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RESUMO 

Subitamente, o distanciamento social passou a ser regra, abalando um sistema educacional 
tradicional. A pandemia do COVID
informação e comunicação (TICs), quase inexistente nas salas de aulas até então.
instituições foram forçadas a inserir um ensino remoto de emergência (ERE) com 
características muito distantes do uso correto e de qualidade das TICs. Em geral, a 
tecnologia foi adicionada ao ensino de maneira instrumental, sendo reduzida a um ensino 
transmissivo e tradicional, apenas como uma substituição do quadro e livros didáticos 
usados no ensino presencial, tornando
realidade, o uso das TICs não promove o ensino contextualizado ao cotidiano do estud
tão pouco torna-o protagonista no seu processo de aprendizagem. Dessa forma, torna
necessário discutir o uso das TICs de forma dinâmica no ERE. Para tal, foi realizado um 
levantamento bibliográfico em bases científicas como ISI 
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Subitamente, o distanciamento social passou a ser regra, abalando um sistema educacional 
tradicional. A pandemia do COVID-19 levantou para debate o uso das tecnologias de 
informação e comunicação (TICs), quase inexistente nas salas de aulas até então.
instituições foram forçadas a inserir um ensino remoto de emergência (ERE) com 
características muito distantes do uso correto e de qualidade das TICs. Em geral, a 
tecnologia foi adicionada ao ensino de maneira instrumental, sendo reduzida a um ensino 

missivo e tradicional, apenas como uma substituição do quadro e livros didáticos 
usados no ensino presencial, tornando-se desinteressante para o estudante.
realidade, o uso das TICs não promove o ensino contextualizado ao cotidiano do estud

o protagonista no seu processo de aprendizagem. Dessa forma, torna
necessário discutir o uso das TICs de forma dinâmica no ERE. Para tal, foi realizado um 
levantamento bibliográfico em bases científicas como ISI – web of Science
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Subitamente, o distanciamento social passou a ser regra, abalando um sistema educacional 
19 levantou para debate o uso das tecnologias de 

informação e comunicação (TICs), quase inexistente nas salas de aulas até então.1 As 
instituições foram forçadas a inserir um ensino remoto de emergência (ERE) com 
características muito distantes do uso correto e de qualidade das TICs. Em geral, a 
tecnologia foi adicionada ao ensino de maneira instrumental, sendo reduzida a um ensino 

missivo e tradicional, apenas como uma substituição do quadro e livros didáticos 
se desinteressante para o estudante.1,2 Diante dessa 

realidade, o uso das TICs não promove o ensino contextualizado ao cotidiano do estudante, 
o protagonista no seu processo de aprendizagem. Dessa forma, torna-se 

necessário discutir o uso das TICs de forma dinâmica no ERE. Para tal, foi realizado um 
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Anais do 1º Congresso 

 

da Capes, por meio das seguintes palavras
educação digital, TICs e as expressões equivalentes a estas palavras
inglesa. Ao todo, foram coletados 57 artigos para a elaboração desta 
critério de escolha deu-se principalmente pelos trabalhos mais recentes, voltados para a 
problemática deste trabalho. Neste resumo, deu
de Química, todavia, podem ser aplicáveis em outras 
podem auxiliar nas aulas práticas também foram apresentados, visto que os docentes 
encontraram maior dificuldades nas disciplinas experimentais. Na literatura, é relatado uma 
grande variedade de ferramentas como auxiliadora
ensino de Química, dentre elas estão: 
smartphone, podcast, software
games e laboratórios remotos. Essas ferrament
no ensino superior são valiosas para despertar o interesse dos estudantes e potencializar a 
aprendizagem.3 O podcast pode ser utilizado como um material introdutório ou também 
como uma atividade, onde os estudantes
didáticos são interessantes por tornar a aprendizagem prazerosa e divertida, além de ser 
uma forma de avaliar o estudante. Nos 
encontram-se vários jogos educaci
próprio jogo. Nas redes sociais, como 
divulgam conteúdos relevantes sobre química, assim como canais no 
podem ser usados para demonstr
totalmente inseridas no dia-a-
A utilização de laboratórios remotos também é uma opção: como exemplo tem
“http://phet.colorado.edu” e “http://www.golabz.eu”. Assim, diversos recursos de fácil acesso 
estão disponíveis para instigar e tornar significante as aulas remotas. É extremamente 
importante que esse momento sirva como abertura para o ensino ser vis
diferente e se reestruture nos parâmetros desejáveis, levando a uma transformação do 
ensino tradicional para um ensino significativo, onde o estudante seja o protagonista do seu 
próprio aprendizado.  

 

Palavras-chave: ensino remoto; aulas experi
educação superior. 
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educação digital, TICs e as expressões equivalentes a estas palavras
inglesa. Ao todo, foram coletados 57 artigos para a elaboração desta revisão bibliográfica. O 

se principalmente pelos trabalhos mais recentes, voltados para a 
problemática deste trabalho. Neste resumo, deu-se ênfase na utilização das TICs no ensino 
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grande variedade de ferramentas como auxiliadoras no processo de aprendizagem no 
ensino de Química, dentre elas estão: blogs, redes sociais, aplicativos educacionais para 

software de simulação, ferramentas de modelização, vídeos, filmes, 
e laboratórios remotos. Essas ferramentas tanto no âmbito do ensino médio quanto 

no ensino superior são valiosas para despertar o interesse dos estudantes e potencializar a 
pode ser utilizado como um material introdutório ou também 

como uma atividade, onde os estudantes tenham que produzir um podcast
didáticos são interessantes por tornar a aprendizagem prazerosa e divertida, além de ser 
uma forma de avaliar o estudante. Nos sites “http://educaplay.com” e “http://geniol.com.br” 

se vários jogos educacionais. No “http://kahoot.com” é possível elaborar o 
próprio jogo. Nas redes sociais, como instagram e facebook, existem diversos perfis que 
divulgam conteúdos relevantes sobre química, assim como canais no youtube
podem ser usados para demonstração de experimentos. Essas ferramentas estão 

-dia dos estudantes e sua utilização faz parte de seu contexto. 
A utilização de laboratórios remotos também é uma opção: como exemplo tem
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