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I. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
SEDUC/CTAE/NTE Tucuruí

II. UNIDADE EXECUTORA
NTE Tucuruí

III. EQUIPE  RESPONSÁVEL  PELA   ELABORAÇÃO  E 
EXECUÇÃO DO PROJETO

• Claudio  Luiz  Fernandes  –  Contato:  (94)  81445112  –  Email: 
cluizfernandes@gmail.com

• Claudete  Costa  Quaresma  –  Contato:  (94)  81312758  –  Email:   
deteranieri@bol.com.br

• Dilma  Maria  do  Socorro  do  Amaral  Correa  –  Contato:  (94)  81323816  – 
Email: correa.dilma@hotmail.com

• Marilene  Ferreira  Vieira  –  Contato:  (94)  81269016  –  Email: 
marilene_prof@hotmail.com

• Vitória  Lucia  Albuquerque  Miranda  –  Contato:  (94)  81185444  –  Email: 
miranda.vitoria@hotmail.com

IV. APRESENTAÇÃO 

O  Núcleo  de  Tecnologia  Educacional  de  Tucuruí,  subordinado  à  Coordenação  de 
Tecnologia  Aplicada  à  Educação  e  à  16ª  URE,  propõe a  implantação  do Projeto  Concurso 
EducaBlog 2009 promovido por este núcleo nos meses de abril a setembro do corrente ano. 

Este  projeto  faz  farte  do  conjunto  de  ações  deste  NTE,  a  serem  desenvolvidas  para 
implementar  uma  política  contínua  de  uso  pedagógico  das  tecnologias  de  comunicação  e 
interação na comunidade escolar da região do Lago da Hidrelétrica de Tucuruí e os demais 
municípios de jurisdição do NTE Tucuruí (atualmente constam Breu Branco, Goianésia do Pará, 
Novo Repartimento e Pacajá).

O Concurso de Blog é uma das ações articuladas entre a CTAE e o NTE para fomentar e 
promover  o uso dos recursos  dos  computadores  e  das ferramentas  disponíveis  na  web para 
divulgar e produzir conteúdos e conhecimentos dentro e fora do espaço escolar nos referidos 
municípios.  Envolverá gestores de escolas e de UREs, técnicos,  coordenadores das salas de 
informática, professores, alunos, comunidade e as escolas municipais do Ensino Fundamental de 
5ª a 8ª série.
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V. PROBLEMÁTICA E JUSTIFICATIVA 

Projeto Construção de Blogs é uma excelente ferramenta de apoio à aprendizagem. Pela 
criação de blogs os alunos podem pesquisar, analisar, refletir, interagir e encontrar soluções 
para diversos questionamentos, ao mesmo tempo em que vão se apropriando das tecnologias 
digitais disponíveis. O trabalho é cooperativo e colaborativo, formando assim uma rede de 
novos  conhecimentos.  Os  blogs  servem  para  registrar  conhecimentos  adquiridos  pelos 
alunos durante os projetos de estudo e também para divulgar conteúdos como relatos, textos, 
links,  fotos,  gravuras...  Construir  um blog  desenvolve  no  aluno  o  hábito  de  registrar  e 
divulgar seus estudos. É ótima maneira de desenvolver a criatividade, estimular a expressão, 
demonstrar sua forma de pensar e agir. O blog acaba sendo “a cara do aluno”. O uso da 
ferramenta, por fim, abre novos canais de comunicação entre professores e alunos, alunos e 
comunidade, alunos e o mundo, incentivando a interação e a interatividade.

VI. OBJETIVO GERAL

• Promover o uso dos blog como recurso pedagógico de divulgação de conteúdos e 
informações  na  escolas  e  professores,  enquanto  ferramenta  instigadora  de 
interação e construção coletiva de conhecimento dentro e fora do espaço escolar.

VII. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Desenvolver pesquisa na Internet, com o objetivo de divulgar o resultado em blogs, 
construídos em equipes;

• Ampliar  a  aprendizagem nas  disciplinas  do  curriculo  de  ensini  médio  de  forma 
interativa e interdisciplinar;

• Inserir o uso das mídias digitais para facilitar os projetos pedagógicos da escola;

• Divulgar as atividades da escola no blog, publicando as experiencias  exitosas;

• Construir uma rede de comunicação entre a escola e a comunidade .

VIII. PUBLICO ALVO E SUJEITOS ENVOLVIDOS

• Escolas da rede estadual de ensino
• Coordenadores de sala de informática
• Professores do ensino fundamental e médio
• Alunos do ensino fundamental e médio
• 16ª URE
• Comunidade externa
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IX. LOCALIZAÇÃO E ABRANGÊNCIA

Escolas da Rede Estadual de Ensino  com ou  sem salas de informática localizadas nos 
seguintes  municípios:  Tucuruí,  Breu  Branco,  Goianésia  do  Pará,  Novo  Repartimento  e 
Pacajá. 

X. METAS

Envolver  10  escolas  da  rede  estadual  de  ensino  e,  pelo  menos,  30  professores e 
coordenadores  de  salas  de  informática  na  criação  de  blogs  educativos,  e  os  alunos  das 
escolas participantes do concurso.

XI. METODOLOGIA

Antes
Os alunos realizaram diversas pesquisas na Internet, visitar a diversos blogs para que se 
familiarizassem com a ferramenta.

Durante
As pesquisas foram sendo publicadas em blogs, criados pelas equipes. Para isso, pode ser 
criado um e-mail coletivo, para onde serão enviadas as atividades a serem realizadas e os 
resultados  dos  trabalhos.  Cada aluno terá  acesso  ao  login  e  à  senha.  Cada equipe  será 
fotografada pelos gerenciadores do blog, que enviarão  as fotos por e-mail para publicação 
no  blog.

Depois
Pretende-se com isso a  disseminação das atividades da escola e maior interatividade do 
espaço da sala de informática e a produção de conhecimento das demais disciplinas da 
escola.

Produtos
Blogs construídos pelos alunos.

Ação 01 – Oficinas 
Para implantar esta ação é necessário realizar oficinas de criação dos blogs educativos 

das escolas e dos professores e o lançamento do concurso no NTE e em cada URE que 
abrange os municípios envolvidos. O NTE Tucuruí, atualmente  atende a 16ª URE. Deste 
modo  realizaremos  oficinas  de  16  horas  aula  (distribuídas  em  02  dias)  em  um  dos 
municípios destas UREs, com vagas distribuídas proporcionalmente para cada município. 
Deverão participar pelo menos um coordenador de sala de informática de cada escola e um 
ou dois  professores  das  escolas  localizadas  nestes  municipios.  O convite  e  comunicado 
sobre a oficina deverá ser feito através de ofício,  email  ou telefone para as escolas e as 
UREs. 
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Datas das oficinas e distribuição de vagas:
• 16ª URE – duas oficinas já realizadas no mês de maio e junho(envolveu a rede 

estadual e municipal).

Obs:  Cada  coordenador  e  professor  participante  da  oficina  se  comprometerá  em  
divulgar em sua escola.

Ação 02 - Divulgação do Concurso
Durante a permanência do multiplicador na URE onde se realizará a oficina, este deverá 

divulgar e lançar o concurso para os professores e escolas. Deverá distribuir o edital  do 
concurso, regulamento e normas, cartazes e folders sobre o concurso. Deverá também ser 
divulgado em estações de rádio e TV nos municípios participantes.

A avaliação e participação no concurso

O NTE deverá  selecionar  uma comissão  de  jurados  que  fará  a  avaliação  dos  blogs 
participantes  observando  os  critérios  estabelecidos  em regulamento  próprio  e  divulgado 
amplamente  para as escolas  e  professores participantes.  Haverá uma avaliação realizada 
pelos internautas no blog do NTE, através de duas enquetes para a votação on-line.  Será 
também selecionado um blog de incentivo á leitura que seja criado pelo professor lotado na 
sala de leitura ou biblioteca da escola. O período de avaliação será entres os meses de junho 
a setembro de 2009. 

Os  blogs  serão  avaliados  a  partir  de  sua  inscrição  no  concurso.  As  normas  e  o 
regulamento  deverão ser baixados do blog do NTE e a confirmação da inscrição  como 
participante  do  concurso  através  do  e-mail  ntetucurui@seduc.pa.gov.br.  Cada  blog 
participante  deverá  se  inscrever  e  inserir,  como elemento  de  página  na  barra  lateral,  o 
logotipo do concurso. 

Todos  as  normas  para  participação,  avaliação  e  premiação  serão  regidas  por  um 
regulamento  elaborado  pelo  NTE  para  esta  finalidade,  levando  em  conta  bibliografia 
especializada  em  blogs  educativos  e  usabilidade  de  sites  que  dê  suporte  teórico  e 
argumentação teórica para a ação pedagógica proposta.

A premiação  

Os prêmios serão entregues no mês de outubro durante evento a ser realizado pelo NTE.
 Serão premiados em ordem de classificação(1º, 2º e 3º lugares):

• os três melhores blogs de escolas, selecionados pela comissão julgadora;
• os três melhores blogs de professores, selecionados pela comissão;
• o melhor blog de escola e o melhor blog de professor escolhidos pelos internautas em 

votação por enquetes;
• o  melhor  blog  de  incentivo  à  leitura,  neste  caso  deverão  ser  blogs  criados  pelos 

professores lotados na biblioteca da escola ou sala de leitura;
• ainda haverá um certificado para os demais participantes.
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Os prêmios deverão ser:
* VER REGULAMENTO

XII. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
     

Etapas Fases Meses
Mai Jun Jul Ago Set Out

Apresentação do 
Projeto e 

Divulgação e 
Lançamento do 

Concurso

Apresentação à 
SEDUC/CTAE

Divulgação nas Escolas

Inicio da Observação e 
Avaliação dos Blogs

Capacitação e 
Assessoria através 

de Oficinas em 
outras UREs 

Oficina na URE Capanema

Oficina para URE Mãe do 
Rio

Oficina para URE Capitão 
Poço

Oficina no NTE

Período de Avaliação 
dos Blogs pela 

Comissão 

 

        
      Premiação 
Apresentação dos 
Finalistas para a Fase 
Estadual
Avaliação do projeto 
e Apresentação do 
Relatório à CTAE
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XIII. DESPESAS

• Material de Consumo

N° Especificação Total

0
1

Apostila para as oficinas 40

0
2

Cartazes de divulgação 50

0
3

Folders 100

0
4

Copias de Textos 120 

0
5

Cds 40

0
6

Tinta para impressora 04 cartuchos

0
7

Papel vergê para certificação 01 pct com 50 
folhas

0
8

Projetor de Mutimidia/Data 
show

01

0
9

Câmera digital 03

1
0

Pendrive 02

1
1

Notebook 01

1
2

Microsystem 02

1
3

Livros 10

XIV. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO

O Projeto será avaliado continuamente, e ao final haverá uma avaliação a ser registrada 
em relatório contendo o resultado das ações realizadas, a ser entregue à CTAE e, através de 
reunião de avaliação com outros NTEs em seus concursos.

XV. ANEXOS
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• Regulamento do Concurso

REGULAMENTO DO CONCURSO EDUCABLOG 2009

DOS OBJETIVOS DO CONCURSO
I. O  Concurso  EducaBlog  é  uma  ação  conjunta  da  SEDUC/CTAE/NTE  Tucuruí  para 

promover  o  uso  de  blogs  como  ferramentas  pedagógicas   nas  Escolas  Estaduais  do 
Municípios de abrangência do NTE Tucuruí.

DAS CATEGORIAS PREMIADAS
II. O concurso premiará as seguintes categorias: os três melhores blogs de escolas e os três 

melhores  blogs de professores  avaliados por uma comissão julgadora; serão premiados 
também dois blogs escolhidos pelos internautas em votação online por meio de enquete, 
escolhidos um de cada uma das categorias anteriores; e será premiado também o melhor 
blog de incentivo à leitura que deve necessariamente ser criado pelo professore lotado 
em biblioteca ou sala de leitura da escola.

DA PREMIAÇÃO
III. a definir

DO PÚBLICO-ALVO, CRITÉRIOS E AVALIAÇÕES
IV.  Podem  participar  do  concurso:  as  escolas  municipais  de  ensino  fundamental  e 
estaduais  de  ensino  médio dos  05 municípios de  abrangência  do  NTE  Tucuruí e 
professores da rede estadual de ensino.
V. As inscrições  devem ser realizadas  entre  17/08 a 05/09 de 2009,  através  de email 
enviado para ntetucurui@seduc.pa.gov.br:

• Assunto de email:  Inscrição Educablog 2009
• Corpo da mensagem deverão constar os seguintes dados: 

 Titulo do Blog(nome de tela); 
 Endereço ou URL do blog inscrito;
 Categoria  a  que  concorre:  Blog  de  Escola;  Blog  de  Professor;  ou  Blog  de 

Incentivo á Leitura;
 Nome do autor/autoria do blog (professor de disciplina, coordenador ou outro 

responsável pelo blog da escola); 
 Na categoria Blog de Professor, deverão ser informados a  escola em qua atua; 

endereço completo, município e telefone para contato;
 Ainda na categoria Blog de Professor deverá ser informado a disciplina/tema do 

blog e seu objetivo;
   O blog da escola poderá ter como autor: o coordenador da sala de informática. 

Caso não haja coordenador lotado na escola, poderá ser o técnico, gestor ou outro 
professor lotado na escola. Em todos os casos, o responsável pelo blog deverá ser 
identificado.
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Para  participar  do concurso é  condição inarredável  o  envio do email com os  dados 
acima; não basta apenas dispor o logotipo Educablog no blog.

  Os  blogs  elaborados  nas  oficinas  realizadas  nas  UREs  serão  inscritos 
automaticamente durante o curso sob orientação do multiplicador ministrante; 

 A comissão organizadora enviará um e-mail  de volta confirmando a inscrição 
como participante no concurso;

 O blog participante será lincado no blog do NTE, no seguinte endereço http://nte-
tucurui  . blogspot.com  ,  na lista de links identificada como EducaBlogs.

III. Na categoria Blog de Professor podem participar: professor de series iniciais com blog 
voltado para a turma, neste caso interdisciplinar; um ou dois professores responsáveis 
por um único, blog desde e que sejam de disciplinas afins.  O blog da escola poderá ter 
como autor: o coordenador da sala de informática, ou caso não haja professor lotado neste 
espaço, poderá ser o técnico,  gestor ou outro professor lotado na escola.  Em todos os 
casos, o responsável pelo blog deverá ser claramente identificado. Em caso de mais de um 
responsável por um blog, o premio ainda será único.

IV. Cada professor  pode participar com  apenas um blog; no caso de duas inscrições será 
considerada apenas a primeira inscrição recebida. O professor lotado como coordenador 
de sala de informática poderá participar  também com um  blog de sua disciplina.  E 
poderá administrar como coordenador o blog da escola em que atua.

DA COMISSÃO JULGADORA
V. A comissão julgadora será composta por três avaliadores selecionados e convidados pelo 

NTE Tucuruí. Estes jurados não devem pertencer ou residir na região de abrangência do 
concurso, e devem ser, necessariamente, sujeitos envolvidos em atividades de educação 
e/ou  tecnologias:  preferencialmente  professores/multiplicadores   que  atuem  em outros 
NTEs do estado(criando um rede de avaliadores interconectados em torno de um objetivo) 
e webdesigners ou webmasters que atuem em instituições educativas ligadas a SEDUC-
PA.  Cada  avaliador  receberá  um  checklist com  valores  atribuídos  de  acordo  com os 
critérios observados neste regulamento. Estes checklists deverão ser respondidos durante o 
período de avaliação. E ao final deste período, serão entregues à comissão organizadora 
para verificação e divulgação do resultados obtidos.

DO PERÍODO DE AVALIAÇÃO
VI. A avaliação será realizada entre 05 a 15 de setembro de 2009.

DOS RESULTADOS
VII. O resultado do concurso será divulgado logo após a avaliação no blog do NTE
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DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
VIII. Os blogs serão avaliados em três aspectos: Conteúdo, Design e Interação. Cada aspecto 

será avaliado seguindo critérios específicos.

1.Conteúdo:
 O blog deverá  ter  seus  objetivos  claramente  informados  no blog  e  os  conteúdos 

constantes nas postagens devem ser pertinentes e com o tema/disciplina do blog;
 O blog deve ser atualizado continuamente, pelo menos duas vezes por semana;
 O autor do post deverá sempre ser identificado abaixo da postagem (nome da escola 

ou professor);
 Será considerado o uso efetivo de recursos hipertextuais, disposição de links para 

outros  sites/blogs/textos  na  postagem,  permitindo  ao  leitor  o  possível 
aprofundamento do tema através da navegação na web.

 O texto não deve conter erros gramaticais: de ortografia ou concordância;
 Se o autor citar ou comentar outro texto disponível na Internet deverá utilizar até um 

parágrafo deste texto e dispor um link para a leitura do mesmo texto no site original, 
evitando a denominada ‘duplicação de conteúdos’ na Internet, creditando sempre o 
autor do texto citado.

 O  blog  deve  usar  adequadamente  vídeos,  animações,  quadrinhos  e  outros 
elementos  hipermídia que visem o aprofundamento  do conteúdo abordado na(s) 
postagem(s). Estes elementos devem ser devidamente creditados.

2. Design
 O blog deverá seguir critérios de usabilidade de design: fundo claro e fonte escura, 

evitando a profusão de cores,  mas o autor   poderá aplicá-las  com moderação na 
distribuição dos elementos da(s) páginas(s). A  fonte deve ter tamanho adequado  e 
uso adequado e pertinente de recursos como negrito, itálico e destaques a textos, 
parágrafos ou palavras específicas.

 O blog deverá  usar  imagens para enriquecer  o conteúdo,  porém deve fazê-lo de 
forma adequada: tamanho proporcional, disposição da imagem no post ou página; 
e pertinência da imagem com o tema abordado. Toda imagem deve ser creditada 
ou deve ser citada no final da postagem a origem ou site de onde se extraiu a imagem 
ou o informar o autor da(s) mesma(s). Será avaliado negativamente o blog que não 
fizer os devidos créditos, pois o memso estará incorrendo na violação de direitos 
autorais.

 O cabeçalho do blog deverá identificar claramente o tema, disciplina e nome do blog. 
O  blog  de  escola  deverá  conter  informações  especificas  sobre  a  escola.  Os 
cabeçalhos personalizados também serão considerados na avaliação de design. Serão 
consideradas  as  informações  e  a  criatividade  nas  imagens  utilizadas  no nome ou 
título do blog que se apresentarem no cabeçalho.

 Serão considerados elementos de página obrigatórios: perfil do autor; lista de links 
que tenham relação com o tema do blog (outras escolas, centros ou instituições de 
tecnologia educacional; instituições de cunho educacional; outros blogs educativos; 
bibliotecas  virtuais);  e  contadores  de  acesso.  Outros  elementos poderão  ser 
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utilizados  com moderação para evitar  a poluição visual do blog e problemas no 
carregamento de páginas pelos usuários que usam conexões de baixa velocidade.

3. Interação
 O blog deve conter  contadores de acesso para verificação dos avaliadores das 

visitas  feitas  ao blog,  e  a  capacidade do blog de gerar  tráfego.  Mas terão 
maior pontuação a quantidade e qualidade dos comentários em cada postagem 
que serão avaliados no aspecto interatividade;

 Serão  avaliadas  as  respostas do  autor/responsável  do  blog  aos  comentários 
feitos nas postagens;

 Será  avaliada  também  a  interação  entre  os  visitantes  nos  comentários  das 
postagens: comentário ou resposta de um leitor do blog para outro;

 Cada postagem deverá ter no mínino um comentário e uma resposta;
 Caberá ao autor do blog provocar e instigar os seus leitores a participação no 

blog, bem como a sua divulgação para conseguir a interatividade na ferramenta.

IX. Este regulamento, bem como todas as normas do concurso deverão estar disponíveis no 
blog  do  NTE  e  na  página  da  CTAE  para  o  conhecimento  de  todos.  Caberá  aos 
participantes,  baixar o regulamento e enviar e-mail  para mais esclarecimentos sobre as 
regras do concurso.

X. Será de responsabilidade da CTAE/NTE a divulgação do concurso, bem como eventos 
para  a  premiação  e  outras  ações  de  capacitação  e  orientação  dos  professores  para  o 
domínio básico da ferramenta blog, como garanti oficinas nos município sedes das UREs 
que envolvem os municípios participantes.

XI. Os casos omissos serão julgados forma soberana e irrecorrível pela comissão organizadora 
do concurso.
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