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SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

SOFTWARE FOR PROJECT MANAGEMENT IN SCHOOL EDUCATION 

Marcos Antonio Vieira Faria1 

 

RESUMO: Este artigo se referencia ao uso de software de gerenciamento de projetos no cotidiano 

das atividades escolares de jovens e adultos de escolas técnicas do Centro Paula Souza. O objetivo é 

analisar se o desenvolvimento das atividades escolares pode ser mais eficaz com o auxílio de 

tecnologia da informação aliado ao ensino tradicional, e desta forma fomentar a melhoria da 

estrutura de aprendizado em sala de aula. A ideia é proporcionar aos alunos condições de produção 

adequadas à atualidade mundial, como também criar um modelo de negócio educacional que pode 

ser reutilizado por outros docentes, com a premissa de auxiliá-lo no cotidiano escolar. 

 

Palavras-Chave: Software na educação; Gerenciamento de projetos; Tecnologia da informação. 

 

ABSTRACT: This article refers to the use of project management software in the daily life of the 

school activities of young people and adults of technical schools of the Paula Souza Center. The aim 

is to analyze whether the development of school activities can be more effective with the aid of 

information technology combined with traditional teaching, and thus foster the improvement of 

the learning structure in the classroom. The idea is to provide students with production conditions 

that are adequate to the current world situation, as well as to create an educational business model 

that can be reused by other teachers, with the premise of assisting them in school everyday. 
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INTRODUÇÃO 

A atual situação da sociedade mundial está baseada no desenvolvimento crescente das novas 

tecnologias de informação, comunicação e produção, sendo um fator modificador de todas as 

áreas. Desta forma, isto reflete-se na educação, trazendo ao professor novos desafios na tarefa do 

ensinar, e ao aluno na tarefa do aprender. Isto exige de todos, uma adaptação às novas formas da 

estrutura do novo mundo o qual vivemos. 

Em observação empírica ao cotidiano de salas de aulas, percebe-se que a temática da conciliação 

do ensino tradicional juntamente com recursos tecnológicos, faz jus à realidade a qual todos 

estamos integrados, e o uso da ciência do ensino híbrido nas escolas pode gerar resultados 

significativos ao aprendizado, tanto em nível de ensino fundamental, quanto ao nível de pós-

graduação. 

Uma questão importante a ser colocada é que só é possível a implantação de tecnologia em sala de 

aula, coligada ao ensino tradicional, por via do professor como um agente ativo na implementação 

e dominante das novas tecnologias. Acreditando nesta premissa, foi feita uma pesquisa empírica, 

na qual o professor implementou o ensino híbrido em turmas distintas de Etecs, na expectativa de 

gerar um ambiente de acordo com a realidade dos alunos, e desta forma promover o aprendizado 

de forma fluida e eficaz. 

Em observação ao cotidiano escolar, é perceptível em alguns alunos a desmotivação em aulas 

expositivas ao quadro negro, os quais se matricularam por conta própria, e frequentam a escola 

com assiduidade, e mesmo assim não possuem uma boa desenvoltura no curso. Muitos deles têm 

facilidade em comunicação com dispositivos móveis e sentem necessidade de usá-los como fontes 

variadas de pesquisa, inclusive a escolar. Porém o uso de dispositivos a favor do aprendizado em 

sala de aula não é aceito por parte de alguns professores os quais possuem suas habilidades no 

ensino tradicional com oratória e quadro negro. 

É notado que muitos docentes, possuem falta de familiaridade com recursos tecnológicos em sala 

de aula, e desta forma, podem ser os responsáveis por gerar esta situação. 

Na visão de Martinez (2004, p. 105) “a maioria dos professores em serviço não tem conhecimento 

sobre como se utilizam essas ferramentas ou quais são suas possibilidades na sala de aula”.  
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1. Objetivo 

Analisar a construção de um modelo de aula, que seja formulada nas estruturas do ensino 

híbrido, reconstruindo a sala de aula convencional, esta baseada na exposição de conhecimentos 

de professor para aluno, apenas com o quadro negro e oratória. A proposta é transforma-la em 

uma sala com inúmeras possibilidades de exposição de conhecimento, utilizando-se de recursos 

tecnológicos via internet, os quais promovem uma gama maior de informações, com mais 

possibilidades de entendimento em maior grau.  

Tendo em vista que nem todos os alunos aprendem apenas com o quadro negro, além dos 

alunos com necessidades especiais específicas, que podem obter maiores resultados de 

aprendizado com ferramentas tecnológicas desenvolvidas especificamente para estes casos, este 

trabalho busca criar um acervo midiático para o docente, possibilitando promover suporte para 

lecionar com mais eficácia, tendo como foco a pluralidade de características diferentes de cada 

discente. 

2. Referencial Teórico 

Neste artigo, será exposto um diálogo acerca da relação entre tecnologia da informação e 

seu papel diferencial para a educação na sala de aula, todos correlacionados com o ensino híbrido 

como proposta de resposta educacional às novas demandas.  

O foco principal é o uso de um software para gerenciamento de projetos gratuito chamado 

Trello, coordenando o andamento dos trabalhos feitos em sala de aula, em que os alunos utilizam 

laboratório de informática para desenvolver o escopo do projeto determinado pelo docente, e 

paralelamente o professor monitora e orienta todos os trabalhos via painel de controle de sua 

máquina.  

Ao mesmo tempo, a monitoria presencial dos trabalhos acontece, promovendo o auxílio e 

mentoria de grupos de alunos que necessitem de um acompanhamento diferenciado, fomentando 

o ensino híbrido como uma proposta de ensino eficaz para os alunos dos dias atuais. 

 

 

Em muitas escolas, o ensino híbrido está emergindo como uma inovação 

sustentada em relação à sala de aula tradicional. Esta forma híbrida é uma 

tentativa de oferecer “o melhor de dois mundos” — isto é, as vantagens da 

educação online combinadas com todos os benefícios da sala de aula 

tradicional (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2003, p. 3). 
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A tecnologia da informação é usada em larga escala em empresas, para obtenção de 

resultados favoráveis e lucro, e vem se tornando um fator importante no âmbito educacional, para 

obter-se maior produtividade nos trabalhos em sala, como também maior entendimento dos 

conceitos por parte dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, tanto em ensino 

fundamental, médio ou superior. Entende-se por tecnologia “dispositivos que são capazes de 

coletar, tratar, processar informações, de forma constante ou sazonal, e que se aplica a produtos 

ou processos” (CRUZ, 2003, p.26). 

A partir do momento que o docente estiver com domínio da tecnologia escolhida para a 

sala de aula, é possível aumentar a sofisticação dos trabalhos paralelamente à complexidade do 

material teórico ministrado. Pode-se promover a interdisciplinaridade, desenvolver mais projetos 

utilizando tecnologia da informação e instigar o aluno no envolvimento com os projetos propostos 

atingindo os objetivos do planejamento inicial (VALENTE, 2002).  

3. Metodologia 

A pesquisa proposta abordou os conceitos de "aprendizagem colaborativa" e "tecnologia na 

prática docente" na elaboração do referencial teórico por meio de pesquisas bibliográfica e 

documental. Fora utilizado o software para gerenciamento de projetos em nuvem, baseado em 

Kanban, chamado Trello.  

Em primeira instância foi ensinado aos alunos como utilizar o software e posteriormente 

foram implementadas todas as atividades previstas nas bases tecnológicas e agendadas para aquele 

período letivo. O professor monitorou todos os passos dos alunos via software e todas as atividades 

foram realizadas dentro dele. Paralelamente, houve a abordagem em cada máquina feita pelo 

professor para esclarecimento de dúvidas pontuais. 

Na Etec de Cotia, no Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, na 

disciplina Administração de Marketing, o método de análise foi o empírico, no qual foi observado o 

maior engajamento de todas as turmas em comparação com aulas expositivas com oratória e 

quadro negro.  

A atividade desenvolvida foi com o uso de tecnologia da informação e comunicação. Houve 

uma enorme produtividade e interação com o software por parte dos alunos. Participaram do 

projeto 2 turmas distintas do mesmo curso. Em uma amostra foi uma turma de 40 alunos e 
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participaram do processo no período de 23/08/2016 a 11/10/2016. A outra amostra foi também de 

40 alunos e participaram do processo no período de 20/10/2017 a 23/11/2017. A média de idade 

era de 15 anos. Segue a referência com a demonstração de um dos trabalhos utilizando-se o 

software Trello: https://trello.com/b/bXOTzKIv/projeto-etima-alimentec 

Na Etec de São Roque, no Curso Técnico em Transações Imobiliárias na disciplina Marketing 

Imobiliário II, com amostra de 21 pessoas, através de observação empírica, constatou-se que houve 

um interesse dos alunos em aprender conteúdos utilizando computadores e um software em 

nuvem, gerando a possibilidade do ensino continuado, segundo o qual parte dos alunos 

empreendiam no segmento e utilizaram a metodologia no mercado profissional. A média de idade 

era de 35 anos. Esta turma participou do processo no período de 03/05/2017 a 21/06/2017. Vide 

referência: https://trello.com/b/zdpSIRxT/grupo-predial 

 

 

4. Resultados e Discussão 

O desenvolvimento desta pesquisa obteve êxito com a maioria dos alunos que participaram 

do projeto. O objeto de maior destaque foi a produtividade proporcionada pelos alunos mais 

jovens, entre 14 e 16 anos, segundo a qual estes aprenderam rapidamente como utilizar o software 

de gerenciamento de projetos, e por ser um sistema em nuvem, facilitou aos alunos a organização 

de seus arquivos, suas pesquisas na internet e desenvolvimento de seus trabalhos. Muitos alunos já 

têm muita familiaridade com aplicativos da internet e utilizaram outros coligados ao software 

proposto pelo professor, e suas produções superaram a expectativa de qualidade.  

Os discentes acima de 18 anos, especificamente os adultos na faixa de 30 a 60 anos, tiveram 

mais dificuldade em aprender o uso do software, como também desenvolver todo o trabalho em 

nuvem. Eles utilizaram o Trello como uma ferramenta de armazenamento de arquivos, já que este 

tem várias funcionalidades de organização de arquivos, integrando outras plataformas como o 

Google Docs, e também pela facilidade de armazenamento de arquivos via “drag and drop”, uma 

funcionalidade do Javascript que permite arrastar arquivos (jpeg, png, pacote office, entre outros) 

para a tela do computador e desta forma ele é armazenado. 

Observando a produtividade e engajamento de alunos com esta experiência de ensino 

híbrido, fica constatado que para os alunos com menos de 18 anos, a adaptação a esta experiência 

https://trello.com/b/bXOTzKIv/projeto-etima-alimentec
https://trello.com/b/zdpSIRxT/grupo-predial
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fora bastante positiva, e o engajamento foi superior ao comparado com aulas expositivas no 

quadro negro.  

Para alunos adultos, a experiência foi positiva e tendo como destaque a satisfação dos 

alunos em observar que outras possibilidades de metodologia de ensino lhes foram apresentadas, 

facilitando o estudo. Porém para adultos acima de 40 anos, houve certa dificuldade em coligar 

tarefas via software e aula expositiva, em que estes ainda preferem a aula tradicional, pelo fato de 

não estarem familiarizados com plataformas. Para adultos entre 18 a 40 anos, foi de fácil 

assimilação, pois muitos já tiveram experiência com cursos à distância, e nestes casos utiliza-se uma 

plataforma de ensino hospedada em nuvem, o que se assemelha às aulas ministradas nesta 

pesquisa. 

Observando o comportamento do docente, percebe-se que as aulas com uma plataforma de 

gerenciamento de projetos promovem maior controle e organização dos trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos, pois a partir de um computador é possível monitorar, coordenar e arquivar todos os 

trabalhos ao mesmo tempo, dando maior autonomia ao professor para auxiliar a demanda de 

estudantes com facilidade e precisão. Por todo o conteúdo estar armazenado em um servidor em 

nuvem, os alunos podem dar continuidade aos projetos mesmo fora da sala de aula, e isto é um 

fator importante para a educação continuada em outros ambientes extraclasse. 

Pode-se, portanto, concluir que o objetivo deste estudo fora alcançado, e acredita-se que a 

implementação gradual do ensino híbrido em diferentes esferas educacionais, possa proporcionar 

maior desenvolvimento do aprendizado para discentes. 

 

5. Considerações Finais 

Diante dos argumentos apresentados, pretende-se dar continuidade ao trabalho de ensino 

híbrido em novas turmas, mantendo-se a mesma estrutura com o uso do software Trello e as 

tecnologias que se conectam com o mesmo. A fim de obter-se maior precisão das informações, 

almeja-se a elaboração e implantação de pesquisas qualitativas com o intuito de construção de 

argumentos mais sólidos para este estudo, e posteriormente construir um modelo de aula o qual 

possa ser reproduzido por outros docentes.   
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