
XIV Salão Iniciação Científica da PUCRS 
 

Bo@S Idei@S - Repositório De Boas Práticas Docentes:  
investigando melhorias e possibilidades 

 
Matthias Oliveira de Nunes 1 

Profa. Dra. Lucia M.M. Giraffa12 
Faculdade de Educação/PPGEDU12, Faculdade de Informática – PUCRS1 

Avenida Ipiranga 6681 – prédio 15 3º andar 
Porto Alegre- RS- Brasil - 90610-900 

 
Resumo 
 
Os Objetos de Aprendizagem (OA) encontrados em repositórios digitais com acesso via 
Internet são materiais educacionais que permitem ao professor e seus alunos 
complementarem uma situação de aprendizagem proposta em sala de aula presencial ou 
virtual. No entanto, dada a diversidade das ofertas e as diferentes possibilidades de uso 
destes materiais muito docentes tem dificuldade em escolher qual das opções melhor se 
adequa ao seu trabalho. Diante deste contexto surgiu a 1ª versão do Bo@s Idei@s: um 
repositório de registro de resultados relacionados à utilização de um OA em contexto 
real de sala de aula. O software objetiva auxiliar professores interessados em selecionar 
um OA qualquer para uso com seus alunos, baseado em experiências de outros 
docentes. A ideia é ampliar o conjunto de informações relacionado a um determinado 
OA, agregando sugestões e possibilidade de utilização de uma determinada aplicação a 
partir dos seus Metadados e da descrição de práticas criadas por colegas que usaram este 
OA. Os resultados obtidos na fase de validação do software desenvolvido em um 
Trabalho de Conclusão de Curso do Bacharelado de Sistemas de Informação 
(FACIN/PUCRS), orientado pela mesma pesquisadora que orienta este projeto, 
sinalizou que existe espaço para que esta proposta contribua para auxiliar docentes na 
escolha de recursos tecnológicos para apoiar seu trabalho. Na continuidade da pesquisa 
desenvolvida, busca-se com este trabalho de investigação identificar melhorias na 
interface e organização do sistema de busca dos materiais hospedados, a partir de 
experiências de professores que cadastrarem suas práticas no repositório. Estamos 
organizando um questionário on-line (Google Docs) a ser enviado aos professores 
voluntários para coletar e analisar suas opiniões acerca desta experiência de colocar de 
registrar suas práticas no repositório. Para obter estas informações enviamos convites 
para lista dirigida a pesquisadores de Informatica na Educação do networking da 
orientadora e seus parceiros de comunidade de Informática na Educação. A análise das 
respostas da questões avertas será feita usando a Analise Textual Discursiva de Moraes 
e Galiazzi (2011). 
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