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1 O PRODUTO EDUCACIONAL: AVEA - TEACHERS THINKING TOGETHER 

 

O Produto Educacional desenvolvido para esta pesquisa constituiu-se em um ambiente 

virtual de ensino-aprendizagem (AVEA), nomeado pela pesquisadora como Teachers Thinking 

Together - “professores pensando juntos”, disponível no endereço: 

www.teachersthinkingtogether.com. Ele foi desenvolvido por meio do Wix.com, que é uma 

plataforma online de criação e edição de sites, que permite aos usuários criar versões em 

HTML5 e Mobile. 

O título deste produto surgiu justamente do desejo de transmitir uma ideia de trabalho 

coletivo, incentivando e valorizando a participação e os saberes dos professores envolvidos na 

proposta. Seguindo essa concepção, e aliando-a à ideia de formação continuada, o logotipo do 

AVEA foi desenvolvido em forma de espiral na tentativa de ilustrar o conceito de evolução e 

de movimento progressivo: duas características intrínsecas à formação docente.  

 

 

Figura 1 – Logotipo do AVEA. 

Fonte: Da autora. 
 

O produto desenvolvido – o AVEA –, contém sete páginas diferentes que podem ser 

acessadas por meio de um clique no título ou “aba”, na barra superior da página. Na barra 

inferior do AVEA estão registrados os logotipos das instituições parceiras nessa pesquisa: 

UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), PPGEN (Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza), AMOP (Associação dos 

Municípios do Oeste do Paraná) e UNIOESTE (Universidade Estadual do Oeste do Paraná). 

http://www.teachersthinkingtogether.com/


Esta última instituição foi mencionada neste Produto Educacional devido à sua relação de 

parceria com a AMOP nos cursos de formação continuada. 

A primeira página ou aba do ambiente virtual, foi nomeada “Início”, e trata-se da 

apresentação do Produto Educacional em si. Ela apresenta o logotipo do AVEA no centro e 

abaixo dois parágrafos explicando, brevemente, o objetivo do produto. No canto superior direito 

desta página inicial encontram-se os botões de se registrar e de fazer login no ambiente.  

 

 

Figura 2 – Primeira página do AVEA, denominada “Início”.  

Fonte: Da autora. 

 

A segunda aba do AVEA, intitulada “Proposta”, apresenta o projeto de pesquisa do 

Produto Educacional contendo a introdução, a contextualização, a problematização, a 

fundamentação teórica, os resultados esperados e as referências. Logo abaixo desse texto do 

projeto foi redigido o nome da pesquisadora e da orientadora dessa pesquisa.  

 



 

Figura 3 – Página do AVEA denominada “Proposta”.  

Fonte: Da autora. 

 

A terceira página do ambiente virtual, nomeada “Currículo AMOP”, tem o objetivo de 

apresentar a proposta curricular para a disciplina de LI no oeste do Paraná, que foi elaborada e 

desenvolvida nos encontros da AMOP em anos anteriores. O objetivo de acrescentar esse 

documento ao AVEA é facilitar o acesso dos professores ao material, uma vez que foi criado 

um botão que permite o download do arquivo na íntegra e em formato .doc.  

Além disso, as concepções de aprendizagem, os pressupostos teóricos e metodológicos 

que orientam o currículo também estão presentes nessa página, para de fato dar sustento ao 

trabalho a ser desenvolvido pelos participantes na pesquisa, reforçando a necessidade de levar 

em consideração tais fatores no momento da elaboração das atividades pedagógicas.  



 

Figura 4 – Página do AVEA denominada “Currículo AMOP”.  

Fonte: Da autora. 

 

A quarta e a quinta página do AVEA, intituladas “Educação Infantil” e “Anos Iniciais”, 

respectivamente, possuem a finalidade de apresentar as atividades pedagógicas compartilhadas 

pelos professores. Cada atividade apresenta: título, (que foi elaborado pela professora que a 

enviou); a (s) unidade (s) temática (s) do currículo que a atividade contempla; uma breve 

descrição de como proceder para realizar a atividade com as crianças; um botão para fazer 

download de uma atividade impressa, e um vídeo ou música relacionados com a atividade que 

está sendo proposta. Os itens música, vídeo e atividade impressa não são obrigatórios, por se 

tratar de recursos que não precisam necessariamente estar presentes em todas as aulas.  

Estas abas permitem que os docentes visualizem as ideias compartilhadas pelos seus 

pares, assistindo aos vídeos sugeridos, fazendo o download dos arquivos para serem impressos 

e lendo as dicas de como melhor conduzir as ações para realizar as atividades disponibilizadas. 

Ademais, próximo ao rodapé da página, há um espaço para comentários no qual os participantes 

da pesquisa podem questionar e/ou comentar a respeito do conteúdo exposto pelos seus colegas 

professores.  

  

 



 

Figura 5 – Página do AVEA denominada “Educação Infantil”. 

Fonte: Da autora. 

 

 

Figura 6 – Página do AVEA denominada “Anos Iniciais”. 

Fonte: Da autora. 

 

A sexta página do AVEA, nomeada “Para Você”, tem o objetivo de contribuir com a 

formação linguística dos professores e aprofundar conhecimentos metodológicos condizentes 



com a faixa etária das crianças da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Partindo do princípio de que o estudo e o contato constante com a língua favorecem a 

manutenção das habilidades já conquistadas pelos professores, e contribui na aprendizagem 

daquelas que ainda não estão dominadas, esta aba foi criada para oportunizar um espaço e um 

meio para o docente se dedicar à sua formação profissional.  

 

 

 

Figura 7 – Página do AVEA denominada “Para Você”.  

Fonte: Da autora. 

 

A última aba do Produto Educacional, intitulada “Compartilhe”, é o canal pelo qual os 

docentes podem enviar suas atividades pedagógicas para serem compartilhadas no AVEA. Essa 

página apresenta os campos essenciais a serem preenchidos para facilitar o entendimento da 

proposta que está sendo feita, como: nome do professor, e-mail do professor, nome da atividade, 

público-alvo, unidade temática, descrição da atividade, endereço do vídeo e da música no 

Youtube, atividade para imprimir, nome da escola e nome do município.  

Depois de preenchidos todos esses dados com relação à atividade, o docente clica no 

botão “enviar”, e a sua proposta é diretamente encaminhada ao e-mail da pesquisadora, que 

realiza a postagem no AVEA, o mais rápido possível. Foi consensual a decisão dos participantes 

da pesquisa que esse procedimento fosse realizado dessa forma: apenas uma pessoa realizando 

a postagem dos materiais no ambiente virtual para manter o padrão do aspecto visual do mesmo. 



O envio das músicas e dos vídeos só é possível por meio do link do Youtube, ou seja, 

não é possível fazer o upload de uma música no ambiente virtual, devido às limitações do 

provedor do AVEA. Em contrapartida, no item “atividade para imprimir”, pode ser carregada 

uma atividade que está salva no computador do docente, em formato .doc, .pdf e, até mesmo, 

uma apresentação de slides.  

 

 

Figura 8 – Página do AVEA denominada “Compartilhe”. 

Fonte: Da autora. 

 

Além das sete abas presentes no AVEA, na última página, nomeada “Compartilhe”, a 

pesquisadora adicionou um botão de acesso a um fórum de discussões e interação do grupo, 

visto que essa ferramenta de comunicação assíncrona é amplamente utilizada em cursos na 

modalidade a distância com o objetivo de propiciar um ambiente para debate de assuntos 

pertinentes à atividade docente. 

O fórum em um AVEA constitui-se como uma ferramenta diferenciada de interação, 

pois pelo fato da comunicação não ser simultânea, o fórum exige dos seus integrantes a 

disposição de se preparar para se posicionar frente aos debates, e se relacionar com pessoas com 

opiniões divergentes. No decorrer desta pesquisa, foi a pesquisadora quem assumiu a condução 

do processo interativo nessa ferramenta, motivando as discussões entre os docentes, propondo 

tópicos a serem discutidos e realizando comentários nas respostas e/ou interações dos 

professores.  



 

 

Figura 9 – Imagem da ferramenta de comunicação assíncrona utilizada (Fórum). 

Fonte: Da autora. 

 

 

Para ter acesso à todas essas abas, ou seja, ao conteúdo do AVEA, foi implantado um 

sistema simples de registro de usuários do ambiente, pois o grupo de docentes que estava 

frequentando os encontros presenciais da AMOP considerou importante restringir o acesso 

apenas aos professores vinculados à pesquisa, pelo menos nesta fase inicial.  Assim, no primeiro 

acesso de cada professor ao ambiente, o AVEA solicita um simples cadastro (apenas endereço 

de e-mail e uma senha), e após o preenchimento dessa solicitação, o próprio sistema da 

plataforma encaminha uma notificação à pesquisadora para que seja liberado o acesso de um 

novo participante. 

Na sequência, algumas das atividades compartilhadas pelas participantes da pesquisa 

serão apresentadas. Salienta-se que serão expostas apenas quatro atividades neste escrito, e as 

demais estão disponíveis na íntegra no AVEA Teachers Thinking Together: 

www.teachersthinkingtogether.com.  

 

 

 

 

http://www.teachersthinkingtogether.com/


1.1 Atividades compartilhadas no AVEA Teachers Thinking Together, na seção 

“Educação Infantil”.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Atividades compartilhadas no AVEA Teachers Thinking Together, na seção “Anos 

Iniciais”.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


