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EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

RESUMO: Estudantes recém ingressos em cursos da área de computação geralmente apresentam bastante
dificuldade na aprendizagem de conteúdos que abrangem fundamentos de algoritmos, Matemática e lógica de
programação. Some-se a isso a complexidade de questões inerente a área. Neste cenário, muitos estudantes
apresentam dificuldades em aprender os conteúdos e organizarem seu tempo de forma eficaz e produtiva. Nesse
sentido, como forma de superação ou mitigação desses problemas aplicamos uma pesquisa junto a estudantes do
Ensino Médio do Intituto Federal do Pará.Esta teve como objetivo investigar os impactos junto aos participantes do
uso dos os softwares Trello, Evernote e Anki no ensino de fundamentos de matemática e algoritmos, buscando-se
dessa forma, conduzir os estudantes a um melhor gerenciamento pessoal e maior produtividade de fundamentos de
Matemática algoritmos e lógica de programação. A metodologia deste trabalho configura-se, quanto à natureza,
como pesquisa aplicada, tendo finalidade exploratória, pois pretende-se ampliar a compreensão do problema
investigado.

Palavras Chaves: Ferramentas para o ensino, algoritmo, fundamentos de matemática, informática.

ABSTRACT: Newcomers to courses in the area of computing generally have a difficult time learning content that
covers fundamentals of algorithms, mathematics, and programming logic. Add to that the complexity of issues
inherent in the area. In this scenario, many students find it difficult to learn the content and organize their time
effectively and productively. In this sense, as a way to overcome or mitigate these problems, we applied a survey with
high school students from the Federal Institute of Pará. This study aimed to investigate the impacts of the use of the
software Trello, Evernote and Anki on fundamentals of mathematics and algorithms, thus seeking to lead students to
better personal management and higher productivity of fundamentals of mathematical algorithms and programming
logic. The methodology of this work is configured, as regards nature, as applied research, having an exploratory
purpose, since it is intended to broaden the understanding of the problem investigated.

Keywords: Teaching tools, algorithm, math basics, computer science

1-INTRODUÇÃO

O modelo tradicional de ensino, conforme apontam várias pesquisas passa por uma grave crise. As novas gerações
de estudantes anseiam por um modelo de ensino mais flexível, colaborativo e inovador. Nesse contexto, a utilização
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de ferramentas que possam servir como recurso didático, podem contribuir de forma efetiva para melhoria do
desempenho e superação dos obstáculos que prejudicam a aprendizagem.

A quantidade de habilidades que a programação requer, certamente é um grande desafio, senão o maior, que os
estudantes se deparam quando ingressam nos cursos da área de computação. Essa falta de habilidade contribui para
os altos índices de reprovação que em última instância resulta no abandono do curso. Tal efeito é observado nos
cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal do Pará, campus Itaituba, objeto deste trabalho,
aonde ingressam a média de quarenta alunos por ano em tais cursos, onde 40% conseguem permanecer no curso até
a integralização de todos os componentes curriculares.

O conjunto de competências que a área de programação requer, particularmente as relacionados ao uso adequado do
raciocínio lógico e matemático para resolução de problemas, seguramente é um dos maiores desafios, enfrentados
pelos estudantes recém ingressos nos cursos da área de computação. Esta falta de habilidade causa muitos
problemas que se refletem nos baixos índices de aprovação e abandono do curso.

Nesse sentido, surgiu a questão norteadora desse trabalho poderia contribuir para melhorar o desempenho acadêmico
dos estudantes recém ingressos na área de computação em relação as práticas tradicionais de ensino

Portanto, pesquisar mecanismos efetivos, que ajudem na mitigação de fatores que afetam a aprendizagem de
fundamentos de Matemática, algoritmo e lógica de Programação é extremamente relevante. Essa constatação nos
motivou a realização deste trabalho.

Por esta razão, a aprendizagem ativa estimula não somente o conhecimento, mas também as aptidões
(competências) e as condutas (comportamentais), além de encorajar o saber prévio, diminuindo a distância entre a
academia e o trabalho que o futuro profissional da área de computação irá realizar.

Considera-se ainda, que a dinâmica do surgimento de novas tecnologias, transformações e adaptações de ideias e
conceitos na área da computação demanda que tal profissional se torne autônomo em relação a sua aprendizagem
pois isso o acompanhará durante sua vida profissional.

2. Ensino e Aprendizagem

Segundo Altet (1999), o ensino é um processo interpessoal, intencional, que usa essencialmente a comunicação, a
situação pedagógica utilizada pelo professor como meio de provocar, favorecer, fazer alcançar a aprendizagem de um
saber ou de um saber-fazer. Dessa forma, aprendizagem é interpretada como um processo de aquisição e/ou
mudança.

Para Jose & Coelho (1999), aprendizagem é o resultado da estimulação do ambiente sobre o indivíduo já maduro, que
se expressa, diante de uma situação-problema, sob a forma de uma mudança de comportamento em função da
experiência.

De acordo com Krepsk (2004), o processo de aprendizagem é permanente e tem como principal objetivo o
conhecimento. O conhecimento se dá enquanto o indivíduo se relaciona com o mundo, nos planos biológico e
sociocultural. O aprendizado é fundamental para que se desenvolvam e amadureçam as funções cognitivas do
indivíduo e consequentemente para que este se integre ao seu grupo social.

Diniz (2007), afirma que o sujeito aprende atuando sobre os dados recebidos e criando os seus significados, ou seja,
cada pessoa aprende a seu modo, estilo e ritmo, o que muitas vezes não é respeitado por familiares, equipe
pedagógica e as demais pessoas que convivem com esse indivíduo.

Dos diversos autores que analisam e comparam as abordagens do processo de ensino-aprendizagem, vale destacar o
trabalho de Mizukami (1986), a qual descreve as abordagens teóricas mais difundidas na área da educação: a
cognitivista, sócio-cultural, a tradicional, a comportamentalista e a humanista.
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Para Mizukami (1986), a abordagem tradicional de ensino é caracterizada por ser muito rígida e centrada no
professor, na qual o aluno apenas escuta os ensinamentos que lhes são repassados por entes externos. Segundo a
autora, nesta abordagem o professor é visto como mero repassador de conteúdo e o aluno como um ser passivo
nesse processo. As habilidades desenvolvidas no aluno são, fundamentalmente, a memorização e a repetição.

No entanto, sabe-se que um ambiente de aprendizagem rico em estímulos contribui para despertar os sentidos. O
profissional da área de educação deve procurar formas variadas de ensinar o mesmo conteúdo, fazendo com que
várias áreas do cérebro trabalhem ao mesmo tempo. Assim, poderá atender diferentes perfis de aprendizes, como por
exemplo visuais, cenestésicos e auditivos, entre outros, que tenham preferência por um determinado tipo de
aprendizagem.

De acordo com Pantano & Zorzi (2009), atualmente, a ênfase educacional está centrada na aprendizagem e não no
professor, como acontecia antes. Agora, o professor é coautor do processo de aprendizagem dos alunos. Ainda,
segundo esses autores, deve-se aprender a ter atenção como forma de estimular a memória de longo prazo,
processos fundamentais para a aprendizagem, dado que estes ocorrem antes do processo de aprender.

Os aprendizes têm diferentes comportamentos: uns estudam em voz alta, outros escutam música enquanto fazem
leituras ou exercícios, alguns preferem usar mapas mentais ou resumos. No entanto, no ambiente acadêmico, uma
parte expressiva das experiências utilizadas pelos professores estimulam com maior frequência apenas visão e
audição. Certamente, por serem as categorias sensoriais que mais contribuem para a aprendizagem, porém não são
as únicas.

Para Pantano & Zorzi (2009), o processo de aprendizagem, obrigatoriamente, envolve compreensão, assimilação
(memória), atribuição de significado e estabelecimento de relações entre o conteúdo a ser aprendido e os conteúdos
relacionados e já armazenados. Nessa visão cognitiva, a aprendizagem é um processamento resultante de processos
cognitivos que envolvem sensação, percepção, atenção e memórias (operacional e de longo prazo).

Dessa maneira, os professores devem pensar em estratégias que não privilegiem apenas um tipo de aprendizagem ou
modalidade sensorial, mas que combinem várias modalidades sensoriais por meio de estratégias diversificadas. Os
docentes podem utilizar muitas estratégias lúdicas em sala de aula como por exemplo: mudar de ambiente, utilizar
humor, mímica, imagens, música, jogo de caça palavras e várias outras formas de estimular os sentidos.

A análise desses autores permite inferir que o processo ensino-aprendizagem tem sido apresentado de várias
maneiras: ora procura destacar a figura do professor como detentor do conhecimento, responsável pela transmissão
do saber; ora procura dar ênfase ao papel do aluno como sujeito aprendiz, construtor de seu conhecimento. Os
estudos e as pesquisas sobre o como se ensina e como se aprende demonstram que hoje não existe uma forma única
para compreender e executar esse processo.

3- Ferramentas de Apoio ao Ensino e Aprendizagem

Para o nosso trabalho utilizamos softwares como ferramentas de suporte ao Ensino-Aprendizagem de fundamentos de
Matemática Algoritmos e Lógica de Programação. Essas ferramentas, foram utilizadas em computadores do tipo
desktop e dispositivos móveis.

Neste sentido, os alunos dos grupos de Ensino Médio Superior foram instruídos a utilizarem três ferramentas
eletrônicas denominadas de Anki e Evernote Trello.

3.1 Ferramenta Anki

Anki é um software open source utilizado para memorização de múltiplos conteúdo. Por ser supostamente mais
eficiente do que os métodos tradicionais de estudo a longo prazo, ao utiliza-lo consegue-se reduzir significativamente
o tempo gasto estudando e aumentar a quantidade de informações aprendidas. Ao usá-lo, consegue-se memorizar
uma quantidade maior de informações em um menor intervalo de tempo.
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O Anki funciona com base em flashcards, isto é, cartões em que se anota a questão de um lado e a resposta do outro.
A ideia é que não se deve olhar a resposta antes de, pelo menos, tentar lembrar dela.

Essa ferramenta baseia-se em dois conceitos fundamentais: active recall testing e spaced repetition (teste de
recordação ativa e repetição espaçada). Tais conceitos não são conhecidos pela maioria dos estudantes, apesar de
existirem na literatura cientifica há muitos anos. Entendendo esses conceitos o aprendiz pode se tornar muito mais
eficiente.

a) Active recall testing: é o hábito de ver uma questão e tentar lembrar da resposta. É o oposto do estudo passivo, no
qual o aprendiz lê, assiste ou ouve determinado assunto sem fazer uma pausa para julgar se sabe, ou não, a
resposta.

As pesquisas têm confirmado que o active recall testing é mais efetivo para construir uma memória duradoura do que
o estudo passivo. Existem dois motivos para isso:

• A prática de relembrar de alguma coisa fortalece a memória, aumentando as chances de lembrarmos dela
outras vezes;

• Quando não se consegue responder uma pergunta, é um aviso para que se retorne ao material de estudo para
revisar ou reaprender o conteúdo.

As formas mais utilizadas de introduzir o active recall testing na rotina de estudos é por intermédio do uso de
flashcards (cartões com perguntas de um lado e resposta do outro).

b) spaced repetition: pesquisas demonstram que esquecemos mais de 70% daquilo que lemos, assistimos ou
ouvimos, dentro das primeiras 48 horas. Os pesquisadores alemães Ebbinghauss e Leitner descobriram que a forma
mais eficaz de interromper a curva do esquecimento é por intermédio da revisão do conteúdo estudado em períodos
cada vez mais espaçados de tempo. Essa revisão deve ser ativa, isto é, por meio do active recall testing.

O software Anki pode suportar, basicamente, as mídias do tipo texto, imagem, áudio e vídeo. Essa ferramenta pode
ser utilizada com vários propósitos de aprendizagem, como por exemplo:

• Aprender uma língua (inglês, alemão, francês entre outras);
• Estudar para concursos públicos, exames jurídicos ou qualquer outro;
• Memorizar nomes e rostos de pessoas;
• Aprender fórmulas matemáticas;
• Dominar poemas longos;
• Praticar acordes de guitarras, etc.

A aplicabilidade dessa ferramenta não se limita apenas a esses exemplos, pois não existem a priori restrições para o
uso desse software, logo pode ser usado em qualquer área, as possibilidades são muitas.

3.2 Ferramenta Evernote

O Evernote é um aplicativo projetado para anotações, organização, listas de tarefas e arquivamento. Desenvolvido
pela Evernote Corporation, com sede em Redwood City, Califórnia, EUA. O aplicativo permite que os usuários criem
notas que podem ser um texto formatado, uma página da web ou parte de uma página da web, uma fotografia, uma
mensagem de voz ou uma anotação escrita à mão. O aplicativo também pode ter anexos de arquivos. As notas
podem ser classificadas em um bloco de anotações como marcadas, anotadas, editadas, pesquisadas, exportadas,
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além de receber comentários.

O Evernote é uma ferramenta multi-plataforma, com suporte para iOS, Android, Microsoft Windows, macOS. É uma
ferramenta livre para usar com limites de uso mensal e oferece planos pagos para acesso a determinadas
funcionalidades e armazenamento de dados. No cotidiano de muitos estudantes é comum que eles se defrontem com
alguns dos seguintes cenários:

• Onde está aquela conteúdo visto na aula passada

• Não lembro se anoitei no caderno ou no celular

• Tirei uma foto das anotações do professor, mas não consigo encontrá-la

• O professor compartilhou um material, onde salvei

• E aquele material compartilhado pelo professor, onde salvei

Situações desse tipo são rotineiras para muitas pessoas. Não encontrar o que se está procurando ou a sensação de
estar perdido gera para muitos o sentimento fracasso e incompetência. Mudar essa realidade para conseguir ter mais
organização e agilidade não exigirá nenhuma capacidade fora do comum.

Nesse sentido o Evernote é uma ferramenta útil para coletar, classificar, encontrar e compartilhar informações. Os
dados podem ficar disponíveis no celular e/ou computador, é hábil para guardar e pesquisar, além de ser flexível para
organizar e customizar conforme as necessidades. No momento dos estudos nos deparamos com quatro situações:

• Coleta de dados – na escola realiza-se as anotações importantes (no caderno ou celular por meio de digitação
ou fotografia), os dados podem vir de fontes diversas como, livros, pesquisas na internet ou anotações do
professor. Nessa etapa é importante ter flexibilidade para captura de diferentes materiais em múltiplos
formatos.

• Classificação – os conteúdos, anotações, tutoriais, exercícios, atividade de pesquisa e tarefas precisam ser
armazenados e organizados de maneira que possam ser recuperados com facilidade. Para isso um mínimo de
identificação dos materiais guardados ajuda na organização e posterior recuperação.

• Consulta – as informações armazenada, quando necessário, devem ser encontradas rapidamente sem demora
ou atraso. Encontrar rapidamente o que se procura é um dos fatores que ajuda a aumentar a produtividade.

• Compartilhamento – é possível compartilhar com os amigos da escola ou faculdade, os conteúdos, anotações
ou outros registros das aulas e realizar tarefas em grupo de modo colaborativo.

A ferramenta é constituída por 3 estruturas principais para organização dos materiais e/ou conteúdo:

• Notas - uma nota pode ser salva em diferentes formatos como texto, fotos, documentos, áudio, vídeo e
qualquer tipo de arquivo. Todas os conteúdos e arquivos guardados ficam armazenados em uma nota. Em um
exemplo prático, uma nota pode conter as anotações de uma aula, a gravação do áudio da explicação do
professor, fotos das anotações escritas à mão em um caderno ou os desenhos que o professor anotou no
quadro branco.

• Cadernos – um caderno ajuda a organizar as notas por tipo de conteúdo. Dessa forma, pode-se criar um
caderno de projetos, artigos, fórmulas matemáticas, horários de estudo, etc. Ressalta-se que uma nota estará
contida em apenas um caderno e estas podem ser movidas para outros cadernos sempre que necessário.

• Etiquetas – as etiquetas ou tags auxiliam na classificação das notas, possibilitando atribuir diversas etiquetas
para uma nota. Dessa forma, uma etiqueta pode ser utilizada, por exemplo para classificar as notas conforme o
rendimento obtido. Exemplo: Preciso estudar mais Matemática: “2018”, “Mat”, “Equações”. Quando no futuro for
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necessário buscar por esse conteúdo basta consultar as informações a partir das etiquetas.

3.2.1 Coleta de Dados para os Estudos

Os conteúdos e materiais complementares das aulas podem ser salvos na ferramenta. Durante uma pesquisas, o
alunos pode utilizar a funcionalidade WebClipper para capturar os materiais com poucos cliques e salva-los para
revisões futuras.

Esta ferramenta pode ser utilizada para anotar todos os conteúdos das aulas, como por exemplo, o áudio da
explicação do professor, as fotos com as anotações do quadro branco, os desenhos a mão entre outras. Nas
anotações podem ser adicionados links de referência para outras notas ou tarefas a serem realizadas. Rever o áudio e
as fotos das anotações do professor contribui bastante na aprendizagem do conteúdo estudado.

Muitos alunos ao se depararam com o quadro cheio de anotações ficam em dúvida sobre o que fazer. Copiar ou
prestar atenção na aula. Caso escolha a opção prestar atenção à explicação e tirar foto das anotações a ferramenta
pode ser útil na organização e posterior recuperação dessas informações por meio de sua funcionalidade de criação
de notas.

3.2.2 Classificação

Busque separar as anotações por matéria, por professor e por ano. As anotações de aula podem ser organizadas por
matéria, professor, ano, entre outras. A ferramenta dispõe de uma funcionalidade que permite encontrar as anotações
por etiqueta. Dessa forma, o aluno pode criar etiquetas como: 2018, 2019, Matemática Professora Ana, Assuntos
complexos, entre outras.

Na ferramenta é possível criar um caderno, uma espécie de pasta, e guardar tutoriais, e-books, anotações, exercícios,
material complementar, etc. A ideia é criar um repositório personalizado ao longo do tempo para facilitar uma pesquisa
sobre determinados assuntos sem a necessidade de recorrer a web.

3.2.3 Consultar, Encontrar Anotações Rapidamente

Muitas pessoas não são organizadas e isso pode gerar alguns transtornos quando se quer por exemplo encontrar
alguma coisa que se precise com certa urgência. O uso das etiquetas ou classificações mostrados no passo anterior
facilita no momento de realizar uma busca por algo.

Como as informações contidas na ferramenta ficam acessíveis a diferentes plataformas, como por exemplo, celular,
computador, tablete, entre outras, fica fácil acessar e estudar em diferentes lugares como filas, ônibus, metro, praia,
acampamento, etc.

3.2.4 Compartilhamento, Trabalhe em Grupo de Forma Eficiente

Atividades escolares fazem parte do cotidiano dos estudantes. Muitas das tarefas passadas pelos professores aos
alunos exige trabalho em grupo, divisão de tarefas, compartilhamento de informações, conteúdos, ideias, trocas de
experiências.

Para essas atividades, pode-se criar um caderno na ferramenta para guardar os materiais que a equipe fará uso
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durante a tarefa. Dessa maneira, todos os componentes do grupo poderão ter acesso e acompanhar a evolução das
ações realizadas, além de consultar os conteúdos compartilhados pelos membros do grupo. Ao caderno pode ser
dado o nome da tarefa, por exemplo, “Morfologia Celular” feito isso basta compartilhar o caderno conforme os e-mails
dos participantes.

3.3. Ferramenta Trello

Trelo é um aplicativo ou sistema que foi concebido por Joel Spolsky e disponibilizado a comunidade em 2011 pela
empresa Fog Creek Software. Com a difusão dos smartphones, a forma como as pessoas trabalham vem passando
por profundas transformações. Segundo Pryor (2017), neste novo cenário de trabalho, cercado de tecnologias, as
reuniões presenciais começam a dar espaço para sistemas online inteligentes. Este software bastante simples e
intuitivo é apoiado no padrão do método Kanban. Essa ferramenta pode ser empregada para gestão de atividades
individuais ou em equipe.

De acordo com Cardoso (2016) Trello é o software de produtividade mais eficaz na atualidade. Empresas de pequeno
e grande porte tem utilizado essa ferramenta para organizar suas atividades, principalmente as tarefas em equipe,
pois esse sistema oferece um serviço com várias funcionalidades o qual pode ser empregado em uma variedade de
projetos ligados a vida profissional ou mesmo pessoal.

Os projetos no Trello são representados por um quadro, sendo que cada projeto tem seu próprio quadro que contém
listas. Cada lista é preenchida com cartões. A utilização mais elementar da ferramenta Trello é a gestão de atividades
por meio de um quadro com três listas: atividades para realizar, atividades sendo realizadas e atividades concluídas.

Um cartão no Trello representa uma atividade ou ação de um projeto especifico. Conforme a quantidade de trabalho
do usuário esse cartão deve ser movido, criando-se um lista de atividades com tarefas a fazer e, em seguida, movido
para atividades sendo feitas e por fim atividades concluídas.

Uma utilização bem interessante pode ser a gestão da vida acadêmica de um estudante do Ensino Médio. Para esta
finalidade, seria criado um quadro para cada ano, semestre ou bimestre conforme a disciplina. Em cada quatro seria
acrescentado uma lista para cada disciplina, bem como um quadro geral com observações úteis como os horários de
aulas, contatos importantes, documentos, entre outros elementos que não fazem parte direta das listas de
componentes curriculares.

Segundo Junior (2017), para cada lista anual ou semestral das disciplinas, cartões vinculados a determinada tarefa
são criados e munidos com etiquetas como em grupo, avaliação, pesquisa ou outra forma própria da atividade. A
definição e uso das datas de entrega nos cartões auxilia na sistematização da agenda de atividades.

No Brasil, em 2015, a equipe do Triello lançou um quadro gratuito direcionado a todo os estudantes interessado em
adequar seus estudos para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

De acordo com Ohannessian (2015), cada lista contém cartões direcionados a cada disciplina, temas
interdisciplinares, dicas estratégicas e um cartão com um atalho a um quadro apontado especificamente a uma das
áreas de interesse do ENEM.

4-METODOLOGIA
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A pesquisa configura-se, quanto à natureza, como pesquisa aplicada, tendo finalidade exploratória, pois pretende-se
ampliar a compreensão do problema investigado (GIL, 2002). Quanto aos procedimentos e técnicas empregadas,
caracteriza-se como pesquisa-ação. A pesquisa foi realiza em uma instituição da rede pública de ensino, em uma
turma, do Curso Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio.

Participaram do experimento 10 alunos com menor rendimento acadêmico. Para os participantes foram aplicados
questionários antes e após da utilização três ferramentas eletrônicas denominadas de Anki e Evernote Trello, ou seja,
os pré testes foram aplicados com apenas a aprendizagem dos alunos por meio da aula expositiva, e os pós teste com
o uso das ferramentas eletrônicas, tanto os questonários do Pré e do pós testes tinha um total de 10 questões.

5-RESULTADOS E DISCUSSÕES

Observando que na Tabela 3, tem-se as questões que os participantes erraram ou acertaram. Cita-se como exemplo a
questão 7 aplicada no pré-teste na qual 4 alunos acertaram e 6 erram. No entanto, no pós-teste percebe-se que a
questão 10 teve um aumento de acertos, pois 8 alunos acertaram a questão e 2 erraram.

Tabela 3 - Estatística do pré e pós-teste.

Pré-teste /
número de
alunos

Questão Alunos/
acertos

Alunos/
erros

Pós-teste /
número de
alunos

Questão Alunos/
acertos

Alunos/
erros

10 1 5 5 10 1 9 1
10 2 3 7 10 2 7 3
10 3 3 7 10 3 6 4
10 4 4 6 10 4 9 1
10 5 5 5 10 5 8 2
10 6 4 6 10 6 7 3
10 7 2 8 10 7 5 5
10 8 3 7 10 8 7 3
10 9 3 7 10 9 8 2
10 10 4 6 10 10 8 2

Percebe-se na Tabela 3, no pré-teste, que a maior quantidade de acertos refere-se a questão 1, na qual metade dos
alunos acertaram. Com relação aos erros, as questão com maior incidência de erros são a 2 e a 3.

Com base nos dados da Tabela 3, no pós-teste a maior incidência de acertos refere-se à questão 7, está foi a que
apresentou mais erros por alunos, 5 ao todo. A questão 7 trata de equações do primeiro grau, foi a que obteve mais
respostas erradas, tanto no pré quanto no pós-teste, isso aponta para deficiência na base de matemática dos
participantes.

6-Conclusão

Os softwares Trelo, Anki e Evernote contribuem positivamente no processo de aprendizagem dos fundamentos de
Matemática, algoritmos e Lógica de Programação, Conforme a análise das respostas, as ferramentas tiveram um
papel importante, segundo destacaram os grupos de participantes, por possibilitarem a execução de determinadas
tarefas automaticamente, como delimitação dos horários de estudo, verificação e acompanhamento das tarefas
vinculados a um determinado projeto escolar, revisão de um determinado conteúdo no tempo adequado antes do seu
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esquecimento, acompanhamento das tarefas realizadas em grupo e o desempenho individualizado de cada membro
da equipe. Portanto, infere-se que as ferramentas Trelo, Anki e Evernote tiveram um papel importante na melhora do
rendimento dos alunos em matemática recém ingressos nos cursos da área de informática objetos desta pesquisa.
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