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RESUMO – O uso de objetos tecnológicos está cada vez mais presente no cotidiano dos estudantes, por 
consequência os professores devem estar conectados com essa perspectiva devendo conhecer recursos 
tecnológicos que possam deixar suas aulas mais atrativas e mais próximas dessa realidade. Isto demanda 
que professores, devem possuir conhecimentos sobre tecnologias e recursos digitais e virtuais que 
possam facilitar o processo de ensino-aprendizagem. O projeto “Objetos de aprendizagem, recursos 
digitais e virtuais para o ensino de ciências da natureza” desenvolvido pelo Programa Universidade Sem 
Fronteiras, conta com professores da área de Ciências da rede pública estadual dos municípios de Ivaí, 
Tibagi, Ponta Grossa, Teixeira Soares e Reserva, realiza oficinas que tem como tema o uso de recursos 
tecnológicos no planejamento e nas aulas com o objetivo de difundir esses recursos junto aos professores 
de Ciências. A quantidade e diversidade de recursos digitais e virtuais na área de Ciências é grande, com 
tendência de elevar-se ainda mais. Neste trabalho apresentamos o Labvirt, que consiste em um 
laboratório didático virtual, que possui diversas simulações de experimentos, nas áreas da Física e da 
Química. O Labvirt foi apresentado em uma oficina para professores das áreas de Física e Química de 
cinco escolas públicas da região dos Campos Gerais. Na oficina foram demonstrados, os recursos do 
programa, ressaltando-se a sua aplicação como ferramenta de simulação de conteúdos de física e ou 
química em aulas experimentais ou demonstrativas. Dos professores que participaram da oficina apenas 
um conhecia a ferramenta, entretanto nenhum havia empregado ferramentas de simulação em suas aulas. 
Os professores acharam a ferramenta muito interessante, baixando algumas simulações disponíveis para 
trabalhar em sala de aula. O objetivo do projeto de disseminar e estimular o uso de recursos digitais e 
virtuais pelos professores de Ciências foi atingido ressaltando-se que a interação com os professores foi 
grande.  
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