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Resumo 

 

A Educação a Distância - EAD faz uso dos recursos tecnológicos para atingir o 

objetivo de ensino aprendizagem com a comunidade envolvida, a medida que esses recursos 

evoluem a educação acompanha, isso reflete de forma direta na metodologia utilizada para 

atingir o objetivo de ensino aprendizagem, o que nos faz entender que o ensino e a 

aprendizagem estão cada vez mais ligados ao processo de comunicação. 

A região do Lago da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, localizada no sudeste do Pará é 

formada por municípios que compõem uma diversidade de cenários desafiadores quanto ao 

ensino ofertado na modalidade EAD. Partimos de centros com acesso a toda infraestrutura 

que favorece a educação, até ao pior cenário, sem acesso a internet, energia e comunicação 

com a sociedade, ou seja, comunidades isoladas. Pensando nesse pior cenário, as 

tecnologias existente para o ensino a distância não contemplam essa temática, deixando 

uma parte da sociedade sem acesso à informação. 

Levar educação em comunidades isoladas com conexão intermitente através do 

auxílio de dispositivos móveis para que possibilite o estudo contínuo e oportunize mudanças 

no contexto social da região sendo uma pequena ação que muda todo o contexto social. 

Para desenvolvimento desse trabalho é apresentado os problemas existente para 

implementação da aplicação, em seguida, o objetivo da proposta de interveção é detalhado, 

depois apresentam-se os estudos que envolvem a temática e, ao final os resultados 

esperados com a utilização desse recurso de ensino aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Educação a distância; Aplicativos para Dispositivos móveis; E-learning; 
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“Em qualque lugar e a qualquer hora.”
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Introdução 

 

A Educação a Distância – EAD faz uso dos recursos tecnológicos para atingir o 

objetivo de ensino aprendizagem com a comunicadade envolvida, a medida que esses 

recursos evoluem a educaão aompanha, isso reflete de forma direta na metodologia 

utilizada para atingir o obejtivo de ensino aprendizagem, o que nos faz entender que o 

ensino ea aprendizagem estão cada vez mais ligados ao processo de comunicação. 

A região do Lago de Tucuruí é formada por municípios que compõem uma 

diversidade de cenários  desafiadores quanto ao ensino ofertado na modalidade EAD. 

Partimos de centros com acesso a toda infraestrutura que favorece a educação, até ao 

pior cenário, sem acesso a internet, energia e comunicação com a sociedade, ou seja, 

comunidades isoladas. Pensando nesse pior cenário, as tecnologias existente para o 

ensino a distância não contemplam essa temática, deixando uma parte da sociedade sem 

acesso à informação.  

Em áreas remotas, longe de acesso a internet, encontramos um cenário não 

propício a utilização dessas tecnologias para o estudo. Levar e educação por meio de um 

dispositivo móvel, com uma aplicação que possibilite o estudo contínuo em situações de 

conexão intermitente, torna-se fundamental para o ensino e oportuniza mudanças no 

contexto social da região a qual o estudante está inserido. 

As tecnologias que compõem o processo de ensino aprendizagem na modalidade 

de oferta de EAD tem como atores os alunos, tutores, professor e coordenador, que 

fazem uso de recursos multimídia áudio visual, essa integração entre os atores e recursos 

é intermediada pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA apoiada por dispositivos 

móveis e, como meio de interação se faz uso de recursos de apoio ao ensino 

aprendizagem, assim como chat, videoconferências, fóruns, notícias, vídeos, tarefas e 

redes sociais.  

Utilizam um Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA e, em alguns casos, 

aplicativos instalados em dispositivos móveis que fazem a sincronização do AVA e os 

dispositivos móveis em tempo real. Ter uma aplicação para dispositivos móveis com 

restrição de comunicação em tempo real para o ensino a distância, no contexto de 

conexões intermitentes, significa dar oportunidade de estudo a quem não goza desse 

direito. 
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Capítulo 1 

 

Os problemas e entraves encontrados nos cursos de formação na modalidade 

Educação a Distância - EAD são diversos. Dentre eles podemos citar a situação do nosso 

país no que diz respeito a oferecimento de internet de qualidade e ao custo que pode ser 

considerado elevado para uma grande parcela da população. Dificuldade do aluno em 

elaborar uma rotina de estudos que o permita usufruir da modalidade de ensino EAD sem 

se prejudicar no que diz respeito ao aprendizado e por ultimo pode-se citar o feed back 

do professor quanto ao desempenho do aluno, principalmente quando o mesmo não 

obtém um bom desempenho na disciplina, ficando muitas vezes sem saber onde errou e 

até mesmo o que deixou de compreender (ou compreendeu errado) sobre o assunto 

estudado. 

As três situações-problema citadas acima são solucionáveis. Umas com maior 

facilidade e outras nem tanto, contudo e inevitável dizer que o start desta solução 

necessita de uma pesquisa prévia. 

Consideramos pesquisa social toda a atividade que visa à busca de soluções de 

problemas com a intenção de descobrir conhecimento e que a mesma possui dois tipos 

básicos de pesquisa: a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. A pesquisa 

quantitativa tem ênfase nas medições enquanto a qualitativa na reflexão dos eventos, nas 

construções sociais. 

Desse modo as soluções para as situações-problemas mensionadas podem ser 

quantitativas no que diz respeito ao melhor fornecimento de internet para a população, 

pois, segundo dados do IBGE de 2014, 36,8 milhões de lares já tinham conexão, e o 

menor índice se encontra em famílias com renda de até um salário mínimo (de R$ 724, 

em 2014) (Figura 1).  
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Figura 1: Casas online em 2014 segundo IBGE 

 
Fonte: http://g1.globo.com 

 

A melhor distribuição de renda entre a população seria uma das principais soluções 

apontadas para esse problema. 

A pesquisa qualitativa pode ser utilizada na solução das demais situações-problema 

levantadas. Isso pode ocorrer através levantamento de dados de amostras populacionais. 

No caso dos alunos da modalidade EAD, por exemplo, pode ser feito uma pesquisa 

com que contenha informações como: frequência de acesso a plataforma, tempo 

destinado ao estudo dentre outras. Isso fornecerá informações sobre uma possível rotina 

adotada pelos alunos. 

Quanto ao feed back dos professores a pesquisa qualitativa pode ser usada do 

mesmo modo, fazendo com que os professores repassem aos alunos informações sobre 

seu aproveitamento nos módulos ou disciplinas, algo que vai alem de conceitos. 

Nesse contexto, a região do Lago de Tucuruí, no sudeste do Pará, é formada por 

municípios que compõem uma diversidade de cenários desafiadores quanto ao ensino 

ofertado na modalidade EAD. Partimos de centros com acesso a toda infraestrutura que 

favorece a educação, até ao pior cenário, sem acesso a internet, energia e comunicação 

com a sociedade, ou seja, comunidades isoladas. Pensando no pior cenário, as 

tecnologias existente para o ensino a distância não contemplam essa temática, deixando 

uma parte da sociedade sem acesso à informação. 

 

Em áreas remotas, longe de acesso a internet, encontramos um local não propício a 

utilização dessas tecnologias para o estudo. Levar e educação por meio de um 



 

5 

dispositivo móvel, com uma aplicação que possibilite o estudo contínuo em situações de 

conexão intermitente, torna-se fundamental para o ensino e oportuniza mudanças no 

contexto social da região a qual o estudante está inserido. 

As tecnologias que compõem o processo de ensino aprendizagem na modalidade 

de oferta de EAD tem como atores os alunos, tutores, professor e coordenador, que 

fazem uso de recursos multimídia áudio visual, essa integração entre os atores e recursos 

é intermediada pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA apoiada por dispositivos 

móveis e, como meio de interação se faz uso de recursos de apoio ao ensino 

aprendizagem, assim como chat, videoconferências, fóruns, notícias, vídeos, tarefas e 

redes sociais (SILVA et al, 2013). 

A EAD utiliza um AVA e, em alguns casos, aplicativos instalados em dispositivos 

móveis que fazem a sincronização do AVA aos dispositivos móveis em tempo real. 

Ter uma aplicação para dispositivos móveis com restrição de comunicação em tempo real 

para o ensino a distância possibilita o estudo contínuo e oportuniza mudanças no 

contexto social da região a qual o estudante está inserido. 

Encontramos aqui uma oportunidade de negócio ainda não explorada. O 

Desenvolvimento de uma aplicação para dispositivos móveis integrada o um ambiente 

virtual de aprendizagem livre que possibilite o ensino a distância em meio a redes com 

conexão intermitente tornasse um objetivo a ser alcançado para que disponibilize o 

estudo contínuo e interrupto para comunidades isoladas. 

Para elaboração dessa solução temos que analisar as premissas que possibilite ao 

aluno a utilização da plataforma offline, projetar uma aplicação para dispositivos móveis, 

com recursos limitados e conexão intermitente, que integre ao AVA, implementar um 

ambiente virtual de aprendizagem com código aberto e elaborar uma aplicação móvel 

para que possibilite ao aluno o estudo mesmo com conexão intermitente. 
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Capítulo 2 

 

Em pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), jovens que fizeram 

cursos técnicos, tecnológicos ou de qualificação profissional tem 48% mais chance de 

conseguir um emprego do que a pessoa sem este tipo de estudo. A oportunidade de ter 

um emprego com carteira assinada aumenta 38% e recebe 12,94% mais para quem tem 

curso profissionalizante. 

A pesquisa concluiu ainda que no total daqueles que fizeram cursos 

profissionalizantes, 62,58% trabalha na mesma área do curso. As pessoas que 

frequentaram cursos profissionalizantes apresentam, em geral, melhores resultados no 

trabalho que os demais: uma taxa de ocupação de 71,6% contra 53,1% e um salário 

mensal médio de R$ 845 contra R$ 434. O levantamento utiliza dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) de 2007 e da Pesquisa Mensal de Emprego 

(PME), entre 2002 e 2010. 

A tabela 01, apresenta o quadro com Cenário Tendencia (CT) e Arrojado (CA) onde 

coloca em evidência os fatores críticos de análise para a educação brasileira, 

evidenciando a dinâmica econômica do país em 2017, estratégia de mercado e ponto de 

equilíbrio, assim como os indicadores relativos ao fator educacional.  

Através da análise, podemos concluir que   este mercado pode ser bastante 

explorado em todo o território nacional, e principalmente nos interiores, sendo o foco 

dessa pesquisa, onde há maior carência de acesso a esse tipo de educação. 

Tabela 01: Quadro com cenário Tendencial (CT) e Arrojado (CA) 

Fatores críticos de análise Indicadores CT  CA 

Dinâmica econômica do país em 2017 Crescimento (ou 

diminuição do PIB) 

0,3 % 0,8 % 

Taxa de juros (Selic) 14,25%  12,25% 

Estratégia de mercado Quantidade de produtos 

(serviços) ofertados 

08 10 

Quantidade de alunos 

matriculados 

240 300 
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Ponto de equilíbrio (quantidade de 

vendas necessárias para empatar com 

as despesas) e Apuração de Lucro 

(amortização do investimento inicial) 

Despesas comerciais (valor 

médio em R$) 

3,000 3,500 

Despesas fixas (valor 

médio em R$) 

1,000 1,200 

Investimento inicial   (2 

primeiros meses, em R$) 

170,000 200,000 

Marco de alcance do ponto 

de equilíbrio (mês) 

Mar/ 2018 Nov/ 2017 

 

Tucuruí é um município brasileiro do localizado no sudeste do estado do Pará. 

Situado na microrregião de Tucuruí e na Mesorregião do Sudeste Paraense. O município 

é famoso por abrigar a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira e a quarta do mundo: 

a Usina Hidrelétrica Tucuruí, construída e operada desde 22 de novembro de 1984 pela 

Eletronorte. 

Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

2016 o município possuía 108.885 habitantes e 2.086 km² de área, representado pela 

figura 2(a)(d). 

Além da usina hidrelétrica, principal fonte econômica do município, a economia 

também desenvolve-se em outros setores. No setor primário predominam o extrativismo 

vegetal, a agricultura rudimentar, a pecuária extensiva e a pesca (recetemente foi 

implantado um projeto de tanques rede na região do lago). No setor secundário, ainda 

pouco expressivo, destaca-se a construção civil e a indústria de laticínios, que abastece a 

região com leites, iogurtes e queijos. O setor terciário, predominante no município, 

apresenta comércio diversificado ( supermercados, farmácias, lojas de eletrodomésticos, 

de informática e de vestuário, entre outras) e serviços como agências bancárias, casa 

lotérica e estabelecimentos de ensino e saúde. Figura 2 (b)(c). 

No setor eduacacional, a cidade consta com a Universidade do Estado do Pará - 

UEPA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Teccnologia do Pará – IFPA, 

Universidade Federal do Pará – UFPA, Universidade Anhanguera – Uniderp, Faculdade 

Ciências Religiosas -  Gamaliel, Universidade de Uberaba – UNIUBE e a Universidade 
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Norte do Paraná – UNOPAR, a qual ofertam diversos cursos de graduação e pos 

graduação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Cidade de Tucuruí 

 

(
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(b) 
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 (d) 

Com base nos negócios já estabilizados e que precisam melhorar a sua 

representatividade no mercado. Devemos aplicada de tempos em tempos (mesmo se 

tudo estiver indo bem) a fim de ter informações relevantes para desenvolver o 

planejamento estratégico da empresa, uma análise das Forças e Fraquesas - FOFA para 

ter uma visão interna e externa do negócio, identificando os elementos-chave para a 

gestão da empresa e estabelecer prioridades de atuação e de decisões a serem 

tomadas.  

Ter um “diagnóstico” da saúde da empresa: os pontos positivos, os potenciais 

competitivos nos quais se pode investir para aumentar o crescimento e os principais 

pontos críticos e de falha e definir posturas a fim de resolver ou minimizar os riscos e 

problemas levantados. 

 

Tabela 02: Diagrama do Modelo FOFA/SWOT 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

• Conhecimento do segmento 

• Vantagem tecnológica 

• Conhecimento do negócio 

• Tecnologia acessível à população 

• Pessoas buscam qualificação e informação 

• Levar educação a mais pessoas, e uma 
educação de qualidade, dentro das leis 
educacionais 

• Reconhecimento tanto para a presencial 
como para a distância 

• Flexibilidade de horários dos alunos 

• Iclusão de pessoas que têm necessidades 
especiais 

• Interação maior na hora de compartilhar 
informações entre alunos 

 

• Falta de pessoal qualificado 

• Falta de local próprio 

• Falta maior conhecimento jurídico e 

administrativo como MEI 
 
• Falta de equipamentos 

• Alunos de baixa renda com equipamentos 
limitados ou ausêntes 

• deficiência dos equipamentos 

• Necessidade de equipamentos modernos 
de alta velociadade para desenvolver a 
proposta 

 

Oportunidades Ameaças 

• Mercado de nicho não expllorado na região 

• Diferencial do produto no Brasil 
• Capacitação de pessoal 
• Proposta inovadora 

• Conhecimento das máquinas e 
equipamentos para desenvolvimento da 
proposta 

• Mercado educacional em boa expansão na 

• Concorrência 

• Mudanças regulatórias no Brasil 
• Novas tecnologias 

• Alterações culturais 

• Falta de recursos 
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região. 
• Preços competitivos na crise econômica. 

 

A tabela 2, apresenta as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças a qual o 

negócio venha a sofrer em sua concpção ou durante sua vida. No contexto do 

Desenvolvimento de uma aplicação para dispositivos móveis integrada o um ambiente 

virtual de aprendizagem livre que possibilite o ensino a distância em meio a redes com 

conexão intermitente, foi analisados: 

As forças representam características internas da empresa ou de seus donos 

apresentam vantagens competitivas sobre seus concorrentes ou uma facilidade para 

atingir os objetivos propostos, como exemplo pode-se citar o atendimento personalizado 

ao cliente, preço de venda competitivo, equipe treinada e motivada el ocalização 

estratégica da empresa.  

Na proposta apresentada, destaca-se o conhecimento do segmento, a vantagem 

tecnológica, conhecimento do negócio, tecnologia acessível à população, a constante 

busca por qualificação e informação das pessoas, levar educação a mais pessoas, uma 

educação de qualidade, dentro das leis educacionais, o reconhecimento tanto para a 

presencial como para a distância, a flexibilidade de horários dos alunos, a iclusão de 

pessoas que têm necessidades especiais e a interação maior na hora de compartilhar 

informações entre alunos. 

As oportunidades representam situações positivas do ambiente externo que 

permitem à empresa alcançar seus objetivos ou melhorar sua posição no mercado, como 

exemplo pode-se citar a existência de linhas de financiamento, poucos concorrentes na 

região, aumento crescente da demanda e a disponibilidade de bons imóveis para 

locação. 

Na proposta apresentada, destaca-se o mercado de nicho não expllorado na região, 

diferencial do produto no Brasil, capacitação de pessoal, proposta inovadora, 

conhecimento das máquinas e equipamentos para desenvolvimento da proposta, 

mercado educacional em boa expansão na região e os preços competitivos na crise 

econômica. 

As fraquezas são fatores internos que colocam a empresa em situação de 

desvantagem frente a concorrência ou que prejudicam sua atuação no ramo escolhido, 
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como exemplo a  pouca qualificação dos funcionários,  indisponibilidade de recursos 

financeiros (capital), falta de experiência anterior no ramo e os custos de manutenção 

elevados. 

Na proposta apresentada, destaca-se  a falta de pessoal qualificado, falta de local 

próprio, falta maior conhecimento jurídico e administrativo como MEI, falta de 

equipamentos,  alunos de baixa renda com equipamentos limitados ou ausêntes, 

deficiência dos equipamentos e a necessidade de equipamentos modernos de alta 

velociadade para desenvolver a proposta. 

As ameaças são situações externas nas quais se têm pouco controle e que colocam 

a empresa diante de dificuldades, ocasionando a perda de mercado ou a redução de sua 

lucratividade, como exemplo os impostos elevados e exigências legais rigorosas, 

existência de poucos fornecedores, escassez de mão de obra qualificada e insegurança e 

violência na região. 

Na proposta apresentada, destaca-se a concorrência, as mudanças regulatórias no 

Brasil, as novas tecnologias, as alterações culturais e a falta de recursos. 
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Capítulo 3 

 

Mastronicola, Natália Ojeda em seu trabalho intitulado “Tirgonometria por APPS” 

mostra uma experiência de aplicação de atividades alternativas ao ensino tradicional de 

trigonometria no 9º ano do Ensino Fundamental.  

A escolha do tema veio da constatação dessa pesquisadora das dificuldades 

apresentadas pelos alunos ao se depararem com um amontoado de fórmulas sem 

significado algum para eles.  

O objetivo das atividades foi estimular os alunos a construir o seu próprio saber, 

culminando em uma aprendizagem significativa. Pretendeu-se formular atividades com o 

uso de aplicativos para smartphones e tablets.  

O avanço tecnológico dos celulares tem proporcionado um leque de diferentes 

ferramentas que cabem na palma da mão e podem ser acessadas instantaneamente. 

Algumas dessas ferramentas proporcionam o uso de tablets e smartphones no contexto 

educacional, auxiliando a aprendizagem dos alunos de forma inovadora, tornando-a mais 

prazerosa.  

O “Espia Lá: Um aplicativo Educacional em Dispositivo Móvel que Organiza e 

Facilita o Acesso a Produtos Educacionais” foi idealizado por Daron, Érika Cassia de 

Almeida Soares Kurpel, temo como objetivo organizar e facilitar o acesso a produtos 

educacionais.  

A primeira versão do aplicativo conta com 24 dos 26 produtos educacionais do 

Banco de Produtos Educacionais do programa no período de 2012 a 2015. Dessa forma, 

levando para a mão dos professores da educação básica estes produtos, o aplicativo 

contribuiu para a popularização do conhecimento construído por meio das dissertações 

defendidas além de se propor a ser uma ferramenta que viabilize outras inclusões de 

materiais com acesso posterior facilitado, pela não necessidade de internet, uma vez 

instalado. 

A metodologia da pesquisa foi desenvolvida por meio das seguintes etapas: 1. 

Levantamento de dados sobre os Produtos educacionais já produzidos; 2. Catalogação 

dos Produtos educacionais do período de 2012 a 2015; 3. Construção do Aplicativo; 4. 

Construção do guia de instalação; 5. Momento de reflexão na Sala do Educador; 6. 

Construção e aplicação de dois questionários: Aplicado aos professores da Escola 
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Estadual Liceu Cuiabano/Cuiabá-MT; 7. Validação do Aplicativo.  

Renata Maria Silva em seu trabalho: Avaliação de interatividade em Ambiente 

Virtual de Ensnio e Aprendizagem com Base no Desing Gráfico e na Engenharia de 

Software (Educacional), propoem diretrizes para instrumentos avaliativos de Ambientes 

Virtuais de Ensino e Aprendizagem (AVEA) com base na Engenharia de Software e no 

Design Gráfico e de interação.  

Trata-se de assuntos relacionados a área de software, tais como ciclo de vida e de 

desenvolvimento, garantia de qualidade de software, tecnologias em camada e 

aplicações web (WebApps). Em seguida, discorre sobre os princípios da usabilidade, 

aceitabilidade, comunicabilidade e outros facilitadores de interatividade para interfaces 

gráficas mais amigáveis e humanas.  

Na sequência, é apresentado as características técnicas e pedagógicas dos 

Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem (AVEA) e as caracteristicas como sendo 

softwares educacionais on-line (WebApps - Aplicação Web). Ao final, Renata Maria Silva 

apresenta uma releitura da pesquisa das autoras Godoi & Padovani (2011) sobre vinte e 

três instrumentos avaliativos de software educacional e discorre sobre a importância de 

se avaliar Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem (AVE).  

Por fim, apresenta quatorze (14) novas diretrizes genéricas e um quadro resumo de 

diretrizes de aceitabilidade para serem utilizadas em instrumentos avaliativos de 

Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem (AVEA). 

Maurício dos Santos Neves, em seu trabalho: Estratégias para o Ensino de Géneros 

Textuais com Utilização de MOOCS (Massive Open Online Course) em Dispositivos 

Móveis discorre que a Educação a Distância (EaD) é bastante impulsionada pelos 

avanços tecnológicos, e seu trabalho tem como objetivo desenvolver em perspectiva 

inovadora. 

Para isso utiliza uma ferramenta chamada CAMPO (Curso Aberto Massivo 

Pernambucano On-line), um aplicativo educacional para a vertente de MOOC, o qual 

possibilita uma maior flexibilidade ao cursista quanto aos locais onde possa acessar os 

recursos tecnológicos e digitais para aperfeiçoar a aprendizagem em gêneros textuais.  

O método de pesquisa constituiu-se de uma investigação bibliográfica, de caráter 

exploratório, com o intuito de analisar e verificar o suporte teórico sobre o melhor 

aproveitamento didático de tecnologias de e-learning e m-learning com o uso de 
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inovações tecnológicas, no âmbito dos objetos de aprendizagem (OA), no qual está 

inserido o MOOC.  

Deste, buscou-se identificar sua origem, características e seu potencial para ser 

utilizado em dispositivos móveis. Além disto, um experimento de participação em um 

MOOC Tutoria, na condição de cursista, fundamentou com uma visão a partir da prática a 

concretização do CAMPO.  

Os resultados da pesquisa servem de base para a definição dos recursos 

disponibilizados no produto final, o CAMPO, uma nova ferramenta digital para o processo 

ensino-aprendizagem, isto é, um recurso com amplas possibilidades de contribuir de 

modo singular para a formação escolar, graduação acadêmica ou qualificação 

profissional. 

Dennys Leite Maia, focou seu estudo nas tecnologias digitais para ajudar a develar e 

mediar reflexões sobre a prática docente e contribuir para a formação contínua de 

professores com carências conceituais e didáticas a cerca da Matemárica. Intitulado com 

“Aprendizagem Docente Sobre Estrururas Multiplicativas a Partir de uma Formação 

Colaborativa Apoiada em Tecnologias Digitais”, teve como questão central da pesquisaa 

contribuição a uma formaçaõ colaborativa apoiada em tecnologias digitais exercendo 

sobre a aprendizagem e a prática docente acerca do campo conceitual das estruturas 

multiplicativas. 

Passou a analisar as contribuições de formação colaborativa, apoiada em 

tecnologias digitais, sobre a construção conceitual e pedagógica acerca de estruturas 

multiplicativas. Os objetivos específicos foram assim delineados: Mapear os 

conhecimentos docentes sobre estruturas multiplicativas; Identificar as formas que as 

professoras interagem e utilizam as tecnologias digitais para discussão e análises sobre o 

ensino de Matemática; e Caracterizar a construção e reconstrução dos conceitos 

matemáticos pelas professoras a partir da experiência de formação colaborativa com 

apoio de tecnologias digitais.  

Apesar de uma vasta utilização dos recursos tecnológicos como ferramenta de 

apoio a EAD, observamos que esses trabalhos não dão suporte para levar educação em 

comunidades isoladas com conexão intermitente através do auxílio de dispositivos 

móveis, para que possibilite o estudo contínuo e oportunize mudanças no contexto social 

da região, sendo uma pequena ação que muda todo o contexto social. 
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Capítulo final 

 

 

Com o desenvolvimento desse trabalho, pretende-se apresentar uma solução, por 

meior de uma ferramenta tecnológica, que possibilite ao aluno a utilização da plataforma, 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, offline, apresentando atividades de integração e 

interação, assim como chat, fóruns, notícias, vídeos e tarefas.  

Projetar uma aplicação para dispositivos móveis, com recursos limitados e conexão 

intermitente, que integre ao AVA, implementar um ambiente virtual de aprendizagem com 

código aberto e elaborar uma aplicação móvel para que possibilite ao aluno o estudo 

mesmo com conexão intermitente. 
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