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1-APRESENTAÇÂO

A proposta de Introdução das chamadas novas tecnologias na educação não é nova. Já 
se vão mais de duas décadas a que esforços públicos e privados são feitos. Programas 
foram criados com objetivo de envolver professores e profissionais da educação no uso 
das novas tecnologias que até então pouco está presente no espaço escolar. 
Atualmente o NTE-Tucuruí atende em local pequeno e sem estrutura. Para dinamizar e 
potencializar as ações deste núcleo e diante da necessidade e demanda atual emergente 
de  nossa  Sociedade,  o  NTE-Tucuruí  resolve  criar  o  Projeto  “NTE  Itinerante”, 
estendendo o acesso à Educação Digital e utilização das novas tecnologias não somente 
a professores mas também alunos.
O Projeto NTE Itinerante se desloca conforme a necessidade da comunidade escolar 
funcionando nas salas de informática de diferentes escolas a cada semestre.
O presente projeto ofertará os seguintes cursos: Introdução à Educação Digital, Aluno 
Argonauta,  Ensinando  e  Aprendendo  com  as  TIC's,  Projetos,  Oficinas  e 
Assessoramento às Salas de Informática das Escolas Municipais e Estaduais.

2- JUSTIFICATIVA

Com o avanço tecnológico tornam-se cada dia mais evidente a necessidade de estarmos 
preparados  para  lidar  com  novos  tipos  de  informação  e  dos  conhecimentos 
apresentados na sociedade atual. Não temos como fugir a essa realidade, a integração 
entre educação, tecnologia e sociedade faz-se necessário em nosso cotidiano, seja no 
trabalho, na escola ou dia-a-dia.
Numa sociedade que cria uma maior convivência de alcance das relações entre ciências 
e tecnologias se revela uma das metas mais importantes que a educação deve prosseguir 
e,  construir  uma sociedade mais humana, justa e solidária em que a tecnologia seja 
ferramenta fundamental na promoção, de fins socialmente relevantes.
Considerando os diversos projetos de inclusão digital, sejam públicos, privados ou do 
terceiro  setor,  observa-se  a  necessidade  de  inclusão  de  nossa  sociedade  as  novas 
tecnologias  digitais,  de  forma  a  promover  interação  e  educação  nos  parâmetros  da 
proposta sócio-interacionistas. Há, portanto, o entendimento que o contato com as salas 
de informática seja vivenciado como espaço de troca de experiências em torno dos 
recursos  que devem ser colocados a  serviço da comunidade escolar,  onde todos os 
sujeitos  dessa  sociedade  estejam  envolvidos  e  acompanhando  as  exigências  da 
formação cultural do mundo contemporâneo.
Como base nestas necessidades, é que se pensou na criação e implementação do projeto 
NTE  Itinerante  para  aproximar  educadores  e  educandos  que  se  encontram  pouco 
familiarizados com a utilização das ferramentas computacionais no dia-a-dia de suas 
vidas e do processo pedagógico.
Com este projeto busca-se iniciar uma aliança entre tecnologias e educação de forma 
que a comunidade escolar estabeleça um contato agradável com algumas ferramentas 
necessárias em sua trajetória profissional e de vida, estabelecendo assim, uma postura 
de pesquisador e empreendedor de novas práticas educativas e profissional.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL-TUCURUÍ

3- Público-Alvo
Professores, gestores escolar, técnicos pedagógicos, assistentes administrativos da rede 
pública  da  educação  básica  que  necessitem  adquirir  conhecimentos  básicos  de 
utilização de ferramentas tecnológicas aliadas ao processo educacional.

4- Objetivos

4.1- Geral
Propiciar o processo de inclusão digital  de modo a permitir  o uso inicial  das novas 
tecnologias  nos  processos  educacionais  a  partir  da  concepção  interacionista  de 
aprendizagem.

4.2-Específicos
• Propiciar acessibilidade a educadores e educandos que estão à margem das novas 

tecnologias de informação e comunicação;
• Propiciar a introdução ao uso do de software livre na educação;
• Gerar condições para um aprendizado mais interativo;
• Desenvolver habilidades básicas na utilização da informática;
• Aproximar os profissionais da educação alunos, utilizando recursos tecnológicos.

5- Metodologia
No  primeiro  momento  do  projeto  está  reservado  para  divulgação  a  todos  os 
profissionais da educação e uma breve apresentação dos cursos que serão ofertados pela 
equipe  do  NTE  Itinerante,  oferecido  pelo  MEC/PROINFO,  implementado  pelos 
multiplicadores e bolsistas do Núcleo de Tecnologia Educacional-Tucuruí.
Todos  os  conteúdos,  tanto  da  área  de  informática,  quanto  da  área  pedagógica,  são 
apresentados no formato de aula dialógica, ou seja, há uma apresentação inicial  dos 
conteúdos,  procurando  dimensionar  aquilo  que  cada  cursista  já  conhece  sobre  o 
assunto.
O procedimento de avaliação será dinâmico,  participativo,  processual,  uma vez que 
durante o desenvolvimento das unidades os cursistas são convidados a apresentar suas 
produções bem como suas dúvidas e sugestões de encaminhamento dos procedimentos. 
Ao final, o cursista deve apresentar o material elaborado a partir das ferramentas que 
constituiu para utilizar na prática pedagógica, fazendo uso da sala de informática com 
alunos e colegas.
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6 - RECURSOS

6.1 – Humanos
Multiplicadores  capacitados  pelo  MEC/Proinfo  e  Bolsistas  capacitados  pelo  NTE-
Tucuruí.

6.2 - Materiais
• Apostilas;
• Computadores;
• Impressora;
• Cds;
• Pincel para quadro branco;
• Quadro branco;
• Papel sulfite;
• Pen drive;
• DVD.

8 - Cronograma de Atividades
• 1º semestre/2010

9 – Local
• EMEF Ana Pontes Francez

10 – Bibliografia
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