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Link: bit.ly/2JPrbsM
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O virtual se insere
no mundo realLink: bit.ly/2oqEjio
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Mas por que  
realidade aumentada?

(…) os sistemas de RA, no geral, ajudam 
os estudantes a desenvolver habilidades 
e conhecimentos de maneira mais 
efetiva do que em relação a outros 
tipos de tecnologias de ensino (…)

- H.K. Wu (2013)

“

” 
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Outros
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Abreu et al 2011

Vinculo entre formal e informal

Testaram uma 
aplicação para 

ensino de português
em uma escola em 

São Paulo
Apenas com alunos

Alunos ficaram tão 
motivados que 
convidaram os 

professores a também 
experimentarem
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Exemplos



Paradox - Ensino de química
Link: bit.ly/2mQmGs7



ARKids.cards - Eletrônica
Link: bit.ly/2mNq2Mj



Realidade aumentada no Senai
Link: bit.ly/2LUUnlR



2019

O outro 
lado da 
moeda



Mas se realidade aumentada 
é tão boa, por quê ela não 
está difundida em todas as 

escolas?
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Necessita  de equipe multidisciplinar

Pedagogia Desenvolvimento Designer 
instrucional

Desenvolver
e/ou

adquirir



Desafios

Falta de 
laboratórios 
preparados 

Necessita de 
colaboração entre 
areas diferentes



Falta de laboratórios preparados 

Pouco incentivo nas 
escolas para compra de 
hardwares e softwares 



Falta de laboratórios preparados 

Martins 2012

Muitos laboratórios limitam os 
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às pesquisas bibliográficas
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MAS…..



A educação 4.0 já 
chegou !!!



As pesquisas aqui 
contidas não são 

tão novas



A Realidade 
Aumentada está 
mais perto que 

nunca



Minha opinião?



Vale a pena  
investir

Minha opinião?



Vale a pena  
investir

Minha opinião?

Investir em projetos existentes nas Universidades



Vale a pena  
investir

Minha opinião?

Buscar parcerias dentro dos setores público e privado
Investir em projetos existentes nas Universidades



Vale a pena  
investir

Minha opinião?

Convencer e auxiliar escolas a utilizarem realidade aumentada
Buscar parcerias dentro dos setores público e privado

Investir em projetos existentes nas Universidades



Vale a pena  
investir

Minha opinião?

Convencer e auxiliar escolas a utilizarem realidade aumentada
Buscar parcerias dentro dos setores público e privado

Investir em projetos existentes nas Universidades

Algo mais?
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Fiquem a vontade para 

falar comigo!

Renata Faria 
Gomes

Tudo pela educação!


