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Introdução:

Parte de um Projeto de Pesquisa maior intitulado: “Avaliação dos cursos de formação
continuada à distância de professores para a Educação Básica no Brasil: O caso da
Região Metropolitana de Porto Alegre – RS”. Neste trabalho enfocamos, em especial,
a formação continuada de professores do município de Esteio.

Objetivos:

 Analisar práticas de formação continuada de professores em Informática na
Educação da rede municipal de educação de Esteio;

 Problematizar as contribuições dessas formações no fazer didático pedagógico dos
educadores da rede.

Metodologia:

 Utilizamos a pesquisa documental e bibliográfica para fundamentar teórica e
metodologicamente a presente pesquisa;

 E na pesquisa de campo fizemos uso de questionários semi-abertos e entrevistas
semi-estruturadas;

 Foco da pesquisa: as coordenadoras dos laboratórios de informática da rede.

Resultados preliminares:

 A análise dos questionários e entrevistas nos permite aferir que os professores
enfatizam a necessidade da formação continuada na área, para trocar experiências,
dominar novos recursos e aprimorar sua formação didático pedagógica;

 Percebemos igualmente que as educadoras entrevistadas encontram na formação
continuada elementos capazes de oferecer entendimento e segurança para trabalhar
com as novas tecnologias em sala de aula, predispondo–as ao novo, algo necessário

a prática profissional na sociedade da informação e da comunicação.
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