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1 – APRESENTAÇÃO DO OBJETO DE APRENDIZAGEM

Um objeto de aprendizagem, segundo Wiley (2000) é “qualquer recurso digital que 
pode ser reutilizado como apoio a aprendizagem” (p.1). O objeto de aprendizagem “Gira-gira 
Cerâmicas” foi construído como resultado da pesquisa de doutoramento da autora  (Togni, 
2007).

Este objeto tem como objetivo didático a identificação de relações de dependência 
entre os elementos apresentados em um balancete. Ao desenvolvê-lo, os alunos construirão o 
conceito de funções lucro, custo e receita, além de resolver problemas de tomada de decisão. 
O Nível de Escolaridade a que se destina é Ensino Médio e Superior.

Destaca-se que sua interface é amigável, de fácil manuseio e permite a interação do 
aluno. Como cada tela é construída em HTML, quando os alunos precisam refazer a planilha, 
precisam digitá-la na integra.

2 – ENDEREÇO NA INTERNET:  http://ensino.univates.br/~actogni/giragira.
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