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ecentemente, uma matéria da Gazeta do
Povo, de 26 de setembro de 2017, citou a
importância de assistir a uma aula com a
extensão de uma realidade com a qual os
alunos já estão acostumados: o mundo dos jogos e
da tecnologia.
Essa nova geração nasceu com contato direto com
esses novos recursos, e lutar contra eles pode não
ser a melhor opção. Talvez, nesse caso, o ideal fosse
unir o útil ao agradável e tornar o aprendizado em
sala de aula muito mais atrativo.
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Em suas atividades diárias, com frequência cada
vez maior, os colégios estão incorporando equipamentos como lousas digitais, internet, tablets e
outros artifícios, que, com certeza, estão mudando
a dinâmica de aprendizagem. Por meio de iniciativas como essas, o estudante deixa de ser apenas
um receptor de informações e passa a construir o
próprio conhecimento.
Uma confirmação disso vem de uma pesquisa
realizada pelo Centro Regional de Estudos para
o Desenvolvimento da Sociedade da Informação
(Cetic.br), que mostra o crescimento na proporção
de escolas por utilização da internet em atividades
de ensino-aprendizagem: de 86%, em 2013, passou
para 89%, em 2014. É importante que as escolas
fiquem preparadas para essa nova realidade.
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Sabendo da importância de incentivarmos o ensino
de qualidade no País e do quanto uma tecnologia
bem utilizada pode ser útil nesse processo, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado
de São Paulo (Sieeesp), entidade que presido, inaugurou sua primeira sala de aula interativa em nossa
sede, em Santo Amaro/SP.
A entidade, que atualmente representa mais de 10
mil escolas com um total de 2 milhões e 300 mil
alunos, fechou uma parceria com as gigantescas
Microsoft Informática e SmartLab. Juntos, ofereceremos mais interatividade em nossos cursos,
com a intenção de colaborar com o aprendizado
dos professores e tornar seus conhecimentos cada
dia mais adequados aos tempos atuais. Todas as
experiências criadas dentro dessa sala estimulam a
criatividade.
Os professores podem manter a inspiração por
meio de aplicativos divertidos que estão se tornando ferramentas valiosas nas salas de aula
modernas, como o Minecraft: Education Edition,
espaços maker, ferramentas para produtividade
e colaboração de professores e alunos em sala de
aula, computação em nuvem e segurança. Essas
novidades proporcionam o ambiente certo para os
melhores resultados de aprendizagem.
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Essas tecnologias devem ser acrescentadas ao dia
a dia dos alunos acoplados a um pensamento crítico – papel das escolas. É preciso ensiná-los a ver
essas ferramentas como uma nova forma de aprendizado, saber onde encontrar as melhores fontes de
estudo (YouTube, blogs e outros) e em que informações devem confiar ou não; afinal, a internet está
repleta de assuntos distorcidos também.
Dessa forma, não estaremos preparando esses
jovens apenas para uma boa formação escolar,
mas também para que se tornem cidadãos mais
conscientes de seus papéis e da função que a
tecnologia pode ter em suas vidas, tanto positiva
quanto negativa. 
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