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RESUMO:  

Focamos este estudo no campo das tecnologias, como apoio de material didático no ensino 
básico, especialmente em escolas públicas, acreditamos ser importante para compreender a 
implementação das tecnologias no ensino inicial e as ocorrências e também a inc
digital. Teoricamente fundamentaremos esta pesquisa expondo conceitos relacionados ás 
novas tecnologias e a contextualização na educação, posteriormente apresentaremos a 
educação e as inovações que estão acontecendo por conta da introdução destas 
tecnologias nas escolas, em nosso caso no ensino básico. Buscaremos responder à 
seguinte questão: há utilização de software educacional no ensino básico, como se usa as 
TDIC nas escolas da Educação Básica e quais são estes softwares e em que disciplinas são 
mais utilizadas? Objetivos específicos 
ensino-aprendizagem de TDIC na educação básica nos anos iniciais de duas escolas do 
município de Santo André, região metropolitana de São Paulo e também identificar a 
presença dos Softwares Educacional nos anos iniciais da Educação básica. Pesquisa 
empírica, qualitativa e quantitativa, baseado em estudo de caso com analises de dados, 
apontados a partir da averiguação de 02 escolas básicas do Município de Santo André. O 
percurso metodológico da pesquisa compreendeu um levantamento preliminar sobre o total 
de softwares utilizado nestas duas escolas do município, por meio do qual se chegou aos 
números que serão analisados e apresentados. Parcialmente temos como considerações 
finais, em razão de ter averiguado a base teórica, verificamos que as Tecnologias da 
informação e Comunicação, em nosso caso, os softwares educacionais, da nova forma de 
apoio didático aos professores na
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Focamos este estudo no campo das tecnologias, como apoio de material didático no ensino 
básico, especialmente em escolas públicas, acreditamos ser importante para compreender a 
implementação das tecnologias no ensino inicial e as ocorrências e também a inc
digital. Teoricamente fundamentaremos esta pesquisa expondo conceitos relacionados ás 
novas tecnologias e a contextualização na educação, posteriormente apresentaremos a 
educação e as inovações que estão acontecendo por conta da introdução destas 

nologias nas escolas, em nosso caso no ensino básico. Buscaremos responder à 
seguinte questão: há utilização de software educacional no ensino básico, como se usa as 
TDIC nas escolas da Educação Básica e quais são estes softwares e em que disciplinas são 

ais utilizadas? Objetivos específicos - Identificar conteúdos curriculares voltados ao 
aprendizagem de TDIC na educação básica nos anos iniciais de duas escolas do 

município de Santo André, região metropolitana de São Paulo e também identificar a 
esença dos Softwares Educacional nos anos iniciais da Educação básica. Pesquisa 

empírica, qualitativa e quantitativa, baseado em estudo de caso com analises de dados, 
apontados a partir da averiguação de 02 escolas básicas do Município de Santo André. O 

rcurso metodológico da pesquisa compreendeu um levantamento preliminar sobre o total 
de softwares utilizado nestas duas escolas do município, por meio do qual se chegou aos 
números que serão analisados e apresentados. Parcialmente temos como considerações 
finais, em razão de ter averiguado a base teórica, verificamos que as Tecnologias da 
informação e Comunicação, em nosso caso, os softwares educacionais, da nova forma de 
apoio didático aos professores na forma de ensinar e aprender, por ser considerado um 
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recurso-didático pedagógico, averiguar se esta sendo utilizado nas escolas e como esta 
sendo esta apropriação, a adoção destes recursos faz necessários politicas públicas de 
implementação e avaliação, existem politicas publicas para melhorar o sistema educ
mas o governo esbarra em atender esta demanda, tanto de pessoal, ações para executar 
programas de melhorias educacionais, além de falta de recursos materiais.
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