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PROJETO: CRIAÇÃO DE CMAPTOOLS

JUTISFICATIVA
CmapTools é uma ferramenta para elaborar esquemas conceituais e representálos graficamente, ou seja, é um programa que lhe auxilia a desenhar mapas conceituais.
A teoria dos mapas conceituais foi desenvolvida na década de 70, pelo pesquisador
Joseph Novak, com base na teoria da aprendizagem significativa. O pesquisador define
mapa conceitual como uma ferramenta para organizar e representar o conhecimento. Os
conceitos parecem dentro de caixas e as relações entre eles são especificadas por meio
de frases de ligação, que unem cada um dos conceitos1.
O CmapTools considerado como ferramenta de excelente desempenho para
estudos e pesquisas, trás para as aulas de Filosofia uma grande diferencial,
possibilitando ao alunos do 3º ano do ensino Médio, uma forma dinâmica e organizada
para se pesquisar e estudar por conceitos e definições de conceitos.

PÚBLICO ALVO: alunos 3º ano Ensino Médio.
TEMPO: durante o ano letivo de 2013.

OBJETIVOS
Em concordância com os argumentos justificados, os alunos serão orientados
pela professora, sobre como utilizarem do CmapTools com o objetivo de se utilizarem
dessa técnica facilitadora e organizadora de estudos e pesquisas, nas aulas de Filosofia,
bem como apresentação de trabalhos e delimitação de temas e desenvolvimento das
dissertações.
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EXECUÇÃO DO PROJETO
Primeira Etapa – os alunos receberão orientações de como baixar o programa
específico para a criação de mapas conceitos. Os alunos que não disponibilizarem de tal
ferramenta tecnológica, poderá realizar o mapa conceitual manualmente.
Segunda Etapa – os alunos conhecerão um mapa conceitual pronto e compreenderão a
sua importância, para os estudos e pesquisas direcionadas às aulas de Filosofia.
Terceira Etapa

–

os alunos apresentarão um mapa conceitual realizado

individualmente, com um tema solicitado pela professora em aula para pesquisa.
Quarta Etapa – o CmapTools será utilizado como atividade avaliativa sempre que for
solicitado pela professora.

RECURSOS E MATERIAIS DE APOIO
Para a realização e utilização do CmapTools será necessário o uso do
computador e internet.
Para os alunos que não disponibilizam de tal recurso tecnológico serão
necessários apenas papel, borracha, régua e lápis.

AVALIAÇÃO
A avaliação se utilizará de critérios de análise continua, desde a criação dos
mapas conceituais, aos termos apresentados, aos conceitos pesquisados, a elaboração e
apresentação de trabalhos e na elaboração de dissertações baseadas nos mapas
conceituais.

RESPONSÁVEL PELA CRIAÇÃO E EXECUSSÃO DO PROJETO
Professora da Disciplina Filosofia: Luciana Cristina Nize.

APOIO NA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO
Direção: Daniela Maria Mazza Biasoli.
PCOP – Maria Aparecida Marçal Pereira da Costa.

