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1. TÍTULO DO PROJETO 

O Projeto intitulado “CELULAR, UM PARCEIRO DA ESCOLA”. 

2. DADOS DO PROJETO 

O projeto está sendo executado no âmbito escolar desde Junho do corrente 

ano, elaborado pela professora Mônica Tejo Barros, na disciplina de Educação 

Física da Escola Municipal Judith de Paula B. Rego, na cidade de Queimadas, 

nas turmas manhã 8º A, B, C e 9º e nas turmas da tarde nos 8º D, E, F. 

3. JUSTIFICATIVA 

Na atualidade, os professores passam por situações difíceis para poder 

exercer a sua profissão; quer seja pela violência escolar que hoje é assunto diário 

e até normal no nosso cotidiano ou pela situação do desinteresse e desatenção 

dos alunos. A frequência e a motivação para algumas disciplinas e conteúdos 

ficam comprometidos e a escola fica restrita a itens como: a merenda escolar, 

encontro com amigos e a frequência obrigatória imposta pelos pais ou 

responsáveis. O que pode ser feito pra reverter esse quadro que se agrava a casa 

dia? A resposta esta na palma da mão e sabemos que esses adolescentes 

apreciam o uso incessante da tecnologia, quer seja por meio de PCs, tablets, 

celulares. O uso dessas ferramentas ajudam a entender esse novo rumo de um 

mundo novo e o uso de aplicativos podem tornar as aulas mais atraentes, e além 

disso: eficazes. Tornar a sala de aula um ambiente cada vez mais interativa e 

com isso atraindo a atenção do alunado. 

O projeto aborda dentro da ODS intitulada “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE” 

destacando a utilização e aplicação dos celulares dos adolescentes da Escola 

Municipal Judith de Paula B. Rego com propósito pedagógico. A importância 

está nas diversas funcionalidades do celular na sala de aula, quer seja nas 

pesquisas, em quis de conhecimentos gerais ou específicos, gravação de textos 

de explicações diversas, compartilhar informações com colegas ou com o mundo 

exterior e melhoria no rendimento escolar através de desafios de memória, 

operações matemáticas. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

– UNESCO -, no evento Mobile Learning Week, publicou um guia com 

recomendações para incentivo aos governos nacionais a implantar políticas 



INSTITUTO ALPARGATAS – IA / PREMIO DE EDUCAÇÃO – CATEGORIA 
PROFESSOR NOTA 10 / ANO 2017 / CELULAR, UM PARCEIRO DA ESCOLA” 

 

públicas governamentais que valorizem a utilização de celulares como 

recursos nas salas de aula. 

4. OBJETIVOS 

GERAL: 

Verificar como o alunado dos 8ºs anos da ESCOLA MUNICIPAL DE 

QUEIMADAS se adaptam a inclusão do uso do celular como ferramenta 

pedagógica, através do compartilhamento de idéias e troca de experiências sobre 

os aplicativos utilizados; 

ESPECÍFICOS 

Discutir os caminhos a serem usados para a inclusão do celular como 

ferramenta pedagógica; 

Propor o uso do celular em sala de aula como ferramenta de ensino e 

aprendizagem, a partir da percepção do alunado; 

Trabalhar os conteúdos de forma interdisciplinar e lúdica; 

Propiciar aos alunos um aprendizado tecnológico na sala de aula. 

5. METODOLOGIA 

O tema escolhido para esse projeto foi CELULAR, UM PARCEIRO NA 

ESCOLA é uma tarefa interessante pelas discussões e diversas opiniões aos 

quais cercam esse assunto. Entretanto, o assunto que envolve mídias na 

educação é muito abrangente em analisar e integrar maneiras de utilizá-lo em 

atividades educacionais. 

A princípio foi realizado com os alunos que se propuseram a participar do 

projeto um teste simples de memória e de operações matemáticas para poder 

saber o poder de concentração e observação de cada um para que daí fosse 

baixado o aplicativo TREINAMENTO DE CÉREBROS e através de exercícios 

descritos abaixo, trabalhasse com mais detalhe sobre cada assunto proposto. 

TREINADOR DE CÉREBROS (BRAIN TRAINER) é um aplicativo para 

exercício rápido para seu cérebro de memória de curto prazo, concentração, foco, 

velocidade e precisão. Tem 19 tipos de desafios e em média 15 níveis. 

HABILIDADE DE PESQUISA RÁPIDA, MEMÓRIA, CONCENTRAÇÃO, 

HABILIDADES MATEMÁTICAS, MULTITAREFAS,FOCO, LADO DIREITO 

VERSUS LADO ESQUERDO, FACES, AS CORES E O CÉREBRO, 

HABILIDADES DE ATENÇÃO, NUMERO IMPAR, DECISÃO RÁPIDA, ETC., 
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BEBER ÁGUA – aplicativo ajuda a tomar água corretamente baseado no seu 

peso. Acompanha seu histórico de consumo durante todo o tempo. 

6. RESULTADOS 

ESPERADOS – mais integração entre os alunos, ser sociável e educado, além 

do melhoramento pedagógico nas diversas disciplinas. 

ALCANÇADOS – mudança de comportamento de alunos considerados 

“problemas”, como também um maior interesse durante as aulas. 

7. AVALIAÇÃO 

Uma planilha acompanhando o resultado de cada aluno participante em 

cada desafio. 

8. FOTOS 
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