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O ser humano se encontra imerso em uma sociedade repleta de inúmeras e 
profundas transformações, principalmente no campo científico e tecnológico, que 
refletem  intrinsecamente  na  forma  como  se  comunica,  vive  e  aprende.  O 
crescente aumento na utilização das novas ferramentas tecnológicas na vida social 
tem exigido dos cidadãos a aprendizagem de comportamentos e raciocínios 
específicos. Nesse contexto, a educação integral representa a opção oportuna por 
um projeto educativo integrado com as novas tecnologias, uma oportunidade que 
vai além dos conteúdos compartimentados do currículo tradicional, pois compreende 
a vida como um grande percurso de aprendizagem e reconhece a própria como uma 
grande permanente e fluída escola. Por esta razão os profissionais da educação 
tem se preocupado em buscar inovadores caminhos que rompam com o 
tradicional sistema de ensino e modo de vida fragmentada que se perpetua na 

atualidade. Diante disso, a presente pesquisa busca refletir sobre como implementar 
estratégias pedagógicas que além de considerar as múltiplas  dimensões do 
indivíduo,  integre  as  novas  linguagens por meio das tecnologias de informação 
e comunicação. O estudo segue a linha bibliográfica, visto o levantamento de 
referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos e páginas de websites; a fim de sistematizar uma análise 
que reflita e interprete os dados coletados, de modo a identificar e apontar as 
vantagens do uso das ferramentas tecnológicas e registrar os gêneros digitais como 
possíveis integrantes de uma ação pedagógica na visão da educação integral. Com 
os resultados obtidos é possível afirmar que o requerimento básico para promover 
essa articulação é o próprio professor em sua capacidade de orquestrar recursos, 
qualquer que seja sua natureza, em função de sua visão pedagógica e de um 
desenho didático apropriado a atender ao aluno do século XXI. 

 

Palavras-chave: Educação Integral, Tecnologias, Estratégias pedagógicas. 

mailto:samara_kisia@hotmail.com
mailto:claudijanemedeiros@hotmail.com
mailto:nazibr@uol.com.br

