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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar os benefícios do uso das NTCIs dentro da sala
de aula, como pode ser feita essa inclusão de forma real e proveitosa e os meios para o
uso dessas ferramentas tão importantes nos dias atuais. Em um mundo tão tecnológico,
integrar novas tecnologias à sala de aula ainda é um grande desafio para os
educadores, em muitos casos, devido à falta de formação em relação ao uso destas.
Cabe ao professor a escolha adequada da metodologia para aplicar essas ferramentas
dentro da sala de aula, sempre levando em consideração o meio em que seu aluno
vive, para não fugir da sua realidade, e o que deveria ser um ganho para o processo de
ensino-aprendizagem se torne algo que não tenha valor. O uso dessas ferramentas em
sala de aula tem um grande potencial, um deles é aproximar alunos e professores, ser
útil também na exploração dos conteúdos de forma mais interativa, refletindo que
devem ser usadas de forma adequada para que não se tornem apenas um
entretenimento dentro de sala, a partir daí, o aluno passa de mero espectador para um
individuo ativo e participativo. Cada escola tem seu jeito de ser e educar, mas todas
elas não podem ignorar o uso das novas tecnologias, pois elas melhoram muito a
qualidade da educação oferecida.
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