
Softwares Educacionais



O que é Software Educativo? 

 É um programa que visa atender necessidades e possui (ou

deve possuir) objetivos pedagógicos. Todo o software

pode ser considerado educacional, desde que sua

utilização esteja inserida num contexto e numa situação

de ensino-aprendizagem, onde existe uma metodologia

que oriente todo o processo



As vantagens de softwares educativos 

nas salas de aula

 Com os avanços contínuos da tecnologia, as escolas estão

cada vez mais usufruindo de softwares educacionais como

uma ferramenta de ensino para melhorar a experiência de

aprendizagem para os alunos nas salas de aula. Embora

estes softwares tenham algumas desvantagens,

principalmente quando as escolas confiam muito neles, os

professores devem estar cientes dos benefícios que sua

utilização traz para os estudantes.



Os softwares educacionais ajudam os alunos a manterem o foco e também

a deixá-los em um ambiente onde sintam-se confortáveis. Os programas

que usam personagens de desenho animado e gráficos coloridos

contribuem para que as crianças tenham a sensação de estarem jogando e

não apenas aprendendo. Alguns ensinam-as através de simulações, jogos

de resolução de problemas, tutoriais e exercícios práticos, e estes podem

ajudar a evitar que suas mentes fiquem vagas e assim, fazem com que as

informações sejam absorvidas melhor. os softwares para crianças, na

realidade, conseguem tirar proveito de suas mentes ativas.



Permite a participação da sala

 Segundo especialistas, softwares educacionais também

ajudam aquelas crianças consideradas mais tímidas a

participarem mais de sessões de perguntas e respostas. A

criança pode se sentir mais confiante para responder

questões geradas por um software de computador do que

aquelas feitas por um professor. Além disso, os

computadores auxiliam àqueles que têm necessidades

especiais, aumentando sua autoestima através de aulas

interativas, podendo incentivá-los a participar mais das

aulas.



Aprimora as habilidades sociais

 Ter softwares educacionais disponíveis para os alunos

proporciona um potencial benefício para melhorar suas

habilidades sociais. Novamente, especialistas dizem que

isso pode levar os estudantes a serem menos agressivos

com relação aos seus colegas dentro e fora da sala de

aula. Um ambiente tecnológico pode ajudar as crianças a

superarem suas frustrações escolares de aprendizagem,

permitindo uma maior interação com os outros de forma

positiva. Na sala de aula, isto pode resultar em uma

melhor aprendizagem para os alunos.
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