).

Reunião 2

Temática: As TIC e a Educação. Duração: 2h

Objetivo: Discutir o papel da escola a partir das 
transformações ocasionadas pelas TIC.

Atividades propostas:

• Para refletir: Texto “Escola aprendente: comu-
nidade em fluxo” (BONILA, 2014) – apresenta-
ção das principais ideias do texto e discussão 
coletiva;

• Discussão sobre como as TIC podem ser 
usadas no contexto escolar além de uma visão 
instrumental.

• Registro coletivo das discussões realizadas na 
reunião.
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Reunião 3

Temática: A formação de professores para utili-
zação das TIC em uma perspectiva emancipa-
tória. Duração: 2h

Objetivo:

• Refletir como os cursos de formação inicial 
de professores, podem preparar os futuros do-
centes da educação básica, para utilizarem as 
TIC em uma perspectiva emancipatória;

• Propor outras ações de melhoria para fortale-
cer a formação oferecida no Curso de Licencia-
tura em Ciências Biológicas do IFAM, relaciona-
das ao uso das TIC.

Atividades:

• Discussão inicial: o que seria utilizar as tecno-
logias digitais em uma perspectiva emancipató-
ria? Como seria uma formação inicial de profes-
sores para que isso ocorresse? Como as práti-
cas pedagógicas dos professores docentes po-
deriam ser mediadas pelo uso das tecnologias 
digitais para produção do conhecimento?

• Leitura coletiva de trechos dos textos: “A for-
mação inicial do professor para o uso das tec-
nologias da informação e comunicação” (Alek-
sadre Saraiva Dantas, 2005); e “A formação 
continuada de professores universitários e as 
tecnologias digitais” (Nelson Pretto e Nicia 
Riccio, 2010).

16



• Baseados no texto, refletir coletivamente: atu-
almente o Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas tem formado professores para utili-
zarem as tecnologias em uma perspectiva 
emancipatória? Mostrar dados da pesquisa rea-
lizada, anteriormente, e pensar coletivamente 
quais aspectos poderiam ser aprimoradas no 
Curso para formar um professor capaz de utili-
zar as tecnologias digitais na educação em uma 
perspectiva emancipatória.

17



Oficina 1 – Blogs na Educação

Temática: Blogs para produção de conhecimen-
to. Duração: 4h

Objetivo: Refletir como os blogs podem ser uti-
lizados no ensino de biologia e construir um 
blog para o grupo.

Material necessário: Laboratório de Informática 
com acesso à internet.

Atividades propostas:

• Discussão: o que são blogs?

• Atividade prática: Buscar na internet alguns 
blogs na área de ciências biológicas. (Sugestão: 
BIO INTERATIVA)

• Construindo um blog. Passo 1: Decidir que do-
mínio iremos utilizar para criar um blog. Passo 
2: Conhecer como se configura um blog. É inte-
ressante nesse momento estimular os partici-
pantes a buscarem na própria internet as possi-
bilidades. Não oferecer nada pronto, pois a 
ideia é que eles vejam que podemos explorar 
tecnologias que muitas vezes não conhecemos, 
mas que com a ajuda da rede podemos criar e 
recriar. Passo 3: Criar um roteiro no grupo de 
como iremos fazer as postagens. Passo 4: Criar 
estratégias para divulgação do blog.

• Roda de conversa para avaliação da ativida-
de: quais foram as dificuldades? Conseguimos

18



entender a lógica da tecnologia utilizada a 
partir dos conhecimentos da rede? É possível 
utilizar essa tecnologia nos cursos de formação 
de professores? Com quais objetivos podería-
mos utilizar a tecnologia em questão?

Oficina 2 – Softwares livres na Educação

Temática: Softwares livres e a educação. Dura-
ção: 4h

Objetivo: Discutir e conhecer as possibilidades 
dos softwares livres na educação.

Material necessário: Laboratório de Informática 
com acesso a internet. Cadastro pessoal no site 
Biblioteca Digital de Ciências.

Atividades propostas:

• Discussão inicial: o que são softwares livres? 
Qual a diferença entre software livre e software 
free.

• Apresentação do Vídeo “O que é software 
livre¹?

• Leitura e estudo do texto: “Software Livre e 
Educação: uma relação em construção² ” (BO-
NILLA, 2014).

• Discussão coletiva: Por que optar por softwa-
res livres na educação? Quais são as questões 
envolvidas em se escolher um software livre em 
vez de um proprietário? Como os softwares 
livres contribuem para construções coletivas?
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• Conhecer softwares livres da área de biologia 
disponível em na Biblioteca Digital de Ciências.

• Construir coletivamente um post para o blog 
do grupo sobre o uso de softwares livres no 
ensino.

  1 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=IJrfcQq_eIw>
  2 Disponível em: www.perspectiva.ufsc.br

Oficina 3 – Produção de vídeos

Temática: Produção de vídeo como meios po-
tencializadores da aprendizagem. Duração: 12h

Objetivo: Vivenciar a produção e edição de 
vídeo utilizando um software livre. Material ne-
cessário: Software livre para edição de vídeos.
Laboratório de informática com acesso a inter-
net. Câmera filmadora ou celular.

Atividades:

• Discussão inicial de como a produção de 
vídeos podem ser utilizados no ensino de ciên-
cias para potencializar a produção de conheci-
mento;

• Como produzir um vídeo;

• Construção do roteiro do vídeo;

• Gravação das cenas que comporão o vídeo;

• Edição do vídeo utilizando um software livre;

• Post do vídeo no blog.

20



Eixo O currículo do curso
quanto as TIC

       Meta 2:

Construir um currículo para formação inicial de 
professores de ciências biológicas capazes de 
utilizarem as tecnologias digitais para potencia-
lizar transformações na educação.

Ações necessárias:

Estudar, detalhadamente, a Resolução nº 2, de 
1º de julho de 2015, que define as Diretrizes Cur-
riculares Nacionais para a formação inicial em 
nível superior (cursos de licenciatura, cursos de 
formação pedagógica para graduados e cursos 
de segunda licenciatura), com vistas a definir 
qual o perfil docente que se deseja formar no 
Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas;

• Por meio de discussões e estudos coletivos 
analisar marcas da contemporaneidade no cur-
rículo, principalmente nas questões relaciona-
das à interdisciplinaridade. Recomendam-se es-
tudos de textos de autores que demonstram 
isso, como por exemplo, Rocha (2005), Pretto e 
Lima (2005), Tavares e Oliveira (2014), entre 
outros. A partir das leituras, construir um cur-
rículo em que os conhecimentos interliguem;
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• Construir coletivamente novas ementas para 
as disciplinas do Curso, buscando formas de in-
cluir as TIC para potencializar o processo de 
ensino aprendizagem, com ênfase no uso 
dessas tecnologias em uma perspectiva eman-
cipatória.

• Reformular a disciplina “Informática Aplicada 
à Educação”. Essa reformulação inclui pensar 
na finalidade da mesma, nas tecnologias utiliza-
das, na bibliografia para discussão e em ativida-
des que levem os acadêmicos a experimenta-
rem na prática o uso das TIC para produzir co-
nhecimento.
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Oficina 2 – Softwares livres na Educação

Temática: Softwares livres e a educação. Dura-
ção: 4h

Objetivo: Discutir e conhecer as possibilidades 
dos softwares livres na educação.

Material necessário: Laboratório de Informática 
com acesso a internet. Cadastro pessoal no site 
Biblioteca Digital de Ciências.

Atividades propostas:

• Discussão inicial: o que são softwares livres? 
Qual a diferença entre software livre e software 
free.

• Apresentação do Vídeo “O que é software 
livre¹?

• Leitura e estudo do texto: “Software Livre e 
Educação: uma relação em construção² ” (BO-
NILLA, 2014).

• Discussão coletiva: Por que optar por softwa-
res livres na educação? Quais são as questões 
envolvidas em se escolher um software livre em 
vez de um proprietário? Como os softwares 
livres contribuem para construções coletivas?

Eixo Infraestrutura Tecnológica 

       Meta 3:

Aprimorar a infraestrutura tecnológica disponí-
vel aos cursos de licenciatura do IFAM.

Ações necessárias:

• Reestruturação física e lógica da rede de inter-
net do Campus Manaus Centro (CMC) e a aquisi-
ção de novos ativos (equipamentos). O CMC 
possui uma área de 25.948m2, atendendo cerca 
de 8.000 alunos nos três turnos. De acordo com a 
Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação 
(DGTI/IFAM) o Campus tem disponível 1giga de 
internet, porém faz uso de apenas 70 mega. Isso 
tem acontecido devido ao fato de rede não estar 
estruturada corretamente.

• Criar um laboratório de informática para os 
cursos de licenciatura com disponibilidade de 
laboratórios virtuais das grandes áreas da biolo-
gia, como por exemplo, Zoologia, Botânica, Mi-
cologia, Bacteriologia, Biologia Celular, Genéti-
ca, entre outras. Uma das dificuldades aponta-
das pelos professores é a necessidade de 
galgar espaços com computadores, quando as 
atividades dependem desses.
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• Atualmente, o CMC possui diversos laborató-
rios de informática, mas a maioria está destina-
da para os cursos do eixo de Tecnologia da In-
formação, devendo os professores de outros 
cursos se adaptarem aos horários disponíveis. A 
montagem dos laboratórios virtuais poderia 
ocorrer em parceira com o Curso Análise e De-
senvolvimento de Sistemas do IFAM.
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ACOMPANHAMENTO
E AVALIAÇÃO

O acompanhamento das ações desenvolvidas 
é fundamental para o êxito desse plano. Por-
tanto, deverão ser realizadas avaliações con-
tínuas quanto o desenvolvimento do mesmo, 
com a finalidade de avaliar se os objetivos 
propostos estão sendo alcançados, se há a 
necessidade de mudar a metodologia e assim 
por diante.

A execução do presente plano deve aconte-
cer de forma cooperativa. Portanto, não é 
possível estabelecer prazos para sua efetiva-
ção. Além de que, pode-se concebê-lo como 
algo que deve ocorrer continuamente. Diante 
disso, é necessário manter um registro escrito 
das ações realizadas e a partir desse registro 
avaliar as ações e quais os resultados alcan-
çados.
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