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Descrição e objetivo:  O desenvolvimento de cursos na modalidade à distância ou semi

presenciais com utilização de plataformas moodle tem se tornado usual no cenário atual.

A  plataforma  e-proinfo  desenvolvida  e  mantida  pelo  Ministério  de  Educação  é  uma

ferramentas que constitui,  um Ambiente Colaborativo de Aprendizagem que permite  a

concepção, administração e desenvolvimento de diversos tipos de ações, como cursos a

distância, complemento a cursos presenciais, projetos de pesquisa, projetos colaborativos

e diversas outras formas de apoio a distância e ao processo ensino aprendizagem. A

proposta  metodológica  dos  cursos  semi  presenciais  com  utilização  da  plataforma  e-

proinfo realizados pelo Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal de Erechim- NTM,

tem por objetivo propor aos professores cursistas alternativas para a inserção e uso das

tecnologias  no  ambiente  escolar,  buscando  contribuir  na  qualificação  do  processo  de

Ensino Aprendizagem,  experienciando seu uso e aplicabilidade através da plataforma

eproinfo e de aulas presenciais. Desta forma, a formação continuada de professores é

realizada de acordo com os módulos sugeridos pelo MEC para o PROINFO através de

aulas presenciais no Laboratório de Informática do NTM e com atividades a distância, “on-

line” a serem realizadas no Ambiente Colaborativo de Aprendizagem, e-Proinfo, utilizando

todos os recursos disponíveis na plataforma, material bibliográfico e de mídia pesquisado

e produzido  pelas  professoras  formadoras  para  cada  módulo.  Enfrenta-se,  na  prática

diária  obstáculos  referentes  a  plataforma  e-proinfo,  como  oscilação  constante  e

manutenções longas e sem aviso prévio e alusivo aos professores cursistas no que se

refere ao acesso e desenvolvimento das atividades à distância especialmente pela não

apropriação do uso das tecnologias por  parte  dos mesmos.  Sabendo que as escolas

municipais de Erechim estão muito bem estruturadas possibilitando a aplicação do que é

tratado nos Módulos do Proinfo,  percebe-se ainda que os professores possuem certa

resistência ao colocar em prática com os estudantes seus aprendizados, muitas vezes

aplicando-os mais na sua vida pessoal e/ou na preparação de suas aulas, sem envolver

os estudantes efetivamente no uso das tecnologias.
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