
"Tente uma, duas, três vezes e se possível tente a

quarta, a quinta e quantas vezes for necessário. Só

não desista nas primeiras tentativas, a persistência é

amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a

maioria não chega, faça aquilo que a maioria não

fez".

BILL GATES
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Quem somos?
O Núcleo de Tecnologia  Educacional  de
Tucuruí está localizado na Avenida Lauro
Sodré 702A – Centro e conta com cinco
multiplicadores.
É  uma  equipe  preocupada  em
proporcionar  apoio  pedagógico  aos
professores para que utilizem os recursos
tecnológicos  disponíveis  na  escola  de
forma  autônoma  e  independente,
visando  à  transformação  da  prática
pedagógica.
O NTE-Tucuruí está diretamente ligado ao
MEC/SEDUC/CTAE,  visando  garantir
condições  de  acesso  às  novas
tecnologias  de  informação  e
comunicação  no  contexto  social,
acadêmico e escolar aos professores da
rede  pública  de  ensino,  propõe  a
Formação de Conteúdos Digitais: tablet e
lousa eletrônica e divulgação dos cursos
Proinfo.

Formação de Conteúdos
Digitais: tablet e lousa

eletrônica
Tudo o que se pensar em termos de
recursos  de  um  computador,
multimídia,  simulação  de  imagens  e
navegação na internet é possível com
a lousa digital que funciona como um
computador,  mas  com  uma  tela
melhor  e  maior.  Durante  a  aula,  é
possível,  enquanto  apresenta  o
conteúdo  programado,  navegar  na
internet  com os estudantes,  criar  ou
utilizar jogos e atividades interativas,
contando  com  a  participação  dos
alunos e escrevem nela por meio de
um teclado virtual ou por uma caneta
especial.
Os  tablets  são  dispositivos
computacionais portáteis, que servem
para:
* Acessar a Internet;
* Acessar e-mails;
* Acessar redes sociais;
* Visualizar e editar textos e planilhas;
* Jogar;
* Trocar informações via Bluetooth;
* Tirar fotos e fazer filmagens;
* Assistir e baixar vídeos;
* Ler livros digitais;
* Ouvir músicas;

E muito mais.

Objetivo
Aproximar  o  professor  das  novas
tecnologias  a  favor  da  inclusão  digital,
melhor interatividade nas redes sociais;
acesso mais rápido à informação (e-mail,
pesquisas)  e  mobilizar  e  despertar  nos
educadores,  o  interesse  pelo  trabalho
interdisciplinar  que  promova  o  uso  das
diversas  mídias  como  recurso
pedagógico e instrumento instigador de
interação  de  conhecimentos  entre
professores-alunos.

Convite
Convidamos  a  todos  os  professores  da
escola para participar da  Formação de
Conteúdos  Digitais:  tablet  e  lousa
digital.
Contamos com sua presença!

Data: _______________________

Horário: ____________________

Local: EEEM. __________________________

Carga horária: 15h


