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Tecnologia e Planejamento 

O ano começa e o primeiro assunto a 

falarmos em todos os segmentos é 

planejamento – não que já não se tenha 

falado, discutido e planejado nossas 

atividades para esse novo ano que se inicia. 

Bem, o nosso foco é de análise e revisão do 

que fizemos em nossas aulas, palestras ou... 

e, como nelas, nos utilizamos dos recursos 

tecnológicos (tecnologias da informação e 

comunicação) para potencializar os 

processos de ensino e de aprendizagem. 

Como sabemos, são muito variadas as 

opções tecnológicas, mas o que devemos 

perceber é que uma ou outra se adéqua 

melhor a uma estratégia de aula 

estabelecida por cada professor, de acordo 

com os objetivos a serem atingidos em cada 

aula. 

O primeiro momento desse planejamento é 

o de avaliar como se desenvolveram as 

nossas aulas com o uso de tecnologias 

(TIC`s) e quais os pontos positivos e 

negativos – negativos pelo fato que em 

alguns casos a tecnologia selecionada para 

repasse de um determinado conteúdo, não 

foi a mais adequada, e aí sim identificar o 

que teremos que rever. Essa análise se faz 

necessária também, para que possamos 

aumentar a nossa produtividade durante as 

aulas, ou seja, maximizar os nossos 

encontros com nossos alunos. 

O segundo momento é o de novamente 

buscar informações sobre que tecnologias 

dispomos e, quais as suas potencialidades, 

como podem contribuir para melhorar 

nosso desempenho e principalmente como 

irão aumentar a capacidade – ou contribuir 

para isso, de aprendizagem de nossos 

alunos. 

Um detalhe importante é o de ter a 

consciência que mesmo já conhecendo 

várias tecnologias e para que servem, a 

partir da análise de nosso desempenho 

(como fizemos isto anteriormente) e de 

nossos alunos (como programamos o uso 

das tecnologias por nossos alunos em 

nossas aulas), o modo de percebermos o 

uso desse ou daquele artefato tecnológico 

em nossas aulas, palestras, ou... pode 

mudar, e a partir daí desenvolvemos um 

processo de melhoria e aumento de 

qualidade e produtividade. 

Vale ressaltar que esse processo de análise 

do que fizemos em nossas aulas e, 

principalmente naquelas em que nos 

utilizamos de alguma tecnologia de 

informação ou comunicação é de grande 

importância para que realmente possamos 

atingir nossos objetivos pedagógicos e 

também para que nossa imagem e 

credibilidade junto (principalmente) aos 

nossos alunos, não sejam abaladas. 

Devemos citar isso já que o fato de 

tentarmos melhorar aquilo que fazemos, 
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demonstra nosso comprometimento com 

nós mesmos e com nossos pares. 

Por fim, vale lembrar que não só nós 

estaremos revisando como ministramos 

nossas aulas e como fizemos isso, mas 

todos os que nos acompanham (direção, 

coordenação,...) farão isso, pontualmente 

também os nossos alunos. 

 

Um abraço a todos. 

Edelclayton Ribeiro 
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