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Introdução 

As Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (NTIC) podem beneficiar de maneira 

significativa as salas de aula. Dentre estas 

tecnologias, destaca-se a internet que cada vez 

mais ganha importância devido à possibilidade de 

acesso a diversas formas de informação e 

interação. Segundo Moran (1997), as principais 

vantagens incluem aumento da motivação, do 

interesse dos alunos pelas aulas, pela pesquisa, 

pelos projetos. Além disso, melhora a comunicação 

entre educadores e educandos.
1
 Ramal (1996) 

acrescenta que os conteúdos  que  chegam  pela  

Internet  se  tornam  mais interessantes e atraentes 

do que quando apresentados em livros ou 

apostilas.
2 

Uma das possibilidades proporcionada pela 

internet é a utilização de Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA). Esses ambientes já são 

amplamente utilizados na Educação a Distância, 

entretanto também trazem vantagens para a 

educação presencial como as atividades 

colaborativas, participação dos estudantes mais 

tímidos e utilização de mídias diversas no processo 

ensino-aprendizagem.  

Neste trabalho, foram analisados quatro AVA´s: 

Edmodo, MOODLE, Pral e Schoology
3
 e relatada a 

utilização do Schoology em uma turma de 29 

estudantes do 3º ano do ensino médio integrado a 

Petróleo e Gás do Instituto Federal Fluminense, 

Campus Cabo Frio durante um bimestre. 

Resultados e Discussão 

Estes AVA´s foram selecionados por tratarem-se 

de ferramentas gratuitas. Dos quatro, apenas o 

MOODLE precisa ser instalado em um servidor, o 

que pode ser um problema em escolas de menor 

porte. Entretanto, é o que possui o maior número de 

recursos. O EDMODO é um sistema simples de 

usar e com versão em português, no entanto não 

permite a criação de atividades colaborativas tão 

importantes dentro de uma visão sócio-construtivista 

de educação. A grande desvantagem do PRAL é 

seu limitado espaço para armazenamento de 

materiais na versão gratuita. Diante dessas 

limitações, decidiu-se utilizar o Schoology. Apesar 

de não ter versão em português, ele permite criar 

atividades colaborativas como fórum e ver 

estatísticas de participação. Além disso, é 

visualmente semelhante ao Facebook, o que atrai o 

público adolescente. Vieira e Luciano (2001) 

mostram que um ambiente considerado amigável e 

atrativo estimula a construção do conhecimento. 

Inicialmente, eles foram levados até o laboratório 

de informática para fazer o acesso inicial. A 

semelhança com o Facebook foi o primeiro aspecto 

que chamou a atenção deles. Logo nessa primeira 

aula, vários colocaram a foto no perfil. A 

participação no AVA não era obrigatória. Os alunos 

utilizaram o AVA para tirar dúvidas e responder às 

dúvidas postadas pelos colegas, sugerir sites 

interessantes de química, resolver um exercício 

proposto com correção automática pelo sistema e 

pegar o material de aula, tais como apresentações 

em PowerPoint e resoluções das listas de exercício. 

Nos finais das aulas, os alunos já perguntavam se o 

material estaria disponível lá. Normalmente, os 

alunos levavam pendrive para a cópia dos arquivos 

(o que dissemina vírus de computador) ou 

solicitavam que fosse enviado para o e-mail da 

turma. Ao longo do bimestre, ocorreram 1781 

visualizações de página.  

Conclusões 

A escolha do AVA deve levar em consideração os 

objetivos de sua utilização e o perfil da turma, já que 

cada um deles possui vantagens e desvantagens. 

Nesse trabalho, foi utilizado o Schoology como apoio 

às aulas de química. Foi observado que os alunos 

sentem-se motivados a utilizar essas tecnologias, 

que podem contribuir de maneira significativa para o 

processo ensino-aprendizagem. O AVA continua 

sendo utilizado com a turma. 
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