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Disciplina: Informática e Educação Código: ECH 11561 

Pré-requisito: - Carga Horária 

Semestral: 30 h 

Créditos: 1 Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

0 0 30  

Ementa: Introdução à informática, História dos Computadores, Componentes de um 

Computador, Processador, Memória, Dispositivos de Entrada e Saída, Informação e a sua 

Representação, Sistemas de Numeração, Conversão de Bases, Operações Aritméticas, 

Estruturas de Processamento, Software e suas classificações, Tipos de Linguagens de 

Programação. 

 

 

Objetivos Específicos (explicitar conceitos, habilidades, procedimentos e/ou competências 

definidos na Ementa. Os objetivos específicos irão oferecer elementos para a organização 

e/ou definição dos conteúdos programáticos) 

 

Instrumentalizar os estudantes nas ferramentas computacionais básicas, como editores de 
textos, planilhas, power point e internet. Auxiliar o licenciando em Educação do campo para a 
utilização de ferramentas da informática na educação, a fim de diversificar e ampliar os 
processos de ensino-aprendizagem nas escolas do campo. 
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Conteúdo Programático (indicar as unidades e/ou tópicos de conteúdos organizados para 

colocar em prática os conceitos, habilidades e/ou competências definidos na ementa e 

melhor explicitados nos objetivos específicos) 

 

1. Reflexões sobre o uso da informática na educação escolar. 

2. Internet e redes sociais. 

3. Editores de texto. 

4. Editor de apresentação. 

5. Editor de planilhas. 

 

 

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados)  

Aulas práticas e exercícios. As aulas serão ministradas de forma remota pela plataforma 

Google Classroom, com 50% de atividades síncronas e 50% de atividades assíncronas.   

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação 

adotada, os instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de correção, 

os pesos conferidos a cada instrumento) 

 

Avaliação em processo: será atribuída nota para todas as atividades realizadas: pesquisa 

na internet, elaboração de texto, planilha e apresentação. 

 

Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem 

conta de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 

1. CRUMLISH. Internet para Pessoas Ocupadas. São Paulo: Makron Books, 1997.  
2. D´ÁVILA, E. Montagem, Manutenção e Configuração de Computadores 

Pessoais. Érica, 1997.  
3. NASCIMENTO/HELLER. Introdução à Informática. São Paulo: Makron Books, 

1990. 

 

Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e 

que deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o 

conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 

1. ALMEIDA, Maria Elizabeth de. Proinfo: informática e formação de professores. Brasília, 
DF: MEC, Secretaria de Educação a Distância, 2000. 2v. - (Série de estudos. Educação 
a distância).  

2. BORBA, Marcelo de Carvalho; PENTEADO, Miriam. Informática e educação 
matemática. 5. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. 99, 103 p. (Coleção tendências em 
educação matemática). 

3. MENEZES, Eliana da Costa Pereira de. Informática e educação inclusiva: discutindo 
limites e possibilidades. Santa Maria, RS: UFSM, 2006. 130 p.  
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4. OLIVEIRA, Ramon de. Informática educativa: dos planos e discursos à sala de aula. 17. 
ed. Campinas, SP: Papirus, 2011 176 p. (Coleção magistério: Formação e trabalho 
pedagógico).  

5. TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação: novas ferramentas pedagógicas 
para o professor na atualidade. 8. ed. rev. e ampl. São Paulo: Érica, 2008. 198 p. 

Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos 

nas aulas) 

 

 

FEVEREIRO: 

Atividade síncrona: apresentação e introdução ao tema: “Reflexões sobre o uso da informática 

na educação escolar” e introdução à internet e redes sociais. (4 horas) 

Atividade assíncrona: realizar pesquisa na internet sobre temas escolhidos no encontro 

síncrono, relacionados à educação do campo. O trabalho poderá ser desenvolvido por meio de 

acesso a sites já disponíveis na internet e/ou por meio de elaboração de pesquisa com 

educadores/as de escolas do campo. (3 h 30 m) 

MARÇO: 

Atividade síncrona: editores de texto e de apresentação – apresentação das ferramentas e 

discussão. (4 horas) 

Atividade assíncrona: digitar um texto baseado na pesquisa inicial, utilizando os recursos da 

ferramenta. (3 h 30 m) 

ABRIL: 

Atividade síncrona: editor de planilhas – apresentação da ferramenta e discussão. (4 horas) 

Atividade assíncrona: executar uma planilha baseada na pesquisa inicial, compilando dados 

obtidos por meio de pesquisa próprias ou em sites relacionados à educação do campo. (3 h 30 

m) 

MAIO:  

Atividade síncrona: apresentação das atividades realizadas por meio de editor de 

apresentação. (4 horas) 

Atividade assíncrona: ajustes finais para avaliação. (3 h 30 m) 

 

 

 
 


