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RESUMO

Tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um
conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de
problemas. É uma aplicação prática do conhecimento cientíﬁco em
diversas áreas de pesquisa.
O termo tecnologia educacional remete
ao emprego de recursos tecnológicos como ferramenta para aprimorar o
ensino. É usar a tecnologia a favor da educação, promovendo mais
desenvolvimento socioeducativo e melhor acesso à informação. O grande
aparato que traz inúmeros benefícios sociais e educacionais é o
computador.
O ensino híbrido, que combina a educação tradicional e
o uso da tecnologia para conquistar a personalização do ensino, também
pode ajudar a conciliar a utilização de ferramentas digitais com a atenção
em aulas presenciais, assim como o uso de livros didáticos físicos, por
exemplo.
O desenvolvimento tecnológico nos últimos anos tem sido
enorme, rápido e eficaz. A tecnologia veio para ajudar todos os segmentos
de negócio, estudos, pesquisas, além da sociedade em geral.
Com o
auxílio das ferramentas tecnológicas educativas, os professores passam a
ter muito mais facilidade para ensinar e lidar com seus alunos. Por meio
de sistemas online é possível, por exemplo, compartilhar conteúdos em
tempo real para que todos possam acompanhar durante a aula.
Portanto, cabe aos educadores e gestores escolares acompanhar os
avanços das principais ferramentas, investindo cada vez mais em
métodos de ensino que tragam a tecnologia para a sala de aula.
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