
cativos (apps) que serão utilizados. 
Para a pedagoga Adriana Beatriz 
Gandin, que também é diretora 
pedagógica do projeto iPad na Sala 
de Aula, "é inquestionável a impor
tância da preparação das aulas. O 
professor que não planeja sua au
la consequentemente não atingi
rá os objetivos definidos e necessá
rios, prejudicando a aprendizagem 
do aluno. E isso não é diferente 
com a escolha e uso dos aplicati
vos. Portanto, é fundamental es
colher, criteriosamente, os aplicati
vos a serem utilizados, não só para 
dar conta do planejamento da au
la, mas principalmente para torná-
-la mais atrativa, interativa e de fá
cil compreensão". 

De acordo com Adriana, as pos
sibilidades de escolha de aplicati
vos são inúmeras, e todas depen
dem dos componentes curriculares 
que o professor pretender abordar. 
"Para os anos iniciais, por exemplo, 
existem muitos apps de Matemática 
que podem ajudar na aprendiza

gem das crianças de forma lúdica e 
criativa. Assim como esse exemplo, 
o professor pode encontrar na App 
Store muitos aplicativos que con
templem o desenvolvimento de di
ferentes conteúdos em cada área de 
conhecimento", afirma a pedago
ga, que ressalta ainda a importân
cia de testar e conhecer bem o apli
cativo antes de repassá-lo em sala 
de aula. "O professor precisa testar 
o app antes de usá-lo em sala, pro
curando descobrir se funciona co
mo ele imaginava; se realmente se
rá bem utilizado e aproveitado em 
suas aulas; se trabalha o conteúdo 
de maneira interessante e signifi
cativa; se é necessário ter conexão 
com a internet para que funcione; 
se fará os alunos refletirem sobre 
os conteúdos; se apresenta versão 
em português, etc." 

Diversidade e liberdade 
O lado positivo do trabalho de de
finir os aplicativos que serão utili
zados é, certamente, a total liber-
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dade de escolha e a diversidade de 
opções que existem. É possível rea
lizar uma mesma atividade usan
do vários aplicativos ou então uti
lizar u m único app para várias 
tarefas e/ou brincadeiras em sa
la de aula. "Com os tablets, pode
mos desenvolver as mesmas ati
vidades que seriam realizadas em 
um computador, mas com muito 
mais recursos, interatividade, pos
sibilidades de armazenamento e 
compartilhamento. Com a mobili
dade que o tablet oferece, é possível 
realizar atividades em outros am
bientes dentro e fora de sala de au
la. Além do trabalho que os alunos 
podem realizar tendo seu próprio 
tablet (ou um disponibilizado pela 
escola) para uso individual ou co
letivo, o professor pode projetar seu 
conteúdo, sua apresentação, pági
nas da internet, reportagens de jor
nal e imagens com mais agilidade 
e mobilidade", diz Adriana. 

A presença dos aparelhos na sa
la de aula também não significa 
que é o fim do caderno, dos livros, 
dos lápis e das canetas. "É impor
tante dizer que o tablet pode ser usa
do em conjunto com outros mate
riais de que o aluno já dispõe, como 
caderno e livro", indica a pedagoga. 

Conheça u m pouco sobre al
guns aplicativos para iOS (iPad e 
iPhone) e Android indicados por 
Adriana que podem ser utilizados 
na sala de aula: 

UJikipédio: A maior enciclopédia 
colaborativa on-line conta com apli
cativos nativos para os dois sistemas 
operacionais e traz as mesmas fun
cionalidades que sua versão web. 

Kindle/iBooks: Ambos aplicativos 
são dedicados ao armazenamen
to de livros, jornais e outros do
cumentos de texto. "[O iBooks] 
também permite o armazenamen

to e organização de textos 
no formato PDF", destaca 
Adriana Gandin. O iBooks é 
para iOS, e o Kindle é para 
Android. 

Skitch: Em vez de utilizar o 
quadro negro, por que não 
ter uma lousa digital na pal
ma de sua mão? O Skitch 
transforma o seu tablet ou 
smartphone justamente nis
so e ainda permite a captu
ra de imagens da internet, a 
utilização de mapas e a rea
lização de anotações. 

50 línguas: Disponível pa
ra ambas as plataformas, esse 
app traz atividades e arquivos 
audiovisuais que permitem o 
ensino de até 50 línguas estrangei
ras. O aplicativo corresponde aos ní
veis Al e A2 do Quadro Europeu 
Comum e permite até 1.600 combi
nações diferentes de línguas. 

Twitter, Focebook, Pinterest: Essas 
três redes sociais contam com apli
cativos nativos e gratuitos tanto pa
ra iOS como para Android. A inter
face de cada um é bastante simples 
e traz praticamente todas as funcio
nalidades das versões web. 

Tolking Gina the Giraffe, Talking 
Tom the Cat, e t c : Aplicativos 
ideais para as crianças, eles gra
vam e repetem tudo que é falado 
perto do aparelho. Indicados por 
Adriana para trabalhar ritmo com 
os pequenos. 

Aplicativos de jornais e revistas: 
Essenciais para o trabalho com fatos 
do cotidiano e assuntos que possam 
ser debatidos em sala de aula. 
Safari, Android Robot e Google 
Chrome: São os navegadores de in
ternet mais populares para apare-

lhos móveis, trazendo as mesmas 
funcionalidades de suas versões para 
computador. O único disponível para 
ambas as plataformas é o Chrome; o 
Safari é exclusivo para iOS, e o Robot 
é exclusivo para Android. 

Google Drive: Apesar de contar 
com uma versão mobile acessada 
pelos navegadores, o armazenador 
de documentos do Google também 
traz uma versão em aplicativo, que 
permite acessar os arquivos guar
dados e também criar novos docu
mentos de texto, planilhas, apre
sentações, etc. "Na minha opinião, 
é uma excelente ferramenta para 
realizar pequenas pesquisas com 
alunos e/ou professores", afirma 
Adriana. 

Toontostic: Aplicativo exclusivo pa
ra iPad e dedicado às crianças. O fo
co do app é na criação e compartilha
mento de desenhos e animações. 

Whiteboard Lite: Disponível pa
ra iOS e Android, é um aplicati
vo voltado para "desenhos colabo-
rativos": conectando os aparelhos 
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via wi-fi ou bluetooth, é possível que 
dois ou mais usuários criem u m 
desenho em conjunto. 

Skype/Focetime: Dois apps vol
tados para a comunicação, prin
cipalmente via vídeo. Ideal para 
conferências ou reuniões rápidas. 
O Skype está disponível para am
bos os sistemas operacionais, mas 
o Facetime é exclusivo para iPad e 
iPhone. 

The Elements e The Elements - A 
Visual Exploration: Aplicativos pa
gos de desenvolvedores distintos, 
mas que possuem um mesmo ob
jetivo: explicar a tabela periódica 
de elementos químicos para crian
ças e adolescentes de maneira inte
rativa e simples. O primeiro é pa
ra Android, e o segundo, para iOS. 

World Atlas HD: Apesar de serem 
dois aplicativos diferentes com o 
mesmo nome, a intenção é igual 
também: todos os conteúdos e in-

formações referentes aos países 
do planeta Terra são encontrados 
aqui. O app para iOS é da National 
Geographic, e o aplicativo para 
Android foi feito pela MapXL. 

Wordpress e Blogger: As duas 
maiores ferramentas de blogs tam
bém contam com aplicativos na
tivos para cada um dos sistemas 
operacionais, permitindo uma fá
cil e rápida atualização de seu(s) 
blog(s). 

Evernote: Disponível tanto para 
iOS como para Android, esse app 
reúne notas, lembretes em texto e 
em áudio e fotos. O aplicativo per
mite ainda o comparti lhamento 
das anotações via e-mail, Facebook 
e Twitter, além de sincronizar tudo 
que é criado nele entre outros dis
positivos que contenham o aplica
tivo. 

Aplicativos nativos: Cada um dos 
sistemas operacionais já traz al-

guns aplicativos nativos e gratui
tos, tais como relógio (cronôme
tro), calendário, notas, câmera 
fotográfica, etc. 
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Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 14, n. 158, p. 30-32, nov. 2012.




