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Aula conectada

Disciplina de Tecnomídias leva a 
internet para dentro da sala de aula

7

TECNOLOGIA ESTÁ NA ESCOLA E EM CASA

SMARTPHONE
Equipamento para ver vídeos, ligar e conversar no WhatsApp

Leo ganhou um smartphone em maio deste ano, de aniversário de 10 anos. Usa a 
conta do Gmail da mãe e ela sabe a senha do aparelho. Giane não permite que o filho te-
nha conta em redes sociais como Facebook e Instagram. Ele está apenas no WhatsApp.

WHATSAPP
Aplicativo para falar com os pais e amigos

O WhatsApp é uma das formas que Leo tem para conversar com os amigos. Também 
é um dos meios para falar com os pais e enviar fotos. O pai dele, Rodimar, não mora em 
Caxias, então o app facilita a comunicação.

YOUTUBE
Player para assistir a vídeos

O YouTube é acessado no computador e no celular. Giane costuma prestar atenção 
aos conteúdos que o filho acessa na internet. Atualmente, os vídeos mais assistidos são 
dos canais Authentic Games e Manual do Mundo.

COMPUTADOR
Dispositivo para jogos e pesquisas

O notebook serve para pesquisas da escola e para jogos. Leo se instala na escrivani-
nha do quarto e acessa a internet durante os temas quando é preciso buscar informa-
ções sobre algum assunto. E, claro, para jogar online com os amigos.

MINECRAFT
Jogo favorito

Depois de fazer os temas – e não em todas as noites –, Leo pode ligar para os amigos 
via Skype e jogar Minecraft. Ele conta que prefere jogar online porque a competição 
aumenta.

GTA
Jogo não permitido em casa

Giane acompanha os jogos que o filho gosta. Acredita que o GTA incita demais a vio-
lência e, por isso, não permite que ele jogue em casa. Ela sabe que ele pode jogar na casa 
dos amigos, mas conversou com ele sobre a sua opinião a respeito do jogo.

NETFLIX
Serviço de streaming para assistir a filmes e desenhos
Leo também assiste a vídeos na televisão da sala de casa. A família assina o serviço 
de streaming Netflix, que ofecere filmes e séries. A tecnologia está em toda a parte da 
casa, e Giane reforça que, com limites, é benéfica para as crianças.

No armário no fundo da sala de aula, uma prateleira 
para cada laptop. Nas classes, um laptop para cada aluno, 
com o nome escrito e, claro, a personalização de adesivos 
que meninos e meninas tanto adoram. Em frente à tur-
ma, a professora Regina Costa escreve no quadro-negro a 
tarefa: 

Pesquisar no Google
Independência do Brasil
As aulas de Tecnomídias ora são no Laboratório de In-

formática, ora são em sala de aula, com os laptops. Para 
Regina, os alunos da Escola Municipal Caldas Júnior, onde 
estuda Leonardo dos Reis, 10 anos, personagem da série 
Educação em pauta, são privilegiados:

–Esse projeto de um laptop por aluno devia ser esten-
dido a outras escolas. Essas crianças estão um passo na 
frente.

Trabalhando com educação há 24 anos, Regina evoluiu 
com o mundo. Fala sem hesitação que se mais professores 
trocassem o papel pela internet, alunos e educadores ga-
nhariam. Regina já trocou número do WhatsApp com um 
aluno para receber um trabalho, acredita que a proibição 
do uso do celular em sala de aula deveria ser revista e fala 
com brilho no olho sobre a possibilidade de trabalhar com 
tecnologia.

–Eu me realizo.
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 O LEO E A TECNOLOGIA
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