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NNúúcclleeoo  ddee  TTeeccnnoollooggiiaa  EEdduuccaacciioonnaall

EE  dd  ii  tt  oo  rr  ii  aa  ll

EEmm  bbuussccaa  ddee  uumm  ffaazzeerr  ddiiffeerreennttee
Atualmente os docentes brasileiros passam por inúmeras 
dificuldades, inicia-se na desvalorização profissional, 
baixos salários, jornadas extenuantes, descontinuidade 
formativa, precariedade material das escolas, apoio e até 
situações de segurança.
São tantas as adversidades, não bastasse tais, cada vez 
mais aparecem proposições, que buscam transportar para 
a realidade das salas de aulas experiências oriundas de 
situações internacionais e empresariais, que nem sempre 
se ajustam à nossa realidade, por terem conceitos e 
teorias que não vivenciamos, nem conhecemos, ou seja, 
teorias de gabinetes, em seu fazer e na sua retórica, 
mostrando-se estarem voltado aos temas da eficácia e da 
eficiência, porém fundamentados em dados de contextos 
diversos sem participçao em loco ou numa realidade que 
não é a nossa. Além de todos esses fatos, mas em nivel 
ainda mais aterrorizante, escutamos de colegas 
educadores ecos que vinculam a melhoria do ensino 
formal a tópicos, tais como: escola de tempo integral, 
cumprimento de metas, busca de produtividade e, 
recentemente, até um incrivel proposta de se cronometrar 
aulas, porém temas como salários, qualificação e 
qualidade ficam confusos e em segundo plano no meio 
de tantos temas e metas.
No entanto, com tantas adversidades, surgem boas 
experiências de abnegados que se dedicam a educação 
qualificando o trabalho em sala de aula com o propósito 
de sensibilizar a categoria a integrar novas práticas ao 
fazer pedagógico, pondo em uso as TICs no seu dia a 
dia, saindo de um trabalho medieval para algo inovador e 
atraente para os alunos.

Frertando Bretcha

DD  ii  cc  aa  ss    ddaa    hh  oo  rr  aa

PPrroojjeettoo  RRaabbiissccaannddoo
A proposta de inclusão sócio-digital no contexto 
educativo não refere-se somente aos gestores e 
professores, mas também aos estudantes da rede pública 
com boas ideias que precisam apenas de um apoio 
logístico para colocá-las em prática.
Como uma das ações pedagógicas do NTE-Tucuruí é 
incentivar projetos inovadores, os multiplicadores 
abraçaram o Projeto Rabiscando, apresentado pelo 
mentor Alberlan Cutrin, aluno da EEEM. Simão Jacinto, 
que juntamente com um grupo de colegas, desejam 
desenvolver trabalhos voltados para desenhos artísticos, 
eventos e rádio web.
Pequenas iniciativas como esta, podem viabilizar o 
processo ensino-aprendizagem das pessoas que buscam 
novas oportunidades. A sementinha foi plantada, resta 
regar e cuidar bem para que no futuro colham-se muitos 
frutos.

Lenita Stefanne

PP  rr  ii  mm  ee  ii  rr  oo  ss    PP  aa  ss  ss  oo  ss

GG  II  MM  PP
O GIMP (Programa de Manipulação de Imagem) é um aplicativo com licença GNU adotado pelo Linux, de ferramentas 
próprias semelhantes ao Photoshop. Trata-se de um programa para criação e edição de imagens e fotografias, 
redimensionar fotos, alterar cores e combinar imagens através de camadas que possibilitam novas práticas pedagógicas 
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CC  hh  aa  rr  gg  ee

TTeeccnnoollooggiiaass  nnaa  EEdduuccaaççããoo
O Informativo Rabiscando New's é uma tentativa de se fomentar o uso das Tecnologias na Educação, através de um 
periódico quinzenal, que tem como objetivo a publicação de artigos e relatos de experiências desenvolvidos por 
professores e alunos de ensino fundamental e médio e por pesquisadores, com foco no uso das Tecnologias de 
Informação e Comunicação.

Keilyane Oliveira

CC  ll  aa  ss  ss  ii  ff  ii  cc  aa  dd  oo  ss
DDiiaa  ddaass  mmããeess

Aconteceu no sábado dia 09 de maio de 2015, nas escolas 
da rede municipal de ensino fundamental em Tucuruí, 
comemoração em homenagem ao dia das mães.
Estiveram em um dos eventos, integrantes da equipe Wolf 
Studio, projeto idealizado pelo aluno da escola estadual 
Simão Jacinto dos Reis, Alberlan Cutrim com apoio 
pedagógico dos multiplicadores do Núcleo de Tecnologia 
Educacional - NTE, que juntamente com sua equipe de 
desenhistas e redatoras, participaram na Escola Maria 
Fernandes Medeiros Alves como convidados para criarem 
autorretratos das mães. Na ocasião, houve oficinas 
diversas de artesanatos, sorteios de brindes, medidas de 
peso, etc.
No decorrer da semana, em comemoração ao dia das 
mães, também aconteceram várias palestras esclarecendo 
assuntos sobre: sexualidade, as DSTs, drogas, câncer, 
alcoolismo, lei  maria da penha e outras.
No final da comemoração, a diretora da escola, prof. 
Jucineuza Barbalho, agradeceu a presença de nossa 
equipe e elogiou o trabalho de autorretratos realizado no 
local.
Gabriela Romano e Rosiane Mariane

DD  ii  ss  ss  ee    mmee    DD  ii  ss  ss  ee

VVeennddaass::
Monitor tubo em ótimo estado de conservação.

SSeerrvviiççooss::
Limpeza, manutenção e instalação de sistemas em computadores.
Desenhos artisticos como: autorretratos, paisagens e caricaturas. 

Trabalhos por encomenda.

Fone: (94) 981489060
Email: wolfstudio@gmail.com

Endereço: Rua Paraná Q.82 L.51 - Getat

Fonte: Gabriela Romano
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