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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo refletir sobre as novas tecnologias e o estímulo às práticas 
pedagógicas inclusivas na Educação Infantil. A partir de uma abordagem de ordem qualitativa 
tendo como ponto de partida uma revisão de literatura, procurou–se contemplar o tema em 
estudo focando o olhar sobre a Inclusão e as Práticas Pedagógicas com as TIC na Educação 
Infantil. Como resultado deste estudo percebeu-se a fundamental importância da integração 
das mídias no processo de ensino/aprendizagem principalmente quando estas estão voltadas 
para potencializar os procedimentos metodológicos de ensino no contexto da educação 
inclusiva.  Outra constatação importante é a de que, não há uma formula pronta que ajudará o 
professor (a) a desenvolver sua prática na inclusão e na integralização dessas tecnologias nos 
seu fazer pedagógico, no entanto, apontamos como possibilidade a integração das novas TIC 
no currículo dos cursos de formação dos docentes da educação infantil, que associados as 
metodologias e fundamentos da educação inclusiva permitirá que o professor seja melhor 
preparado para atuar utilizando as novas TIC como ferramenta auxiliar no  processo de 
inclusão de crianças com necessidades especiais. 
PALAVRAS-CHAVES: TIC; Educação Infantil; Inclusão 

 

ABSTRACT 
 
This article aims to reflect on new technologies and encouraging the teaching practices in 
inclusive early childhood education. From a qualitative approach to order taking as its starting 
point a review of the literature, we sought to address the topic under study focusing his gaze 
on Inclusion and Pedagogical Practices with ICT in early childhood education. As a result of 
this study was realized the fundamental importance of media integration in the teaching and 
learning especially when they are directed to enhance the methodological procedures for 
education in the context of inclusive education. Another important finding is that there is no 
one formula that will help ready the teacher to develop his practice on inclusion and paying 
those technologies in their pedagogical, however, pointed to the possibility of further 
integration of ICT into the curriculum training courses for teachers of kindergarten, that the 
methodologies and associated foundations of inclusive education will allow the teacher is 
better prepared to act using the new ICT as a tool to assist in the process of inclusion of 
children with special needs. 
KEYWORDS: ICT; Childhood Education; Inclusion  
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INTRODUÇÃO 

 

A palavra tecnologia, provinda do grego Techne, significa arte ou habilidade.  Logia, 

que se traduz por estudo; 

 
[...] é o conhecimento utilizado na criação ou aperfeiçoamento de produtos e 
serviços, ou melhor, é o conjunto de conhecimentos, práticos ou científicos, 
aplicados à obtenção, distribuição e comercialização de bens e serviços 
(MEDEIROS E MEDEIROS, 1993 apud SOUZA, 1995, p. 5). 
 

A tecnologia está presente em todos os setores da vida humana, permeando suas 

diversas atividades, além de permitirem ao homem cada vez mais escolhas. Por conta delas, 

existem no mundo várias possibilidades de interação entre os indivíduos, principalmente, 

quando falamos de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), que são recursos 

tecnológicos que visam reunir, distribuir e compartilhar informações. 

Na contemporaneidade as Novas Tecnologias se encontram disseminadas em todo 

mundo, e tem influenciado a vida das pessoas, sem distinção de idade. Sabemos que hoje 

aqueles que dominam essas tecnologias se encontram inseridos nesse mundo digital, mas 

ainda existem muitos que se encontram fora desse contexto.  

No mundo contemporâneo a maioria das crianças que estão na fase escolar tem 

algum tipo de acesso a Novas Tecnologias. Esta constatação tem impulsionado de certa forma 

as escolas repensarem sua prática educativa e os recurso por ela utilizado para efetivação 

daquilo  que é sua responsabilidade, isto é, o processo ensino-aprendizagem. Neste sentido é 

notório observarmos que de certa forma a maioria das escolas do nosso país, possuem algum 

aparelhos tecnológicos, voltados à educação.  

A busca por novos métodos que possibilite uma ação mis eficiente no processo de 

ensino/aprendizagem tem conduzido a educação a transformações. Nessa perspectiva, a escola 

deve ser a principal promotora da inclusão digital desde a Educação Infantil. Assim as novas 

tecnologias da informação e comunicação tem ganhado destaque, principalmente num 

momento em que se fala muito sobre educação inclusiva.  

Essa interação se dá pela utilização das várias capacidades de expressão que o ser 

humano tem, a partir das variadas linguagens formadas de signos orais, gráficos, textuais, 

sonoros, imagéticos, entre outros.  

As Novas TIC se utilizam dessas linguagens, e potencializam as capacidades 

humanas, neste sentido, quando estas estão integradas ao processo de ensino aprendizagem 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

3 

 

em todas as etapas da educação, elas terminam por se constituírem em ferramentas 

pedagógicas capazes de dinamizar e otimizar  os resultados da ação docente.   

Desde tenra idade a criança se vê envolvida em um turbilhão de informações 

mediadas pelas novas TIC, neste sentido, verificar-se a importância da inserção destas novas 

TIC no âmbito da Educação Infantil, uma vez que, esta não só, permitirá que a criança esteja 

atualizada com as coisas do seu tempo, como poderá usufruir de aulas mais dinâmica e 

criativa, que de certamente irá otimizar seu processo de aprendizagem.  

Segundo Rideout (apud Kellner e Share 2008, p.__): 

 
A maioria das crianças nascidas nos Estados Unidos neste milênio nunca conheceu 
uma época sem a internet, os telefones celulares e a televisão. Mais de 98% dos lares 
norte-americanos têm pelo menos um aparelho de televisão e cerca de um terço das 
crianças pequenas vive em lares em que a TV está ligada "sempre" ou "a maior parte 
do tempo". 
 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), no artigo 29 diz que a Educação Infantil tem 

como  finalidade o desenvolvimento integral da criança, entendendo se aí os aspectos físicos, 

psicológicos, intelectuais e sociais e nisto o papel da comunidade e da família é muito 

importante. 

Sendo a Educação Infantil a porta de entrada da criança ao mundo da Escola, seus 

professores devem estar preparados às novas possibilidades de ação pedagógica que as TIC 

têm proporcionado ao processo ensino-aprendizagem.  

Bem sabemos que a base da inteligência, da personalidade e da socialização humana, 

é formada nos primeiros anos de vida e que a educação tem um papel importante nesta etapa. 

E sendo a educação infantil entendida como um processo que envolve o cuidar e o educar nas 

diversas dimensões humanas, a utilização das novas tecnologias de forma adequada e com 

material correto, se constitui uma poderosa ferramenta de desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem.  

Em tempos de Inclusão, temática também muito discutida  no cenário 

contemporâneo, verificamos como a comunidade escolar como um todo tendo em vista a sua 

tradição de uma sociedade excludente, não se encontra certa forma preparada para lidar com 

este novo público. Por outro lado, a tarefa da inclusão demanda também o estabelecimentos 

de políticas públicas específicas que possam subsidiar a escola como um todo na tarefa de 

realizar uma inclusão se exclusão, isto é, realizar a inclusão de pessoas com deficiências no 

contexto escolar sem deixar que neste seio estas pessoas venha ser vitimas de preconceitos e 

discriminação e consequentemente sofra a exclusão velada, talvez, até mais perversa que a 

exclusão declarada por meio das políticas de segregação. 
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Diante dessa realidade, onde a inclusão e as TICs se impõem como um desafio a toda 

sociedade a articulação destes dois desafios no processo formativo se apresenta como 

possibilidade concreta onde as TIC podem ser uma alternativa para favorecer a inclusão e o 

acesso de todos, crianças e adultos independente de suas limitações, uma vez que as 

tecnologias tem a capacidade de se constituir a extensão do nosso corpo e de potencializa 

nossas ações.  

Segundo Pellanda e Schlünzen (2005, p.213): 

 
[...] a inclusão social e digital, está diretamente ligada à educação e deve ser 
compreendida como uma ponte entre o aluno e a escola, sendo entendida como uma 
estratégia de aprendizagem que considera habilidades e desejos dos alunos, 
respeitando seus limites e promovendo um ensino de qualidade, por meio das TIC. 
[...] 
 

As novas tecnologias, não existem para substituir o professor ou para ser a salvadora 

da educação, elas na verdade, vieram para potencializar o processo de ensino/aprendizagem, a 

partir da gestão integrada das mídias na escola e da mediação do professor nos ambientes de 

aprendizagem. Entretanto, na prática visualizamos certa resistência dos professores à 

utilização das novas tecnologias, mesmo sabendo das potencialidades que elas proporcionam. 

Boa parte dos educadores cultivam muitos mitos e oposições às novas tecnologias, 

pois não conseguem perceber a importância da aplicação dessas novidades tecnológicas em 

sala de aula, chegando a desconhecer o porquê desta utilização, pois estão fechados às novas 

mudanças. Por outro lado observamos caso de professores que desejam utilizar recursos 

tecnológicos em suas aulas e deparam-se com a burocracia e medo de gestores escolares e 

com a inexistências destas tecnologias no contexto de suas escolas. 

Para que esse quadro mude, é necessário que paradigmas sejam rompidos e mitos 

sejam quebrados a cerca da utilização das novas TIC, só assim será pleno o uso das 

tecnologias em sala de aula. Não dá para estar alheio á uma situação em que o aluno consegue 

aprender mais com a TV, internet, e outros meios do que com a escola.  

O educador precisa perder o medo e a resistência que possui ante as novas 

tecnologias. Não necessita ser um mister na labuta com as mídias, mas precisa está disposto a 

aprender a lidar com elas da mesma forma que seus próprios alunos, pois como diz Belloni e 

Gomez (2008): 

 
As crianças nascidas na era tecnológica percebem com naturalidade estas "máquinas 
maravilhosas", considerando-as parceiras de suas vivências lúdicas e de suas 
aprendizagens. Apropriam-se delas a partir das mesmas estratégias que utilizam para 
apreender outros elementos de seus universos de socialização, sejam objetos, 
pessoas ou animais de estimação: agindo, apropriando-se, estabelecendo diálogos e 
relações. 
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A diferença entre professor e aluno quanto à relação com a tecnologia é a forma 

como essa relação se processa. Enquanto o professor tem o receio de lidar com os aparelhos 

tecnológicos por medo de quebra-los, as crianças, por curiosidade e por serem destemidas, 

lidam com a tecnologia naturalmente, aprendendo com seus próprios erros, e compartilhando 

entre si os acertos.  

O medo que os professores cultivam, ante as novas tecnologias não possibilita o 

aprimoramento, por parte das crianças, na utilização das novas tecnologias, além de não 

permiti-lo avançar em conhecimento frente às mudanças.  

No entanto este medo docente de se aventurar em novas descobertas tem sua origem 

na forma como essas tecnologias tem chegado no contexto escolar, muitos laboratórios/sala 

de recursos tecnológicos no contexto escolar, surgiram primeiramente de um contexto 

politiqueiro , constituído muitas vezes em verdadeiros tabus, onde nem professor nem alunos 

podem chegar, por ordem de gestores que tem medo que estes venha quebrar, estes mesmo 

medo é contagiante e contagia a muitos professores, sendo os mais afoitos, muitas vezes 

criticados como exibidos ou até tolhidos sob a alegação de que os alunos irão destruir o 

laboratório/sala da escola, e uma vez quebrado este material durará tem reposição. 

Somente com uma postura diferente, da parte de toda comunidade escolar, em 

especial do professor, que deve ousar e desafiar nesta aventura, as novas tecnologias serão 

melhor  aproveitadas no processo de ensino aprendizagem.  

No entanto algumas questões terminam por serem levantadas, afinal de conta, quais 

são os parâmetros para que os professores possam trabalhar com as TIC na escola? O que eles 

devem fazer para que os alunos possam potencializar seu aprendizado com o uso das Novas 

Tecnologias?  Esses entre outros questionamentos farão parte de nossas reflexões no decorrer 

deste artigo. 

 

TIC e Práticas Pedagógicas na Educação Infantil  

 

Sabemos que existe um número significativo de professores desenvolvendo projetos 

e atividades mediados por tecnologias, porém, ainda existem muitas escolas e professores 

procurando saber como utilizar pedagogicamente os recursos tecnológicos. Para isso, é 

necessário antes de tudo reinventar a pedagogia com base em estudos e pesquisas que ajudem 

a compreender como as crianças aprendem.  

Belloni e Gomes (2008, p.728-729), em pesquisa realizada com crianças, 

constataram que: 
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[...] crianças que têm acesso ás TIC fora do ambiente escolar desenvolvem 
competências para o uso desses artefatos, tanto na interatividade com a máquina 
quanto na interação com seus pares. Foi possível observar que eles constroem 
relações, trocam conhecimentos e “dicas” sobre a melhor maneira de atuar, se 
empenham em um trabalho de administração real, aprendem a avaliar riscos, 
observam os resultados de suas decisões e se permitem falhar muitas vezes antes de 
atingir seus objetivos. Isso diz respeito às crianças com acesso domiciliar e 
experiência na apropriação destas tecnologias. Porém, acreditamos que possa ser 
generalizado a crianças menos favorecidas desde que o acesso aos equipamentos e a 
criação de situações de aprendizagem adequadas lhes sejam oferecidos. 
 

Quase toda escola brasileira, seja ela infantil ou não, possui tecnologias disponíveis à 

educação do aluno, porém, não percebemos nos professores o empenho em utilizá-las em sala 

e aula, cremos que por razões já descritas anteriormente, no entanto, quando nossa reflexão 

gira em torno dos que já utilizam, verificamos que suas práticas não se diferenciam do modo 

conservador de expor o assunto e depositar conhecimentos nas mentes das crianças.  

Para que haja uma educação midiática concisa, é necessário que o educador realize a 

gestão de tecnologias na escola. 

Gestão é entendida como a: 

 
[...] forma de se comprometer com o todo de um empreendimento: responsabilidade, 
capacidade de observação e descrição diagnóstica, análise e síntese, tomada de 
decisão - conjunta e solitária - comunicação, democracia, memória, identidade e 
utopia: articulação de pessoas e projetos em torno de algo chamado vida: gerar, 
gestar, [...] organização, generoso ato de viver. (ALMEIDA, 1996, p.68). 
 

Mas como realizar a gestão das mídias existentes na escola? Acreditamos que para se 

fazer a gestão de tecnologia no contexto da educação infantil, o ponto de partida é identificar 

quais são as tecnologias existentes e, em seguida, procurar conhecer sua utilização. 

Almeida (2006) afirma que: 

 
Compreender as potencialidades inerentes a cada tecnologia e suas contribuições ao 
ensinar e aprender poderá trazer avanços substanciais à mudança da escola, que se 
relaciona com um processo de conscientização e transformação que vai além do 
domínio de tecnologias e traz subjacente uma visão de mundo, de homem, de 
ciência e de educação. 
 

Diante disso, realizar o diagnóstico das Novas Tecnologias existentes na escola, 

possibilita aos profissionais da educação infantil, traçar um perfil de como se dá a utilização 

desses recursos no ambiente escolar, a fim de viabilizar sua melhor utilização. Mesmo assim, 

é preciso mudar os paradigmas convencionais da estrutura escolar, em que muitas vezes a 

tecnologia é utilizada de forma superficial, como acessório das velhas práticas pedagógicas, 

como exibição de um desenho ou show de algum (a) apresentador de televisão famoso (a) só 
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para passar o tempo sem realizar nenhuma intervenção pedagógica nem inovar no sua 

utilização.  

Na busca da utilização inovadora das TIC, é necessário destacar o importante papel 

que a comunidade escolar tem nesse processo de mudança, pois, somente com uma gestão 

coletiva acerca das Novas Tecnologias, essas mudanças poderão ser realizadas de forma 

efetiva. A escola de educação infantil deve começar utilizando as tecnologias disponíveis de 

imediato, e somente depois agregar novas mídias no processo de ensino/aprendizagem.  

 
A integração das tecnologias como TV, vídeos, computadores e internet ao processo 
educacional, pode promover mudanças bastante significativas na organização e no 
cotidiano da escola e na maneira como o ensino e a aprendizagem se processam, se 
considerarmos os diversos recursos que estas tecnologias nos oferecem (...)." 
(PRATA, 2002, p. 77). 
 

O professor pode encontrar muita dificuldade em tentar trabalhar com tecnologias 

que não se encontram disponíveis na escola, principalmente quando verificamos que,  muitas 

vezes,  para se adquirir qualquer material, seja ele didático ou não, é necessário uma série de 

procedimentos burocráticos, some-se a isso, o medo e pavor que muitos gestores e professores 

tem em relação a danificar determinado equipamento, ou que naturalmente acontece e aí outra 

demanda surge a da longa espera da manutenção do equipamento danificado.  

As TICs presentes em quase todas escolas, não são muitas, mas são com certeza o 

suficiente para que o professor possa começar a gestão das mídias na no trabalho com as 

crianças. 

Quando o professor da Educação Infantil dá inicio ao processo de gestão das 

tecnologias, passa por um tempo de experiência, neste tempo, o ele detecta quais tecnologias 

são necessárias, bem como, quais delas precisam ser trocadas ou atualizadas. Almeida (2005, 

p.__) no módulo Introdutório do Curso de Mídias na Educação, diz que “essa gestão deve 

partir da descrição da realidade, e para isto é necessário olhar, interpretar e diagnosticar as 

potencialidades, as fragilidades existentes no cotidiano da escola, os interesses e as 

demandas”. Por este motivo, o professor deve partir do que já possui, para, depois de adquirir 

experiência com as tecnologias, buscar outras necessárias para o processo de 

ensino/aprendizagem. 

 

Inclusão e Práticas Pedagógicas com as TIC na Educação 

 

É importante ressaltar, que essa nova educação tecnológica, deve estar inserida no 

contexto dos alunos e da sociedade. O professor deve em seus projetos já indicar que irá 
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propiciar o acesso a todos, se utilizando de práticas pedagógicas que favoreçam sem distinção 

aos alunos, tenham eles ou não necessidades especiais. 

Cada criança é diferente. É necessário que o professor respeite o processo de 

aprendizagem da criança, percebendo as diferenças e valorizando as potencialidades de cada 

um. Nesse contexto estão as crianças com necessidades especiais, que dependem de recursos 

especiais para o desenvolvimento do seu potencial. 

Criança com necessidade especial é toda aquela que “apresenta em caráter 

temporário ou permanente, significativas diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais, 

decorrente de fatores inatos ou adquiridos, que acarretam dificuldades em sua interação com o 

meio social”. (BECHTOLD, WEISS 2008, p.1) 

Um grande desafio para os professores da Educação Infantil é perceber entre as TIC 

quais podem melhor ser ajustadas às suas propostas educacionais. Diante dos recursos 

tecnológicos à sua disposição, o educador deve se posicionar como mediador da construção 

do conhecimento, buscando inovar sua prática pedagógica a fim de possibilitar aos alunos o 

crescimento, no desenvolvimento do seu próprio saber. Como afirma Veiga (2001, p.2): 

 
É preciso evoluir para se progredir, e a aplicação da informática desenvolve os 
assuntos com metodologia alternativa, o que muitas vezes auxilia o processo de 
aprendizagem. O papel então dos professores não é apenas o de transmitir 
informações, é o de [...], mediador da construção do conhecimento [...]. 
 

Estando o professor predisposto e motivado a este novo fazer pedagógico, é 

necessário que ele busque informações para ter a sua disposição metodologias atrativas que vá 

conjugar o currículo pedagógico com o interesse dos alunos. 

Diante dessa nova proposta, é relevante, que os professores da educação infantil 

percebam que, a utilização das TIC é bastante significativa para o desenvolvimento sensorial, 

motor e cognitivo, possibilitando ao educando a capacidade de desenvolver autonomia e 

criatividade na construção do saber. E em se tratando de crianças com necessidades especiais, 

as TIC podem permitir um desenvolvimento cognitivo melhor. 

Dentre essas tecnologias, o computador se torna uma ferramenta importante para 

promover a criação e a comunicação nas crianças, proporcionando um novo fazer pedagógico.  

Os educadores a partir da mediação, têm a condição de desenvolver um ensino-

aprendizagem interativo, de trocas de conhecimentos através dos softwares, sites e jogos 

educacionais que se encontram à disposição, e que levam o aluno a construir o seu próprio 

saber. 
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Utilizando o computador a criança com necessidades especiais consegue executar 

tarefas que antes necessitava do auxílio de outras pessoas, como por exemplo: desenhar, 

escrever, criar de maneira independente, interagir com o mundo das pessoas e dos objetos. 

Portanto o computador é uma ferramenta de fundamental importância, pois através dele a 

criança pode pôr em prática suas habilidades devido a sua facilidade de uso.  Porém Pelanda 

(2005, p.204) chama a atenção para este uso quando diz: 

 
Cabe ressaltar que o uso do computador, tanto na educação regular como na 
especial, deixa de ser o foco. Salienta-se a importância do professor saber articular o 
uso do computador e de todos os benefícios potencializadores que ele traz para a 
educação especial e para a sua prática pedagógica.   
 

Para tanto, é importante que o professor selecione as ferramentas tecnológicas 

adequadas para a faixa etária da educação infantil, estando ciente de que nada substitui o 

contato com o concreto, a exploração e a observação do ambiente físico e social, do corpo, da 

linguagem oral, do jogo, da vivência de experiências reais. É importante também que inclua 

atividades para crianças que possuam alguma necessidade especial, com objetivos 

pedagógicos favorecendo assim, uma educação de qualidade e mais dinâmica. 

Desta maneira, cabe ao professor da educação infantil, procurar se familiarizar com 

esses recursos tecnológicos, a fim de explorá-los nas atividades pedagógicas e permitir a 

interação com os educandos de maneira consciente e segura, proporcionando assim, uma 

aprendizagem significativa, e não apenas com intuitos recreativos ou passa tempo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebemos que quando falamos da utilização das Novas tecnologias na Educação 

Infantil estamos diante de grandes mudanças. Mudanças que tem levantado questionamentos 

nos métodos e nas práticas dos educadores, levando-os a refletir sobre sua prática. 

Embora as novas tecnologias estejam presentes em quase todas as escolas de nosso 

país e alguns professores já realizarem trabalhos utilizando-as, notamos que, por diversos 

fatores, entre eles, o formativo, a gestão e as políticas públicas em educação, muitos  

professores  continuam ainda sem utilizar as TICs no exercício de sua prática pedagógica. 

Notamos assim, que aqui se escreve um desafio de ordem paradigmática e que, 

portanto estes desafios necessitarão que professores num ato transgressor e ousado se 

permitem avançar em busca desta aventura que é a busca do novo conhecimento, implicará 

também que o  professor não mais seja resistente diante das novas TIC buscando trabalha-las, 
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pois o medo do novo não colabora para construção de uma educação verdadeiramente de 

qualidade. 

Entendemos que o primeiro passo para que uma escola possa utilizar 

pedagogicamente os recursos tecnológicos é a gestão e que é necessário que a escola trabalhe 

com os recursos que ela tem a sua disposição com o intuito de adquirir experiência para 

depois partir em busca de outras tecnologias. 

Acreditamos que essa discussão sobre o uso das novas tecnologias na educação 

infantil em contexto de inclusão, tem um importante papel na formação dos profissionais da 

educação, tendo em vista a busca caminhos que se fazem em refazem a partir do universo de 

possibilidades gerados pelas potencialidades das novas tecnologias, sabedores que neste 

percurso estaremos constantemente com erro e acertos, no entanto lidando com uma certeza, 

não temos formula pronta, estamos em sempre em construção. 

No contexto de educação inclusiva observamos que a tecnologia se constitui como 

uma ferramenta importantíssima para que as crianças da educação infantil com deficiências se 

desenvolvam desde cedo, já tendo o auxilio deste universo de possibilidade potencializadora 

chamado tecnologia. 

As TIC não podem ser ignoradas pela didática utilizada pelos professores da 

educação infantil, pelo contrário devem ser utilizadas como aliadas assim o professor ganhará 

credibilidade aperfeiçoando sua didática. As novas tecnologias podem revolucionar a escola 

ao facilitar o processo de ensino/aprendizagem, por isso, o professor da educação infantil 

precisa estar atento ao seu papel de mediador diante dessa nova situação, que é fundamental 

para ajudar seus alunos a desenvolverem novas capacidades e descobrirem novas 

possibilidades. Nestes termos, verificamos também a necessidade da sua inclusão das TICs  

no currículo de formação do profissional da educação infantil, para que estes possa melhor 

cumprir seu papel no exercício da prática pedagógica.  

Sendo assim concluímos que precisamos ser otimistas e acreditar na formação de um 

novo professor que viva buscando, se aperfeiçoar constantemente e que seja consciente que 

não retém todo saber e esteja sempre buscando novas metodologias para ajudar seus alunos a 

construírem um novo conhecimento. 
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