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"Educar  é  preparar  para  a  liberdade.  as  pessoas  são 

livres  porque  podem  escolher.  e  só  podem  escolher  quando 

conhecem alternativas.  sem informação não há alternativa,  e  ,  

portanto,  sem  alternativa  não  há  liberdade.  O  bom  educador 

deve  estimular  a  diversidade,  torcendo  para  que  seus  alunos 

tenham  suas  próprias  ideias  e,  mais  do  que  isso,  tenham  a 

coragem de defendê-las, devidamente fundamentadas, em qual-

quer situação. e,  sobretudo, tenham a coragem e a segurança 

de se admitirem errados e mudarem sua opinião"

GILBERTO DIMENSTAIN, JORNALISTA



1 - IDENTIFICAÇÃO

PROPONENTE

Núcleo de Tecnologia Educacional de Tucuruí vinculado a Secretaria de Estado de 

Educação – SEDUC/SAEN/DEDIC/CTAE.

UNIDADE EXECUTORA

Núcleo de Tecnologia Educacional de Tucuruí / SEDUC/SAEN/DEDIC/CTAE.

EQUIPE DO NTE

Claudio Luiz Fernandes

Claudete Costa Quaresma Ranieri

Dilma Maria do Socorro do Amaral Corrêa

Maria da Conceição Oliveira

Marilene Ferreira Vieira

Vitória Lúcia de Albuquerque Miranda

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA EXECUSSÃO DO PROJETO

Professores Multiplicadores do NTE

2 – APRESENTAÇÂO

O Núcleo de Tecnologias Educacional  de Tucuruí,  visando otimizar  as salas de Infor-

mática  das Escolas  da 16ª  Unidade Regional  de  Educação  propõe o  curso  “Junto  e 

Misturado”  que  busca  agregar  os  conteúdos  dos  Módulos  Básico,  Intermediários  e 

Avançados de acordo com a proposta do PROINFO/MEC, com ênfase no Software  Linux 

Educacional.

A proposta vai além da simples absorção do conteúdo, tem a pretensão de trabalhar de 

forma interativa os conteúdos com atividades práticas e dinâmicas, incluindo oficinas e 

reflexão da necessidade da construção dos projetos interdisciplinares nas escolas da rede 

Estadual.

 O curso terá a duração de setenta e um (71) dias , com Carga horária de  100 horas e 
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realizar-se-a no período de 6 de outubro a 15 de dezembro de 2012 com a culminância da 

I  Mostra de Projetos Escolares com uso de Tecnologias onde serão premiados os 

projetos exitosos.

O curso, bem como o evento tem como foco principal estimular e promover o uso de 

diversas mídias com especial atenção as mídias digitais como recurso pedagógico, como 

instrumento de construção de conhecimentos, como fator de protagonismo, instigador de 

interação, de criação de oportunidades, de autoria e co-autoria entre professores/alunos, 

professores/professores, alunos/alunos.

E, através de oficinas ministradas neste NTE e conforme a necessidade, apresentar aos 

professores  de  sala  de  informática  e  equipe  escolar  outras  possibilidades  de 

aprendizagem dinâmica, eficiente e significativa, possibilitando o acesso dos professores 

e  alunos  às  mídias  e  à  práticas  Edu-comunicativas,  se  constitui  num  espaço  de  di-

vulgação das ações e projetos da escola, e também como espaço de diálogo entre a 

escola e a comunidade escolar.

O público-alvo envolvido serão: os professores da rede estadual de ensino do município 

de Tucuruí; alunos do ensino médio; Gestores, Técnicos das escolas; Professores das 

salas de informática educativa; Multiplicadores do NTE. Sendo que .este último estará 

diretamente  envolvido  no  projeto  e  demonstrará  habilidade  de  articulação  e 

comprometimento com as ações interdisciplinares propostas no curso que envolveram os 

demais membros da comunidade escolar.

Na culminância do curso será realizada a  Mostra de Projetos Escolares com uso de 

Tecnologias,  onde  serão  selecionados  trabalhos  conforme categorias  definidas  pelos 

multiplicadores do NTE Tucuruí e professores de Sala  de Informática educativa.

O evento premiará os três melhores trabalhos e todas as escolas receberão certificados 

de participação.

3 - JUSTIFICATIVA

“ensinar e aprender são desafios que se apresentam a nós em todas  

as épocas e principalmente agora em que estamos vivendo em plena 

era  da  informação onde a  mídia  e  a  internet  ocupam um espaço 

significativo na sociedade.” (MORAN 2001).

Hoje uma grande parcela das escolas públicas estaduais do município de Tucuruí e região 
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possuem salas de informática com conexão à internet e programas para diversos fins 

educacionais.

É visível  que muitos educadores estão envolvidos pela atmosfera midiática, já desen-

volvem práticas  interessantes  de integração  de  tecnologias  simples  no dia  a  dia  das 

nossas escolas. É importante, porém, que estas escolas tenham condições de mostrar a 

comunidade o resultado deste investimento, divulgando suas ações, eventos, projetos, 

etc... através de blogs, publicações de jornais, edições de vídeos, criação de histórias em 

quadrinhos ou programas radiofônicos.

É neste contexto que o NTE Tucuruí desenvolverá o Curso “Juntos e Misturados seguido 

da culminância da  Mostra de Projetos Escolares com uso de Tecnologias, que tem 

como finalidade estimular dinâmicas que permitam estabelecer o diálogo entre as formas 

de linguagem das mídias, bem como criar um mecanismo eficaz para a promoção de 

projetos  educativos  inovadores,  projetos  que  provoquem  a  autoria  de  alunos  e 

professores e dinamizem os espaços das salas de informática tornando-as um espaço de 

fato educativo.

A importância deste projeto está em propor um curso com pretensão de ser um catali -

sador de projetos pedagógicos que, em sua essência, abriguem a produção de conhe-

cimento  e  a  apropriação  das  linguagens  midiáticas  como:  rádio,  internet,  vídeo  e  os 

impressos, além de dar formação aos professores de sala de informática e estes aos 

alunos e demais membros da comunidade escolar em “efeito dominó” para se expres-

sarem em diferentes mídias.

E mais, durante a realização do curso tanto na leitura dos textos como na execução das 

oficinas e atividades práticas, na elaboração de seus vídeos, blogs, jornais, histórias em 

quadrinhos ou programas radiofônicos, os envolvidos perceberão que é preciso criar uma 

relação entre cada elemento e o conjunto de sua produção, para que possam checar seu 

trabalho e aperfeiçoá-lo.

Esta atividade criativa levará a um processo de agilização mental,  favorecendo o de-

senvolvimento  da  imaginação,  do  raciocínio  e  promovendo  significativa  melhoria  na 

atenção dos atores (discentes e docentes), que ao construírem suas produções estarão 

lidando com os erros de forma construtiva, percebendo que eles fazem parte do processo 

de elaboração de novos olhares, conceitos e atitudes.

Podemos assim dizer, que estamos desenvolvendo prática de bons hábitos educativos 

nas salas de informática até então pouco frequentadas pelos educadores.
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4 – OBJETIVOS

GERAL
Mobilizar os espaços de sala de informática, despertando nos professores responsáveis 
pelo espaço o interesse pelo trabalho interdisciplinar que promova o uso das diversas 
mídias como recurso pedagógico e instrumento instigador de interação e de criação de 
oportunidades de autoria e co-autoria de conhecimentos entre 
professores/alunos/comunidade.

ESPECÍFICO
Otimizar as salas de informática com ações integradas ao currículo;

Estimular o uso das mídias para divulgar ações e projetos da escola e também como 

espaço de diálogo entre a escola e a comunidade escolar;

Possibilitar o acesso dos professores e alunos às mídias e às práticas educo- comuni-

cativas;

• Aproximar a escola da Comunidade com ações práticas e interdisciplinar;

• Potencializar as mídias existentes na escola aproximando-as dos professores da escola;

• Divulgar as ações e práticas educativas que ocorrem no contexto das escolas e

que eventualmente não são conhecidas pela comunidade externa;

• Criar um espaço de educo-comunicação entre a escola e a comunidade escolar;

• Reconhecer, valorizar e premiar os melhores projetos multi-midiáticos das escolas.

4 – PÚBLICO ALVO E ATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO

Professores das salas de informática educativa das Escolas Estaduais da Regional 16.

5 – METODOLOGIA

Em busca de atingir o que está estabelecido na justificativa e nos objetivos do projeto, o 

mesmo será constituído das seguintes ações:

1- Discussão do projeto com os professores das salas, rediscutindo as ações e meto-

dologia a serem desenvolvidas no Projeto;

2-·Divulgação do projeto em rede objetivando difundir a ação e oportunizar os professores 

lotados nas salas de informática de desenvolver um projeto interdisciplinar utilizando as 

mídias disponíveis no espaço escolar;

3-·Participação nas discussões no Fórum, Chat, Biblioteca. Avaliação dos módulos será 
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no empenho e participação na plataforma do curso e Biblioteca;

4- Oferecer o Curso de denominado “Junto e Misturado” que abordará os módulos de 

Informática  Básico,  Intermediário  e  Avançado  no  Software  Linux  Educacional  .  Cada 

módulo se estrutura da seguinte forma.

6 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

6.1 – MÓDULO BÁSICO - Disponível no período de dez ( 10 ) dias.

CONTEÚDOS 

• Editor de Textos Writer;

• Recursos de Internet;

• Editor de Planilha Eletrônica Calc;

• Editor de Apresentação Impress.

Atividades

Fórum – interação e discussão dos conteúdos trabalhados. 

Biblioteca Texto Individual em forma de jornal, de acordo com a configuração exigida pela 

ferramenta.

6.2 – MÓDULO INTERMEDIÁRIO - Disponível no período de quinze( 15 ) dias.

CONTEÚDOS

• Oficina de atualização de Software para uso de vídeos e imagem;

• construção e edição vídeos (em movimento e estático);

• como trabalhar com o HQ;

• Programas, Radio Escola Pod-Quest;

• oficina de Educa-áudio.

Atividades

Fórum – interação e discussão dos conteúdos trabalhados nas oficinas.
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Biblioteca – trabalho individual Edição de imagem sobre uma atividade desenvolvida pela 

escola. A atividade deverá ser postada na Biblioteca e no Blog da escola.

6.3 – MÓDULO AVANÇADO – Disponível no período de trinta (30) dias

CONTEÚDOS

• Internet, hipertexto e hipermídia;

• Prática pedagógica e mídias digitais;

• Currículo Projeto e Tecnologia.

Atividades

Fórum – interação e discussão dos assuntos apresentados.

Diário de Bordo – sistematização do que foi apreendido no decorrer do curso.

Biblioteca –  trabalho  em grupo,  por  escola  com tema,  projeto  e  mídia  definido  pela 

equipe escolar e professor da sala.

6.4 – ETAPA FINAL –I Mostra de Projetos Escolares com uso de Tecnologias.

CONTEÚDOS

• Análise dos trabalhos inscritos;

• Premiação e divulgação dos resultados.

Atividades

• Realização dos minicursos nas escolas e no NTE divulgados na plataforma no 

decorrer do Curso;

• Realização a I Mostra de Projetos Escolares com uso de Tecnologias;

• Análise dos Trabalhos  pelos professores e Técnicos convidados;

• Premiação e divulgação dos resultados.

7 – REGULAMENTO 

(ANEXO III)A
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(A ser definido em conjunto pelos multiplicadores do NTE e professores das salas de 

Informática).

8 - AVALIAÇÃO

-1º, 2º e 3º colocado

1- Relevância do Projeto para a comunidade Escolar;

2- Envolvimento dos da equipe Escolar;

3-Pontualidade na Entrega das atividades.

Obs.:

As produções multi midiáticas devem revelar aspectos significativos da realidade escolar 

e expressar a criatividade dos autores, respeitando valores éticos e humanistas.

Todos os trabalhos deverão utilizar exclusivamente software livre.

8 – PREMIAÇÃO

Serão premiados os três melhores trabalhos de cada categoria (premiações para a es-

colas) e todos os envolvidos no projeto receberão certificados de participação.
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LINKS IMPORTANTES
1 - http://maringa.odiario.com/blogs/odiarionaescola/2010/07/13/saiba-como-fazer-um-jornal-escolar/
2 - http://www.anj.org.br/jornaleeducacao
3 - http://webeduc.mec.gov.br/linuxeducacional/curso_le/modulo3/writer_praticas/writer_pratica2.htm
4 - http://jornalescola.blogspot.com.br/?p=knet
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ANEXO II

DATAS DE REALIZAÇÃO

AÇÃO/MÊS Outubro Novembro Dezembro

Apresentação do Projeto 04
Módulo Básico 08 a 21
Módulo Intermediário 22a 16
Módulo Avançado 17 a 08
Apresentação a comunidade Escolar De acordo com a feira de cada escola
I Mostra de Projetos Escolares com uso 

de Tecnologias
15

13



ANEXO III

REGULAMENTO
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