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RESUMO – O projeto “Objetos de Aprendizagem, Recursos Digitais e Virtuais para o Ensino de 
Ciências da Natureza”, desenvolvido pelo DEFIS-UEPG no programa Universidade Sem Froteiras da 
SETI-PR, destina-se à promoção da articulação entre as diversas áreas de investigação, como a 
formação de professores, linguagem e letramento científico, divulgação e comunicação em Ciências, 
questões metodológicas ou políticas públicas. Outra vertente do trabalho é a sedimentação da 
Ciência como agente de socialização por seu papel educativo no mundo contemporâneo, uma vez 
que os recursos tecnológicos disponíveis são responsáveis pela produção de uma série de valores e 
informações que ajudam os indivíduos a organizar suas vidas e suas ideias, além de auxiliar na 
formação de opinião sobre as coisas, ajudando a organizar formas de compreender e se adaptar ao 
mundo. Uma das ações do projeto envolve a construção de um blog para a disseminação de recursos 
digitais e virtuais bem como de atividades didáticas que envolvem o seu emprego. O blog funciona 
como um referatório, um site na web que não faz o armazenamento dos recursos propriamente ditos, 
mas sim, indica a quem tem interesse onde estão disponibilizados esses recursos. O Blog está 
hospedado no endereço <http://usf-uepg-objetosde aprendizagem. blogspot.com.br/> e tem por foco 
objetos de aprendizagem e recursos digitais e virtuais para o ensino de ciências da natureza. O 
público alvo do produto são os alunos e professores de ciências da natureza (física, química, biologia 
e geociências), porém apresenta ferramentas que podem ser utilizadas pelas diferentes áreas de 
conhecimento. São feitas postagens regulares que apresentam links de sites científicos, programas e 
aplicativos educacionais. São postadas também, recomendações bibliográficas e notícias da área de 
ensino, tanto nacionais quanto internacionais. 
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