
Materiais Educacionais Digitais  (MEDs) 

Conceituação 



Material Educacional Digital 

• Todo material voltado ao uso educacional e que utiliza 
um ou mais recursos digitais na sua elaboração 

• Utilizado com o propósito de ultrapassar os limites 
temporais, geográficos e financeiros dos materiais 
analógicos 

• Possibilita uma maior aproximação com o perfil da 
geração digital 
 



 

• Páginas da Web 

• Blogs 

• Wikis 

• Softwares educacionais 

• Objetos de aprendizagem 

 



 

• Publicadas na Internet ou intranet 

• Acesso  e comparação a diferentes fontes de 
informação 

• Caráter hipertextual 

• Apoio Pedagógico 

• Atemporal - disponível dentro e fora da escola 

 

 



• Página da Web de fácil edição 

• Possibilita  a criação de textos colaborativos 

• Facilita a comunicação professor - aluno e entre 
alunos 

• Compartilhamento de materiais, como: imagens, 
textos acadêmicos, notícias, páginas da web, wikis, 
entre outros 



• Similar ao blog 

• Permite a criação de documentos de forma colaborativa 

• Ferramentas mais conhecidas: Wikipédia e Pbwiki 

Pode ter o Apoio de Agregadores de noticias web que: 

- auxiliam o usuário a ter controle sobre seus sites, wikis, 
blogs preferidos 

- Ajudam os professores a se manterem informados nas 
atualizações dos blogs e sites dos seus alunos 
 



• Programa de computador voltado ao uso educacional 

• Caráter lúdico 

• De forma geral, podem ser: 

Abertos  

-propõe situações problemas 
- aprendizagem realizada através das descobertas do aluno e da 
capacidade de solucionar essas situações 

Fechados 

- Atividades pré-definidas e sequenciais  que guiam o usuário pelo 
software 
- Foca no desempenho 
 



• Dotado de várias mídias (texto, som, vídeo, hipertexto, 
animações, jogos educativos, entre outras). 

• Conteúdo organizado preferencialmente de maneira não-
linear. 

• Possibilidade de ser reutilizável, ou seja, capacidade de 
utilização em diferentes turmas ou disciplinas, pois permite 
que o professor adapte sua utilização a diferentes 
contextos 

• Possibilita ao aluno um contato com diferentes tipos e 
formas de informação. 

• A abordagem de diferentes mídias possibilita a 
contemplação de diferentes estilos de aprendizagem: 
auditivo, visual, textual. 



• Visualiza-se a existência de vários tipos de materiais 
educacionais digitais.  

• Utiliza-se este termo quando objetiva-se falar de forma 
genérica, ou seja, sem deter-se a um tipo específico de material. 

• Importante salientar que a simples aplicação de recursos 
digitais não garante o sucesso de um MED. Dependerá da 
concepção pedagógica aplicada tanto na sua construção como nas 
dinâmicas de sua aplicação, seja presencial, semi-presencial ou a 
distância. 

• A utilização de MED’s não têm o objetivo de substituir os 
materiais tradicionais (analógicos), mas sim relacionar-se 
harmonicamente com eles. 
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