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ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(  x )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO – O processo de apropriação da escrita tem causado inquietações entre professores de 
Língua Portuguesa. Os questionamentos a respeito do tema geram incertezas e inseguranças no que 
se refere a metodologias eficientes e significativas que possam contribuir nesse processo. Neste 
sentido, este projeto de extensão, que faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional-
PDE/SEED será desenvolvido no Colégio Estadual Manoel Ribas, no município de Telêmaco Borba e 
tem por objetivos: verificar como os recursos disponíveis na internet podem contribuir com o despertar 
e o interesse pela autoria de textos, bem como, com a apropriação da escrita, além de buscar 
identificar as potencialidades e limitações de recursos da internet na prática pedagógica. Na 
metodologia está previsto o desenvolvimento de oficinas de produção textual com atividades 
individuais e coletivas para professores e alunos utilizando-se de recursos da internet que 
possibilitem a interação e colaboração dos envolvidos. Este processo será acompanhado de 
avaliação diagnóstica e processual. Espera-se que os professores se sintam motivados a propor e 
desenvolver atividades diferenciadas de produção textual, utilizando-se da mídia internet e que os 
alunos se interessem pela autoria de textos e, principalmente, compreendam a importância da 
produção e fluência textual. 
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