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RESUMO 

PECHARKI, Micheli. A utilização do software educacional HotPotatoes para a 
construção de objetos de aprendizagem que integram as descobertas das 
mulheres na ciência e tecnologia. 2019. Monografia (Especialização em Inovação 
e Tecnologias na Educação) Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 
2019. 

O uso de softwares educacionais constitui uma importante estratégia para que o 
professor possa desenvolver uma aula mais interativa com os alunos, o que contribui 
para que os processos de ensino e aprendizagem possam ser significativos. No que 
tange o ensino de Ciências, um problema citado pela literatura e que existe em 
muitos materiais didáticos, é a invisibilidade das mulheres cientistas.Além disso, 
grande parte dos alunos consideram a profissão de cientista como masculina. Desta 
forma, faz-se necessário que o professor promova atividades mais significativas para 
tratardeste assunto em sala de aula e, assim, contribuir para o rompimento deste 
estereótipo. No entanto, muitos professores não têm a familiaridade necessária para 
trabalhar com as tecnologias em sala de aula. A proposta deste trabalho é 
apresentar objetos de aprendizagem construídos com o software educacional de 
autoria Hot Potatoes. Foram criados três objetos de aprendizagem em consonância 
com conteúdos da base Nacional Comum Curricular, sendo que cada um deles 
abordou descobertas de cientistas de diferentes áreas do conhecimento. Conclui-se 
que o software favorece a atuação do aluno como sujeito da aprendizagem e, por 
ser de fácil utilização, possibilita a inserção da tecnologia no ambiente escolar.  

Palavras-chave: Objetos de aprendizagem. Softwares educacionais. Mulheres na 
Ciência.  
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1INTRODUÇÃO 

 

A utilização de recursos educacionais pode permitir uma aprendizagem mais 

dinâmica, interativa e significativa na escola. As novas gerações que estão hoje nas 

salas de aula fazem uso intensivo das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC) no dia a dia. Desta forma, é importante que a escola integre 

destas no processo de ensino e aprendizagem.   

Para inserir artefatos tecnológicos no ambiente escolar, o professor pode 

fazer uso dos softwares educacionais, por meio da criação de objetos de 

aprendizagem (OA).  Segundo Wiley (2000), um OA é qualquer recurso digital que 

pode ser usado e reutilizado para apoiar a aprendizagem.   

Por permitir uma aprendizagem mais significativa e dinâmica, o software 

educacional é uma ferramenta interessante para o ensino de assuntos importantes 

que, muitas vezes, não são lembrados pelos alunos ou não tratados com a devida 

importância pelos professores ou livros didáticos.  

Considerando a falta de informações sobre as mulheres nas Ciências e 

Tecnologias em muitos livros didáticos e a visão que os alunos têm do que é ser 

cientista (uma figura predominantemente masculina) faz-se necessário trabalhar 

este assunto de forma mais ativa. No entanto, muitos professores não têm 

familiaridade com as Tecnologias da Informação e da Comunicação e, por isso, não 

fazem uso das tecnologias em sala de aula.  Desta forma, o presente trabalho teve 

como objetivo o desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem que abordam as 

descobertas de importantes pesquisadoras, por meio do software Hot Potatoes.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO   

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) relacionam-se à 

capacidade de representar e transmitir informação. Essas tecnologias provocaram 

profundas mudanças na educação, causando novas formas de mediações entre a 

abordagem do professor, o conteúdo e compreensão do aluno (KENSKI, 2007).  

Segundo Coll e Monereo(2010) as TIC são especialmente importantes porque 

afetam praticamente todos os âmbitos de atividade das pessoas. As TIC utilizam a 

linguagem oral, escrita, imagens, entre outros signos para representar uma 

determinada informação e transmiti-la. Com as TIC, o processo de aprendizagem 

pode se tornar mais dinâmico. Para Oliveiraet al. (2015): 

 

As TIC possibilitam a adequação do contexto e as situações do processo de 
aprendizagem às diversidades em sala de aula. As tecnologias fornecem 
recursos didáticos adequados às diferenças e necessidades de cada aluno. 
As possibilidades constatadas no uso das TIC são variadas, oportunizando 
que o professor apresente de forma diferenciada as informações. Por meio 
das TIC, disponibilizamos da informação no momento em que precisamos, 
de acordo com nosso interesse. (OLIVEIRA, et al. p. 78).  

 

O autor destaca que, as TIC quando são utilizadas, melhoraram o processo 

de ensino, uma vez que criam ambientes virtuais de aprendizagem, colaborando 

com o aluno na assimilação dos conteúdos. Desta forma, os recursos tecnológicos 

digitais podem atrair a atenção dos alunos, desenvolvendo as habilidades 

necessárias para captar a informação.  

São várias as ferramentas disponíveis para que o professor possa inserir as 

TICs na sala de aula e, com elas, criar espaços de aprendizagem. Uma destas 

ferramentas são os softwares educacionais, também denominados softwares 

educativos.  

Os softwares educacionais são desenvolvidos para serem utilizados como 

recursos que contribuem com os processos de ensino e aprendizagem e buscam 

proporcionar aos alunos uma maior interatividade com o conteúdo proposto, 
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tornando a aprendizagem mais significativa. Uma das grandes vantagens do uso 

deste tipo de ferramenta é o apelo visual, pois as imagens e as cores se contrapõem 

às aulas tradicionais, além de manter o aluno atento estimulando-o a construir o 

conhecimento. A utilização dos softwares educativos deve estar inserida em uma 

metodologia que oriente o processo por meio da interação e da motivação, 

facilitando a aprendizagem (ALMEIDA& ALMEIDA, 2015). 

Desta forma, por meio dos softwares educacionais, as TIC podem apoiar a 

aprendizagem bem como contribuir para o desenvolvimento de capacidade 

específicas. Conforme destaca Braga e Menezes (2015): 

 

O uso de recursos tecnológicos na educação, mais especificamente da 
Internet, tem provocado grandes mudanças nas maneiras de se pensar o 
ensino e a aprendizagem. Trata-se não apenas de enxergar a internet como 
uma fonte de recursos e materiais úteis à educação, mas de ressignificar o 
processo educacional como um todo, uma vez que a comunicação, a 
pesquisa e a aprendizagem assumem dimensões diferenciadas, diante da 
velocidade com que muitas informações chegam aos alunos. Uma grande e 
crescente quantidade de materiais educacionais é disponibilizada na 
Internet, no formato de softwares, jogos, simulações, imagens, vídeos, 
dentre outros. Há profissionais da Ciência da Computação e outras áreas 
ligadas à informática e à educação tecnológica envolvidos com a produção 
e disponibilização desses materiais. Por outro lado, há professores, 
pesquisadores e alunos que os buscam e os utilizam para o ensino e a 
aprendizagem.(BRAGA & MENEZES, 2015, p. 11).  

 

No entanto, a grande disponibilização de conteúdos pode constituir uma 

barreira, na medida em que, em um universo de informações, a seleção do material 

torna-se um processo dificultoso. 

Quando os materiais são desenvolvidos em grandes blocos, a utilização é 

limitada, por não atender às necessidades específicas. Com o intuito de superar 

essas barreiras, surgiu o conceito de Objetos de Aprendizagem (OA):  
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Baseados no paradigma da programação orientada a objetos da Ciência da 
Computação, os objetos de aprendizagem podem ser vistos como 
componentes ou unidades, catalogados e disponibilizados em repositórios 
na Internet. Assim, podem ser utilizados em diversos contextos de 
aprendizagem, de acordo com o projeto instrucional. Quando bem 
utilizados, os OAs (Objetos de Aprendizagem) podem ser grandes aliados 
do processo educativo. É necessário, para isso, que o professor tenha 
clareza dos objetivos que deseja alcançar e, em seguida, pesquise, 
selecione e defina boas estratégias de utilização dos OAs em suas aulas, 
de forma a atender aos seus objetivos. Os OAs ainda podem ser 
considerados uma tecnologia relativamente recente, não existindo ainda um 
consenso universalmente aceito sobre sua definição. Apesar disso, há certo 
acordo na literatura sobre a ideia de que a reutilização seja considerada 
fundamental para compreender o significado de um OA.(BRAGA & 
MENEZES, 2015, p. 12) 

 

Segundo Miranda (2004), a ideia de objetos de aprendizagem é um conceito 

relacionado à tecnologia educacional. Os objetos de aprendizagem são definidos 

como pequenos recursos que podem ser usados e reusados durante aprendizagem 

sustentada pela tecnologia.  Para Wiley (2000 p. 07) “Um objeto de aprendizagem é 

qualquer recurso digital que possa ser utilizado para o suporte ao ensino”. Segundo 

o autor, os OA são entendidos como recursos digitais distribuídos por meio da 

internet, o que significa que, qualquer número de pessoas pode usá-lo, reusá-lo e 

acessá-lo ao mesmo tempo. Para o autor, um objeto de aprendizagem inclui tudo o 

que pode ser entregue por meio da rede, independentemente do tamanho. Sobre 

isso, o autor discorre que exemplos de recursos digitais reutilizáveis menores 

incluem imagens ou fotos, vídeo ao vivo ou pré-gravado ou fragmentos de áudio e 

animações e aplicativos menores fornecidos pela Web. Exemplos de recursos 

digitais reutilizáveis maiores incluem páginas da Web inteiras que combinam 

texto,imagens e outras mídias ou aplicativos para fornecer experiências completas.  

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DOS OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

 

Os objetos de aprendizagem apresentam determinadas características que 

visam solucionar os problemas em relação à distribuição da informação. Segundo 

Longmire (2000) existem vários argumentos para projetar e desenvolver material a 

ser reutilizado como objetos de aprendizagem: flexibilidade, facilidade para 

atualização, customização, interoperabilidade, facilitação da aprendizagem baseada 

em competências e aumento do valor de um conhecimento.  O quadro 1 a seguir 

apresenta o significado de cada uma das características citadas pelo autor.  
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Quadro 1 – Características dos objetos de aprendizagem. 

Características  Descrição 

1. Flexibilidade  
Se o material for projetado para ser usado em vários contextos, ele 
poderá ser reutilizado com muito mais facilidade do que o material que 
precisa ser reescrito para cada novo contexto.  

2. Facilidade para 
atualização 

As tags
1
 de metadados facilitam a rápida atualização, pesquisa e 

gerenciamento de conteúdo. É possível filtrar e selecionar apenas o 
conteúdo relevante para uma determinada finalidade.   

3. Customização  
O objeto de aprendizagem facilita a personalização do conteúdo. Os 
OA são flexíveis; a modularidade maximiza o potencial de 
personalização, permitindo a customização desejada.   

4. Interoperabilidade  

A abordagem de OA permite que sejam definidas as especificações 
relativas ao design, desenvolvimento e apresentação de objetos de 
aprendizagem com base nas necessidades organizacionais, mantendo 
a interoperabilidade com outros sistemas e contextos de aprendizagem. 

5. Facilitação da 
aprendizagem baseada 
em competências  

A aprendizagem baseada em competências concentra-se na interseção 
de habilidades, conhecimentos e atitudes dentro da rubrica de modelos 
de competência central, em vez do modelo de curso. Embora essa 
abordagem tenha despertado grande interesse entre empregadores e 
educadores, o desafio reside na falta de conteúdo apropriado que seja 
suficientemente modular para ser verdadeiramente adaptativo. A 
marcação de objetos de aprendizado permite uma abordagem 
adaptativa baseada em competência, combinando metadados de objeto 
com lacunas de competência individual. 

6. Aumento do valor de um 
conhecimento 

O valor do conteúdo é aumentado toda vez que é reutilizado. Do ponto 
de vista de negócios, isso se reflete nos custos economizados evitando 
novos tempos de design e desenvolvimento e também na possibilidade 
de vender objetos de conteúdo ou fornecê-los a parceiros em mais de 
um contexto. 

Fonte: Longmire (2000). Adaptado.  

Segundo Sabbatini (2012) o que difere os OA dos demais recursos 

tecnológicos é o fato de que eles possuem como características a reutilização 

(possibilidade de uso em diferentes contextos educativos, o que proporciona 

eficiência econômica em sua preparação e desenvolvimento); a portabilidade 

(disponibilidade de utilização através de diferentes plataformas técnicas), a 

modularidade (objeto possa conter ou estar contido em outros objetos,com a 

perspectiva de combiná-los); autossuficiência (não depende de outros objetos para 

fazer sentido) e por serem descritos por informações sobre seus dados, 

denominados metadados, como por exemplo, autor, palavra-chave, criador/autor, 

idioma e objetivos educacionais. Para Santanchè (2007), os metadados estão 

                                                           
1
Tags são estruturas de linguagem de marcação contendo instruções. 



12 
 
 

diretamente relacionados à reusabilidade dos objetos uma vez que um dos fatores 

chave quedificultam o reuso dos objetos é a dificuldade em encontrá-los. 

Para a elaboração dos objetos de aprendizagem, serão levadas em 

consideração as características pedagógicas e técnicas destacadas por Kemczinski 

(2012). As características pedagógicas têm o intuito de facilitar o trabalho dos 

professores e alunos e visam a aquisição do conhecimento. Já as características 

técnicas estão relacionadas à características como armazenamento, classificação e 

reutilização dos OAs.  

Segundo a autora, estas características são imprescindíveis para reconhecer 

se o objeto de aprendizagem é de qualidade para o processo de ensino 

aprendizagem, portanto, serão consideradas durante a elaboração.  

Quadro 2 – Características pedagógicas dos objetos de aprendizagem. 

Característica Conceito Autor 

Interatividade  Sistema oferece suporte às concretizações e 
ações mentais. 

Assis e Abar (2006) 

Autonomia  Recursos de aprendizagem que proporcionem 
autonomia, incentivando a iniciativa de tomada 
de decisão. 

Ramos e Santos (2006) 

Cooperação Os usuários trocam ideias e trabalham 
coletivamente sobre o conceito apresentado 

Ramos e Santos (2006) 

Cognição  Refere-se às sobrecargas cognitivas 
colocadas na memória do aprendiz durante a  

Febre et al (2003) 

Afeto  Está relacionado com sentimentos e 
motivações do aluno com sua aprendizagem e 
colegas.  

Ramos e Santos (2006) 

Fonte: Kemczinski (2012). 

Quadro 3 – Características técnicas dos objetos de aprendizagem. 

Característica Conceito Autor 

Adaptabilidade  Representa a potencialidade de um objeto de 
aprendizagem ser adaptável a qualquer 
ambiente de ensino. 

Mendes et al, (2005) 

Agregação   Recursos podem ser agrupados em conjuntos 
maiores de conteúdos, 
incluindo estruturas tradicionais de cursos.  

Silva e Costa (2004) 

Classificação  Permite a catalogação dos objetos auxiliando 
na identificação dos 
mesmos, facilitando o trabalho dos 
mecanismos de busca. 

Quinton (2007) 

Digital  No computador é trabalhado digitalmente. Santanche (2008) 

Durabilidade  Continuar usando recursos educacionais 
mesmo quando a base tecnológica muda, sem 
reprojeto ou recodificação. 

Febre et al (2003) 

Interoperabilidade  Implica em utilizar os OAs em diferentes 
locais, independente de ferramentas ou 
plataformas.  

Quinton (2007) 

Reusabilidade Representa a potencialidade de um objeto ser 
usado em diferentes 

Santanche (2008) 
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temáticas e para diferentes propósitos na 
aprendizagem, não 
exclusivamente para o qual foi concebido 

Fonte: Kemczinski (2012). 

Wiley (2000) destaca que a reutilização/reusabilidade é o núcleo de um objeto 

de aprendizagem. Para aumentar a possibilidade de reuso do objeto, a capacidade 

de se adaptar é fundamental. Sendo assim, um objeto de aprendizagem deve ser 

adaptável a qualquer ambiente de ensino, podendo ser utilizado em diferentes 

contextos. Para a elaboração dos objetos de aprendizagem apresentados no 

presente trabalho, utilizou-se a definição de OA proposta porWiley (2000) uma vez 

que o autor considera um OA “qualquer recurso digital que possa ser utilizado para o 

suporte ao ensino”. Os objetos desenvolvidosabordaram as descobertas de 

mulheres na Ciência e Tecnologia.  

2.3 A CIÊNCIA E AS CIENTISTAS  

 

A invisibilidade das mulheres cientistas e o fato de que grande parte dos 

alunos considera a profissão de cientista como masculina, é um problema citado por 

diversos autores na literatura.  

Segundo Scalfi e Silva (2014) no Brasil, os estudos que tratam das 

percepções de crianças e adolescentes sobre a ciência e os cientistas nos últimos 

anos ainda são incipientes. Com o intuito de verificar se a percepção sobre o saber 

científico está mudando, as pesquisadoras aplicaram, em jovens estudantes de uma 

escola pública de Ensino Médio de Fortaleza, o “Draw a Scientist Test (DAST)” – o 

método mais comum de análise para avaliar o imaginário do fazer científico, 

elaborado por David Chambers (1983).  

Dos 18 desenhos analisados pelas pesquisadoras, 14 retrataram homens, em 

3 não era possível identificar o gênero do cientista e apenas um retratou uma 

mulher. Em 9 desenhos, o cientista utilizava jaleco e em oito aparecia usando 

óculos. Com isso, as autoras concluíram que os estudantes brasileiros apresentam a 

mesma visão estereotipada retratada por Chambers no início da década de 1980. 

Um outro estudo, realizado por Buske e colaboradores (2015) também 

revelou uma concepção estereotipada do cientista, apresentando-o como um 

homem de jaleco branco cercado de vidrarias. De acordo com os autores, essa 

visão estereotipada afasta os estudantes da área científica, o que pode acarretar o 

fracasso na alfabetização científica dos alunos. Desta forma, faz-se necessário que 
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o professor promova atividades mais significativas para tratar deste assunto em sala 

de aula. 

 

 

 

 

 

 

3METODOLOGIA 

O objetivo deste estudo visa o desenvolvimento de três Objetos de 

Aprendizagem que abordam as descobertas de importantes pesquisadoras da área 

de Ciências e Tecnologia. Para a elaboração dosOA, será utilizado o software 

educacional Hot Potatoes, que foi desenvolvido pela Equipe de Pesquisa 

eDesenvolvimento do Centro de Computação e Multimídia da Universidade 

deVictoria no Canadá (Universityof Victoria CALL 

LaboratoryResearchandDevelopment).  

O software é atualmente produzido pela Half-Baked Software, Inc. e foi 

projetado para possibilitar que os professores desenvolvam exercícios interativos 

baseados na Web. Esses exercícios podem ser acessados por qualquer aluno em 

um computador com acesso à internet com um navegador padrão. A ferramenta 

utiliza as linguagens JavaScript e HTML, no entanto professores e alunos não 

precisam conhecer essas linguagens para desenvolver as atividades. Com o 

programa, é possível criar páginas da Web sem ter conhecimento algum de 

programação. Para a criação dos exercícios da página Web, embora nenhum 

conhecimento de Web design seja necessário, os professores que possuem tal 

conhecimento podem manipular o código do programa (WINKE & MACGREGOR, 

2001).  
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Segundo Vieira, os diversos tipos de softwares utilizados na Educação podem 

ser classificados em algumas categorias, de acordo com seus objetivos 

pedagógicos: Tutoriais, programação, aplicativos, exercícios e práticas, multimídia e 

Internet, simulação e modelagem e jogos. O software HotPotatoes enquadra-se na 

categoria multimídia e internet. É um software de autoria, no qual a pessoa seleciona 

as informações que deseja colocar e assim constrói um sistema multimídia. Os 

softwares de autoria são utilizados para desenvolver aplicações em diversas áreas 

do conhecimento. Na educação, permitem que o professor e os alunos criem, 

implementem e testem aplicações (FALKEMBACH, 2007).  

O Hot Potatoes, embora não seja open-source é gratuito e inclui aplicações 

de autoria que permitem a criação de seis diferentes tipos de atividades interativas 

como: Jclose (preenchimento de lacunas), JMatch (associação de colunas), JQuiz 

(exercícios de respostas), JCross (palavras-cruzadas) e JMix (construção de frases). 

Além disso, também é possível, com o software, criar uma unidade didática com 

vários tipos de exercícios. Na Figura 1 apresentamos a tela inicial do Hot Potatoes. 

 

Figura 1 - Tela inicial do software Hot Potatoes. 

 

Fonte: Autoria própria.  
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Na sequência, apresentaremos brevemente os seis tipos de modelos de 

criação de atividades disponíveis pelo software, que são: JCloze, JQuiz, JCross, 

JMatch, JMix e The Mascher.  

 

3.1 JCLOZE 

Este recurso permite a criação de exercícios de preenchimento de lacunas. 

Sendo assim, o professor pode escrever um texto e deixar alguns espaços em 

branco para que os alunos possam preenchê-los, ou pode criar um texto e inserir 

algumas perguntas de preenchimento de lacunas.  

 

Figura 2 – Interface de criação do JCloze. 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Autoria própria. 
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Para realizar uma atividade com o JCloze, basta nomeá-la no campo título e 

inserir os textos nos quais serão incluídas as lacunas para o preenchimento do 

aluno. Para inserir uma palavra omitida, é necessário selecioná-la e então clicar no 

botão “lacuna”. Na nova tela que se abrirá, é possível incluir uma pista para a 

possível resposta, bem como as respostas corretas alternativas.  

 

Figura 3 – Tela “lacuna”. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para deixar o texto com a formatação adequada, algumas tags podem ser 

utilizadas. Uma tagHTLM é composta por uma abertura e um fechamento. Desta 

forma, para deixar um texto inteiro justificado, basta inserir a tag<divalign="justify"> 

(abertura) antes do primeiro parágrafo e a tag</div> (fechamento) no final do último 

parágrafo, conforme pode ser observado na imagem a seguir.  

 

Figura 4 – Localização das tagsHTML.  

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O quadro a seguir apresenta as principaistagsque foram utilizadas nos 

objetos de aprendizagem desenvolvidos.  
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Quadro 4 – Tags HTML.  

Tag Formato 

<div align="justify"></div> Justificado 

<b></b> Negrito  

<center></center> Centralizado  

<div align="right"></div> Alinhado à direita  

Fonte: Autoria própria. 

 

Após incluir o textoe deixá-lo com a formatação adequada, é importante fazer 

algumas configurações para tornar na atividade mais atrativa para o aluno. Caso o 

professor deseje inserir uma imagem no decorrer do texto, é necessário clicar no 

ícone “Inserir uma imagem de um arquivo do seu disco” e, então, selecionar a 

imagem desejada. Para que essas imagens sejam encontradas pelo programa, é 

necessário deixá-las no mesmo local onde o objeto foi salvo.  

O software também permite a configuração da tela que será visualizada pelo 

aluno. Para fazer essas configurações, basta clicar em opções e configurações 

saída. Uma nova tela se abrirá. Nela, é possível inserir um temporizador, alterar as 

legendas para os botões bem como inserir um plano de fundo para a atividade. Essa 

opção está disponível em todas as ferramentas do software.  

 

Figura 5 – Tela “configurações de saída”. 
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Fonte: Autoria própria. 

Para que a página produzida seja visualizada, é necessário clicar em Arquivo; 

criar página da Web e página Web para navegadores.  

 

3.2 JQUIZ  

 

É utilizado para a criação de perguntas abertas. Com este recurso, o 

professor propõe uma pergunta, as possíveis respostas e seleciona nas definições a 

resposta correta.  

 

 

 

 

 

Figura 6 – Interface de criação do JQuiz. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

3.3 JCROSS 

O JCross pode ser utilizado para a criação de palavras cruzadas com layout 

personalizado e dicas opcionais para cada palavra. O módulo começa com um 

modelo de grade em branco, e o professor desenha o quebra-cabeça digitando as 

palavras diretamente na grade, ou simplesmente fornecendo uma lista de palavras. 

Quando finalizado, o módulo automaticamente corta a grade em um jogo de 

palavras cruzadas e atribui automaticamente um número a cada palavra. Para ver a 

pista de uma palavra, o aluno pode clicar no número presente no espaço 

correspondente ao início da palavra (WINKE & MACGREGOR, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Interface de criação do JCross. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Para desenvolver a cruzadinha, é necessário escrever as palavras na grade 

(colocando cada letra em um dos quadrados) e organizá-las clicando em “organizar 

grade”. Para inserir as pistas para cada palavra, deve-se clicar em “juntas pistas”. 

Uma nova tela se abrirá. Basta então, clicar sobre a palavra para escrever a pista 

correspondente, conforme pode ser observado na figura a seguir.  

 

Figura 8 – Inclusão de pistas para a cruzadinha. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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3.4 JMATCH 

O JMatch permite a criação de atividades de correspondência e 

sequenciamento com base em duas colunas de itens. O JMatch permite a fácil 

inserção de imagens, gráficos e imagens.  

De todas as ferramentas do software, essa é a mais intuitiva, uma vez que, 

para desenvolver a atividade, é necessário apenas colocar os itens em uma coluna e 

as definições correspondentes (textos ou imagens) na outra.  

 
Figura 9 – Interface da atividade com o JMatch. 
 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.5 JMIX 

Com o JMix, o professor pode criar exercícios de sentenças embaralhadas, 

parágrafos ou histórias.  Os alunos arrastam e soltam os fragmentos das frases para 

colocá-los em ordem ou podem clicar nos fragmentos sequencialmente para unir o 

texto. O professor pode adicionar uma quantidade ilimitada de frases, e pode 

configurar um aviso para ser mostrado caso a sentença alternativa colocada pelo 

aluno não apresente todas as palavras (WINKE & MACGREGOR, 2001).   
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Figura 10 – Interface da atividade com o JMix. 

  

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.6 THE MASCHER  

O último recurso produz uma página web com todos os exercícios 

desenvolvidos. Desta forma, é possível unir todas as atividades em uma sequência 

didática. Para tanto, deve-se clicar em Juntar Arquivos, selecionar as atividades 

desenvolvidas e clicar em Criar unidade. Clicando em Aspecto, é possível configurar 

a tela que será visualizada pelo aluno e assim alterar a imagem de fundo, as fontes 

e cores do texto.  

A figura a seguir mostra a interface de uma das unidades didáticas criadas no 

presente trabalho.  
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Figura 11 – Interface da unidade didática criada com o The Masher. 
 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Utilizando as ferramentas citadas, serão desenvolvidos três objetos de 

aprendizagem, sendo que cada um deles abordará um conteúdo da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental.  

Cada um dos objetos de aprendizagem irá trazer a história da mulher que fez 

uma descoberta importante para o assunto em questão. Para a construção dos 

objetos, serão utilizados diferentes tipos de atividades interativas. Os conteúdos 

presentes irão abordar as três áreas temáticas das Ciências da Natureza: Terra e 

Universo, Matéria e Energia e Vida e Evolução, envolvendo também, algumas das 

habilidades específicas que devem ser desenvolvidas pelos alunos. Os objetos de 

aprendizagem serão disponibilizados em um repositório, para que os professores 

tenham acesso, garantindo assim a reusabilidade, a adaptabilidade e a durabilidade 

dos objetos em questão.  

 

 



25 
 
 

4. OS OBJETOS DE APRENDIZAGEM CRIADOS 

Foram desenvolvidos três objetos de aprendizagem, relacionados à 

conteúdos da Base Nacional Comum Curricular de Ciências da Natureza. Eles foram 

intitulados: Alimentação e Saúde, Estrelas e Medicina Diagnóstica.  

A seguir, apresentaremos os processos de criação dos OA e suas 

potencialidades para uso educacional.  

 

4.1 OA: ALIMENTAÇÃO E SAÚDE 

 

No primeiro Objeto de Aprendizagem criado, denominado “Alimentação e 

saúde” foram abordados conteúdos relacionados às temáticas “Matéria e energia” e 

“Vida e evolução”. Para este objeto, foram utilizados quatro tipos diferentes de 

atividades interativas JCloze (preenchimento de espaços), JMatch (associação de 

colunas), JMix (construção de frases) e JCross (palavras-cruzadas). O Quadro 5 

apresenta cada uma das atividades interativas que fazem parte do OA.  

 

Quadro 5 – Atividades interativas do objeto de aprendizagem “Alimentação e saúde”. 

Atividade interativa Descrição Tipo de atividade 

1. Agrotóxicos  Texto e atividade de preencher lacunas.  JCloze 

2. Relacione as colunas  
Atividade para relacionar conceitos a correta 
descrição.  

JMatch 

3. Atividade  Atividade para reorganizar uma frase.  JMix 

4. Rachel Carson Texto e atividade de preencher lacunas.  
JCloze 

5. Cruzadinha  Palavras-cruzadas. 
JCross 

Fonte: Autoria própria. 

A Figura 12 mostra o layout da página após a criação da unidade didática 

com os exercícios, por meio do The Mascher.  
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Figura 12–Página inicial do Objeto de Aprendizagem "Alimentação e Saúde". 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A primeira tela deste objeto foi construída com o JCloze (preenchimento de 

espaços). Com esta atividade interativa, o professor pode inserir um texto sobre um 

determinado assunto e, logo após, algumas atividades para preencher lacunas. Este 

tipo de atividade com texto permite a introdução de um determinado conteúdo, ao 

mesmo tempo em que proporciona uma maneira mais interativa de aprender. A 

Figura 13 mostra a primeira tela do OA, com tal modelo de atividade. 

 

Figura 13–Primeira tela do Objeto de Aprendizagem "Alimentação e Saúde". 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O software permite a inserção de hiperlinks, conforme pode ser observado na 

Figura 14, o que é interessante para o aprofundamento do conteúdo. Desta forma, o 
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professor pode direcionar o aluno para a leitura de textos que irão contribuir para o 

desenvolvimento das próximas atividades.  

 

Figura 14–Hiperlinks do objeto de aprendizagem "Alimentação e Saúde". 

 

Fonte: Autoria própria. 

No caso do objeto criado, a segunda tela do aplicativo contou com uma 

atividade de relacionar colunas (JMatch) que dependia da leitura de um infográfico 

disponibilizado no hiperlink da atividade anterior.  
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Figura 15 - Segunda tela do Objeto de Aprendizagem "Alimentação e Saúde" 

contendo uma atividade desenvolvida com o JMatch. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Na terceira tela do OA, foi desenvolvida uma atividade de construção de 

frases com o JMix. Com esta atividade interativa, o professor pode aproveitar para 

ensinar conceitos.  

Figura 16 – Terceira tela do Objeto de Aprendizagem "Alimentação e Saúde" 

contendo uma atividade desenvolvida com o JMix. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na quarta tela do OA, foi apresentada a história de Rachel Carson, cientista e 

Bióloga cujo livro é considerado um dos marcos fundadores do movimento 

ambientalista internacional.  
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Figura 17 – Quarta tela do Objeto de Aprendizagem "Alimentação e Saúde" 

contendo uma atividade desenvolvida com o JCloze. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Na última tela do OA foi desenvolvido um exercício de palavras-cruzadas com 

o JCross. Este tipo de atividade é importante para estimular o raciocínio e auxiliar a 

compreensão do conteúdo. Com a criação do objeto, o aluno pode, caso tenha 

dúvidas, voltar para as outras atividades e assim tentar preencher a cruzadinha.  
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Figura 18 – Última tela do Objeto de Aprendizagem "Alimentação e Saúde" contendo 

uma atividade desenvolvida com o JCross. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Interessante destacar que este software desenvolve a autonomia, uma vez 

que os exercícios são de correção automática. Desta forma, o aluno sente-se mais 

motivado por ter as respostas logo após a conclusão dos testes.  

 

4.2 OA: ESTRELAS 

 

No segundo objeto de aprendizagem criado, denominado “Estrelas” foram 

abordados conteúdos que fazem parte da unidade temática Terra e Universo, mais 

precisamente relacionados a habilidade EF09CI17 que tem como objetivo a “análise 

do ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e morte) baseado noconhecimento das 

etapas de evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos desseprocesso 

no nosso planeta.”, (BRASIL, 2016a). Para tanto, quatro tipos diferentes de 

atividades interativas JCloze (preenchimento de espaços),JMatch (associação de 

colunas), JMix (construção de frases) e JCross (palavras-cruzadas) foram 

desenvolvidos.  

A Figura 19 mostra o layout da página após a criação da unidade didática 

com os exercícios, por meio do The Mascher. O quadro mostra os conteúdos de 

cada um dos componentes do OA. 
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Quadro 6 – Atividades interativas do objeto de aprendizagem “Estrelas”. 

Atividade interativa Descrição 
Tipo de 

atividade 

1. A morte e a vida nos céus  Texto e atividade de preencher lacunas.  JCloze 

2. O início do fim Texto e atividade de preencher lacunas.  
JCloze 

3. Cruzadinha Atividade de palavras-cruzadas.  JCross 

4. Cecilia Payne-Gaposchkin, a 
mulher que descobriu do que são 
feitas as estrelas  

Texto e atividade de preencher lacunas.  
JCloze 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 19 – Atividades interativas do objeto de aprendizagem “Estrelas”. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Para trabalhar o conteúdo previsto para o desenvolvimento da habilidade 

citada, o objeto de aprendizagem teve como tema central a “Vida e a morte das 

estrelas”.  

A primeira tela deste objeto começa com a seguinte abordagem: “Na 

antiguidade o ser humano tinha a impressão de que as estrelas eram eternas. No 

entanto, hoje sabemos que isso não é verdade. Assim como os seres vivos, que 

possuem um ciclo de vida – nascem, chegam à maturidade e morrem, o mesmo 

acontece com as estrelas. A diferença principal é que o ciclo de vida de uma estrela 

tem uma escala de tempo muito superior à humana – ele dura bilhões de anos. Nas 

atividades a seguir, vamos aprender sobre o ciclo de vida das estrelas, do 
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nascimento até a morte.”. Em seguida, foi inserido um trecho de um texto da revista 

de divulgação científica Ciência Hoje2.  

Para o ensino de Ciências, o trabalho com textos de divulgação científica é 

importante para estimular o desenvolvimento da Alfabetização Científica 

Cultural.Conforme destaca Lorenzetti eDelizoicov (2001), a leitura das revistas e dos 

suplementos de jornais destinados ao público infantil deveráser incentivado pelos 

professores para a busca de novas informações. Esta busca de novasinformações é 

uma das características da alfabetização científica cultural proposta por Shen(1975). 

 

Figura 20 – Primeira tela do Objeto de Aprendizagem “Estrelas”. 

 
Fonte: Autoria própria. 

Na segunda tela do OA, é trabalhado o fim da vida de uma estrela. Da mesma 

forma que a atividade anterior, esta tela também apresenta atividades para 

preencher lacunas, neste caso para introduzir o próximo conteúdo da sequência.  

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
2
 OLIVEIRA, A. A morte e a vida nos céus. Disponível em: <http://cienciahoje.org.br/coluna/a-morte-e-

a-vida-nos-ceus/>. Acesso em: 20 de jun. de 2019.  
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Figura 21 – Segunda tela do Objeto de Aprendizagem “Estrelas”.  

 

Fonte: Autoria própria. 

Na terceira tela do objeto, o aluno tem a oportunidade de conhecer a história 

da Cecilia Payne-Gaposchkin, a astrônoma e astrofísica que descobriu que o Sol é 

formado principalmente pelos gases hidrogênio e hélio: 

“Acabamos de aprender sobre o nascimento e a morte das estrelas. Vimos que elas 

são formadas por hidrogênio e hélio. Ao longo da vida de uma estrela, esse 

combustível é queimado e o processo de fusão nuclear forma novos elementos em 

uma estrela.  

Todo esse conhecimento que temos hoje, a respeito das estrelas, foi construído ao 

longo do tempo pelos astrônomos. Conheça a história da Cecilia Payne-Gaposchkin, 

a astrônoma e astrofísica que descobriu que o Sol é formado principalmente pelos 

gases hidrogênio e hélio.”.  
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Figura 22 – Terceira tela do Objeto de Aprendizagem “Estrelas”.  

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 23 – Última tela do Objeto de Aprendizagem “Estrelas”. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.3 OA: “Medicina diagnóstica” 

 

O último objeto de aprendizagem criado, denominado “Medicina diagnóstica” 

foi desenvolvido para trabalhar a habilidade EF09CI07: “Discutir o papel do avanço 

tecnológico na aplicação das radiações na medicina diagnóstica (raio X, ultrassom, 
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ressonância nuclear magnética) e no tratamento de doenças (radioterapia, cirurgia 

ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.)”, (BRASIL, 2019a, p. 351). 

Neste objeto foram trabalhadas as principais tecnologias utilizadas na 

medicina diagnóstica e no tratamento de doenças (raio X, radioterapia, ultrassom e 

ressonância nuclear magnética). O objeto trouxe a história de vida de Marie Curie 

com o intuito de mostrar aos alunos a importância dos trabalhos desta cientista para 

o desenvolvimento da radioterapia.  

A figura 20 seguir mostra uma parte da primeira tela do OA. Para a 

construção deste objeto também foram utilizados alguns textos de revistas de 

divulgação científica, visando estimular a Alfabetização Científica Cultural.  

 

Figura 24 – Primeira tela do Objeto de Aprendizagem “Medicina Diagnóstica”. 

Fonte: Autoria própria. 

O objeto também trouxe a história da física nuclear Rosalyn Yalow, 

ganhadora do Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1977, que desenvolveu 

juntamente com SolomonBerson, a técnica de radioimunoensaio, utilizada para 

dosar centenas de substâncias de interesse biológico.  Interessante destacar que o 

software permite a inserção de pistas para o aluno, o que contribui para estimular a 

busca por uma resposta. A figura 25 mostra a segunda tela do OA com uma das 

pistas inseridas na atividade.  
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Figura 25 – Segunda tela do Objeto de Aprendizagem “Medicina Diagnóstica”. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 A última tela do OAfoi desenvolvida com a ferramenta JMatch, permite a 

criação de atividades de correspondência e sequenciamento com base em duas 

colunas de itens.  A atividade resume as técnicas de diagnóstico e os tratamentos 

que foram abordados ao longo do OA. Após a inclusão das respostas, esta tela traz 

a pontuação final da atividade.  

Figura 26 – Última tela do Objeto de Aprendizagem “Medicina Diagnóstica”. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Hot Potatoes é um software intuitivo e de fácil utilização para a construção 

de objetos de aprendizagem. Com suas ferramentas,foi possível elaborar objetos de 

aprendizagem que foram reutilizados: durante o desenvolvimento do OA, todas as 

atividades foram reaproveitadas para a construção do objeto subsequente. Sendo 

assim, de todas as características dos objetos de aprendizagem, pode-se destacar 

que a reutilização foi a mais relevante para o presente trabalho.   

Os objetos de aprendizagem foram construídos em consonância com as 

habilidades da Base Nacional Comum Curricular. Tais objetos de aprendizagem 

podem ser reutilizados pelos professores, ou seja, podem ser utilizados em 

diferentes contextos educativos. As atividades desenvolvidas são apenas alguns 

exemplos, uma vez que a modularidade dos objetos de aprendizagem permite a 

inserção de outros atividades que poderão ser preparadas pelo professor.  

Os OA também podem ser adaptados para diferentes níveis, além de 

servirem como modelo para que o professor desenvolva atividades semelhantes 

sobre cientistas relacionadas à conteúdos de outras habilidades da BNCC, o que se 

relaciona às características de flexibilidade e customização do objeto.   

Ao adquirir um conhecimento sobre uma nova ferramenta para ser utilizada 

na sala de aula, o professor poderá promover atividades mais significativas, o que 

contribuirá para quebrar a visão estereotipada do cientista.  Além disso, alunos 

também podem utilizar o software para desenvolver as próprias atividades.  

Diante das dificuldades em relação à inserção das TICs na sala de aula por 

parte dos docentes, pretendo, com este trabalho, estimular e incentivar o uso das 

tecnologias na sala de aula. Conforme destaca a BNCC:  

 

O estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, por meio da construção 
e do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de avaliar 
respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções culturais, de 
fazer uso de tecnologias de informação e comunicação, possibilita aos 
alunos ampliar sua compreensão de si mesmos, do mundo natural e social, 
das relações dos seres humanos entre si e com a natureza.(BRASIL. 2017, 
p. 58) 

 

No entanto, cabe destacar que o objeto de aprendizagem não deve ser 

utilizado apenas para reproduzir os conteúdos que seriam apresentados pelo 

professor: ele deve complementar o trabalho em sala de aula.A mediação do 
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professor é importante para o desenvolvimento das atividades, embora o OA 

promova a autonomia.  
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