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APRESENTAÇÃO DO CURSO 

Caro Professor-Cursista,  
 
O desenvolvimento do ambiente cultural, incorporando tecnologias como o computador e a 
Internet aos nossos hábitos, é um processo carregado de certo pragmatismo que requer 
amadurecimento e conscientização de todos sobre a importância dessas tecnologias a 
serviço da educação. A simples implantação dessas tecnologias num ambiente educacional, 
sem a correspondente transformação do comportamento das pessoas envolvidas, não 
garante o sucesso do investimento. 
 
Um determinado ambiente social, como o escolar, gera necessidades que não podem ser 
supridas ou resolvidas somente pela tecnologia disponível, a autonomia dos profissionais 
pode permitir a implantação de outros métodos de trabalho ou de ação que influenciam o 
ambiente e o próprio comportamento dos envolvidos. Essas modificações geram, por sua 
vez, novas necessidades e estimulam o surgimento de novas estratégias, novas 
metodologias ou novos processos. 
 
É nessa perspectiva que a Secretaria de Educação do Pará – SEDUC, por meio da 
Coordenação de Tecnologia Aplicada a Educação – CTAE e dos Núcleos de Tecnologia 
Educacional – NTE, retomando sua política de inclusão digital, valorização do profissional de 
educação e formação continuada de professores na área das Tecnologias da Informação e 
Comunicação - TICs aplicadas à educação, vem ofertar mais este curso de Tecnologias na 
Educação: ensinando e aprendendo com as TICs, com carga horária de 100h na 
modalidade semipresencial, para educadores da rede pública de ensino estadual, visando 
dotar os participantes de conhecimentos necessários sobre a plataforma BotoSet Linux, no 
sentido de aplicação de seus recursos para facilitar o trabalho docente e conseqüentemente 
a dinamizar aprendizagem, enquanto melhora os indicadores de desempenho dos 
estudantes da rede pública estadual. 
 
Nesse sentido, sua participação e interação no curso, bem como seu empenho em aplicar os 
novos conhecimentos e recursos adquiridos em sua práxis pedagógica, se constituem em 
um dos eixos das mudanças que, certamente, promoverão a ansiada melhoria na/da 
educação pública paraense.    
 
Objetivos 

• Propiciar aos educadores a apropriação de recursos das Tecnologias de Informação e 
Comunicação – TICs na plataforma BotoSet Linux, bem como de procedimentos 
metodológicos para aplicação dos mesmos.  

 
• Fomentar as trocas de experiências, o enriquecimento teórico-prático e o 
entrosamento do corpo docente das escolas da rede de ensino estadual, de forma 
presencial e à distância.  

  
Metodologia 

A metodologia do curso será marcada pela interatividade entre alunos-professor-objeto de 
estudo, com a finalidade de familiarizar o grupo com a utilização e elaboração própria e 
utilização de projetos e objetos de aprendizagem, relacionados com as diversas áreas do 
conteúdo curricular. As produções devem ser desenvolvidas na forma de textos, 
apresentações e construção colaborativa virtual. 
O curso será desenvolvido em dois momentos distintos, a saber: presencial – 72h e à 
distância – 28h. A parte presencial será desenvolvida de forma prática, em laboratório de 
Informática do NTE ou Escola, explorando os recursos do computador em: 
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• Ambiente BotoSet Linux; 
• Editor de Textos, de Apresentações e Planilhas; 
• Navegador de Internet e Educação à distância; 
• Softwares Educativos e Objetos de Aprendizagem; 
• Metodologia de Projetos; 

 
A parte à distância será desenvolvida através de recursos de interação virtual Webmail, 
Fórum, Bate-papo, Mensageiro, Blog e Enquête. Constará de atividades de pesquisa, 
elaboração e discussão tendo como base os seguintes temas: 
 

• Fundamentos da Informática na Educação; 
• Dúvidas sobre o Sistema BotoSet Linux; 
• Educação à Distância no estado do Pará; 
• Softwares Educativos, Projetos e Objetos de Aprendizagem; 
• Dúvidas sobre os aplicativos do BrOffice.org; 
• Pesquisa na Internet sobre sua disciplina. 
 

As referidas produções desenvolvidas serão postadas na Biblioteca virtual da turma e/ou no 
Blog da Turma. O conteúdo a ser trabalhado no curso está assim distribuído:  
 

Dias CH Parte Presencial CH Parte a Distância 

1 04 1- Fundamentos da Informática na Educação: Alguns aspectos 02 • Elaboração de síntese  
• Fórum de discussão 

1 04 2 – Conhecendo o Computador 02 • Conversa através do 
Mensageiro. 

2 08 3 - Introdução ao BotoSet Linux 02 • Fórum de discussão 

4 16 4 - Internet – Pesquisa e Intercâmbio Escolar 
04 • Troca de E-mail. 

• Fórum de discussão 
• Postagem no Blog da Turma. 

1 04 5 - Educação a Distância – EAD 02 • Bate Papo 
• Enquête 

3 12 6 - O Editor de Textos Writer 

02 • Digitação e Formatação da 
síntese. 

• Enviar o arquivo para o 
professor. 

• Fórum de discussão 

1 04 7 - Metodologia de Projetos 

04 • Elaboração de um Projeto de 
ensino e de Aprendizagem. 

• Enviar o arquivo para o 
professor. 

• Fórum de discussão 

1 04 8 - O Editor de Apresentações Impress 

02 • Elaborar a apresentação do 
projeto de ensino e de 
aprendizagem. 

• Enviar o arquivo para o 
professor. 

• Fórum de discussão 

2 08 9 - Softwares Educativos e Objetos de Aprendizagem 

06 • Planejamento de uma 
atividade com OA. 

• Enviar o arquivo (Slides) 
para o professor. 

• Fórum de discussão 

2 08 10 - O Editor de Planilhas Calc 

02 • Elaboração de um OA  
• Enviar o arquivo para o 

professor.  
• Conversa no Mensageiro 

18 72 Total 28  
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Avaliação 
 
A avaliação do desempenho do aluno será baseada principalmente na observação da 
participação/cooperação e do desenvolvimento de atividades práticas. As produções serão 
avaliadas pelos seguintes critérios: 

• Conclusão no tempo previsto; 
• Domínio dos recursos envolvidos; 
• Criatividade e aspectos de formatação e apresentação; 
• Nível de participação individual e interação com o grupo; 
• Nível de aprofundamento dos temas propostos. 

 
Portanto, será um processo contínuo e formativo que resultará em um conceito final para o 
desempenho do aluno, usando a escala, E=Excelente (8,5 a 10,0) MB=Muito Bom (6,5 a 
8,0), B=Bom (4,5 a 6,0), R=Regular (2,5 a 4,0) e I=Insuficiente (0,0 a 2,0). Tal conceito 
constará no certificado de participação no curso, sendo que os conceitos E e MB serão 
considerados como critérios para lotação na Sala de Informática.  Também, o participante 
do curso não será considerado com aproveitamento satisfatório quando não atender as 
seguintes regras do curso: 
 
 Presencial 
 

• Pontualidade, sendo tolerado um limite de quinze minutos de atraso; 
• Será tolerado um limite de três faltas justificadas com atestado médico. 

  
 À Distância 
 

• Elaboração e envio das produções propostas; 
• Postagem no Blog da turma; 
• Participação nas discussões.  

 
Também O Blog e o Fórum da Turma serão instrumentos para registrar a avaliação do 
processo de ensino aprendizagem da turma: avaliação do curso, avaliação do 
ministrante e auto-avaliação, cujas postagens serão feitas pelos alunos.  
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1. FUNDAMENTOS DA INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO: ALGUNS ASPECTOS 
 

O pensamento complexo sabe que existem dois tipos de 
ignorância: a daquele que não sabe e quer aprender e a ignorância 

(mais perigosa) daquele que acredita que o conhecimento é um 
processo linear, cumulativo, que avança trazendo a luz ali onde 
antes havia escuridão, ignorando que toda luz também produz 

sombras como efeito.    Morin et alli ( 2003, p.55)              
 

A sociedade pós-moderna parece ávida por novidades tecnológicas e por informação. 
É com uma rapidez desusada e invejável desembaraço que os múltiplos segmentos sociais 
incorporam uma nova tecnologia tão logo ela esteja disponível, como por exemplo, a 
rapidez no acesso e propagação de telefones celulares. Nesse cenário, a criança convive 
com um mundo formatado pelas Tecnologias da Informação e Comunicação-TICs; cresce e 
se desenvolve onde impera o computador, a mídia televisiva, as imagens frenéticas e 
coloridas, um universo imersivo, multivisual e multisonoro.  

Em contrapartida, a escola atual lhe oferece um mundo estático em preto e branco e 
espera que ela tenha reações de euforia e contentamento. Em se tratando da rede pública 
de ensino, parece que a escola não se mostra tão disposta em aplicar as novas tecnologias 
na sala de aula, e muitos professores apresentam certa resistência à inserção dessas 
tecnologias em sua práxis pedagógica. Porém, não podemos imputar à escola toda a 
responsabilidade por essa situação. Grande parte desse ônus cabe às políticas públicas 
afetas à Educação e às Universidades, “pois a formação inicial oferecida deveria tender à 
excelência” (GONÇALVES e GONÇALVES, 1998, p.108) e preparar o professor para o 
domínio dessas ferramentas. 

 Assim, desde o final da década de 1980 que alguns programas e projetos 
governamentais buscam, através da inserção das tecnologias mediadas pelo computador 
nas escolas da rede municipal e estadual, prover a educação pública de condições que 
garantam o ansiado salto de qualidade. E “se antes o sentido era da Escola para a 
comunidade, hoje é o mundo exterior que invade a Escola. (...) Sonhadoramente, podemos 
pensar a Escola sendo pólo de disseminação de informações privilegiadas” (CHASSOT, 
2003, p.86).  Nessa perspectiva, a utilização de um ambiente tecnológico de aprendizagem 
com base em rede de computadores conectados a Internet, além de permitir o acesso a um 
universo de informações tão caótico quanto inimaginável, promoveu uma profunda 
transformação na relação de seus principais atores – professores e alunos – com o 
conhecimento. 

O computador e as TIC surgem como uma tecnologia intelectual, um novo 
instrumento de conhecimento que pode possibilitar, do ponto de vista instrumental, 
construir relações e correspondências novas. Como se sabe, quanto maior for o número de 
palavras/conceitos que um indivíduo domina, maior seu universo. Desenha-se, assim, a 
fenomenologia existencial e com ela o eixo da compreensão do processo de conhecimento 
desloca-se da sensação e da razão para a relação, isto é, o conhecimento se constrói nas 
interações do sujeito com o mundo. Logo, quanto maior for a interação mais conhecimento 
é possível de se construir.  

Por outro lado, é fácil perceber que a Escola, mormente em nosso país, tateia entre 
as mais diversificadas tendências pedagógicas em busca daquela que melhor atenda aos 
anseios da sociedade, e que na sociedade pós-moderna vivemos a era da comunicação 
planetária. Assim, as infinitas conexões e interrelações estabelecidas pelo indivíduo, ou 
seja, o diálogo entre o sujeito e seu cosmo (universo circundante) pressupõe novas formas 
de pensar e compreender o mundo. Por conta disso, códigos de conduta e valores sócio-
culturais estão sendo constantemente reestruturados.    
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O que falta, pois, à Escola que temos, é a percepção que os anseios e cobranças que 

ela deve atender não são os do indivíduo nem da comunidade municipal ou, numa estância 
maior, da comunidade estadual ou nacional, mas os da comunidade global onde está 
inserido o indivíduo que ela deve preparar. De fato, ainda pesa sobre ela o velho ranço de 
que a aprendizagem só acontece em sala de aula; e o que é pior, a escola se assemelha a 
uma linha de montagem, na qual o aluno “vai sendo conduzido e, em cada ‘estação’, que 
em educação quer dizer em cada série, são montadas certas ‘partes’ (...) que em educação 
corresponde a conteúdos programados; para isso o montador foi treinado para fazer aquilo 
no tempo determinado, isto é, seguindo métodos preestabelecidos.” (D’AMBROSIO, 1996, 
p.67).  
 
Informática e o novo paradigma educacional 

 Segundo a abordagem empirista, o conhecimento tem origem e evolui a partir da 
experiência que o sujeito vai acumulando, ou seja, todo conhecimento tem como 
fundamento à experiência que provém da informação transmitida do exterior para o interior 
do indivíduo.  

Para construtivistas e interacionistas como Jean Piaget, Lev Vygostky, David P. 
Ausubel, por exemplo, o desenvolvimento cognitivo acontece à medida que o indivíduo 
estabelece intercâmbios com o meio onde vive de acordo com os estágios evolutivos que 
atravessa, portanto é um processo de internalização, ou seja, “de fora para dentro”. 
Aprendizagem, então, ocorre quando uma nova informação ancora-se em conceitos ou 
proposições relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do indivíduo. Portanto, a 
construção de conhecimento resulta da interação do sujeito com o ambiente circundante; 
resulta do “diálogo que o indivíduo mantém consigo mesmo, com os outros, com a cultura e 
com o contexto” (MORAES, 2002a, p.150).  
 Nessa perspectiva, podemos dizer que o conhecimento se constrói numa relação 
“simbólico-conexionista”1, ou seja, a apreensão de uma dada informação transmitida por 
um símbolo se dá através das conexões que o indivíduo é capaz de construir entre essa 
nova informação (Ausubel chamava essas conexões de conceitos subsunçores ou 
“âncoras”), as informações consolidadas que já possui e o coletivo que o cerca.  O 
amálgama que emerge desse cadinho de conexões e interrelações, é uma nova forma de 
ver o Homem e o Universo, um novo padrão educacional (MORAES, 2002).  
 Os princípios desse novo paradigma acham-se essencialmente ligados às modernas 
concepções da Física (nomeadamente a Física quântica e a relativista), segundo as quais 
todas as coisas são organismos vivos e interativos, donde se explicita a necessidade do 
diálogo do indivíduo com tudo em sua volta, na busca da comunhão com o Universo (op. 
cit., p.25). Pelo exposto, fica claro que a interação professor-aluno-espaço-conhecimento é 
fundamental para o ensino e a aprendizagem.  
 Nessa esteira, o filósofo francês Pierre Lévy nos revela a “ecologia cognitiva”2, o 
psicólogo Howard Gardner (1994) nos presenteia com a idéia de existirem múltiplas  
inteligências e o filósofo colombiano J. Bernardo Toro estabelece o que considera serem os 
“códigos da modernidade”3, ou seja, as competências que considera necessárias 
desenvolver nas crianças e jovens para que tenham uma participação mais produtiva no 
século 21.  
                                            
1 Criamos essa expressão a partir da leitura de Robinson Tenório (2001, p.108), onde encontramos a seguinte discussão: “A 

construção de modelos materiais da inteligência, introduzindo a idéia de inteligência artificial, não é de pouca importância para 
a educação, inserindo-se tais modelos no conjunto de objetos da Ciência Cognitiva, da qual a Informática e a Cibernética, entre 
outras, são afluentes importante. Os modelos cognitivos simbolistas e conexionistas concorrem no projeto de produzir 
inteligência artificial que se aproxime da capacidade operatória da inteligência humana.” Grifo nosso.   

2 Ecologia Cognitiva é uma expressão criada por Pierre Lévy para nomear os coletivos cosmopolitas compostos de indivíduos, 
instituições e técnicas, não somente como meios ou ambientes para o pensamento, mas sim como seus verdadeiros sujeitos.  

3 São os Códigos da Modernidade: 1-Domínio da leitura e da escrita; 2-Capacidade de fazer cálculos e resolver problemas;        
3-Capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações; 4-Capacidade de compreender e atuar em seu 
entorno social; 5-Receber criticamente os meios de comunicação; 6-Capacidade de localizar, acessar e usar melhor a 
informação acumulada; 7-Capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo.  
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Segundo Levy (1993, 1998, 1999), existe uma “inteligência coletiva” onipresente no 
“ciberespaço”, que é um local onde toda memória humana é compartilhada e toda nossa 
relação com o conhecimento é/deve ser revisada. Assim, ao estabelecer interação com o 
espaço circundante e sua complexidade, o indivíduo define e redefine, constantemente, 
suas possibilidades cognitivas, adquirindo maior autonomia e responsabilidade pelo ato da 
aprendizagem. Para Levy, computadores conectados em rede se constituem em poderosos 
instrumentos de troca, de produção e de armazenagem de informações, são instrumentos 
de comunicação interativa capazes de aumentar e modificar a maioria de nossas 
capacidades cognitivas. 

 Por sua vez, o sétimo código apresentado por Toro “relaciona-se à capacidade para 
localizar, acionar e usar a informação acumulada. No futuro, a criança não precisará ter o 
conhecimento no cérebro. O conhecimento estará materializado nos livros, computadores, 
vídeos, filmes, fibras óticas. O que a criança precisará é de ter capacidade para localizar, 
acionar e utilizar essa informação acumulada.” (TORO,1996) 

 Como se percebe, a informática, indiscutivelmente, transformou o ato de organizar a 
informação e dispersar o conhecimento. Nesse cenário também é indiscutível que a 
formação inicial (e em serviço) do professor deva ser direcionada para a integração dessa 
tecnologia à atuação pedagógica. Trata-se de formar um professor reflexivo e pesquisador, 
de um lado, e do estabelecimento de salas de aula que sejam autênticos ambientes de 
aprendizagem4 colaborativa, de outro.  

 Enquanto a Ciência aponta para a convivência dialógica com a incerteza, apresenta a 
teoria do Caos, os processos não-deterministas e uma nova maneira de encarar a realidade 
circundante, como a escola pode, afinal, lidar com essas novas informações e concepções, 
num espaço antiquado e tradicional como é a sala de aula que ainda temos? Acreditamos 
que esse processo de mudança está sendo alavancado pelos computadores em rede. Porém 

[...] uma questão central para a entrada das novas mídias na 
escola está relacionada com o professor. Já há sinais evidentes, 
tanto na educação básica quanto na própria educação em nível 
universitário, que, se o professor não tiver espaço para refletir 
sobre as mudanças que acarretam a presença da informática nos 
coletivos pensantes, eles tenderão a não utilizar essas mídias, ou a 
utilizá-las de maneira superficial, domesticando, portanto essa 
nova mídia.  (BORBA e PENTEADO, 2003, p.88-9) 

 Certamente que o sistema educacional é bastante sensível às perturbações, e as 
TICs provocaram uma grande perturbação nesse sistema. Mas, também é certo que as 
mudanças em educação se processam de forma bastante lenta, e que o tempo em uma sala 
de aula tradicional é diferente do tempo em um ambiente de aprendizagem colaborativa 
mediada por computadores. Não falamos no sentido estreito do tempo de aula, mas no 
conceito relativo do que se pode alcançar, transmitir, obter, construir, elaborar no tempo 
digital, ou seja, quando imerso em ambiente de aprendizagem computacional. 

Almeida e Junior (2000, p.74) acreditam que, provavelmente, precisaremos de mais 
uma ou duas gerações para atingir um estágio satisfatório para que o novo modelo de 
educação baseado no uso de computadores alcance, simultaneamente, a maioria dos 
estudantes de uma sala inteira. Em nossa opinião, a atual imbricação entre educação e 
Informática já se transformou em simbiose, mas a primeira ainda não soube se beneficiar 
completamente desta associação. 

 
                                            
4 Coscarelli (2002, p.27), define esses ambientes “como sistemas de ensino e aprendizagem integrados e  abrangentes capazes 

de promover o engajamento do aluno.” (...) Além disso, os conteúdos (conceituais, atitudinais, procedimentais e condicionais) a 
serem desenvolvidos encontram-se interrelacionados, articulando os diversos saberes de várias áreas, na tentativa de resgatar 
a cisão de totalidade nos conhecimentos construídos e a preparação para a vida” .    
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Mas, segundo Almeida e Almeida,  

A integração do computador ao processo educacional depende da 
atuação do professor, que nada fará se atuar isoladamente. São 
necessários o envolvimento e o apoio de toda a comunidade para 
que se estabeleça uma perspectiva comum de trabalho em torno 
dos objetivos explicitados no projeto pedagógico da escola, o qual 
deve ser elaborado coletivamente e continuamente revisto, 
atualizado e alterado segundo os interesses emergentes (1998, p. 
51). 

Finalmente, num mundo que se torna cada vez mais dependente da máquina e 
impactado pelas TICs, o desenvolvimento de uma nação será medido pelo grau de 
informação que ela detém, manipula e produz. É, pois, vital à escola lubrificar as suas 
conexões com a sociedade para que possa atender suas carências e demandas, ao passo 
que é competência de governos sérios elaborar e implementar políticas públicas para o 
setor educacional, de formas a permitir a formação de um cidadão polímata5, consoante 
com essas novas necessidades e parâmetros.  

 
Atividade de Prática de Fixação de Conteúdos 
 

1. Exibição do vídeo “A Explosão do Conhecimento”. Após o vídeo é interessante 
levantar uma discussão sobre o conceito de “conhecimento”. 
 

2. Leitura e discussão do texto “Fundamentos da Informática na educação: alguns 
aspectos”. 

 
Sugestão: O texto tem cerca de 20 parágrafos, assim cada professor-aluno poderia 
ler um parágrafo e, se necessário, o professor-ministrante promoverá discussões de 
esclarecimento.   

 
3. Produção individual de um texto (mínimo uma lauda) sobre o tema “Informática, 

Educação e suas perspectivas de uso”.   
 
Nota: Epistemologia ou teoria do conhecimento (do grego episteme - ciência, 
conhecimento; e logos – discurso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
5 Polímata (gr.: poli, muitos; mathe, aprender), pessoa de muitos aprendizados.  
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2. CONHECENDO O COMPUTADOR 

 

  Um computador é composto de várias partes. Cada uma delas possui uma função 
específica como dispositivos de entrada, processamento e de saída de informações. 

  O computador é, basicamente, uma máquina que recebem dados, realiza o 
processamento destes dados e fornece resultados. 

 
Sua estrutura básica pode ser representada pelo esquema a seguir: 

 

Hardware - é tudo o que pode se ver e tocar no computador, ou seja, é a parte física 
propriamente dita: CPU, monitor, teclado, mouse, etc. 

Software - são os programas, como o Sistema Operacional Linux ou Windows, o Editor de 
Textos, o Editor de desenho etc. Eles são responsáveis em dizer ao hardware o que fazer e 
como fazer. 

Memória Principal ou RAM – é a memória disponível para armazenar instruções, dados e 
os resultados obtidos. O seu conteúdo é perdido sempre que o computador é desligado.  

  A menor unidade de informação guardada na memória é um BIT, representado por 
dígitos binários (0 ou 1).  A capacidade de armazenamento de dados é medida em bytes 
(grupo de 8 bits), sendo que cada byte equivalente a um caractere ou símbolo do teclado. 
Os múltiplos do byte são: 

• Kilobyte  (1 Kb  = 1024 bytes) 
• Megabyte  (1 Mb  = 1024 Kb  = 1024 x 1024 bytes ) 
• Gigabyte   (1 Gb  = 1024 Mb  = 1024 x 1024 x 1024 bytes) 
• Terabyte   (1 Tb  = 1024 Gb  = 1024 x 1024 x 1024 x 1024 bytes)  

Nessa unidade você conhecerá alguns conceitos e termos técnicos específicos da 
área computacional e ao final deverá ser capaz de reconhecer os periféricos de um 
computador e identificar sua função.  
 

UNIDADE 
DE SAÍDA 

MEMÓRIA 
PRINCIPAL 

CPU 
UNIDADE 

DE ENTRADA 

MEMÓRIA 
AUXILIAR 
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Memória Auxiliar – é utilizada para armazenar informações permanentemente, evitando 
que as dados da memória RAM sejam perdidos. Vejamos algumas: 

Disco rígido ou HD (Hard Disk) - é um disco que se localiza dentro do 
gabinete e possui grande capacidade de armazenamento: 10, 20, 40,  80, 120, 
160, 250 GB .... 

Disquete - é um disco flexível bem menor que o disco rígido e pode ser 
transportado de um lugar para outro, com capacidade de armazenamento de 
1,44 MB. 

CD-Rom - é um disco óptico com maior capacidade de armazenamento que os 
disquetes. Também pode ser transportado de um lugar para outro, possui 
capacidade de armazenamento de cerca de 700 MB. Existem vários tipos: CD-R, 
CD-RW, etc. 

  DVD – evolução do CD com capacidade de 4,7 GB a 9,4 GB.  

Pendrive - é um dispositivo de armazenamento constituído por uma memória 
flash e um adaptador USB para interface com o computador. Podem ter a 
capacidade de 64MB até 8GB de memória portátil e alta velocidade na leitura e 
gravação de dados. Geralmente possui formato compacto para facilitar o 
transporte.  

Outros Dispositivos Periféricos 

Impressora - quando conectada a um computador tem a função de dispositivo 
de saída, imprimindo textos, gráficos ou qualquer outro resultado de um 
processamento ou aplicação.  

Scanner - é um aparelho de leitura ótica que permite converter imagens, fotos, 
ilustrações e textos em papel, num formato digital que pode ser manipulado em 
computador. Por exemplo, é possível "passar" uma capa de revista ou uma 
fotografia para a tela de seu micro. Tem a função de dispositivo de entrada. 

WebCam - Como o próprio nome diz, WebCam é uma Câmera de vídeo 
projetada para computadores que acessam a Web ou Internet. Normalmente é 
usada para fazer videoconferência, gravações de vídeo e para tirar fotos digitais.  

 
Sistema Operacional - é um programa básico que proporciona a interação entre o usuário 
e o computador. O sistema operacional deve ser o primeiro programa a ser instalado no 
computador, pois é a partir do mesmo que outros programas poderão ser utilizados. Ele é 
ativado quando o equipamento é ligado e tem a função de coordenar o uso do hardware e 
software. Os mais conhecidos são: Unix, Windows e Linux. 

Programas Aplicativos - São softwares produzidos para fins específicos. Veja alguns 
exemplos na tabela abaixo: 
 

Categoria do Software Sistema Operacional 
Windows 

Sistema Operacional 
Linux 

Editor de Textos Microsoft Word BrOffice.org Writer 

Planilha de Cálculo Microsoft Excel BrOffice.org Calc 

Editor de Apresentações Microsoft PowerPoint BrOffice.org Impress 

Editor de Desenhos Paint TuxPaint e KolourPaint 

Navegador da Internet Internet Explorer Firefox 

Gerenciador de Arquivos e Pastas Windows Explorer Konqueror 



                                   
 

Núcleo de Tecnologia Educacional  

Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TICs. 
 

13 

 
 
O Sistema Operacional Linux: O nome Linux surgiu da união de Linus + Unix. Linus é o 
nome de um finlandês (Linus Torvald) que uniu-se ao projeto GNU (“Gnu is Not Unix / Gnu 
não é Unix).” - e possibilitou o surgimento da idéia de software livre em oposição ao 
domínio do software proprietário.   

  Segundo o site do projeto GNU (www.gnu.com), software livre é uma questão de 
liberdade, não de preço. Mais especificamente, ele se refere a quatro (04) liberdades, para 
os usuários do software: 

• Liberdade de copiar e executar o programa; 
• Liberdade de estudar como o programa funciona, tendo acesso total ao código fonte; 
• Liberdade de alterar e aperfeiçoar o programa como desejar; 
• Liberdade de distribuir uma nova versão. 

  Entre as várias opções de distribuições de Linux o Debian constitui uma das 
principais, na qual se baseiam várias personalizações tais como: Kurumin, Muriqui, e o 
Ubuntu. 

  Atualmente, existem várias opções de interfaces gráficas para Linux. As mais 
populares são a KDE (K Desktop Environment) e a GNOME. 
 
Atividade de Prática de Fixação de Conteúdos 
 

 
 
 

1 - De acordo com sua função específica, quantas e quais são as partes de um Computador? 
R: ______________________________________________________________ 
 
2 – Diga com suas palavras o que entendeu por Hardware e Software. 
R:____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
3 – Como você explicaria o que é Sistema Operacional? 
R: ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 ESCREVA ABAIXO SUAS DÚVIDAS E DEPOIS PROCURE ESCLARECÊ-LAS COM O   
 PROFESSOR: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 Data: ______/____________/_______ 
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3. INTRODUÇÃO AO BOTOSET LINUX 

 
  
 O Boto surgiu como uma versão personalizada da distribuição Kurumin destinada ao 
desenvolvimento de aplicações pedagógicas nas salas de informática das escolas públicas 
estaduais. Segundo a equipe de desenvolvimento, são objetivos do projeto: 

• A difusão da filosofia Gnu-Linux nas escolas; 
• Estimular a utilização de programas de livre distribuição na comunidade escolar; 
• Estimular a capacitação de professores e alunos em software aberto; 
• Utilizar os computadores como ferramentas que contribuam para melhoria da 
qualidade do ensino; 

• Elaborar e desenvolver projetos educacionais baseados em software livre; 
• Propiciar a inclusão digital da população brasileira; 
• Estimular o espírito de pesquisa, a cooperação e formação da cidadania entre os 
alunos da Rede Pública de Ensino. 

A versão atual do projeto Boto é resultado de um convênio entre SEDUC e UFPA, 
sendo denominado BOTOSET (Servidor de Estações de Trabalho), permite a utilização de 
máquinas que estavam consideradas como obsoletas como estações de trabalho além de 
proporcionar maior segurança e controle nas ações desenvolvidas nas salas de informática.  

  Este material pretende apresentar e explorar as operações básicas com a 
personalização BotoSet Linux, que é a versão adotada pela SEDUC.  

 
Efetuando Login 

  Alguns segundos após ligar o microcomputador, aparecerá uma tela solicitando o 
nome do usuário e depois a senha. Essa identificação é criada normalmente no momento 
da instalação do sistema operacional. Às vezes pode ter uma identificação padrão 
automática, configurada pelo administrador do sistema. Concluída a inicialização do seu 
ambiente de trabalho, você estará em um ambiente gráfico. Para começar, vamos entender 
melhor a área de trabalho (desktop) do ambiente Gráfico KDE. 
 
A Área de Trabalho 

A figura representa a Área de Trabalho do BotoSet Linux, que compreende o fundo 
de tela, os ícones e a barra de tarefas. É nesta área que as janelas dos programas 
executados são exibidas. Conheça, agora, os elementos que a compõem. 

 

Nessa unidade você aprenderá sobre o Sistema Operacional BOTOSET Linux, 
conhecerá suas características e, ao final, deve estar apto a utilizar com segurança 
as principais ferramentas desse sistema. 

 

 
Ícones 

Barra de Tarefas 
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Ícones da Área de Trabalho 

 

Disquete – exibe uma janela do gerenciador de arquivos Konqueror permitindo o 
acesso aos arquivos armazenados no disquete. 

 
Pidgin - Mensageiro via Internet – executa o aplicativo de mensagens on-line. 

 

Navegador Web Firefox – abre o Firefox permitindo a navegação em páginas da 
Internet. 

 

OppenOffice.org – executa o pacote BrOffice.org contendo editor de texto, 
planilha de cálculo e editor de apresentações. 

 

Pasta pessoal – abre o gerenciador de arquivos Konqueror exibindo o conteúdo 
da pasta do usuário. 

 
NOTA: Quando um pendrive é conectado ao computador, um ícone é exibido na área de 
trabalho. Clicando-se nele, exibe-se a janela do Konqueror com o conteúdo do pendrive. 

A Barra de Tarefas 

 
 
O menu Aqui 
 Clicando no botão  “Aqui”  surgirá um menu com as seguintes ações e programas 
aplicativos: 

 
 

NOTA: Para executa um aplicativo ou um 
endereço da página web de forma rápida clique 
em Executar Comando e na janela que abrir 
digite o nome do aplicativo ou endereço desejado. 
Por exemplo: para abrir o Editor de Texto 
Simples digite KWrite, depois clique no botão 
Executar. 
 

Botão aqui - aciona um menu que permite executar "Ações" e "Aplicativos".  
 

Firefox - Navegador Web 
Pasta Pessoal – Meus Arquivos 

Pidgin – Mensageiro via Internet 
Acesso a Área de Trabalho 
Internet 

In
ic

ia
li
z
a
ç

ã
o

 
rá

p
id

a
 

Lixeira – Guarda arquivos excluídos 

Korganizer 

Janelas abertas - Exibe as janelas de todas as aplicações em execução. 
Para alternar entre as mesmas basta clicar na opção desejada. 

Relógio – Posicione o mouse para ver  
a data ou clique para ver o calendário. 
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Usando o Teclado 
 

Nas atividades de 1 a 3 você irá aprender a usar o teclado digitando um pequeno 
texto. Aprenderá, também, a SALVAR seu trabalho no disco rígido. Preste muita atenção, 
pois este procedimento será freqüente no seu trabalho com o computador. 
 
Atividade de Prática 01: Digitar um texto. 

Digite o texto mostrado na figura acima. Solicite orientação do professor para usar teclas e 
obter caracteres especiais (letras e símbolos do teclado). Para: 
 
• Movimentar o ponto de inserção do caractere digitado – teclas de direção 
• Acentuar - primeiro tecle o acento depois a letra. 
• Escrever em letras maiúsculas - ative a tecla CAPS LOOK. 
• Começar uma nova linha – Tecle ENTER. 
• Obter inicial maiúscula ou o segundo caractere da tecla – segure a tecla SHIFT. 
• Apagar caracteres – use a tecla BACKSPACE ou DELETE (veja a diferença).  
• Obter o terceiro caractere da tecla – segure a tecla ALT GR. 
• Usar o teclado numérico reduzido (lado direito do teclado) – ative a tecla NUM LOOCK. 

 
Atividade de Prática 02: Gravar ou Salvar  o trabalho. Siga os seguintes passos: 
 
a. Na Barra de Menu, clique em Arquivo, em seguida escolha  Salvar como. Isso exibirá 

a janela abaixo: 

 

 
b. Em Localização, clique e escreva um nome para seu arquivo (p.ex: “Teclado”) 

c. Não altere o local (Pasta) onde será guardado (pasta pessoal -  Home do usuário). 

d. Para finalizar a operação clique no botão Salvar. 
 

Barra de título Barra de Menu Barra de Ferramentas 

Barra de Rolagem 
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Atividade de Prática 03: Começar um novo texto. Faça o seguinte: 
a. Clique no menu Arquivo – Novo 
b. Digite um texto com pelo menos dois parágrafos. 
c. Salvar o arquivo na Pasta do usuário com o um nome relacionado com o seu conteúdo. 
d. Clique no menu Arquivo – Sair ou no botão X (Fechar a janela) da Barra de Título.  
 
Atividade de Prática 04: Conjugar verbos. 
a.  Clique no menu Aqui, selecione Utilitários e clique em Gconjugue. 
b.  Procure conjugar verbos nos tempos e modos com os quais encontre dificuldade. 

 

 

 

 

 

 
Atividade de Prática 05: Calculadora científica. 

a. Clique no menu Aqui, selecione Utilitários e clique 
     em SpeedCrunch.  

b. Faça alguns cálculos. Se precisar, peça orientação 
     do professor.  
 

 

 

 
 
Menu Gráficos: 

O mouse é uma ferramenta muito importante e em geral tem dois 
botões. Existem também mouses com três botões sendo um para 
rolagem de tela (vide figura ao lado).                                           
Quando você movimenta o mouse, um ponteiro se movimenta de 
modo correspondente na tela do monitor de vídeo.  

A aparência do ponteiro se altera conforme o objeto sobre o qual ele 
está localizado. 

 
O mouse pode ser operado por meio de: 

• Um clique - significa que você deve clicar uma vez com o botão esquerdo do mouse 
quando o ponteiro estiver sobre a opção objeto (ícone ou menu) desejado.  

• Clique duplo - você deve clicar rapidamente duas vezes seguida com o botão esquerdo 
do mouse quando o ponteiro estiver sobre um ícone de programa.  

• Arrastar e soltar - esse procedimento envolve quatro etapas: clicar, manter o botão 
pressionado, mover o mouse e soltar o botão na posição desejada. 

• Um clique com o botão direito – exibe um menu de atalho ou menu de contexto. 

Usando o Mouse 

 

• KPDF - Visualizador de arquivos pdf 
• Gwenview - Visualizador de imagens 
• Ksnapshot - Programa capturador de tela 
 

• TuxPaint -  Programa para desenhar 
• Kolour Paint – Editor de desenhos 
• Gimp -  Editor de imagem 

Digite o Verbo 
Clique no botão Conjugar 

 

Dica: Você pode usar as teclas ALT + F2 para abrir a 
janela Executar Comando e abrir esses aplicativos 
digitando seu comando (nome). 
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Ferramenta "Mágica" (Efeitos especiais) 
 

• Espelhar - gira as imagens horizontalmente.  
• Girar - gira as imagens de ponta-cabeça (verticalmente). 
• Borrar - borra (desfoca) partes da imagem usando o mouse.  
• Quadricular - transforma partes da imagem em ladrilhos. 
• Negativo - inverte as cores de partes da imagem.  
• Arco-Íris - desenha usando um pincel com as cores do arco-íris.  
• Giz - faz partes da imagem parecerem com desenhos a giz.  
• Pingar - faz partes da imagem ficam gotejadas ou respingadas.  
• Fagulhas - desenha fagulhas amarelas brilhantes.  
• Desbotar - desvanece as cores de partes da imagem. 
• Preencher - preenche uma área com uma determinada cor. 
• Engrossar – engrossar parte do desenho. 
• Afinar – afina parte do desenho. 
 

 
Atividade de Prática 06: Desenhar à mão livre. 
 
Nesta atividade você usará o Programa para desenhar TuxPaint. Explore suas ferramentas, 
depois crie um desenho à mão livre para você treinar o uso do mouse. Então, mãos à obra! 
 
Clique no menu Aqui, selecione Gráficos e clique em TuxPaint (figura abaixo). 

a. Se necessário use o apagador (borracha), para apagar algum traço não desejado. 
b. Ou use a ferramenta Desfazer, para desfazer as últimas ações não desejadas. 
c. Não querendo gravar o desenho, clique no botão Novo. Não aceite guardar o desenho 

para começar outro. 
 
NOTA: Quando o ponteiro do mouse está sobre o botão da ferramenta, uma descrição da 

mesma aparece na parte inferior da tela. 
 
KolourPaint é um programa de edição de desenho simples e fácil de usar. Conheça agora 
suas características e comece a criar belos trabalhos.   
 
A janela do KolourPaint 
 

 
 

Barra de atalhos 

Barra de título 
Barra de menus 

Área de trabalho 

Opções de  
ferramentas 

 

Cor Principal  
e  

Cor de fundo  

Transparente 

Paleta de cores 

Caixa de 
Ferramentas 
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Dicas:   
- Na Paleta de cores a cor principal é escolhida com o botão esquerdo do mouse e a cor do 

fundo com o botão direito. 
- Para desenhar arraste o mouse na área de trabalho. O botão esquerdo do mouse desenha 

com a cor principal e o botão direto com a cor de fundo. 
 
Ferramentas de desenho 

• Linha  e Linhas conectadas  - Na paleta de cores selecione a cor da linha. Clique 
na ferramenta. Nas opções de ferramentas escolha a espessura do traço. Clique e arraste 
na área de trabalho para desenhar. 

Dicas: 

- Mantenha a tecla Shift pressionada para desenhar linhas perfeitamente horizontais, 
verticais e com ângulos múltiplos de 45 graus. 
- Encerre o traçado de linhas conectadas com o botão direito do mouse. 

• Curvas  - Selecione a cor da linha. Clique na ferramenta. Nas opções de ferramentas 
escolha a espessura do traço. Clique e arraste para desenhar uma linha - isto configura os 
pontos inicial e final. Clique acima ou abaixo da linha e arraste para definir a concavidade 
da curva. Para terminar clique com o botão direito do mouse.  

• Elipse , Polígono , Retângulo  e Retângulo arredondado  - Selecione a 
cor da linha de contorno (cor principal) e se desejar a de preenchimento (cor de fundo). 
Clique na ferramenta desejada. Escolha a espessura da linha. Clique numa  das opções de 
preenchimento - você poderá optar por Sem Preenchimento, Preencher com a Cor de 
Fundo e Preencher com a Cor Principal. Clique e arraste para desenhar.  

 
Dicas: 
- Elipse: Mantenha a tecla Shift pressionada e arraste para desenhar um círculo. 
- Retângulos: Mantenha a tecla Shift pressionada e arraste para desenhar um quadrado. 
- Polígono: Use o botão direito do mouse para encerrar. 
 

• Preencher  - Selecione a cor de preenchimento. Clique na ferramenta Preencher e 
em seguida no interior de uma figura fechada. O botão esquerdo do mouse preenche 
com a cor principal. O botão direto do mouse preenche com a cor de fundo. 

• Caneta - Selecione a cor do traço, clique na ferramenta e arraste para desenhar a 
mão livre. 

• Pincel  e Pulverizar  (Spray) - Selecione a cor. Clique na ferramenta.  Nas 
opções de ferramentas escolha uma das formas e arraste para desenhar a mão livre. 

• Borracha  - Clique na ferramenta. Nas opções de ferramentas escolha uma das 
formas e arraste para fazer correções no seu desenho. 

• Borracha de Cor  - Clique e arraste para substituir os pontos da cor principal de seu 
desenho pela cor de fundo.  

• Seletor de Cores  - Selecione a ferramenta. Clique com o botão esquerdo numa cor 
existente em seu desenho para atribuir nova cor principal. Para atribuir a nova cor de 
fundo, clique com o botão direito. O KolourPaint retornará à última ferramenta 
selecionada. 
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• Texto  - Selecione a cor do texto. Clique na ferramenta e arraste na área de 
trabalho para abrir uma caixa de texto. Após digitar e formatar o texto clique fora da 
caixa de texto para encerrar. 

• Seleções  - Clique na ferramenta e arraste para selecionar uma área de seu 
desenho. Para mover a seleção, clique e arraste-a. Para Excluir pressione a tecla 
Delete.  Para fazer uma cópia da mesma, escolha Editar > Copiar e em seguida 
Editar > Colar. 

NOTA: Existem duas opções de seleção - o Opaco (padrão) e o Transparente. Se você 
usar o modo de seleção Transparente, a cor de fundo da seleção ficará transparente.  
 
Atividade de Prática 07: Poluição do ar. 
• Disciplinas relacionadas: Ciências, Química, Biologia e Educação Artística. 
• Séries: Ensino fundamental e ensino médio 
• Carga horária: 2 horas/aula 
• Pré-requisitos: domínio do mouse 
 
Desenvolvimento: 
 

• No programa KolourPaint crie um desenho 
que retrate uma das formas de poluição (veja 
exemplo na figura ao lado). 
• Crie um texto que aborde o tema proposto. 
• Salve seu trabalho segundo a orientação do 
professor. 

Temas propostos: Poluição de rios, poluição sonora, poluição visual, desmatamento, 
folclore, esporte e saúde, segurança no trânsito etc... 

                                                                   
Atividade de Prática 08: Desenhar conforme o modelo. 
 
I - A bandeira do Pará.  

 
a. Use formas poligonais prontas e linhas. 
b. Preencha o desenho com as cores da bandeira. 
c. Grave/Salve o arquivo com nome “Bandeira”. 
 

 
  
II – Paisagem carioca  
 
a. Use formas prontas, linhas retas e curvas. 
b. Use a caneta para criar outros desenhos 
c. Preencha com as cores que preferir. 
d. Salve o arquivo como “Pão de Açúcar”. 

* Desenho original de Bruno A. De Freitas, 11 anos 
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Aplicações mais usadas – na parte superior do menu são listados os aplicativos mais 
usados recentemente, permitindo um acesso rápido aos mesmos. 

 

Documentos recentes – Permite abrir rapidamente os últimos arquivos utilizados. 

Procurar arquivos/pastas – aplicativo para localizar arquivos e pastas no disco rígido. 

Configurações do sistema – permite alterar configurações de vídeo, teclado, mouse, 
data, hora, etc...desde que tenha permissão para isso. 

Ajuda – exibe o centro de ajuda do KDE com manuais e tutoriais de aplicativos. 

Bloquear Sessão - Trava a área de trabalho e solicita a senha de usuário para liberar a 
janela.  

Fechar Sessão... - encerra a sessão em uso, permitindo o acesso com novo nome de 
usuário. 
 
Manipulando pastas e arquivos 

Arquivos são um conjunto de dados organizados, segundo a sua natureza e o seu 
uso no disco rígido, podendo armazenar informações de textos, imagens etc. As Pastas, 
também chamadas de Diretórios, são locais de armazenamento de arquivos e de outras 
pastas no computador.  
 
A pasta do Usuário 

Para acessar sua pasta de usuário, onde seus trabalhos são armazenados, clique no 
ícone “Pasta pessoal” na área de trabalho ou na inicialização rápida da Barra de tarefas.  

Será executado o Konqueror, um aplicativo através do qual, você pode manipular 
unidades de disco, pastas e arquivos. Pode também ser utilizado como navegador da web, 
porém, quando iniciamos o Konqueror, ele assume a função de gerenciador de arquivos, 
tendo como ponto inicial a pasta do usuário.  

 

Conteúdo da pasta ou 
unidade de disco selecionada 

 

Pasta ou unidade de 
disco selecionada 

 

Painel 

Caixa de endereços 
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Utilizaremos neste curso o Konqueror apenas como gerenciador de pastas e 

arquivos, e o Firefox como navegador da Internet. 
 
A organização do disco 

Imagine suas unidades de disco como se fossem enormes fichários que você pode 
organizar seguindo uma determinada estrutura. Para guardar seus arquivos de uma forma 
organizada você poderá criar pastas e a partir destas poderá criar subpastas. 

No lado esquerdo da janela temos as unidades de disco e suas pastas. Se você clicar 
sobre uma dessas pastas, verá, no lado direito da janela o seu conteúdo. 

Toda a estrutura mostrada no lado esquerdo da janela pode ser alcançada a partir da 
caixa Endereços. 

Em algumas pastas você pode observar o sinal + que significa que contém 
subpastas. Ao clicar sobre este sinal, as subpastas serão exibidas e surgirá o sinal -. Clique 
sobre este, e as subpastas não serão exibidas. 
 
O Painel Lateral 

No painel localizado à esquerda da janela do Konqueror temos dois ícones 
importantes: a Pasta Pessoal, também chamada Pasta Home, e a Pasta Raiz. 

 
• A Pasta Home: Exibe as pastas de todos os usuários cadastrados no sistema, porém, 
um determinado usuário terá acesso apenas aos arquivos armazenados em sua pasta. O 
Diretório do Usuário (também chamado de Pasta do Usuário) é o local onde se encontram 
os arquivos e as pastas dos usuários. Podemos criar novas pastas, copiar, mover, apagar e 
executar outras funções bastante úteis para o sistema de arquivos. 

 

•  A Pasta Raiz: permite o acesso às pastas dos usuários (Home) e às mídias de 
armazenamento (disquete, Cd e pendrive) 

 

    
Atividade de Prática 09: Criar pastas dentro da pasta Home. 
 
a. Selecione a pasta Home.  
b. Na barra de menu  clique em Editar - Criar Novo - Pasta.  
c. Será exibida a caixa de diálogo Nova Pasta.  
d. Digite seu nome e clique em Ok. 
 
 

Pastas dos usuários 

 

Pendrive 

Unidade de CD 

Unidade de disquete 
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Atividade de Prática 10: Criar um Portfólio. 
 
Proceda conforme mostrado na atividade anterior, para criar cada uma das pastas do seu 
Portfólio, conforme é mostrado na figura abaixo. 
 

                                            
 

Atividade de Prática 11: Renomear pastas e arquivos. 
 
a.  Selecione o arquivo ou pasta que será renomeado. No caso, a pasta Imagens. 
b.  Na barra de menu escolha: Editar - Renomear. 
c.  Na caixa de edição digite o novo nome (Figuras) e pressione Enter. 

 
Atividade de Prática 12: Criar outra pasta Imagens dentro da pasta Curso. 
 
Atividade de Prática 13: Copiar arquivos 

a. Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo 
“Teclado”, que você criou no Kwrite e salvou na pasta 
Home/aluno. 

b. No menu de atalho que surge escolha Copiar. 

c. Na unidade de disco ou pasta destino, no nosso exemplo a 
pasta Textos localizada no portfólio Curso, clique com o 
botão direito do mouse e escolha Colar. 

 

Observações: 

� Proceda da mesma forma para copiar pastas. 

� O procedimento também pode ser feito com a opção “Copiar 
para” do menu de atalho que por sua vez exibe as mídias de 
armazenamento e as pastas existentes. 

Atividade de Prática 14: Movendo arquivos. 

a. Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo “teclado” que você criou no 
Kwrite e salvou na pasta Home/aluno. 

b. No menu de atalho que surge escolha Cortar. 

c. Na unidade de disco ou pasta destino, no nosso exemplo a pasta Apresentações 
localizada no portfólio Curso, clique com o botão direito do mouse e escolha Colar. 

Observações: 

� Proceda da mesma forma para mover pastas. 

� O procedimento também pode ser feito com a opção “Mover para” do menu de atalho 
que por sua vez exibe as mídias de armazenamento e as pastas existentes. 
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Atividade de Prática 15: Excluindo arquivos e pastas. 
 
a. Selecione o arquivo ou pasta. No caso, a pasta Figuras. 
b. Na barra de menu escolha: Editar - Mover para o lixo.  
c. Será exibida a caixa de diálogo para confirmação. 
d. Se realmente quiser excluir o arquivo clique em Enviar para a Lixeira. 

 

Atividade de Prática 16: Excluir o arquivo “teclado” da pasta Apresentações. 
 

Atividade de Prática 17: Utilizando o Botão direito do mouse. 

Todas as ações descritas anteriormente podem ser efetuadas com o uso do botão 
direito do mouse que quando acionado exibe um menu de atalho.  
 
Atividade de Prática 18: Recuperando arquivos da pasta Lixo. 
 Quando um arquivo é movido para a pasta lixo, o mesmo pode ser recuperado ou 
excluído definitivamente.  

Acesse a lixeira clicando no ícone Lixo localizado na barra de tarefas. Será exibido um 
menu de atalho com as seguintes opções: 

 

• Abrir em uma nova janela – abre a lixeira mostrando todo seu conteúdo. 

• Esvaziar Lixo – limpa a lixeira, e, portanto, todos os arquivos serão excluídos 
definitivamente. 

 
b. Escolha Abrir em uma nova janela. Clique com o botão direito do mouse sobre o 
arquivo “teclado” que foi excluído da pasta Apresentações.  Surgirá o menu de atalho 
abaixo: 

 
  

 c. Clique em Restaurar para recuperar o arquivo. Observe em que pasta ele foi colocado. 
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Observações:  

•  A opção Remover excluí o arquivo definitivamente e o mesmo não mais poderá ser 
recuperado. 

• É possível efetuar operações com arquivos e pastas utilizando o teclado.  
  Os principais atalhos são: 
 

 

 
 
 
Atividade de Prática 19: Acessando arquivos ocultos 
 
  Os desenhos criados no Tuxpaint são armazenados em uma pasta oculta. Podemos 
acessá-los de duas maneiras: 

a. Selecione a pasta com seu nome de usuário.  

b. No menu Ver clique em Mostrar Arquivos Ocultos. Serão exibidas as pastas ocultas. 
Observe que os nomes delas iniciam com ponto.  

c. Abra a pasta .Tuxpaint e em seguida a pasta Saved. 

d. Agora você pode renomear, copiar ou mover os desenhos para outra pasta. 
 
Outra maneira: Na barra de endereços do Konqueror digite o caminho: 

/home/seu_nome_usuario/.tuxpaint/saved 

 

 

Atividade de Prática 20: Acessando o conteúdo das mídias de armazenamento. 

 

 

 

Copiar: CTRL + C Renomear: F2 

Colar: CTRL + V Mover para o lixo: DELETE 

Cortar: CTRL + X Remover: SHIFT + DELETE 

 a. Clique na Pasta   
Raiz para  visualizar 
o ícone Média. 

 b. Clique em Média para exibir as mídias de 
armazenamento conectadas ao seu  PC.  

 c. Dê clique duplo no ícone da mídia 
que deseja explorar (Pendrive, 
CD-Rom, Disquete ou HD) 
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Atividade de Prática 21: Programa para captura de tela Ksnapshot. 

a. Clique no menu Aqui, selecione Gráficos e clique em Ksnapshot. 
b. Escolha a opção Região, em Atraso do snapshot marque o tempo (5 seg). 
c. Selecione a região a ser capturada arrastando o mouse (figura do ícone do BotoSet). 
d. As imagens podem ser gravadas (Salvar Como) em vários formatos. Escolha JPG.  
e. Guarde o seu arquivo na pasta Imagens do seu portfólio. 
 
 

 

 
Menu Multimídia: 
 

• Amarok - reprodutor de aúdio.  
• Kaffeine - reprodutor de mídias (aúdio e vídeo).  
• Kmix - mixador de som. 
• K3B – gravador de CD e DVD. 

 
Atividade de Prática 22: Reprodutor de mídias Kafeine. Reproduzir um CD de 
música ou DVD. 
 

           
 
 O Kaffeine é um media player mais tradicional, que oferece suporte a todo tipo de 
formato de vídeo e áudio, incluindo filmes, CDs de música e praticamente qualquer outro 
formato que você puder encontrar. O kaffeine permite acesso rápido a importantes fontes 
de mídia. Nele podemos: 

O Modo de Capturar traz  as 
opções: Tela inteira, Janela 
sob o cursor e Região. 

Se quiser capturar outra imagem, 
clique em “Novo Snapshot”. 
. 
 

Você também pode capturar uma janela pressionando as teclas ALT + PRINTSCREEN. 
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• Reproduzir Playlist: tocar uma lista de músicas selecionadas; 
• Codificação do CD de áudio: permitir copiar faixas de um CD de áudio para o HD; 
• Reproduzir CD de áudio: tocar um CD de música; 
• Reproduzir DVD: visualizar vídeo, imagem, música a partir de DVD; 
• Reproduzir VCD: visualizar vídeo no formato VCD. 

 
Atividade de Prática 23: Mixador de som KMix. Alterar volume da placa de som. 
 
 
 
 
Para configurar o microfone:  
 
No guia Saída deixe marcadas todas as 
opções, e deslize o nível do marcador para 
cima.  
 
 
 
Atividade de Prática 24: Usando o K3B (gravador de CD e DVD). Gravar dados 
em um CD. 
 
a. Selecione – Novo Projeto de CD de Dados e arraste (pastas ou arquivos) para projetos 

atuais para serem gravados (a capacidade do Cd é de 700 Mb ou 80 min). 

b. Clique no ícone de propriedade na barra de ferramenta: , selecione a aba 
configurações. Esta janela apresenta 4 opções para multisessão: 

c. Sem multisessão – ao fim da gravação fecha o CD, não permitindo gravar mais dados 
posteriormente. 

d. Iniciar multisessão – permite adicionar mais dados posteriormente. 

e. Continuar multisessão – continua a gravação de CD. 

f. Terminar multisessão – termina a gravação e não permitindo gravar mais dados 
posteriormente. 

c. Depois de ter configurado o K3b, clique em Iniciar a Cópia do CD . Surgirá uma 
janela de monitoração, espere até que termine a gravação. 
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4. INTERNET – PESQUISA ESCOLAR E INTERCÂMBIO  

 

• O que é Internet 

A Internet é uma gigantesca rede mundial de computadores espalhados por todo o 
planeta e interligados entre si através de linhas telefônicas, antenas de rádio, cabos 
submarinos, canais de satélite e diversos outros meios de telecomunicação que tem como  
objetivo  estabelecer  a  troca  de  informações  e serviços,  unindo  usuários  particulares,  
entidades  de  pesquisa, bibliotecas e empresas de toda espécie.  Podemos também nos 
referir à Internet através de palavras como: Net, teia mundial etc. 

A Internet, como um todo, não é controlada por nenhuma pessoa ou organização, e 
ninguém sabe ao certo quantos usuários estão realmente conectados à grande rede, porém, 
as estimativas são de 50 a 100 milhões de pessoas no mundo inteiro.  

• Histórico 

A Internet surgiu na década de 1960, nos EUA, em tempos de guerra fria, como uma 
estratégia de comunicação militar. Para evitar a destruição da rede no caso de um ataque, 
ela não possuía uma central, mas era composta por vários pontos instalados em lugares 
diferentes. 

Na década seguinte, essa rede de computadores começou a ser utilizada pelas 
instituições de pesquisa norte-americanas, e os cientistas usavam a Internet para trocar 
mensagens entre si. Durante muito tempo ela ficou restrita apenas ao uso acadêmico. No 
início da década de 1990 a rede foi aberta e surgem nos EUA vários provedores de acesso.  
Com isso, centenas de milhares de pessoas começam a pôr informações na grande rede e a 
Internet vira moda.  

A Internet chegou ao Brasil em 1988, para instituições de pesquisa e universidades. 
A exploração comercial foi iniciada em dezembro de 1994 como um projeto da Embratel, a 
partir de então sua popularidade cresceu rapidamente graças a uma interface gráfica 
desenvolvida para facilitar a busca de informações na rede. Hoje, no Brasil, temos inclusive 
provedores de acesso gratuito a Internet. 
 
• Como acessar a Internet 

Hoje existem diversas formas de se conectar a Internet, porém a maneira mais 
comum é através da rede telefônica. Seu computador deve estar conectado a um modem 
que por sua vez deve estar ligado à rede telefônica. Você deve também ter uma conta 
num provedor de acesso e um programa navegador instalado em sua máquina.  

 

Existem computadores ligados 24 horas ao dia à Internet, de modo que ficam 
conectados todo o tempo. São os servidores, que em grande maioria pertencem a 
empresas ou organizações. 

Nessa unidade iremos apresentar a Internet ou Web (World Wide Web), a rede 
mundial de computadores. Você criará sua conta de correio eletrônico e conhecerá 
algumas ferramentas de interação social, como e-mail e Blog. Ao final, deverá estar 
apto a pesquisar na Web, localizar uma dada informação e para tornar-se um 
cidadão do mundo digital. 
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Alguns desses servidores podem permitir apenas o acesso à Internet (provedores 

de acesso), outros podem conter páginas da Web (provedores de hospedagem) e 
outros podem oferecer o serviço de e-mail (provedores de e-mail). 

Após estar conectado à Internet através de um provedor de acesso, você precisa 
de um programa navegador para exibir as páginas da Web armazenadas nos diversos 
provedores de hospedagem espalhados pelo mundo. Os navegadores mais usados 
atualmente são: Internet Explorer e Mozilla Firefox. 

 
• O potencial pedagógico da Internet 

A antiga máxima de que na escola pouca coisa muda, mesmo no decorrer de muitos 
anos, já faz parte do passado. Os avanços tecnológicos afetam todos os setores da 
sociedade e, em conseqüência, as maneiras de ensinar e de aprender.  

José Manuel Moran6, “ensinar utilizando a Internet pressupõe uma atitude do 
professor diferente da convencional. O professor não é o 'informador', o que centraliza a 
informação. A informação está em inúmeros bancos de dados, em revistas, livros, textos, 
endereços de todo o mundo. O professor é o coordenador do processo, o responsável na 
sala de aula. Sua primeira tarefa é sensibilizar os alunos, motivá-los para a importância da 
matéria, mostrando entusiasmo, ligação da matéria com os interesses dos alunos, com a 
totalidade da habilitação escolhida”.  

 Cada dia aumenta, na Internet, os endereços nos quais se pode encontrar os mais 
variados tipos de aplicações educacionais como: divulgação de pesquisa, de apoio ao ensino 
e de acesso a textos, imagens e sons, com potencial de utilização na educação, juntamente 
com livros, revistas e vídeos. Por outro lado, a possibilidade de comunicação entre 
professores e alunos, entre professores e professores, entre alunos e outros colegas da 
mesma ou de outras cidades e países, abre um leque enorme para a implementação de 
novas ações pedagógicas que, se bem orientadas, farão a diferença no sucesso escolar dos 
educandos e no aprimoramento profissional dos educadores.   

 Entretanto, esse contexto exige do profissional de educação novas habilidades para 
lidar com essa geração que cresce convivendo com a tecnologia e com suas armadilhas. 
Cabe ao professor propiciar condições de uso da Internet para que o aluno perceba o que é 
informação e o que é “lixo” na Internet. O educador deve adotar critérios de avaliação de 
sites e metodologias de tratamento das informações, para que o educando não se aliene à 
prática do copiar e colar e desenvolva a competência da produção textual, a partir das 
informações obtidas na rede, relacionando-as com a leitura de mundo que ele fará a partir 
da realidade vivenciada. 

 Recorrer à Internet pode propiciar mais autonomia na busca e na aquisição do 
conhecimento. Entretanto, o uso deste recurso deve ser orientado de forma a encontrar 
métodos que explorem atitudes de independência e de responsabilidade.  

O diagrama abaixo apresenta algumas possibilidades de uso da Internet na sala de 
aula.  Conhecer e saber utilizar os recursos presentes na Web pode favorecer mudanças no 
processo de ensino e aprendizagem, propiciando diferentes modos de pensar, agir e se 
comunicar.  
 
 
 
 
 
                                            
6 MORAN, José Manuel. Como utilizar a Internet na educação. In: Ciência da Informação, vol.26, nº 2, 
Brasília. May/Aug. 1997. Disponível em: site da Revista on line Scielo Brasil: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19651997000200006&script=sci_arttext&tlng= 
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Atividade de Prática 01: Responder o que se pede. 
 
 Observe o diagrama a seguir, que considera alguns aspectos do potencial pedagógico 
da Internet, e depois responda a questão proposta. Se precisar, peça ao professor para 
explicar o diagrama. 

 

 
• Quais itens do diagrama você considera relevante para melhorar o aprendizado do aluno e 
por quê? 

R: _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Serviços da Internet 

a) WWW (Word Wide Web - Teia de Alcance Mundial) 

 É a própria razão de ser da Internet. Conhecida simplesmente como web, é uma 
gigantesca coleção de páginas do tipo multimídia, armazenadas nos servidores da rede 
espalhados pelo mundo.  

b) Correio Eletrônico 

 Também conhecido como e-mail, permite a troca de correspondência e arquivos 
entre internautas que possuam conta em um provedor de e-mail. Existem muitos 
provedores que oferecem e-mail grátis dentre os quais podemos citar: 
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• Yahoo  www.yahoo.com.br 
• Gmail  www.gmail.com 
• Hotmail  www.hotmail.com 

Ao criar uma conta em um provedor de e-mail você recebe seu endereço eletrônico 
que pode ter a seguinte estrutura: nomedeusuário@provedor.com.br 

Exemplo:  anilzamaciel@yahoo.com.br 
 
c) Grupo de Discussão 

 Proporciona a troca de informações sobre os mais variados assuntos com pessoas do 
mundo inteiro. As informações mais antigas são excluídas automaticamente pelo serviço 
dando espaço para novas. Dentre os principais sítios que oferecem este serviço temos: 

• Grupos  www.grupos.com.br 
• Yahoo  http://br.groups.yahoo.com/ 

 
d) Lista de discussão 

Idêntico a um grupo de discussão, porém utiliza o correio eletrônico para 
comunicação. Neste caso o usuário decide quais mensagens devem ser excluídas. Veja 
alguns servidores de listas de discussão. 

• Servidor de listas de discussão da UFG  http://listas.ufg.br 
• Servidor de listas de discussão da UFPA http://listas.ufpa.br 

e) Chat 

Também conhecido como bate papo, proporciona a comunicação em tempo real 
com qualquer pessoa que esteja conectado a rede. Podemos usar o bate papo em vários 
sítios como: 

• UOL  http://www.uol.com.br 
• Terra http://www.terra.com.br 

f) Blog (Weblog) 
 É um serviço utilizado para o registro freqüente de informações. A maioria das 
pessoas tem utilizado os blogs como diários pessoais, porém, um blog pode ter qualquer 
tipo de conteúdo e ser utilizado para diversos fins.  

Uma das vantagens dos serviços de blog é permitir que os usuários publiquem seu 
conteúdo sem a necessidade de saber como são construídas páginas na Internet. Eis alguns 
sítios que oferecem o serviço: 

• UOL  http://blog.uol.com.br/ 
• Terra  http://weblogger.terra.com.br/ 
• Ig  http://blig.ig.com.br/ 
• Blogger https://www2.blogger.com 

g) Flog (Fotologs) 

 Flogs são blogs de fotos, ou seja, serviços que permitem que você coloque fotos na 
Internet com facilidade e rapidez. A maioria dos flogs é individual, seja de fotógrafos que 
tiram fotos de seu trabalho ou de pessoas que gostam de mostrar fotos de si mesmas e 
seus amigos. Dentre os sítios que oferecem este serviço podemos citar: 

• UOL  http://fotoblog.uol.com.br/   
• Terra  http://fotolog.terra.com.br/ 
• Flogão http://www.flogao.com.br/ 
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h) FTP (File Transfer Protocol – Protocolo para transferência de arquivos) 

O FTP é o padrão usado na Internet para transferência de arquivos entre 
computadores. É um dos serviços mais importantes da Internet e também responsável por 
um grande volume de tráfego de dados. Através desse serviço podemos fazer Downloads 
e Uploads de arquivos. 

Fazer um download ou baixar um arquivo nada mais que pegar para você algo que 
está na Internet, ou seja, copiar para seu computador arquivos armazenados num 
computador remoto conectado à Internet. O Upload é o inverso do download, ou seja, você 
envia arquivos de seu computador para um computador remoto conectado à Internet. 
 
O Navegador Mozilla Firefox 

O Mozilla Firefox é o navegador (browser) de Internet mais moderno e flexível 
existente atualmente e é também o que mais está crescendo em números de usuários em 
toda parte do mundo. É um Software de código aberto, livre e grátis com versões para 
Linux, Windows e Mac. 

 
 

• A barra de navegação 

Nesta barra são exibidas as ferramentas que permitem a navegação entre as páginas 
da internet. 

 

 

• Endereços de páginas da Internet. 

Para acessar uma página da Web o internauta deve conhecer o endereço (URL) da 
mesma e digitar na barra de endereços do navegador. Este endereço apresenta a seguinte 
estrutura: http://www.nomepagina.tipo.pais 

Barra de Título 

 
Barra de Navegação 

 

Abas de Navegação 

 

Área da Página 

 

Barra de Status 

 

Barra de Menu 

 

 Recarregar 

 Voltar  Avançar  Página inicial  Caixa de endereços   Ir 

 Parar 
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• http (Hyper Text Transfer Protocol) - é o método padrão de leitura das páginas que 
permite a comunicação entre os computadores. O http:// é inserido pelo 
navegador, portanto não é necessária sua digitação. 

• www (World Wide Web) – indica que é uma página da Web. 
• nomepagina – é nome da página (pessoal, empresa ou organização) 
• tipo - extensão que indica o tipo de serviço 
• pais – extensão que indica o país de origem. 

 

Veja na tabela a seguir alguns exemplos de extensões. 
 

tipo extensão  país extensão 

Comercial .com  Alemanha .de 

Governamental .gov  Brasil .br 

Educacional .edu  Canadá .ca 

Militar .mil  França .fr 

Organização sem fins lucrativos .org  Portugal .pt 

Agora veja alguns exemplos de endereços completos. 

www.yahoo.com.br 

www.caixa.gov.br 

Nos Estados Unidos não é usada a sigla que identifica o país. Logo, se um endereço 
não tem sigla de país, fica determinado que é dos EUA, porém, existem algumas exceções. 

Outra observação interessante é que algumas páginas não apresentam o www em 
seu endereço. Exemplo: http://listas.ufg.br 

Importante: No endereço (URL) de uma página não deve haver espaços entre os 
caracteres, as letras devem ser minúsculas e não acentuadas.  
 
Atividade de Prática 02: Acessando páginas da Internet 

a. Digite o endereço (URL) do site na Caixa de endereços e clique no botão Ir (ou   
pressione a tecla Enter). 

 

Aguarde a página ser carregada 

b. Visite outros sites dentre os endereços abaixo sugeridos. 

http://webeduc.mec.gov.br/ 
http://www.ufpa.br/ 
http://www.bussolaescolar.com.br/ 
 

Atividade de Prática 03: Utilizando a relação de sites da Caixa de endereços. 

O Firefox memoriza os endereços dos sítios recentemente visitados, o que facilita o 
acesso a estes posteriormente. Para visualizar estes endereços:  

a. Clique na seta localizada no final da caixa de endereços. 

 
b. Clique no endereço do sítio para acessar a página inicial do mesmo. 

 Endereço do site 

 
 Clique para acessar a página 

 

Clique para exibir os endereços 
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• Link ou Hiperlink 

 Em geral, as páginas da Web são criadas em HTML (Hyper Text Markup Language - 
Linguagem de Marcação para Hipertexto) que é a linguagem padrão para desenvolver 
páginas de documentos Web. 

Essas páginas são conjuntos de informações em multimídia (texto, imagens, som, 
vídeo, etc...) com formato hipertexto que permite fazer ligações (links) com outros 
documentos e endereços na Internet. Portanto, links são atalhos para acessar outras 
páginas de um mesmo site ou outros endereços da Web. 

 
Um link pode estar localizado em qualquer elemento da página como um texto ou 

uma imagem. Para identificar um link em uma página web, basta posicionar o ponteiro do 
mouse sobre um elemento gráfico, um texto ou uma palavra que pode estar destacada com 
uma cor diferente do resto do texto – o ponteiro do mouse muda para a forma de uma 
mãozinha.   

Resumindo. Navegar na Internet nada mais é que acessar diversos hipertextos 
através de links neles existentes. Através de um link podemos: 

• Visualizar outras páginas do site atual. 
• Acessar um outro site. 
• Fazer downloads e uploads de arquivos e programas. 
• Realizar pesquisas. 
• Enviar dados cadastrais. 
• Etc... 
 

Atividade de Prática 04: Navegando num site 
A navegação num site é feita através de links. Um link pode estar num texto, numa 

imagem, num banner, num gif animado etc.  

Quando o ponteiro do mouse é posicionado sobre um link, o mesmo toma a forma de 
uma pequena mão.  

a. Clique sobre um link e espere a próxima página ser exibida. 

 

b. Utilize as ferramentas da barra de navegação para explorar o site.  

 

Link na imagem 

 

Link no texto 

Link no banner 
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• Home Page x Website 

 
 
Atividade de Prática 05: Pesquisando na Internet 

A pesquisa na internet é feita através de serviços denominados sites ou ferramentas 
de busca que servem para procurar um determinado assunto ou informação na web. Dentre 
os sites de busca mais populares no Brasil temos: 
 Google  www.google.com.br 
 Yahoo  www.yahoo.com.br 

Achei  www.achei.com.br 
Gigabusca http://www.gigabusca.com.br 
 
Digite na barra de endereços do navegador a URL do site de busca (por exemplo: 

www.google.com.br) e aguarde a página carregar. 

 
  
• A palavra chave 

• Busca com uma palavra: retorna páginas que contenham a palavra digitada. 
• "Busca entre aspas": a pesquisa retorna apenas os sites que incluam as palavras 
colocadas entre aspas, na seqüência em que foram digitadas. 

• Busca com o sinal de mais (+): a pesquisa retorna os sites que incluam as 
palavras separas por +, porém de forma aleatória. 

• Resultado de um cálculo: o serviço fornece o resultado de uma operação 
funcionando como uma calculadora. 

 
 
 

a. Digite aqui a palavra chave 

 

 d. Clique para iniciar a pesquisa 
 c. Escolha onde fazer a pesquisa 

b. Escolha a opção de pesquisa 

Website ou site (sítio) é um “local” na 
Internet identificado por um endereço (URL), 
constituído de uma ou mais páginas de 
hipertexto com informações multimídia. 
 

Home Page é a página inicial de um site, ou 
seja, é a página exibida pelo programa 
navegador toda vez que o site é acessado. 
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• Opções de pesquisa 

 

• Web: pesquisa em todos os sites da web. 
• Imagens: pesquisa por imagens anexadas nas páginas da web. 
• Grupos: pesquisa em grupos de discussão. 
• Notícias: exibe as notícias mais recentes. 
• Mais: exibe serviços e ferramentas do Google. 

 
• Onde fazer a pesquisa 

Em Pesquisar podemos escolher onde será realizada a pesquisa. 

 
 

 
Atividade de Prática 06: Traduzindo uma página 

Após uma busca na Web poderemos ter como resultado sites em uma língua 
estrangeira. Para traduzir uma página clique em Traduzir esta página. 

 
Atividade de Prática 07: Traduzindo textos 

Para traduzir uma palavra ou um texto no Google: 

• Clique em Ferramentas de idiomas. 

 

• Na janela a seguinte: 

 

A pesquisa é realizada 
apenas sites brasileiros 

 

A pesquisa é realizada em 
sites de língua portuguesa 

Internet 

A pesquisa é realizada 
em toda a Internet 

 

1. Digite o texto para tradução 

2. Selecione o idioma de origem 3. Escolha o novo idioma 

4. Clique para traduzir 

 Clique aqui para abrir o tradutor 

 Clique aqui para traduzir 
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Digite o endereço 
 da página desejada Selecione  

esta guia 

 

 
Atividade de Prática 08: Copiando texto de uma página 
a. Com o ponteiro de inserção do mouse, arraste para selecionar o texto; 

b. Clique com o botão direito do mouse sobre a seleção; 

 
c. No menu de atalho que surge, selecione Copiar; 
d. Abra seu editor de texto e execute Editar - Colar; 
e. Salve o arquivo na pasta “Textos” de seu portfólio. 
 
Atividade de Prática 09: Capturando uma imagem de uma página web 

 

Atividade de Prática 10: Definindo a página inicial do Firefox 
Para que o navegador exiba a página de sua preferência sempre que você acessar a 

Internet, proceda da maneira que é mostrada abaixo: 

a. No menu Editar escolha Preferências. Será exibida a caixa de diálogo a seguir: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
b. Selecione a guia Principal 

c. Na caixa de texto Página inicial digite o endereço do site desejado como página inicial 
ou clique em Usar a página aberta se preferir a página em uso como inicial. Por padrão, 
quando o Firefox é iniciado ele abre a sua própria página. 
 
 

 

a. Clique com o botão direito do 
mouse sobre a imagem; 

b. No menu de atalho selecione 
Salvar imagem como, e salve 
na pasta Imagens de seu 
portfólio. 
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Páginas visitadas 

 

 
Atividade de Prática 11: Adicionando sites aos Favoritos 

O Menu Favoritos permite o acesso rápido aos sítios mais visitados. Para adicionar o 
site atual aos Favoritos, proceda conforme indicado a seguir: 

a. No menu Favoritos escolha Adicionar página...  

b. Se preferir, digite um nome para o site e clique no botão Adicionar.  A página 
adicionada estará disponível tanto Menu Favoritos quanto no Painel Favoritos. 
 
Atividade de Prática 12: Exibindo o painel Favoritos 

a. No menu Exibir escolha Painel. 

b. Clique em Favoritos 

O painel Favoritos contendo as páginas adicionadas ao menu Favoritos será exibido 
à esquerda da janela do navegador.  

 
 
Atividade de Prática 13: Excluindo páginas dos Favoritos  

Clique com o botão direito do mouse sobre o nome da página desejada no Painel 
Favoritos ou no Menu Favoritos e escolha a opção Excluir. 
 
Atividade de Prática 14: Exibindo o painel Histórico 

  

O menu Histórico contém uma lista dos últimos sites 
visitados e das últimas abas fechadas, por data (Ontem, 
Hoje etc).  
 
Para exibir o painel Histórico, vá em Exibir (em 
destaque na figura), escolha Painel e clique em 
Histórico.  
 
Observe, à esquerda, o painel histórico contendo as 
páginas visitadas nos últimos dias e, à direita, a 
visualização da página selecionada. 
 
 
Atividade de Prática 15: Excluindo uma página do Histórico 
 Clique com o botão direito do mouse sobre a opção desejada no Painel Favoritos e 
escolha Excluir. 

 
 

Em Favoritos, clique no 
nome da página para 
que a mesma seja 
visualizada à direita da 
janela do navegador. 
 

Páginas adicionadas 
    aos Favoritos 
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Atividade de Prática 16: Limpando o histórico de endereços 

 a. No menu Ferramentas escolha Opções. 

 b. Na janela Opções, clique em Privacidade e escolha a aba Histórico. 

 

c. Clique no botão Limpar histórico de navegação agora para apagar todas as 
informações do histórico.  

 
Atividade de Prática 17: Elaborando uma atividade de ensino 
a. Acesse o site  Educarede (www.educarede.org.br) 

b. No menu Canais escolha  Internet na escola e clique em Ensinar com Internet. 

c. Localize à direita da janela seguinte a área Baú/Outros assuntos. 

 
d. Acesse o projeto África-Brasil: Um Elo de Herança Ancestral 

e. Analise a estrutura desse projeto e elabore uma atividade de ensino que contemple os 
seguintes aspectos: 

Escola(s): 

Autor(es): Turno(s): 

• Apresentação 
• Público 
• Duração da atividade (em h/a) 
• Objetivos 
• Portais e Ferramentas da Internet utilizados 
• Demais recursos utilizados na sala de informática 
• Conteúdos contemplados 
• Metodologia (Antes, Durante e Depois) 
• Produtos 
• Avaliação 
 

Selecione a opção “Concurso EducaRede” 

Clique aqui para exibir os projetos 

Aqui você poderá 
determinar o 
número de dias 
em que as 
páginas serão 
armazenadas no 
histórico. 
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Atividade de Prática 18: Avaliação de sites 
  Faça a avaliação do(s) site(s) utilizados na elaboração da atividade 17, 
considerando os aspectos focados na ficha a seguir. 
 

Avaliação de site 

1. Endereço do Web site:_____________________________________________________ 
 
2. Nome do Web site:________________________________________________________ 
 
3. Qual é a finalidade ou objetivo deste Web site? 
R: _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
4. O site apresenta links sobre o assunto? Em caso afirmativo, quais? 
R: _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
5. Outras referências são citadas para as informações apresentadas? Em caso afirmativo, 
quais? 
R: _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
6. Que ferramentas de interação o site possui (e-mail, fórum, bate-papo, enquête)? 
R: _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
7. Como você analisa as informações contidas no site? São consistentes? 
R: _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
8. Descreva como você utilizaria este site numa atividade com alunos. 
R: _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Links Interessantes 
 
I. Coletânea de Entidades de Suporte ao uso de Tecnologia na Aprendizagem - 
CESTA 

http://www.cinted.ufrgs.br/CESTA/ 

www.labvirt.fe.usp.br 

http://rived.proinfo.mec.gov.br/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Objeto_de_aprendizagem 
 
II. Coletânea de artigos: 

www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2004/cm/tetxt5.htm 

www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2004/cm/tetxt4.htm 

http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2004/eft/tetxt5.htm 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u16038.shtml 

http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2003/ppm/index.htm 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/entrev.htm 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/internet.htm 

http://www.scielo.br 
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III. Jogos Educativos: 

www.alemdeeducar.com.br/jogos.shtml 

www.smilinguido.com.br/ 
 
IV. Material de pesquisa, objetos de aprendizagem e outros conteúdos 
educacionais de livre acesso. 

http://webeduc.mec.gov.br/ 

http://clic.xtec.net/db/listact_es.jsp 

http://www.emack.com.br/sao/info/projetos/proj_sao.php 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp;jsessionid=DFB49B1216
53DA7501476E660EB16215 

http://smartkids.terra.com.br/index.html 

http://www.clubedoprofessor.com.br/ensino/atividadesonline/ 

http://www.mingaudigital.com.br/index.php?pollid=27 

www.alzirazulmira.com/ 

www.jogospedagogicos.cjb.net/ 

www.clubedoprofessor.com.br/ 

http://pontodeencontro.proinfo.mec.gov.br/links.htm 

http://www.bussolaescolar.com.br 

http://www.fisica.ufpb.br/~romero/ 

 
E-Mail: Seu endereço eletrônico no mundo 

  O correio eletrônico, popularmente conhecido como e-mail, é um serviço da Internet 
que possibilita o envio e o recebimento de mensagens eletrônicas.  Em um e-mail você pode 
simplesmente escrever um texto e anexar fotos ou outros arquivos à sua mensagem. 

  Para enviar mensagens eletrônicas você deve ter um endereço eletrônico de 
preferência em provedor gratuito de e-mail e também deve conhecer o endereço do 
destinatário.   Em geral um endereço eletrônico apresenta a seguinte estrutura: 

  nomedeusuario@provedor.com   ou   nomedeusuario@provedor.com.br 

  Devemos observar algumas regras para nomedeusuario de e-mail: 

1. Pode ter letras e números, porém as letras serão obrigatoriamente minúsculas e sem 
acentuação. 

2. Não deve existir espaços entre os caracteres. 

3. Não pode conter caracteres especiais (ç,+, ?, %, *, etc..) 

4. Pode existir o ponto (.) ou o sublinhado (_) 

Exemplos de endereços eletrônicos válidos: 

  anilza2008@hotmail.com 

  alberto.gomes@yahoo.com.br 

  rositela_nte@seduc.pa.gov.br 
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Atividade de Prática 19: Criando seu e-mail 

  Vamos criar seu endereço eletrônico no Gmail, que é o serviço de e-mail do Google. 
Ele terá a seguinte forma: nomedeusuario@gmail.com 

a. Acesse o site: http://www.google.com.br 

b. clique no link Gmail. 

c. Na janela seguinte clique em Inscrever-se em Gmail. 

 

                         
d. Inicie seu cadastro no Gmail, preenchendo as informações solicitadas como Nome, 
Sobrenome, Nome de login, etc...  

 

e. Após preencher todas as informações do cadastro clique no botão “Aceito. Criar minha 
conta” e aguarde a mensagem de confirmação. 

  

 Se tudo ocorreu como esperado seu endereço eletrônico está criado. Se houver 
pendências faça as correções necessárias e envie novamente. 

Clique para ir  
ao Gmail 

A senha deve ser constituída de no mínimo 
8 caracteres dentre letras minúsculas não 

acentuadas e números.  

Verifique se alguém já usa este login.  
Caso não esteja disponível, escolha outro 
ou aceite uma das sugestões do provedor.  

Nome de login é o 
nomedeusuário, ou conta. 
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Atividade de Prática 20: Acessando sua caixa de e-mail 
 
  Agora que você já tem sua conta de e-mail, poderá enviar e ler mensagens 
eletrônicas. Para acessar sua conta:  

a. Carregue o site: http://www.google.com.br 

b. clique no link Gmail. 

c. Na janela desguite, digite seu Nome de usuário, sua Senha e clique no botão Login. 

 

 
 

Atividade de Prática 21: Conhecendo a caixa de entrada 

A Caixa de entrada é o local em que estão listadas todas as mensagens, lidas ou 
não, recebidas por você. O número entre parênteses indica quantas mensagens novas (não 
lidas) existem em sua caixa de e-mail. 

Agora que você está com sua caixa de e-mail aberta, observe que já existe uma 
mensagem enviada pela equipe Gmail.  

 
 

Atividade de Prática 22: Lendo mensagens 

a. Clique no Título da mensagem para poder ler a mesma.  

b. Ao abrir a mensagem você terá as seguintes opções: 1-Responder à pessoa que lhe 
enviou a mensagem,  2-Encaminhar para outro destinatário, 3-Denunciar spam ou 4-
Excluir a mensagem, se achar que a não precisa mantê-la armazenada.  

 

 

Digite seu nomedeusuário 

 

Entre com sua Senha 

 

Clique para acessar sua conta 

 

Título da mensagem Número de mensagens não lidas Emissor da mensagem 
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Atribuir estrela a uma mensagem é um lembrete visual de que a mensagem é importante. 

Para isto clique em Mais ações escolha a opção Marcar com estrela 

c. Para ver todas as mensagens, lidas ou não, armazenadas em sua caixa de e-mail clique 
em Caixa de entrada. Observe que mensagens não lidas, se existirem, são enfatizadas em 
negrito. 

 
Atividade de Prática 23: Enviando mensagens 

 Para enviar uma mensagem: 

a. Clique em Escrever e-mail. 

b. Na caixa Para:, digite o endereço eletrônico do destinatário. No caso de enviar para 
vários, separe os mesmos com ponto e vírgula (;).  

 

c. Em Assunto, dê um título para a mensagem 

d. Digite o texto da mensagem 

e. Clique no botão Enviar. 

O termo Spam, abreviação em inglês 
de “spiced ham” (presunto 

condimentado), é uma mensagem 
eletrônica não-solicitada enviada em 
massa e geralmente com fins 
publicitários. Para não mais receber 
este tipo de mensagem de um 
determinado emissor, clique no botão 
Denunciar spam. 
. 

Mensagem não lida 

 

Responder ao emissor Encaminhar a outro destinatário Excluir mensagem 

Endereço(s) eletrônico(s) do(s) destinatário(s) 

Título da mensagem 

Texto da mensagem 
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Atividade de Prática 24: Anexando arquivos à mensagem 

Se você deseja enviar um arquivo, como por exemplo, uma foto ou uma 
apresentação juntamente com sua mensagem: 

a. Clique em Anexar um arquivo. 

 

 

 

 

 

b. Na janela que se abre, 
localize o arquivo e clique no botão Abrir. 

c. Após preencher todos os campos necessários clique no botão Enviar. 

 Para anexar mais arquivos, clique no botão Anexar outro arquivo. 

 Para excluir arquivos anexados desmarque a caixa de seleção existente antes do 
nome do arquivo anexado. 

                   
  
Atividade de Prática 25: Adicionando contatos 

Os endereços eletrônicos das pessoas com quem nos comunicamos freqüentemente 
devem ser adicionados como contatos. Quando enviamos uma mensagem o Gmail 
automaticamente adiciona o endereço como contato. Isto facilita no momento de inserir os 
endereços eletrônicos. Basta digitar a primeira letra do endereço e todos que contém esta 
letra serão exibidos.  

Para visualizar seus contatos: 

Clique em Contatos para exibir todos seus contatos. Nesta tela você poderá marcar 
os contatos para os quais deseja Escrever mensagem ou mesmo Excluir os contatos da 
lista. 

 

  Para adicionar um contato: 

Clique em Criar contato. Na tela seguinte preencha os campos com as informações 
solicitadas e clique no botão Salvar. 

Arquivos anexados 

Escrever para contato marcado 

Adicionar contato 

Excluir contato marcado 

Contato marcado 

Clique para 
anexar arquivo 
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Atividade de Prática 26: Fechando sua caixa de e-mail 

 
Após ler e enviar mensagens você deve fechar sua caixa e-mail para que outras 

pessoas não tenham acesso à mesma. Para isto clique em Sair no canto superior direito da 
janela do Gmail. 

                     
 
Atividade de Prática 27: Alterando a senha no Gmail 
 
a. Acesse seu e-mail. Clique em Configurações para alterar suas informações pessoais, 

inclusive sua senha. 

b. Clique na guia Contas e em seguida em Configurações da Conta do Google.  

c. Na nova janela, clique na opção Alterar senha, localizada abaixo de Informações 
pessoais. Será exibida a tela Alterar senha. 

             

d. Após entrar com sua senha atual e sua nova senha clique no botão Salvar. 
 

Fecha caixa de e-mail 

Entre com a senha atual 

Entre com a nova senha  
  e confirme a mesma. 
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BLOG, seu diário virtual. 

Blog é uma abreviação de Web Log. Qualquer registro freqüente de informações 
pode ser considerado um blog (últimas notícias de um jornal online, por exemplo). A 
maioria das pessoas tem utilizado blogs como diários pessoais, porém um blog pode ter 
qualquer tipo de conteúdo e ser utilizado para diversos fins. Uma das vantagens das 
ferramentas de blog é permitir que os usuários publiquem seu conteúdo sem a necessidade 
de saber como são construídas páginas na internet, ou seja, sem conhecimento técnico 
especializado.  

Recomendamos que conheça alguns blogs antes de criar o seu. Visite os endereços: 

http://edublogosfera.blogspot.com 

http://www.interney.net/outrosblogs.php 

Observe bem os elementos que compõem os blogs visitados, para ajudá-lo a 
configurar o seu, dar-lhe identidade e personalidade. Aliás, tome cuidado para não criar seu 
blog com o nome de um que já existe, pois você pode ser confundido com outra pessoa. 

 
Atividade de Prática 28: Criando seu Blog 

Para criar seu Blog usaremos o Blogger, que é um serviço do Google e, portanto, 
você deve ter uma conta no Gmail. Lembre-se, isso você já fez anteriormente.   

Sendo assim, para criar o seu blog proceda da seguinte maneira: 

a. Acesse o Google. 

b. Clique em “mais” - “e muito mais”. Na tela seguinte escolha a opção Blogger.    

 

c. Na janela inicial do Blogger digite seu nomedeusuário e senha, que você criou ao se 
inscrever no Gmail.  

                                 
 

Entre com nomedeusuário 

Clique em Login 

Entre com a senha 
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Após clicar em Login, você irá criar seu blog em 3 passos simples. 

d. No passo 1 você deve digitar o  Nome de tela do seu blog. O nome de tela é o nome 
usado para assinar as postagens do seu blog. Marque a Aceitação dos termos de uso 
do serviço e clique em Continuar. 

                
 

e. No passo 2 crie o Título e o Endereço do blog. O Título do blog será exibido no seu 
blog já publicado, no seu painel e no seu perfil. 

O Endereço do blog deve obedecer a algumas regras: 

• Os hifens ( - ) são os únicos caracteres não-alfanumérico permitidos.  

• Não são permitidos espaços, nem os caracteres de sublinhado (_) ou qualquer 
outro caractere especial.  

• Não utilize os caracteres [, ], _ , +, &. Apesar de serem aceitos em alguns sistemas 
no momento do cadastro, eles podem não funcionar nos navegadores de alguns usuários: já 
houve vários casos de blogs do tipo 'blog_fulano.blog.com.br' onde alguns acessam e 
outros não acessam, o problema é o símbolo '_' no endereço. 

 

                  

O endereço do seu blog terá forma: http://nomedoseublog.blogspot.com 

Após entrar com as informações necessárias clique em Continuar. 

Entre com o nome 
de tela do seu blog 

Marque a aceitação 
dos termos de uso 

Entre com o Endereço do blog 
e verifique a disponibilidade 

Entre com o Título do blog 
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f. O passo 3 é escolher a aparência do seu blog. Na janela que se abre, selecione um 

dentre os modelos que são apresentados. Observe os modelos disponíveis e escolha 
aquele que melhor se adequar aos seus propósitos, considerando o layout da página, cor 
de fundo, fonte etc. (clique em visualizar modelo para visualizar em tela cheia).  

 

       

Feita sua escolha, clique em Continuar. Isso fará aparecer a tela seguinte, indicando 
que O seu blog está pronto!  

Mas ainda não acabou! Até aqui você estava apenas criando o espaço do seu blog na 
Web. A partir desse ponto é que você irá começar realmente a postar suas informações, 
comentários, textos, fotos, imagens etc. Clique em Começar a usar o blog para iniciar 
esse trabalho prazeroso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clique para visualizar 
em tela cheia 

Clique para 
escolher o modelo 
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Atividade de Prática 29: Começando a postar no blog 

Você inicia a postagem pela tela a seguir. Primeiro, dê um Título para o texto que 
irá postar. Se preferir, também pode copiar um texto e colá-lo. Observe que através da 
barra de ferramentas, é possível formatar o texto (tipo de fonte, tamanho, cor, 
alinhamento, marcadores etc.), bem como inserir elementos no texto (link, imagem, 
vídeos).  Veja abaixo a tela do Editor de Postagem. 

 

 
 
Sugerimos que sua primeira postagem seja uma Apresentação de seu blog. Diga o 

que pretende com o blog, o que as pessoas vão encontrar etc.  

Clique em Salvar como rascunho se você for continuar trabalhando no material a 
ser postado, ou se ele ainda não estiver em condições de ser publicado. Esse recurso 
também pode ser usado para desfazer a publicação de uma postagem, mais tarde.  

Clique em Publicar postagem quando seu texto estiver pronto para ser publicado 
no blog e divulgado para outras pessoas. Tenha cuidado com possíveis erros de digitação!   

O Blogger possui vários atalhos de teclado que podem ser utilizados durante a edição 
de postagens. Eles funcionam seguramente no Internet Explorer 5.5+/Windows e na família 
Mozilla (1.6+ e Firefox 0.9+) e podem funcionar em outros navegadores. São eles: 

Ctrl + b = Negrito  

Ctrl + i = Itálico  

Ctrl + l = Bloco de texto (somente quando no modo HTML)  

Ctrl + z = Desfazer  

Ctrl + y = Refazer  

Ctrl + Shift + a = Link  

Ctrl + Shift + p = Visualizar  

Ctrl + d = Salvar como rascunho  

Ctrl + p = Publicar postagem  
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Atividade de Prática 30: Postando figuras 

A figura menor (abaixo) mostra o ícone da imagem localizado na barra de 
ferramentas do editor de postagem, e permite ao usuário fazer o upload de imagens no 
blog. Quando você clicar neste ícone aparecerá uma janela (veja figura maior), na qual 
poderá selecionar uma ou mais imagens no seu computador ou na Web. Basta clicar no 
botão "Procurar" para localizar as imagens desejadas no disco rígido.  

Se preferir buscar imagens na Web, informe o URL de uma imagem que já esteja 
on-line e ela será inserida na sua postagem.  

    
Ao escolher um layout, você poderá personalizar a maneira como as imagens serão 

exibidas na sua postagem. As opções da esquerda, do centro e da direita determinarão 
como o texto da postagem fluirá ao redor das imagens.  

As opções de Tamanho permitem ampliar ou reduzir as imagens dentro desta área 
de postagem.  Observe que a imagem é enviada em seu tamanho original e essa opção 
apenas determina a escala no corpo do post. 
 
Atividade de Prática 31: Editando suas postagens 
 Na guia Postagem - Editar postagens você poderá alterar qualquer das suas 
postagens. Para isto marque a postagem desejada e clique em Editar.  

 

 
Após fazer as alterações desejadas clique em Publicar postagem. 

 

Posição da 
imagem 

Localizar imagem no HD 

Tamanho da imagem no Blog 

Postagem marcada para edição 
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Atividade de Prática 32: Visualizando o blog 

Para visualizar o seu blog com as postagens até o momento, clique na guia 
Visualizar blog. Caso tenha acabado de criar o blog, você não conseguirá visualizá-lo 
antes de publicá-lo. 

 Para retornar ao modo de postagem clique em Nova postagem. 
 
Atividade de Prática 33: Alterando as configurações do blog 

Você pode promover algumas alterações em seu blog a qualquer momento, através 
da guia Configurações. Essa guia oferece diversas opções, conforme mostra a figura 
abaixo. 

          

Atenção: ao final de qualquer alteração clique em Salvar Configurações e depois em 
Visualizar Blog para conferir o resultado.  

1. Clique na opção Básico para alterar o título e a descrição do blog, além de outras 
opções, inclusive Excluir o blog... Role a barra lateral para ver essa opção.  

2. Em Publicação você pode conferir o endereço de seu blog, que você vai passar para 
seus amigos (p. ex: http://educamatica.blogspot.com). 

3. Em Formatação você poderá alterar as configurações de Data e Horário de uma 
postagem.  

4. Em Comentários determine se os comentários em seu blog ficarão ocultos, quem pode 
postar comentários, o email para receber notificações de postagem etc. 

5. Em Arquivamento, configure como suas postagens serão arquivadas (diariamente, 
semanal ou mensal). 

NOTA: Deixe Arquivamento, Site Feed e E-mail conforme estão.               

6. Em Site Feed, você cria uma conta para seu Feed. Os Feeds facilitam a leitura das 
postagens de vários blogs vendo apenas o que há de novo em cada um. O termo Feed vem 
do verbo em inglês "alimentar". Na internet, os "RSS feeds" são listas de atualização de 
conteúdo de um determinado site.  

7. Permissões: Use este recurso para criar um blog onde várias pessoas podem postar e 
fazer alterações, como um blog de uma escola, onde professores e alunos são os autores. 
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Atividade de Prática 34: Incrementando o Blog 

Incremente seu blog melhorando o layout e tornando-o mais atraente. Clique na 
guia ou aba Layout para acessar as ferramentas de formatação e edição do layout.  

Observe a figura a seguir, que apresenta o modelo de layout de um blog, com a área 
de postagem e os elementos de página já inseridos (Quem sou eu e Arquivo do blog).  
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para inserir elementos como slide show, gifs animados, promover uma enquête com 
seus leitores, criar lista de sites ou blogs preferidos, inserir selos, inserir contador de visitas, 
etc. Clique em Adicionar um elemento de página. 

Todos os elementos de página podem ser reorganizados, simplesmente arrastando-
os para um novo local. Você também pode formatar todas as fontes de texto que aparecem 
no seu de blog, alterando tamanho, tipo e cor. Para isso, clique em Fontes e Cores.   

Se souber HTML clique em Editar HTML e você poderá promover alterações no seu 
layout, como tamanho da área de postagem, excluir ou alterar cor e figuras de fundo etc.  

E se preferir, poderá trocar de modelo. Clique em Escolher novo modelo, mas 
cuidado! É recomendável que você salve o modelo atual.   

Sempre que fizer uma alteração, salve e visualize o blog. Se não gostar, clique em 
Limpar edições, edite novamente. 
 
Atividade de Prática 35: Divulgando seu blog 
 

Uma vez feito o Blog, agora é a vez de divulgar. De nada adianta ter feito todo esse 
trabalho se não mostrar para os outros. Mande e-mails para seus amigos, entre em outros 
blogs, no seu Orkut ou em grupos de discussão sobre o tema e convide-os a visitarem seu 
Blog.  
 
Atenção: Para mais informações, utilize o botão Ajuda, no BLOGGER. 
 

Visite outros blogs para ter idéia e buscar inspiração para dinamizar o seu. E não se 
esqueça de deixar um recado sempre que visitar um blog. 
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Outros sistemas de Blog disponíveis: 
Weblogger (em português) 
BliG (em português) 
The Blog (em português) 
Pop Blog (em português) 
Blog-se (em português) 
Blogger.com.br (em português) 
My 1 blog (em português) 
Blogsblog.com.br (em português) 

Blogs para suas visitas e análises 
 
http://edublogosfera.blogspot.com/ 
http://esteblogminharua.blogspot.com 
http://quimilokos.blogspot.com/ 
http://www.gutierrez.pro.br/ 
http://ciberespaconaescola.blogspot.com 
 
 

 
Sugestões para elaborar uma postagem 

Síntese do texto Como Elaborar uma Notícia da profª. 
Ana Karina Sousa, da Escola do Futuro (USP)  

Na redação de “posts” é aconselhável a escolha de temas relevantes, que chamem a 
atenção do leitor. Para tanto, observe os itens a seguir: 

1. Temática: escolha um tema de interesse dos leitores e que provoque comentários e 
discussões. 

2. Ineditismo: geralmente o leitor quer novidades ou então aprofundar algo sobre o qual 
só tinha um conhecimento superficial. 

3. Objetividade: procure redigir sem rodeios, de maneira a dar a noção correta do assunto 
focalizado. A síntese propicia a clareza da informação, que por sua vez pode                                
tornar mais atrativo o texto redigido.  

4. Tamanho: quanto mais relevante o assunto a ser abordado, maior será a quantidade de 
informações e de detalhes disponibilizados ao leitor. 

5. Finalização: o texto postado no blog deve ter começo, meio e fim, oferecendo ao leitor 
uma idéia exata e minuciosa sobre o tema abordado.  
 

Nas técnicas para apresentação de postagens sugere-se as mesmas orientações 
utilizadas pelos jornalistas:  

a) A notícia deve responder a seis perguntas: Quem? Quê? Quando? Onde? Por quê?  
Como?  

b) Técnicas para  redação de notícias: há três sistemas, quanto à técnica de apresentação:  

1 – Pirâmide Invertida, que segue a ordem:  
a) entrada ou fatos principais;  
b) fatos importantes ligados à entrada;  
c) pormenores interessantes;  
d) detalhes dispensáveis. 

2 – Pirâmide Normal:  

a) detalhes da introdução;  

b) fatos de crescente importância para criar “suspense”;  

c) fatos culminantes; d) desenlace. 

3 – Sistema Misto:  

a) fatos culminantes (entrada);  

b) narração em ordem cronológica. 

Na redação de notícias destinadas à Internet, utiliza-se mais o método da Pirâmide 
Invertida: os fatos principais são expostos, de forma resumida, no 1º parágrafo para 
prender a atenção do leitor. 
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 ESCREVA ABAIXO SUAS DÚVIDAS E DEPOIS PROCURE ESCLARECÊ-LAS COM O    
 PROFESSOR: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Data: ______/____________/200___ 

 
Dicas: 

• Utilize, de preferência, verbos na voz ativa e elimine, sempre que possível, os verbos 
auxiliares.  

• Prefira períodos curtos. 

• Escreva de forma direta e objetiva. 

• Use linguagem simples. 

• Evite iniciar o texto com frases esteriotipadas e com excesso de adjetivos.  
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5. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – EAD 

 

O que é EAD 

A Educação a Distância é uma forma dinâmica de ensino que possibilita a auto-
aprendizagem através de diversos recursos didático-pedagógicos organizados, estruturados 
e apresentados em diferentes suportes de informação, que podem ser utilizados 
isoladamente, ou ainda de forma combinada, veiculados pelos diferentes meios de 
comunicação.  

É um sistema tecnológico caracterizado pela ação sistemática e conjunta desses 
recursos e pelo apoio de uma organização e tutoria, que propiciam a aprendizagem 
independente e flexível dos alunos.  

Através do sistema EAD é possível capacitar pesquisadores, coordenadores, 
professores, alunos e auxiliares, pelo desenvolvimento de "atividades virtuais", tanto para 
cursos virtuais, mas também, como apoio e ferramenta adicional para cursos presenciais 
em qualquer nível.  
 
Como surgiu 

A primeira forma de Educação à Distância foram os cursos por correspondência na 
Europa. Este meio de Educação à Distância foi muito utilizado até o meio deste século, 
quando o rádio e televisão instrucional tornaram-se populares. No entanto, com o 
surgimento de tecnologias interativas e sofisticadas, educadores passaram a utilizar 
ferramentas como: Internet, telefone e videoconferências.  
 
Características 

• Separação do professor e aluno no espaço e/ou tempo (Perraton,1988);  

• Controle do aprendizado realizado mais intensamente pelo aluno do que pelo 
instrutor distante (Jonassen,1992);  

• Comunicação entre alunos e professores mediada por documentos impressos ou 
alguma forma de tecnologia (Keegan,1986; Garrison and Shale,1987).  

 
Como funciona 

Atualmente a educação se processa sob os seguintes aspectos: 

• Presencial - é a dos cursos regulares, em qualquer nível, onde professores e 
alunos se encontram sempre num local físico, chamado sala de aula. É o ensino 
convencional. 

• Semipresencial - acontece parte na sala de aula e parte à distância através de 
tecnologias de informação e comunicação - TICs. 

• A distância - pode ter ou não momentos presenciais, mas acontece 
fundamentalmente com professores e alunos separados fisicamente no espaço e ou 
no tempo, mas podendo estar juntos através das TICs. 

Outro conceito importante em EAD é o de educação continuada, que é a busca da 
formação constante, de aprender sempre, de aprender em serviço, possibilitando a troca  
de experiência, ampliando-a com novas informações e relações.  

A EAD utiliza os mais diversos meios de comunicação, isolados ou combinados como, 
por exemplo: material impresso distribuído pelo correio, transmissão de rádio ou TV, fitas 
de vídeo, DVD’s, redes de computadores, sistemas de teleconferência ou videoconferência,  
 

Nessa unidade iremos utilizar ferramentas de interação disponibilizadas na 
Internet, para estabelecer a comunicação entre todos os envolvidos no processo de 
formação em cursos, através do ambiente de aprendizagem virtual e-proinfo.    
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telefone, etc., e, portanto, os cursistas não precisam estar presentes fisicamente num local 
específico durante o período de formação.  

Com a popularização da Internet, a mesma tornou-se o meio mais utilizado na 
elaboração de cursos à distância, pois possibilita através da WWW a utilização de avançados 
recursos de multimídia, além de outros serviços como correio eletrônico (e-mail), fórum de 
discussão, salas de bate-papo, ferramentas de pesquisa, etc. 

 
Regulamentação da EAD 

Além da Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação bem como portarias, 
resoluções e normas do Ministério da Educação e das Secretarias Estaduais de Educação 
compõem a legislação brasileira sobre EAD. 

De acordo com a legislação vigente, dependendo do tipo de instituição, é possível 
oferecer cursos regulares de graduação, pós-graduação, especialização, educação 
continuada, extensão e livres, entre outros. 

Consulte decretos e portarias que regulamentam a Educação à distância no link a 
seguir: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=content&task=view&id=324&Itemid=455 
 
Perfil do professor à distância 

Além do exigido de qualquer docente, com atuação quer presencial quer a distância, 
e dependendo dos meios adotados e usados no curso, o professor deve ser capaz de se 
comunicar bem através dos meios utilizados, funcionando mais como um facilitador da 
aprendizagem, orientador acadêmico e dinamizador da interação coletiva quando os meios 
permitem esta interação.  
 
Vantagens e desvantagens da EAD 

As principais vantagens estão ligadas às facilidades oferecidas pela maior 
flexibilidade com relação a horários e lugares.  

As desvantagens estão relacionadas aos custos de desenvolvimento de um sistema 
EAD, que podem ser relativamente elevados, aliados às dificuldades dos cursistas quanto ao 
acesso a computadores, Internet, etc. 
 
Ambientes de Aprendizagem a Distância 

Existem hoje inúmeros ambientes que reúnem uma série de recursos para criação e 
estruturação de cursos na modalidade à distância, tanto comerciais, como desenvolvidos 
por universidades e grupos de pesquisa. 

Os mais populares são: 

• Eproinfo – é o ambiente para o Curso a Distância do Programa Nacional de 
Informática na Educação (ProInfo) do Ministério da Educação. Foi desenvolvido para 
apoiar a Formação Continuada dos Multiplicadores vinculados ao projeto. O 
ambiente sofreu diversas reformulações até chegar no que hoje é denominado     
e-Proinfo. 

http://www.eproinfo.mec.gov.br 

• TelEduc - é um ambiente para a criação, participação e administração de cursos na 
Web. Ele foi concebido tendo como alvo o processo de formação de professores 
para informática educativa, baseado na metodologia de formação contextualizada 
desenvolvida por pesquisadores do Nied (Núcleo de Informática Aplicada à 
Educação) da Unicamp.  

http://teleduc.nied.unicamp.br/teleduc/ 
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• AulaNet - é um ambiente de aprendizagem cooperativo baseado na Web, cujo 
projeto iniciou em 1997 (EDUWEB, 2001). Desenvolvido no Laboratório de 
Engenharia de Software (LES) do Departamento de Informática da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), tem como objetivo a criação e 
assistência de cursos à distância.   

http://www.aulanet.com.br/ 
 

• Eureka - é um ambiente de Aprendizagem Colaborativa à Distância via Internet 
destinado ao estabelecimento de comunidades virtuais de estudo. Foi desenvolvido 
pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e tem como objetivo implementar 
um ambiente de aprendizagem cooperativa para promover educação e treinamento 
à distância usando a Internet como meio de criação de comunidades virtuais. 

http://eureka.pucpr.br/entrada/index.php 
 

• Moodle - É um software livre, um sistema de administração de atividades 
educacionais destinado à criação de comunidades on-line, em ambientes virtuais 
voltados para a aprendizagem. 

http://www.moodlebrasil.net/moodle/login/index.php 

 
 
Sites relacionados à EAD 

• Biblioteca Virtual de Educação à Distância: 

  http://www.prossiga.br/edistancia/ 

• Associação Brasileira de Educação à Distância - ABED: 

  http://www2.abed.org.br/ 

• Secretaria de Educação à Distância – SEED: 

  http://portal.mec.gov.br/seed/ 

• Universia: 

  http://www.universia.com.br/ead/ 

• Guia Brasileiro de Educação à Distância: 

 http://www.guiaead.com.br/guiaead/ 

• Núcleo de Educação à Distância da UFPR: 

 http://www.nead.ufpr.br/ 

• Centro de Educação à Distância da UnB:  

 http://www.cead.unb.br/ 
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Ambiente de Aprendizagem Colaborativa e-Proinfo 

   
 
O que é o e-ProInfo 

O e-ProInfo é um Ambiente Colaborativo de Aprendizagem via Internet que permite 
a concepção, administração e desenvolvimento de diversos tipos de ações, como cursos a 
distância, complemento a cursos presenciais, projetos de pesquisa, projetos colaborativos e 
diversas outras formas de apoio a distância e ao processo ensino-aprendizagem. 

O e-ProInfo é composto por dois Sites: o ambiente do cursista e o ambiente do 
Administrador.  

O ambiente do cursista permite que pessoas interessadas se inscrevam e participem 
dos cursos e diversas outras ações oferecidas por várias entidades conveniadas. É através 
dele, que os participantes têm acesso a conteúdos, informações e atividades organizadas 
por módulos e temas, além de poderem interagir com coordenadores, instrutores, 
orientadores, professores, monitores e com outros colegas participantes.  

O ambiente do Administrador permite que pessoas credenciadas pelas entidades 
conveniadas desenvolvam, ofereçam, administrem e ministrem cursos à distância e diversas 
outras ações de apoio à distância ao processo ensino-aprendizagem, configurando e 
utilizando todos os recursos e ferramentas disponíveis no ambiente.  

Cada Entidade pode estruturar diversos cursos ou outras ações compostas por 
Módulos e, estes, por Atividades. Os participantes se inscrevem em cursos e, sendo aceitos 
pelo Administrador, podem se vincular a Turmas, através das quais cursam seus respectivos 
Módulos.  

Na plataforma e-ProInfo, existe um conjunto de recursos disponíveis para apoio às 
atividades dos participantes, entre eles, Tira-dúvidas, Notícias, Avisos, Agenda, Diário e 
Biblioteca.  

Há ainda um conjunto de ferramentas disponíveis para apoio a interação entre os 
participantes, entre eles, e-mail, bate-papo, fórum de discussões e banco de projetos; e um 
outro conjunto de ferramentas para avaliação de desempenho, como questionários e 
estatísticas de atividades.  

O mais interessante de tudo, entretanto, é o fato de que todos os recursos 
disponíveis para os participantes e para os administradores são acessados via Internet, isto 
é, de qualquer lugar, em qualquer dia e a qualquer hora.  
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Atividade de Prática 01: Acessando o ambiente e-ProInfo 

a. Na Caixa de endereços do navegador Firefox digite: 

http://www.eproinfo.mec.gov.br/ 

Será exibida a janela principal do e-Proinfo com as seguintes informações: 

 

b. Se já estiver cadastrado no sistema basta digitar seu nome de Usuário e sua 
Senha e clicar no botão Entrar. 

Atividade de Prática 02: Inscrevendo-se num curso 

a. Clique no link Inscrição para exibir a lista de cursos com matrículas em aberto 
como na figura a seguir. 
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b. Localize a Entidade (no nosso caso Seduc-PA) que estiver ofertando o curso 

desejado e clique sobre o Nome do curso. Será exibida uma janela solicitando alguns 
dados pessoais. 

 

Após preencher os dados solicitados, clique em Continuar.  

Se você já for cadastrado, só deve confirmar a inscrição clicando no botão 
Prosseguir.  

Se ainda não for cadastrado no ambiente e-proinfo, siga as orientações e termine o 
seu cadastramento. Você deverá receber um e-mail do sistema com a confirmação de seu 
aceite no curso juntamente com seu nome de Usuário e Senha. Após o aceite, você estará 
pronto para acessar o ambiente do curso. 

Importante: uma vez efetuado o cadastro, este valerá para todo e qualquer curso dentro 
da plataforma do e-proinfo, independente do perfil de atuação (administrador, professor, 
aluno, monitor, pesquisador, etc.), não sendo necessário o preenchimento de outro 
formulário completo de cadastro. 
 
Entendendo a estrutura do ambiente 

O ambiente acessado pelo cursista, divide-se em ambiente do curso (tarja azul) e 
ambiente da turma (tarja amarela).  

Ao digitar seu nome de usuário e senha, o cursista estará no ambiente do curso que 
disponibiliza as ferramentas que dão acesso a todos os participantes do curso de forma 
geral.  

Neste ambiente ao clicar no nome específico da sua turma, o cursista estará 
entrando no ambiente da turma, e as ferramentas são de uso exclusivo dos alunos desta 
turma. 

Um curso tem a seguinte estrutura: 

 

 
• Curso - disponibiliza as ferramentas que dão acesso a todos os cursistas de forma 
geral. 

• Módulo - identifica disciplinas, conjunto de disciplinas ou tópicos de conteúdos que 
compõem o curso. Em alguns casos o curso poderá ter um único módulo 
contemplando todas as disciplinas. 

• Turma - cada módulo pode conter uma ou mais turmas. Aqui as ferramentas são 
de uso exclusivo dos alunos desta turma. 

  O e-ProInfo, sendo um ambiente de curso on-line, utiliza os recursos da Internet 
como forma de mediação entre os participantes. Esta plataforma possui ferramentas de 
apoio, de interação e de conteúdo, que poderão estar disponíveis no decorrer do curso, 
tanto no ambiente do curso, como no ambiente da turma. 
 
 

Curso Módulo Turma 
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Atividade de Prática 03: Acessando o ambiente de curso 
  a. Uma vez inscrito num curso, na janela principal do e-proinfo, digite, nos campos 
especificados, seu nome de Usuário e sua Senha e em seguida clique no botão Entrar. 

  Após clicar no botão Entrar, você visualizará uma tela com os cursos nos quais está 
inscrito no ambiente com os seus respectivos perfis.  

 

  O perfil é a maneira, através da qual, o cadastrado pode acessar e interagir num 
curso.  Cada pessoa pode estar vinculada a um ou mais perfis, que lhe darão direitos 
específicos de acesso aos recursos do Ambiente.  

  Os perfis básicos utilizados são: Administrador de Entidade; Administrador de 
Curso; Administrador de Módulo; Administrador de Turma; Colaborador (professor, 
monitor, orientador, pesquisador, etc.); Aluno e Visitante. 

  b. Para entrar como cursista selecione o perfil Aluno na área da Entidade e curso 
respectivo. Será exibida a janela do Ambiente de Curso.  

 

  Inicialmente você deve observar à direita da janela um quadro contendo links com as 
mais recentes informações do curso (Notícias, Novidades, etc.). 
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Atenção: Todos os cursos neste ambiente podem ser parametrizados, isto é, o responsável 
pode definir que tipos de ferramentas estarão disponíveis em cada curso. Assim, nem 
todos os cursos possuem as mesmas ferramentas e, se você achar que seu menu de 
ferramentas possui menos ou mais itens que os descritos neste manual, não se preocupe. 
 

Ferramentas do ambiente de curso 
  As ferramentas no ambiente de curso se apresentam em tarja azul. As mais 
utilizadas são: Apoio, Interação, Biblioteca e Projeto. 
 

Atividade de Prática 04: Utilizando as ferramentas de Apoio 

 

 a. Acessando a Agenda  
 A Agenda disponibiliza a programação de eventos dentro de um Curso, prazos de 
entrega de trabalhos, horários em que o orientador ou professor responde às perguntas no 
Bate-papo e outras datas importantes. 

Para acessar a agenda, passe o cursor sobre a opção Apoio e clique no item 
Agenda. O ambiente irá apresentar a página Agenda.  

 
 b. Fazendo registros no Diário 
  O Diário pode ser utilizado pelo cursista para registrar compromissos e datas 
importantes.  

 
Clique em Novo Registro para entrar um item do diário. Será exibida uma janela na 

qual você poderá entrar com as informações do item do diário. 
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Em Tipo selecione uma opção entre Anotação, Lembrete, Tarefa, Problema, 
Aluno e Agenda.  

Após digitar todas as informações, clique no botão Incluir para confirmar a 
operação. Será exibida a mensagem: Operação efetuada com sucesso. Clique em OK 
para retornar a janela Principal da ferramenta Diário. 

Na janela principal da ferramenta você poderá observar o item inserido clicando na 
respectiva guia e a partir daí Alterar ou Excluir o item inserido. 

  c. Acessando a Estatística 

  Na ferramenta Estatística você pode verificar sua própria estatística, de outros 
componentes de sua turma ou de outras turmas nas diversas ferramentas do ambiente 
como Agenda, Avisos, Fórum, Bate-papo, etc. 

Se o cursista não tiver acesso à ferramenta pesquisada será exibida à mensagem: 
"Nenhum registro foi encontrado". 

  d. Lendo as  Notícias 

  Na ferramenta Notícias estão postadas mensagens que podem ser de conhecimento 
de todos os participantes de um curso, independente da turma em que cada um estiver 
matriculado.  

e. Acessando as Referências Bibliográficas 

Em Referência ficam registradas as Referências Bibliográficas do Curso. Desde 
um livro recomendado pelo professor até um conteúdo ou link disponível na Internet, que 
interesse para o curso. 

  f. Tirando dúvidas 

  A ferramenta Tira-dúvidas é o local onde o administrador do curso coloca as 
dúvidas mais freqüentes dos participantes, com suas devidas respostas. 
 
Atividade de Prática 05: Utilizando as ferramentas de Interação 

 

  a. Entrando nas salas de Bate-papo 

  Na salas de Bate-papo você pode conversar com os colegas de turma ou com outras 
pessoas inscritas no seu curso, em data e hora marcadas pelo administrador do curso. 

 
 

  Selecione a Sala, clique no botão Entrar e será exibida a janela da sala de bate-
papo. 

 
 
 
 

Clique para escolher uma sala 
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Para enviar uma mensagem: 

• Selecione, na caixa de opções, a ação (falar, perguntar, responder, etc) 

• Selecione a quem se destina a mensagem (a uma pessoa especificamente ou a 
todos)  

• Digite o texto no campo Mensagem 

• Selecione uma imagem pré-definida (Campo opcional) 

• Clique sobre o botão para enviar sua mensagem. Ela será visualizada na área de 
mensagens da sala juntamente com as mensagens dos demais participante.  

Para sair da sala clique no botão Sair.  

  b. Enviando e-mail 

  Com a ferramenta Webmail você pode enviar mensagens eletrônicas aos 
participantes do curso. Todos os nomes de possíveis destinatários são apresentados na tela 
a seguir: 

 

Clique para marcar  
o(s) destinatário(s) 
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Após marcar os destinatários clique no botão Escrever Mensagem. Será exibida a 

seguinte tela: 

 

Em Assunto digite o título e na caixa Mensagem o texto da mensagem. Clique no 
botão Enviar e siga as instruções seguintes. 
 
  c. Participando de uma Enquete 

  Com a ferramenta Enquete você pode votar nas enquetes cadastradas e consultar 
os resultados.  

 

Para participar marque a opção desejada e clique em Votar. 

Clique no botão Resultado para ver o resultado da enquete. 

  d. Interagindo no Fórum 

  À medida que o curso se desenvolve, irão surgindo debates que poderão ser 
conduzidos pelos professores por meio do Fórum.  

 

A página principal do fórum contém as seguintes informações: 

• Título – é o título do fórum de discussão. 

• Tópicos – este item indica o número de tópicos para discussão no fórum. 

• Mensagens – o item exibe os números de mensagens postadas pelos usuários no 
tópico correspondente. 
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Clique no Título desejado para exibir a janela com os tópicos do fórum. 

 
 

Na caixa de seleção Tópicos, escolha o tópico para participação no fórum. Na área 
Tópico, clique no tema desejado (link azul). Será exibida a janela do fórum para que você 
possa postar sua mensagem. 

 

Digite a mensagem e clique no botão Enviar. 
 

Clique para escolher 
um tópico do fórum Clique num item para 

postar sua participação 
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e. Interagindo no Fórum Orientação 

A ferramenta Fórum Orientação permite a interação do aluno diretamente com o 
professor.   

 
 
Atividade de Prática 06: Pesquisando e postando na Biblioteca 

O espaço da Biblioteca é reservado aos alunos e aos professores para publicação de 
materiais de interesse ao grupo que está participando de um curso, porém todo o material 
enviado pelos alunos precisa ser avaliado por seu professor, para que seja disponibilizado 
no acervo. Já o material do professor, estará automaticamente disponível no acervo do 
curso. 

 

a. Consultando o Acervo do Curso 

No Acervo do curso estão postados os Materiais Bibliográficos, Referências, 
Textos, Artigos ligados a temas e subtemas específicos do curso como um todo e suas 
respectivas turmas. 

 
 
Após escolher o Tema aguarde alguns segundos, para que os subtemas sejam 

exibidos. Depois de selecionar o Subtema clique no botão Consultar para exibir o acervo 
do curso. 

 
 

 
 

Clique no título do material para 
fazer o download do mesmo. 

Escolha o tema  

Selecione o Subtema  

Clique no nome do 
professor para interagir 
com o mesmo.  

Para postar mensagens 
siga os passos do item 
anterior (Fórum). 
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b. Consultando o Material do Curso 

Em Material do curso estão postados pelos alunos Materiais Bibliográficos, 
Referências, Textos, Artigos ligados a temas e subtemas específicos do seu curso.  

 
 
Clique no botão Consultar para exibir o acervo e faça o download do material como 

no item anterior. 
 
c. Postando no Material do Curso 

Para postar seu material no acervo do curso, clique no botão Enviar arquivo. Será 
exibida a janela a seguir: 

 
• No campo Título digite o título do material a ser enviado.  

• Em Extensões..., observe os formatos dos arquivos suportados pelo ambiente.  

• No campo Tipo de material selecione o tipo entre: Artigo, Texto, vídeo, etc... 

• Em Tema selecione o tema relativo ao arquivo.  

• No campo Subtema selecione o subtema relativo ao tema escolhido. Após 
selecionar o Tema aguarde alguns instantes para que os subtemas sejam exibidos. 

• Em Arquivo clique no botão Procurar para localizar a pasta que contém o 
arquivo. 

• Na caixa Resumo faça uma breve descrição do material que será enviado. 

• Finalmente clique no botão Enviar arquivo.  
 
Se tudo ocorrer normalmente o sistema apresentará a seguinte mensagem: Arquivo 

enviado com sucesso. 

Clique para 
exibir o acervo 

Clique para postar 
seu material 
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Atividade de Prática 07: Consultando projetos 

Esta ferramenta permite consultar todos os projetos desenvolvidos no curso. 

a. Consultando por Grupo 

 

b. Consulta Individual 

 
Atividade de Prática 8: Acessando o ambiente de turma 

Uma vez acessado o ambiente de curso clique no link correspondente para acessar 
o ambiente de sua turma. 

 

Será exibida a janela de apresentação.  

 
Inicialmente você deve observar à direita da janela um quadro contendo links com as 

mais recentes informações para a turma (Notícias, Avisos, Novidades, etc). 

Se você deseja restringir a consulta, informe um dos 
parâmetros e clique no botão Consultar.  
 

Se quiser ver a relação completa de todos os 
projetos cadastrados, não preencha nenhum dos campos e 
apenas clique no botão Consultar.  
 

Da mesma forma que no item anterior, se deseja 
restringir a consulta, informe um dos parâmetros e clique 
no botão Consultar.  

Se quiser ver a relação completa de todos os 
projetos cadastrados, não preencha nenhum dos campos e 
clique em Consultar.  
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Ferramentas do ambiente de turma 

As ferramentas no ambiente de turma se apresentam em uma tarja amarela e a 
grande maioria das ferramentas já foi detalhada no ambiente de curso. As mais utilizadas 
são: 
 

Atividade de Prática 09: Utilizando as ferramentas de Apoio 

 

As ferramentas Agenda, Referência e Tira-dúvidas, já foram descritas no 
ambiente de curso. 

a. Lendo Avisos 

A ferramenta Avisos tem a mesma função de Notícias no ambiente de curso, 
porém são mensagens destinadas a uma turma específica. Quando o Administrador 
de Turma ou Professor coloca um Aviso para uma turma, ele só será visto pelos 
participantes matriculados naquela turma. 

Para acessar os Avisos, passe o cursor sobre a opção Apoio e clique no item Avisos. 
O ambiente irá apresentar a página Avisos. 

 
 
Atividade de Prática 10: Utilizando as ferramentas de Interação 

 
As ferramentas Bate-papo, Webmail, Enquete e Fórum, já foram descritas no 

ambiente de curso. 

  a. Acessando o Diário de Bordo 

  A ferramenta Diário de Bordo permite ao cursista fazer anotações durante o 
andamento do curso. Podem ser realizadas pesquisas das anotações cadastradas, inclusão 
de novas anotações e alteração das anotações. Proporcionando uma interação entre aluno 
e professor. 

 

Para inserir uma anotação no diário de bordo, clique no botão Nova anotação. 
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Digite o texto da anotação e clique no botão Incluir. Será exibida uma mensagem 

Operação efetuada com sucesso. Clique em Ok para confirmar a operação. 
 

 
Para comentar uma anotação no item Diário de Bordo, Clique sobre o botão .  

 
Atividade de Prática 11: Acessando a Biblioteca 

 

  Em Material aluno você pode consultar Materiais Bibliográficos, Referências, 
Textos, Artigos ligados a temas e subtemas específicos do seu curso postados por alunos. 

  Em Material professor você pode consultar Materiais Bibliográficos, Referências, 
Textos, Artigos ligados a temas e subtemas específicos do seu curso, postados pelo 
professor da turma.  

Para Enviar arquivo como Material do aluno ou Consultar o acervo em Material 
do professor siga as orientações do item Biblioteca no ambiente de curso. 
 
Atividade de Prática 12: Cadastrando e Consultando Projetos 

A ferramenta Projeto é utilizada para o cadastro de informações de um projeto que 
será desenvolvido ao longo do curso, bem como para armazenar os arquivos necessários 
para a visualização do mesmo. 

 

 

 

a. Cadastrando um projeto 

Você pode cadastrar e, quando necessário, alterar o projeto que irá desenvolver ao 
longo do curso. 
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Após digitar todas as informações necessárias, observando os campos obrigatórios, 
clique no botão Incluir. 

b. Utilizando o Gerenciador 

A ferramenta Gerenciador permite ao cursista criar pasta, excluir e enviar arquivos 
do projeto. 

 

1. Digite o nome do arquivo principal de seu projeto e clique no botão Inserir 
nome. 

2. Clique no botão Criar diretório para criar uma pasta para os arquivos do seu 
projeto. 
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3. Após digitar o nome da pasta clique no botão Incluir. 

4. Para excluir um arquivo ou uma pasta, marque a caixa de seleção, localizada ao 
lado do nome do arquivo e clique no botão Excluir. 

5. Para Enviar arquivos clique no botão Enviar arquivo. Será exibida uma tela como 
a seguir: 

 

 

 

Em Arquivo 1, clique no botão Procurar para localizar o arquivo. Repita para todos 
os arquivos do projeto e finalmente clique em Enviar arquivo. 
 

c. Realizando uma Pesquisa geral  

Para pesquisar todos os projetos cadastrados, você não precisa informar nenhum 
parâmetro, apenas deve clicar sobre o botão Consultar. 

 

 

 

O ambiente irá apresentar a página com todas as informações sobre os projetos 
cadastrados.  
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Para efetuar uma pesquisa específica, informe um ou mais parâmetros: 
• Pesquisar: digite o Nome do Projeto que deseja pesquisar. 

• Orientando: Entre com o Nome do Orientando.      

• Área: Selecione, na caixa de opções, a Área desejada. 

Após entrar com pelo menos um desses parâmetros clique no botão Consultar para 
efetuar a pesquisa. 
 

d. Realizando uma Pesquisa por aluno 

 
 
Após selecionar o aluno o sistema a brirá uma pequena janela com as informações 

do projeto elaborado pelo cursista selecionado. 
 
Atividade de Prática 13: Consultando o Projeto de um grupo 

Diferentemente da ferramenta Projetos, na ferramenta Projeto Grupo, duas ou 
mais pessoas estarão desenvolvendo o projeto em conjunto. 

 

 

 

  As opções Cadastro, Gerenciador e Pesquisa geral têm o mesmo procedimento 
detalhado anteriormente em Projeto. 
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6. O EDITOR DE TEXTOS WRITER 

 
 

O Writer é um editor de textos com muitos recursos. Nele você pode criar textos, 
inserindo gráficos, imagens e tabelas. Possui dicionário de sinônimos e corretor ortográfico 
que automaticamente corrige os possíveis erros durante a digitação.   

O Writer está inserido no pacote BrOffice.org que é um programa destinado às 
tarefas de escritório, com diversos módulos. Além do editor de textos, contém também, 
planilha eletrônica para cálculos, gerenciador de apresentações, editor de páginas web, 
ferramenta para ilustrações, além de outros programas.  

O BrOffice.org tem muitas vantagens: é grátis, é um software livre, ou seja, tem 
código fonte aberto e versões diferentes para rodar em vários sistemas operacionais e é 
capaz de importar/exportar seus arquivos (do Word, Excel e PowerPoint) de várias versões 
antigas até o MS Office XP. 

Iniciando o Writer 

Para iniciar o programa siga o caminho: 

Aqui – Escritório - Editor de Texto (BrOffice.Org Editor de Texto) 

A janela do Writer 

 

• Barra de Título: exibe o nome do aplicativo, o nome do arquivo em uso e os botões 
Maximizar, Minimizar e Fechar. 

• Barra de Menus – contém todos os comandos do programa. 

• Barra de Ferramentas Padrão - mostra os comandos mais usados em forma de ícones. 

• Barra de Formatação - exibe as ferramentas de formatação de texto em forma de 
ícones. 

Nessa unidade iremos aprender o aplicativo do pacote BR Office Writer na 
elaboração de textos e documentos. Ao final, deverá estar apto a digitar, 
formatar e salvar seus textos. 
 

Barra de Título 

Barra de 
 Menus 

Barra de 
Ferramentas Padrão 

Réguas 

Barra de Desenho Barra de  
Status 

Barras de  
Rolagem 

Área de Trabalho 

Barra de Ferramentas 
Formatação 
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• Réguas - permitem a visualização das margens do documento e facilitam a tabulação. 

• Barra de desenhos – contém ferramentas para inserir e editar desenhos, efeitos 3D, 
setas e autoformas. Para exibir esta barra, No menu Exibir clique em Barra de 
Ferramentas e escolha Desenho. 

• Barra de Status: Indica quantas páginas tem o documento e em qual página o usuário 
está trabalhando. Indica também quando as teclas NumLock e CapsLock estão ativas. 

• Barras de rolagem – utilizadas para movimentar-se no documento, bastando para isto, 
arrastar a barra de rolagem ou clicar nas setas contidas nas extremidades das caixas de 
rolamento. 

• Área de Trabalho - é o espaço de trabalho do usuário, ou seja, é a área de digitação do 
texto. 

DIGITAÇÃO 

Ponto de inserção (Cursor) 
• Indica a posição exata da digitação do texto. 

Acentuando palavras 
• Para acentuar uma palavra, basta digitar o acento e depois a letra que deseja acentuar. 

Digitando letras maiúsculas, minúsculas e outros caracteres. 

• Para digitar uma letra maiúscula pressione a tecla Shift (�) e, enquanto mantém 
pressionada, digite a letra desejada. 

• A tecla Shift também serve para permitir a digitação da segunda função de teclas que 
possuem caracteres sem correspondentes maiúsculos, como o asterisco (*), os 
parênteses, os acentos e outros caracteres encontrados no teclado. 

• Para obter a terceira função de uma tecla, pressione a tecla Alt Gr e, enquanto a 
mantém pressionada, digite a tecla desejada. Dessa forma você poderá obter 
caracteres como º e ª. 

• Se você deseja digitar tudo em maiúscula, pressione a tecla Caps Lock. Pressione 
novamente esta tecla e a digitação retornará ‘a letras minúsculas. 

Dicas Importantes: 

• Não é necessário teclar ENTER no final da linha. O cursor ao atingir a margem direita 
passa automaticamente para a próxima linha.  

• Tecle ENTER ao terminar um parágrafo. 

• Tecle ENTER para inserir linha em branco. 

• Dê sempre um espaço após vírgula, ponto a seguir e ponto e vírgula. 

Navegação no texto 

• Você pode movimentar o ponto de inserção através do texto com o teclado ou com o 
mouse. 

 
• Movimento com o teclado: 

 
• Com o mouse: clique com o botão esquerdo diretamente na posição desejada. 
 

movimento tecla(s) movimento tecla(s) 
um caracter à direita � para o início da linha Home 
um caracter à esquerda  para o fim do texto Ctrl + End 
uma linha acima � para o início do texto Ctrl + Home 
uma linha abaixo � uma página de janela para cima PgUp 
para o fim da linha End 

 

uma página de janela para baixo PgDn 
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Atividade de Prática 01: Digitação de Texto 

  Digite o texto a seguir sem se preocupar com a aparência do mesmo. A formatação 
(fonte, tamanho da fonte, cor, estilo, alinhamento, etc...) será feita mais tarde. 
 
 
A Lenda do Boto 
 
O Boto é uma animal mamífero, parecido com um golfinho, que vive nas águas dos rios. O 
Boto-cor-de-rosa rosa que deu origem à lenda do Boto vive nas águas da Bacia Amazônica 
Brasileira e do bacia do rio Orinoco na Venezuela. Podem chegar a medir quase três metros 
na idade adulta e apresentam podem apresentar coloração rosa, acinzentada(tucuxi) e 
preta.  
 
Diz a lenda que ao anoitecer o Boto se transforma em um belo rapaz, alto e forte e sai a 
procura de diversão,festas e uma namorada. Vai a várias festas, dança muito, costuma 
beber bastante também. Antes do amanhecer ele tem que voltar para o rio, pois senão 
transforma-se em boto novamente.  
 
Algumas pessoas relatam que o boto se transforma em um rapaz elegante, bem vestido e 
que sempre usa chapéu (para esconder um orifício que possui na cabeça).  
 
Nas festas ele geralmente seduz alguma mulher bonita, casada ou não, a convida para 
dançar e depois saem da festa para namorar. Antes do amanhecer ele retorna ao rio, 
deixando a namorada que geralmente não torna a vê-lo. Pouco tempo depois a moça 
descobre que ficou grávida do tal moço.  
 
Na região Amazônica sempre que uma moça solteira engravida suspeita-se logo que se 
trata de um filho do boto.  
 
 
Atividade de Prática 02: Verificação Ortográfica 

 Antes de salvar o texto efetue a revisão ortográfica do mesmo. Para isso, clique no 
botão Verificação Ortográfica na barra de Ferramentas Padrão. Será exibida a caixa de 
Verificação ortográfica. 

 

 Se encontrar uma palavra supostamente errada o programa a colocará em vermelho. 
Se a palavra estiver correta clique em Ignorar, porém se estiver errada verifique se há 
sugestão correta ou clique na mesma e efetue a correção manualmente. Após isso clique no 
botão Alterar. 
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Atividade de Prática 03: Salvando o documento 

Para armazenar seu trabalho, no menu Arquivo clique em Salvar, ou na barra de 
ferramentas padrão clique no ícone representado por um pequeno disquete. Será exibida a 
caixa Salvar Como. 

 
Em Localização digite um nome para seu trabalho.  Na caixa Filtro você poderá 

escolher a extensão do arquivo:  
• .odp é a extensão que só o Writer pode abrir.  
• .doc é a extensão do Microsoft Word 98 a XP. 

Abra a pasta Textos de seu portifólio e clique no botão OK para salvar seu texto. 

Atividade de Prática 04: Fechando o documento 
  Após encerrar um documento você pode fechá-lo. No menu Arquivo escolha 
Fechar. 

Atividade de Prática 05: Criando um novo documento 
Para iniciar um novo documento, no menu Arquivo escolha Novo.   

Atividade de Prática 06: Abrindo um documento 
  Para recuperar um documento armazenada em sua pasta, no menu Arquivo escolha 
Abrir. Será exibida a caixa Abrir. 

 
Abra a pasta que contém o arquivo, no caso a pasta Textos de seu portfólio, 

selecione o documento e clique no botão OK. 
 
Atividade de Prática 07: Selecionando texto 

Formatar um texto significa alterar sua aparência, para isto é necessário selecioná-
lo. Veja o exemplo de um bloco de texto selecionado. 
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• Seleção com o teclado: 

Shift + � seleciona um caractere para direita 
Shift +  seleciona um caractere para esquerda 
Ctrl + Shift + � seleciona até o final de uma palavra 
Ctrl + Shift +  seleciona até o início de uma palavra 
Shift + End seleciona até o final de uma linha 
Shift + Home seleciona até o início de uma linha 
Shift + 	 seleciona uma linha para baixo 
Shift + 
 seleciona uma linha para cima 
Ctrl + Shift + 	 seleciona um parágrafo para baixo 
Ctrl + Shift + 
 seleciona um parágrafo para cima 
Ctrl + T  seleciona todo o documento 

• Seleção com o mouse: 

clique duplo sobre uma palavra seleciona a palavra inteira 
clique à esquerda de uma linha seleciona a linha inteira 
clique duplo à esquerda de uma linha seleciona o parágrafo inteiro 
pressione o botão esquerdo, mova para a 
direita, esquerda, para cima ou para baixo. 

seleciona o texto seguindo o movimento 
do mouse 

 Selecione seu texto da forma que achar mais conveniente para que o mesmo possa 
ser formatado na atividade seguinte. 
 
Atividade de Prática 08: Formatando texto 

A formatação permite alterar algumas propriedades do texto como: 

• Fonte - tipo de letra utilizada no texto. 

• Tamanho da fonte – dependendo da fonte varia entre 8 e 72. 

• Estilo da Fonte – enfatiza o texto. As opções são: Negrito, Itálico e Sublinhado. 
Podemos combinar os três estilos ao mesmo tempo.  

• Cor da fonte: estabelece a cor dos caracteres. 

• Alinhamento – posiciona o texto em relação à página. 

Após selecionar o texto, no menu Formatar escolha Fonte. Será exibia a caixa de 
formatação. 

 

Selecione 
a fonte 

Escolha o 
estilo 

Selecione o 
tamanho da 

fonte 
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Após determinar a Fonte, o estilo (tipo) e o tamanho da fonte, clique em OK.  
 
Você pode realizar estas ações mais rapidamente através da barra de ferramentas de 

formatação. 

 
 
• Formatando a Fonte e o tamanho da fonte: 

 

• Escolhendo o Estilo (tipo): 

                                      

• Alinhando o Texto: 

                   

Atividade de Prática 09: Formatar o texto digitado na Atividade Prática 01 
como se pede. 
• Título: fonte Verdana, tamanho 20, negrito, sublinhado, centralizado e na cor azul escuro. 

• Parágrafos: fonte arial, tamanho 11, itálico e justificado. 

• Tabulação: use a tecla Tab, para o recuo do início de cada parágrafo. 

Salve seu trabalho com o nome “O Boto” na pasta Textos de seu portifólio. 

Atividade de Prática 10: Copiando e movendo blocos de texto 

 a. Selecione o texto. 

 b. No menu Editar escolha Copiar ou Recortar (para mover). 

c. Posicione o ponteiro de inserção na posição que receberá o texto. 

d. No menu Editar escolha Colar. 

 Estas ações também podem ser efetuadas através do menu de atalho, que é exibido, 
quando  clicamos com o botão direito do mouse no texto selecionado. 

Atividade de Prática 11: Desfazendo e Refazendo ações 
Suponha que você fez alterações no texto e, depois, verificou que não era 

necessário. Em vez de começar de novo, você pode desfazer e refazer as ações. 

 Para desfazer a última ação, no menu Editar escolha Desfazer. 

 Para refazer uma ação, no menu Editar clique em Refazer. 

 Estas ações também podem ser efetuadas clicando nos respectivos botões na barra 
de ferramentas.  

 
Desfazer Refazer 

Alinhar à direita Centralizar 

Alinhar à esquerda Justificar 

Negrito Itálico Sublinhado 

Clique para escolher a Fonte Clique para escolher a tamanho da fonte 
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Atividade de Prática 12: Formatando a página 

Formatar a página é definir o formato do papel, as margens e a orientação da página 
para impressão.   

a. No menu Formatar escolha Página. Clique na guia Página. 

 

b. Configure a página como a seguir: 

• Formato do papel: selecione o formato A4. 

• Orientação: marque a opção Retrato. 

• Margens: coloque todas as margens iguais a 2cm. 

c. Clique em Ok. (Não esqueça de salvar seu documento sempre que fizer uma 
alteração) 

Nesta janela, além da guia Página, encontramos as guias: 

• Plano de fundo: permite definir a cor de fundo da página. 

• Cabeçalho: insere um cabeçalho na página. 

• Rodapé: insere um rodapé na página. 

• Colunas: formata o texto em colunas (estilo jornalístico). 

Atividade de Prática 13: Formatação de parágrafos 
 No menu Formatar escolha Parágrafo. 
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Nesta janela encontramos as guias: 

• Recuos e espaçamento: determina os avanços de parágrafo, espaçamento entre os 
parágrafos e espaçamento entre as linhas do parágrafo com recurso de pré-visualização. 

• Alinhamento: formata as linhas do parágrafo com as mesmas opções existentes na barra 
de ferramentas: Esquerdo, Direito, Centro e Justificado. 

• Fluxo do texto: formata as palavras com as opções de Divisão silábica com hifenização 
automática ou não. 

• Numeração: permite a numeração de parágrafos e linhas. 

• Tabulações: formata a posição do parágrafo (Esquerdo, Direito, Centralizado e Decimal). 
Podem ser feitas clicando diretamente na régua. 

• Capitulares: Destaca a primeira letra do parágrafo como em jornais e revistas. 

• Bordas: insere uma borda em torno do parágrafo com opções para estilo de linha e 
sombra. 

• Plano de fundo: aplica um plano de fundo para o parágrafo com as opções de cor e 
figura. 

Atividade de Prática 14: Imprimindo o documento 
 a. No menu Arquivo escolha Imprimir. Será exibida a caixa de diálogo Imprimir. 

 

b. Após determinar o número de páginas e o número de cópias do documento clique 
no botão OK para imprimir. 
 
Atividade de Prática 15: Formatando Marcadores e Numeração 
 Suponha que em seu documento você precisa relacionar objetos. 

• Com marcadores 

a. No menu Formatar escolha Marcadores e 
numerações.  

b. Selecione a guia Marcadores. 

c. Clique na opção desejada e em OK. 

d. Digite a primeira palavra, dê Enter e os 
marcadores, automaticamente, serão 
inseridos. 

Exemplo: 

• Borracha 
• Caderno 
• Caneta 
• Lápis 

Número de cópias 
do documento 

Páginas que serão 
impressas 
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• Com numeração 

a. No menu Formatar escolha Marcadores e 
numerações.  

b. Selecione a guia Tipo de numeração e 
proceda como anteriormente. 

Exemplo: 
1. Borracha 
2. Caderno 
3. Caneta 
4. Lápis 

 

Atividade de Prática 16: Inserindo tabela 

 Para inserir uma tabela: 
a. Coloque o cursor posição que deseja inserir a tabela. 
b. No menu Tabela escolha Inserir e clique em Tabela. 

 

c. Determine o número de linhas e colunas e clique no botão OK. 

Exemplo: Se você escolheu uma tabela com 5 colunas e 2 linhas terá como resultado a 
tabela a seguir: 

     

     

     
 
Atividade de Prática 17: Selecionando Células, Linhas e Colunas de uma tabela. 

  Para formatar os dados de uma tabela, inserir ou excluir linhas ou colunas é 
necessário selecionar estes elementos. 

a. Posicione o cursor no interior da tabela. 

b. No menu Tabela clique em Selecionar e escolha entre Tabela, Linha, Coluna 
ou Célula. 

 
Observação: A seleção de linhas e colunas de uma tabela também pode ser feita com o 
arrasto do mouse. 
 

Escolha aqui o número 
de colunas e de linhas 

da tabela 
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Atividade de Prática 18: Inserindo Linhas em uma tabela 
a. Posicione o cursor no interior da tabela. 
b. No menu Tabela clique em Inserir e escolha Linhas. 

 

 c. Na caixa Inserir/Quantid. determine o número de linhas e em Posição se 
estas serão inseridas antes ou depois da linha que contém o cursor. Depois confirme no 
botão OK. 

Atividade de Prática 19: Inserindo Colunas em uma tabela. 
a. Posicione o cursor no interior da tabela. 

b. No menu Tabela clique em Inserir e escolha Colunas. 

 

 c. Em Inserir determine o número de colunas e em Posição se estas serão 
inseridas antes ou depois da coluna que contém o cursor. Depois confirme no botão OK. 

Atividade de Prática 20: Excluindo Tabela, Linha e Coluna 

a. Posicione o cursor na linha ou coluna que será excluída. 

b. No menu Tabela clique em Excluir e escolha Tabela, Linhas ou colunas.  

Observação: Para excluir várias linhas ou colunas as mesmas devem estar selecionadas. 

Atividade de Prática 21: Dividindo Células em uma tabela 

a. Posicione o cursor na célula que será dividida. 

b. No menu Tabela clique em Dividir células. 

 

c. Em Dividir determine em quantas células a célula selecionada será dividida e em 
Direção escolha se a divisão será horizontalmente ou verticalmente. 

Observação: Para dividir várias células as mesmas devem estar selecionadas. 
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Atividade de Prática 22: Mesclando Células em uma tabela 

a. Selecione as células que serão mescladas. 

b. No menu Tabela clique em Mesclar células. 

Veja um exemplo de tabela com células que foram divididas e mescladas. 

   

 

  

  
 
Atividade de Prática 23: Autoformatação da tabela 
 O recurso de autoformatação só é aplicado quando na tabela não há células 
mescladas ou divididas. 

 Para aplicar a autoformatação: 

a. Posicione o cursor em qualquer célula da tabela. 

b. No menu Tabela clique em Autoformatar. Será exibida a janela a seguir: 

 

c. Após escolher o formato e clique no botão OK. 

Atividade de Prática 24: Utilizando a Barra de ferramentas Tabela 
Quando posicionamos o cursor em qualquer célula de uma tabela é exibida a barra 

de ferramentas Tabela. Caso isto não ocorra, no menu Exibir escolha Barra de 
Ferramentas e clique em Tabela. 

 

Através desta podemos fazer a formatação da tabela: Inserir nova tabela, alterar o 
estilo de linha, o preenchimento e as bordas das células, dividir e mesclar células, alinhar o 
texto, inserir ou excluir linhas e colunas, autoformatar e classificar os dados de uma tabela. 

  Construa uma tabela com as configurações indicadas a seguir: 
 

Grandeza 
Experiência 

Distância percorrida (m) Tempo (s) Velocidade (m/s) 
Atividade 1 1  2  
Atividade 2 2 4  
Atividade 3 3 6  

 

Escolha 
um 

formato 

Visualização 
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Atividade de Prática 25: Inserindo Elementos gráficos 

• Inserindo Figuras 

Para inserir figuras existentes em uma unidade de disco, que podem ser figuras 
digitalizadas ou capturadas da internet: 

a. No menu Inserir escolha Figura e clique em Do arquivo.  

 

b. Abra a pasta ou a mídia de armazenamento que contém a figura, selecione a 
mesma e clique no botão OK. 

Após ser inserida no texto a imagem pode ser redimensionada, movida ou excluída. 

a. Para redimensionar clique novamente no objeto para selecioná-lo, posicione o 
ponteiro em uma das alças de seleção da figura e arraste para alterar o tamanho. 

b. Para mover a imagem clique na mesma e arraste para a nova posição. 

c. Para excluir uma imagem clique na mesma e pressione a tecla Delete. 
 

• Inserindo Autoformas 

Através da barra de ferramentas de desenho, podemos inserir e formatar 
autoformas. Se esta barra não estiver visível, no menu Exibir clique em Barra de 
ferramentas e escolha Desenho.  

                 

Para desenhar uma autoforma clique na figura e arraste o mouse. Após ser inserida 
no texto a imagem pode ser redimensionada, movida ou excluída. 

Quando a autoforma é inserida ou clicada, surge abaixo da barra de ferramentas 
padrão a barra de propriedades do objeto de desenho. 

 

Através desta você poderá alterar o estilo, a espessura e cor da linha de contorno, a 
cor de preenchimento, rotacionar a figura, enviar para frente ou para trás de outro objeto, 
ancorar e agrupar.  

 



                                   
 

Núcleo de Tecnologia Educacional  

Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TICs. 
 

88 

 
 

• Inserindo texto artísitico (Fontwork) 

a. Clique no botão Galeria do Fontwork localizado na barra de desenho. Será 
exibida uma janela com as opções de textos artísticos do fontwork. 

 

b. Selecione o estilo e clique no botão OK.  

c. Dê clique duplo no objeto inserido (Fontwork) para entrar em edição. 

d. Exclua a palavra Fontwork, digite o seu texto e clique fora da caixa de seleção.  

Por exemplo, se digitar a palavra BrOffice terá como possível resultado a figura 
abaixo. 

 
 
Quando um Fontwork é inserido ou clicado, surge a barra de ferramentas Fontwork. 

Através desta você poderá alterar o estilo, a forma, a altura o alinhamento e o espaçamento 
dos caracteres do Fontwork. 

 
Na barra de ferramentas Fontwork, utilize a ferramenta Formas do Fontwork para 

alterar a forma do seu texto. Veja o exemplo abaixo. 
 

  
 
 

Formas do Fontwork 
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Atividade de Prática 26: História em quadrinhos 

No desenvolvimento da atividade utilize: 

• Tabela 

• Figuras capturadas na Internet 

• Autoformas (Texto explicativo) 

• Trazer para frente ou enviar para trás as figuras em relação às autoformas. 
 
  INTERNET NA EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hoje vamos aprender a fazer 
pesquisa na Internet. Ela é 

uma rica fonte de informações 
para a educação! 

Quero saber sobre alimentos 
transgênicos! 

Porém devemos saber utilizá-
la, pois também encontramos 

muita bobagem e 
pornografia!   

Vamos procurar 
no Google! 

Puxa que legal! Agora 
sabemos tudo sobre 

transgênicos! 

O Joãozinho ganhou 
um computador 

Alô mundo! Tô 
conectado! Vou 
conhecer muitas 
pessoas e bater 
muito papo! 

É uma pena que ele utilize o 
computador apenas para isso 
em vez de pesquisa escolar. A 

Internet oferece perigos. 
Lembram do caso dos meninos 

do Guamá que viviam em 
batepapo com estranhos num 

cyber café?  
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7. METODOLOGIA DE PROJETOS 

     

A proposta da metodologia de projetos na educação propõe a ação do sujeito, ciente 
da existência de um conteúdo de informações que pode vir a acessar através da inter-
relação com o meio, representado por fontes como a natureza, a tecnologia, e os outros 
sujeitos. Entre os sujeitos referidos está o professor que, mesmo não sendo o meio direto 
para obtenção de informações sobre os mesmos conteúdos, é o responsável pelas 
possibilidades de transformação das informações em conhecimentos através de um modo 
de ensinar que vai além do transmitir. 

Essa metodologia vem sendo praticada em algumas escolas da rede pública e 
privada, e tem apresentado resultados significativos em relação à mudança de 
comportamentos e no desenvolvimento de competências e habilidades constatadas por 
indicadores de avaliações qualitativas. Oferecem meios ao educando para buscar 
informações e trabalhá-las, superando uma tendência de atribuir exclusivamente ao 
professor o que deve ser investigado, a escolha dos procedimentos utilizados e a proposta 
do formato da apresentação dos resultados, dificultando tomadas de decisões e 
envolvimento voluntário e afetivo da maioria do grupo.  

O que é projeto? Qual sua função? 

    Poderíamos definir projeto como um plano de trabalho a ser executado, uma idéia 
que formamos quando desejamos realizar algo, uma intenção de realizar alguma coisa pré-
estabelecida, através de um esquema, ou então se pensarmos em termos puramente 
educacionais, podemos inferir que projeto é um esboço preparatório ou provisório de um 
texto, de um trabalho a ser realizado, apresentado ou implementado ou ainda, um projeto 
institucional, um plano curricular ou planos que os professores fazem para ministrarem suas 
aulas. 

a) “é, a princípio, uma irrealidade que vai se tornando real, conforme começa a 
ganhar corpo a partir da realização de ações e, conseqüentemente, as articulações 
destas” (Nogueira p.90). 

b) “Idéia que se forma de executar ou realizar algo, no futuro; plano, intento, 
desígnio. Empreendimento a ser realizado dentro de determinado esquema: projeto 
administrativo; projetos educacionais. Redação ou esboço preparatório ou provisório 
de um texto: projeto  de estatuto, projeto de tese. Esboço ou risco de obras a se 
realizar; plano: projeto cenário”.(Aurélio, '1992) 

 A função do projeto é favorecer a criação de estratégias para resolverem um 
problema proposto, testar algumas hipóteses referentes a um determinado tema, pesquisar 
sobre um assunto eleito pelo grupo, enfim, levar o grupo a buscar o que lhe é significativo. 
O projeto auxilia os alunos a serem conscientes de seu processo de aprendizagem e exige 
do professor uma postura flexível, de pesquisador onde os desafios e conflitos o estimulem 
e não o paralisem. As fontes de pesquisas são as mais diversas: livros, material impresso, 
vídeos, relatos de exposições culturais, músicas, experimentos. 

Portanto, fazer projetos é natural, intrínseco ao ser humano. Realizamos projetos 
para buscar soluções de problemas cotidianos ou não, para desenvolver pesquisas de toda a 
natureza, porém, sempre temos uma intenção, um objetivo, uma vontade de conhecer 
mais, de investigar a respeito de um assunto, temos também um problema a resolver e, por 
conseqüência, temos algumas certezas ou crenças, algumas dúvidas, questões a responder, 
e isso é ir muito além de desenvolver um tema. Em outras palavras a chave para se ter um 
projeto é ter problemas para resolver, ter questões, levantar dúvidas e propor hipóteses de 
soluções. 

Nessa unidade iremos aprender o que é metodologia de projetos, entender a 
diferença entre projeto de ensino e projeto de aprendizagem, como também 
elabora-los e executa-los utilizando os recursos computacionais. 
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Tipologia de projetos 

 A classificação geral que apresentamos a seguir contempla, de forma ampla, os 
vários tipos de projetos que ocorrem na área educacional: 

• Projetos de Intervenção - São projetos desenvolvidos no âmbito de um sistema 
educacional ou de uma organização, com vistas a promover uma intervenção, propriamente 
dita, no contexto em foco, através da introdução de modificações na estrutura 
(organização) e/ou na dinâmica (operação) do sistema ou organização, afetando 
positivamente seu desempenho em função de problemas que resolve ou de necessidades 
que atende. Ex: Projeto para melhorar a leitura dos alunos na 5ª série do ensino 
fundamental. 

• Projetos de Pesquisa - São projetos que têm por objetivo a obtenção de conhecimentos 
sobre determinado problema, questão ou assunto, com garantia de verificação               
experimental.  

• Projetos de Desenvolvimento (ou de Produto) - São projetos que ocorrem no âmbito 
de um sistema ou organização com a finalidade de produção ou implantação de novas 
atividades, serviços ou “produtos”. Exemplos de projetos deste tipo são: desenvolvimento 
de novos materiais didáticos; desenvolvimento de nova organização curricular; 
desenvolvimento de um novo curso; desenvolvimento de softwares educacionais, etc. 

• Projetos de Ensino - São projetos elaborados dentro de uma (ou mais) disciplina(s), 
dirigidos à melhoria do processo ensino-aprendizagem e dos elementos de conteúdos 
relativos a essa disciplina.  

• Projetos de Aprendizagem ou de Trabalho - São projetos desenvolvidos por alunos 
em uma (ou mais) disciplina(s), no contexto escolar, sob orientação de professor, e têm por 
objetivo a aprendizagem de conceitos e desenvolvimento de competências e habilidades 
específicas.  

  A principal diferença entre esses dois últimos tipos é que, enquanto os projetos de 
ensino são executados pelo professor, os projetos de aprendizagem são executados pelos 
alunos sob orientação do professor visando a aquisição de determinados conhecimentos, 
habilidades e valores. Os quais serão abordados com mais detalhes a partir de agora.  
 
Projeto de ensino 

A proposta de trabalho com Projetos de Ensino parte de um tema proposto pelo 
professor, ou grupo de professores, e requer uma série de etapas que envolvem o aluno 
como pesquisador, contando com o professor como aquele que completa a informação, 
coordena e dirige o processo.  

A maioria destes projetos é desenvolvida a partir de programas cuja origem é fora 
da escola, e são considerados como método inovador por mobilizarem uma série de ações 
que envolvem alunos, grupo gestor, administrativo, a comunidade e professores, sendo 
esses os agentes responsáveis pelas propostas de atividades, seleção de materiais, 
distribuição de tarefas e organização da apresentação dos produtos finais. 

A finalização dos Projetos de Ensino costuma acontecer de forma que o objeto e 
produto de estudo, uma vez assimilados, possam ser socializados, e que o conhecimento 
decorrente do processo promova conscientização e mudanças de atitudes em favor do bem 
estar da comunidade. 

Nos Projetos de Ensino, embora haja uma atuação maior dos alunos quanto à busca 
da informação, a ação do professor é indispensável no planejamento do trabalho, seleção, 
análise e organização, uma vez que a aprendizagem pretendida com o desenvolvimento do 
Projeto está voltada para o conteúdo programado, ou para um determinado tema que possa 
fazer relação com o mesmo. Dessa forma, requer ações específicas e orientadas pelo 
professor para a assimilação do objeto de estudo.  
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Projeto de Aprendizagem 

A metodologia utilizada nos Projetos de Aprendizagem se fundamenta na livre 
escolha do objeto de estudo pelo aluno, a partir de seu interesse e curiosidade.  

Independente da eventual diversidade de temas apresentados pela classe, o 
professor atua como orientador do processo, inclusive de fontes de pesquisa material ou 
humana, uma vez que o mesmo não domina os conteúdos propostos por todos. O trabalho 
envolve etapas que devem ser planejadas individualmente uma vez que cada um é autor e 
responsável pelo seu processo de aprendizagem. 

Vantagem de se trabalhar com projetos 

O planejamento da escola pode propor um trabalho interdisciplinar, abrangendo 
diversas áreas do conhecimento inseridas na realidade e viabilizando múltiplas relações 
sociais. O trabalho com projetos permite que qualquer aluno(a), mesmo as com 
necessidades educativas especiais, viva com autonomia suas estratégias de aprendizagem e 
sua vivência num grupo com estruturas envolventes, conflitivas, criativas, 
responsabilizantes. Permite que os alunos construam sua história de “vida escolar” com 
entusiasmo, alegria, conflitos, dificuldades e muitas aventuras, permeadas pelo currículo 
escolar. 

Fundamentos da metodologia de projetos 

“Diversas publicações e experiências escolares apontam para o potencial 
da Metodologia de Projetos como contribuição para a melhoria do 
processo educativo, especialmente no que diz respeito à promoção de 
uma aprendizagem significativa, em contraposição à aprendizagem 
tradicional do tipo verbal, retórica, livresca, de ênfase teórica e 
descontextualizada” (KNOLL, 1997). 

Em particular, a experiência tem mostrado como a valorização e o desenvolvimento 
de projetos de aprendizagem por parte de alunos e professores pode representar uma 
forma importante de compensar ou equilibrar os problemas decorrentes de uma ênfase 
exacerbada na utilização de recursos virtuais, à revelia das situações reais e contextuais. 

Um dos pressupostos fundamentais desta metodologia é a consideração das 
situações reais, do contexto, da vida, no sentido mais amplo, que devem estar relacionados 
ao objeto central do projeto em desenvolvimento. 

Os seguintes pressupostos são fundamentais na Metodologia de Projetos: 

a) Realização de projetos de trabalho por grupos de alunos com o número de 
participantes definido criteriosamente para cada experiência; 

b) Definição de um período de tempo limite para a concretização do projeto, como 
fator importante no seu desenvolvimento e concretização (em geral, períodos de 2 a 
6 meses); 

c) A forma de escolha dos temas dos projetos, oferecendo liberdade para os alunos 
(com negociação entre alunos e professores para considerar múltiplos interesses e 
objetivos); 

d) Os projetos devem contemplar uma finalidade útil de modo que os alunos tenham 
uma percepção de um sentido real dos projetos propostos; 

e) Uso de múltiplos recursos no desenvolvimento dos projetos incluindo aqueles que 
os próprios alunos podem providenciar junto a outras fontes, como a comunidade em 
geral; 

d) Socialização dos resultados dos projetos em diversos níveis de comunicação, 
como a própria sala de aula, a escola e a comunidade, incluindo a apresentação dos 
resultados pelos autores. 
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As atividades orientadas pela Metodologia de Projetos possuem, ainda, as seguintes 
características: 

a) Constituem um objeto de realização concreta; 
b) Têm algum impacto no ambiente; 
c) Modificam a relação professor-aluno; 
d) Baseia-se em uma nova abordagem dos saberes; 
e) Propiciam uma nova concepção de avaliação; 
f) Apresentam-se como um desafio para os alunos; 
g) Têm uma dimensão coletiva. 

 
Roteiro para elaboração de um projeto (Padrão) 

1. Definição do tema - A primeira providência da equipe é definir um tema para o projeto  
a ser desenvolvido. A participação dos alunos é essencial. Eles sabem melhor do que 
ninguém quais temas têm interesse de aprender. Como o projeto deve ser interdisciplinar, é 
fundamental que o tema possa ser trabalhado sob a ótica de diferentes disciplinas. 

2. Definição dos objetivos gerais - A escolha do tema já se deve procurar definir os 
objetivos gerais do projeto; O que a escola pretende alcançar com o projeto? O que o 
projeto deve mudar na escola em termos de formas de trabalho, modalidades de 
aprendizagem e envolvimento dos alunos? Quais competências específicas serão 
desenvolvidas pelos alunos com a participação nas várias fases do projeto? Que impacto o 
projeto terá sobre ambiente externo à escola?. 

3. Definição dos objetivos específicos - São objetivos mais precisos e detalhados, que, 
mantendo a coerência com os objetivos gerais, vão ser eventualmente perseguidos por 
meio de atividades específicas. Uma maneira útil de pensar os objetivos específicos é 
considerá-los como soluções a ser buscadas para problemas razoavelmente bem 
delimitados. Em um projeto cujo tema é Meio Ambiente, um dos objetivos específicos pode 
ser,por exemplo, “tornar mais agradável, limpo, saudável e bonito o ambiente da própria 
escola”. 

4. O Projeto e a proposta pedagógica da escola - Ao elaborar o projeto, deve-se 
considerar como ele vai se relacionar com a proposta pedagógica da escola. Tanto na fase 
de elaboração como nas fases de execução e avaliação, o projeto deve estimular a escola a 
refletir sobre sua proposta pedagógica e buscar formas de aperfeiçoá-la. 

5. Justificativa - Procure respostas claras para as seguintes questões: “Por que é 
importante fazer o projeto?”. A equipe deve refletir sobre o motivo que faz valer a pena 
realizar esse projeto. “Quem se beneficiará?”. É importante que a equipe relacione quem 
vai se beneficiar direta e indiretamente com o projeto, detalhando os vários segmentos e 
concentrando sua atenção nos alunos, razão de ser da escola. 

6. Metodologia - Atenção especial deve ser dedicada à metodologia adotada na execução 
do projeto. É necessário que ela seja: Colaborativa envolvendo equipes cujos membros 
conjugam esforços na consecução de um fim comum; Integrativa envolvendo professores, 
alunos e, se possível, funcionários e até mesmo membros da comunidade externa, como os 
pais dos alunos; Multidisciplinar envolvendo pessoas cuja formação, atividade profissional 
e interesses abranjam as diferentes disciplinas em que hoje se segmenta o trabalho escolar.  

Também é importante que o projeto explicite: 

a) Como ele vai contribuir para modificar os hábitos de trabalho e as formas de 
aprendizagem na escola, de modo a dar ênfase ao desenvolvimento de competências 
e habilidades. 
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b) Como será redimensionado o tempo e o espaço da escola, de modo que atividades 
envolvendo equipes multidisciplinares e alunos de múltiplas séries possam ser 
desenvolvidas integralmente no ambiente escolar regular. É importante levar em 
conta o currículo obrigatório e não contar com salas criadas especialmente para 
facilitar o trabalho colaborativo em projetos que ultrapassem a grade curricular, o 
horário escolar e os limites da sala de aula tradicional. 

 
7. Atividades - Agora é preciso tentar especificar as atividades centrais que levará à 
realização dos objetivos específicos do projeto. Faça isso respondendo às seguintes 
perguntas para cada atividade: O quê? Especifique a atividade a ser realizada. Com que 
fim? Esclareça quais habilidades e competências serão desenvolvidas com a execução desta 
atividade. Como? Esclareça os métodos adotados para realizar a atividade. Quando? 
Esclareça como a atividade vai se situar dentro do ano letivo e da grade curricular. Onde? 
Descreva o local onde será realizada: sala de aula, laboratórios, biblioteca, quadra, 
externamente à escola etc. Quem? Descreva quem são as pessoas envolvidas na atividade. 
Não esqueça os alunos. Com o quê? Indique os recursos materiais necessários para 
desenvolver esta atividade 

8. Acompanhamento, avaliação e disseminação - Como será feita o 
acompanhamento do projeto? A equipe deve definir e relacionar as formas de 
acompanhamento e registro dos efeitos do projeto, tais como reuniões de acompanhamento, 
relatórios ou outros meios. Como serão medidos os efeitos do projeto? A equipe deve 
relacionar os indicadores (sinais que mostrem o que está acontecendo) dos efeitos do 
projeto com os alunos, os professores, a escola e a comunidade, à medida em que suas 
atividades forem sendo realizadas. Como será transmitido o que se aprendeu? A equipe 
deve também descrever os meios que utilizará para comunicar a outras escolas e a todos 
que se interessem pela informática na escola o que foi alcançado (resultado) e como isto 
ocorreu (processo).O importante é que outros possam um dia aprender com esta 
experiência 

9. Definição do titulo do projeto - Depois de tudo feito, a equipe deve escolher um nome 
"bem-bolado" que possa despertar a curiosidade e o interesse das pessoas pelo projeto.  

 É importante ressaltar que durante a execução do projeto, o grupo deverá realizar 
avaliações contínuas referentes ao relacionamento em grupo, planejamento e suas etapas, 
execução, envolvimento, responsabilidades e que marcas lhe são significativas em uma 
etapa do projeto ou mesmo na finalização do mesmo. 

 A seguir apresentamos um projeto desenvolvido no ano de 2003, durante o curso de 
Capacitação para Técnicos das Escolas Estaduais, no NTE/Belém. O projeto partiu da 
curiosidade de uma das alunas a partir de uma simples limpeza doméstica, quando estava 
retirando algumas teias de aranha. Observando a facilidade que as aranhas têm para 
construir suas teias, surgiu a idéia de buscar mais informações sobre estes aracnídeos. 
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Outro modelo de projeto 

• Título: Aranha Construtora 

• Problemática: Como a aranha constrói sua teia? 
 

Como e onde buscar as 
respostas (Ações) Certezas 

Provisórias 
Dúvidas 

Temporárias 

Como? Onde? 

O que fazer com as 
informações colhidas 

na pesquisa. 

Tempo 
necessário 
20 H/A 

• A aranha 
realiza um 
trabalho 
lento, 
solitário, 
minucioso e 
perfeito de 
construção 
de sua teia. 
• Retira do 
meio 
ambiente o 
material para 
a construção 
da teia. 

• Quanto 
tempo a 
aranha leva 
para construir 
sua teia? 

• Qual a 
origem do 
material 
usado pela 
aranha para a 
construção da 
teia? 

• Qual a 
função da teia 
para a 
aranha? 

• Pesquisa 
 

• Leituras 
 

• Entrevistas 
 

• Internet 

• Livros 

• Revistas 

• Museu 

Emílio 

Goeldi 

• Instituto 

Evandro 
Chagas 

• Produzir uma cartilha 
no Br.Office.org.Writer, 
ilustrada (utilizando o 
KolourPaint) 

• Elaborar uma 
apresentação no 
BR.Office.org.Impress, 
narrando as 
experiências e 
conclusões.  

• Divulgar na Feira de 
Ciências ou Cultural da 
Escola. 

•  Pesq. na Web                      
•  Leitura de 
textos                                 
•  Entrevistas 
com biólogos             
•  Visita ao 
Museu Emílio 
Goeldi              
•  Visita ao 
Instituto 
Evandro 
Chagas 
•  Estudo dos 
Registros                    
•  Produção 
•  Divulgação                 

 

  Agora que você já obteve conhecimentos sobre como elaborar um projeto, vamos 
pensar como podemos ajudar os nossos alunos a despertar para a pesquisa, para a busca 
de conhecimentos que realmente seja significativo para eles, que venham influir na sua vida  
e opere mudanças de comportamentos nos mesmos. 
 
Atividade de Prática 01: Elaborando um Projeto 

  Pense em algo que você gostaria muito de conhecer, aprender e que fosse capaz de 
se posicionar com segurança. Por exemplo: 

Por que choramos? Quais os órgãos, os músculos que são acionados no nosso 
organismo quando isso acontece? O que eu sei de verdade sobre esse assunto e o que 
deveria saber? Onde vou buscar essas informações e depois o que eu vou fazer com elas? 

  A partir dessa sugestão elabore um projeto de seu interesse, utilizando todos os      
recursos disponíveis em nosso laboratório (Pesquisa na Internet, entrevistas com colegas, 
explore aplicativos, objetos de aprendizagem e blogs).  
 

Utilize o editor de textos Writer para desenvolver o seu projeto e salve na pasta 
“Textos” de seu portfólio com o nome “Projeto”. 
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Atividade de Prática 02: Sobre projetos 

 
 

1 – Em sua opinião qual a importância da utilização de projetos educacionais? 
R: ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2 – Estabeleça a diferença entre Projeto de ensino e Projeto de aprendizagem. 
R: ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
3 – Qual tipo de projeto que melhor se adequaria a sua prática pedagógica? Porque? 
R: ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
  
 Data: ______/____________/_______ 
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8. O EDITOR DE APRESENTAÇÕES IMPRESS 

 
 
O Impress é um aplicativo que permite criar e exibir apresentações de slides que 

podem conter gráficos, objetos de desenho, texto, multimídia e vários outros itens. O 
Impress também lhe permite importar e modificar apresentações do MS-PowerPoint. 

Cuidados ao criar uma apresentação 

 É importante notar que quando se faz uma apresentação o conteúdo deve ser o foco 
central de atenção. Assim, as ferramentas que você usar (exemplo: animações, aplicação 
de sons) devem enfatizar os tópicos, mas não devem desviar a atenção para os efeitos 
especiais. Por exemplo: 

1. Texto: como a leitura de português é feita da esquerda para a direita, pode-se projetar 
imagens animadas de modo que os tópicos deslizem para a direita. Depois, para enfatizar 
um tópico específico, faça com que ele deslize para a esquerda. Essa alteração destacará o 
tópico, chamando a atenção. 

2. Som: a inserção de uma música ou som ocasional concentra a atenção na apresentação 
de slides. No entanto, o uso freqüente de efeitos sonoros pode desviar a atenção. 

3. Transição e efeitos: o ritmo da apresentação não pode ser muito rápido, pois se torna 
cansativo, nem muito lento, pois deixa todos sonolentos. Portanto, deve-se fazer testes 
antes de fazer uma apresentação e escolher um bom ritmo. 

4. Equilíbrio visual: não deve existir nada em grande quantidade: nem texto, nem figuras. 
Cuidado com o tamanho da fonte: as pessoas no fundo da sala devem ser capazes de ler 
todos os slides.   

Atividade de Prática 01: Criando uma Apresentação 

 Para criar uma Apresentação inicialmente abra o Impress através do caminho: 

Aqui > Escritório> Editor de Apresentações (BrOffice.Org) 

A caixa de diálogo Assistente de Apresentações será exibida. Este assistente lhe 
guia passo a passo pelos elementos de design, oferecendo várias opções de edição e você 
pode modificar os exemplos de modelos conforme sua necessidade.  

O assistente de apresentações possui cinco (05) telas. Ao abrir o aplicativo surgirá a 
tela 1.   

 
 

Nessa unidade iremos aprender a utilizar o BrOffice.Org.Impress na 
elaboração de apresentações a partir de um modelo, aplicando transição de 
slides e animação dos objetos do slide. 
 

Escolha o tipo 
de apresentação 
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Em cada página do Assistente, você pode desfazer, modificar ou ignorar totalmente 

as etapas de edição. Se você decidir ignorar uma das páginas, o Assistente usará as 
configurações padrão. 

Na tela 1 temos as opções: 
• Apresentação vazia: Cria uma apresentação sem qualquer tipo de formatação 
prévia. 

• A partir do modelo: Cria uma apresentação baseada em um modelo de 
apresentação, onde você poderá escolher entre alguns modelos existentes. 

• Abrir uma apresentação existente: Abre uma apresentação já criada e salva 
anteriormente. 

a. Na nossa atividade selecione a opção “Apresentação vazia” e clique no botão 
“Próximo >>”. 

Surgirá a tela 2. 

              

Esta tela apresenta diversos tipos de “Design de slides”. Podemos selecionar o 
design na caixa de seleção “Selecione um design de slide” e logo abaixo selecionar o 
modelo. 

b. Selecione o design “Apresentações” e o tipo “Apresente um Novo Produto”. 

Logo abaixo, podemos escolher onde esta apresentação será exibida. Temos diversas 
opções, onde cada uma representa uma configuração diferente: 

• Transparência: Selecione esta opção para que a apresentação seja impressa em 
folha de transparência. 

• Papel: Selecione esta opção para que a apresentação seja impressa em papel 
comum. 

• Tela: Geralmente a opção mais utilizada, selecione a caso a apresentação seja 
exibida em um computador. Mantenha o campo “Visualizar” marcado, desta forma 
você poderá visualizar as alterações antes de aplicar.  

Selecione a saída para “Tela” e clique no botão “Próximo >>”. 

Vamos a tela 3. 

 

 
 
 
 

Clique para 
selecionar o 

design 

Escolha o 
modelo  

Selecione a 
mídia de 
saída 
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Nesta tela podemos configurar a Transição de slides. Suas opções são: 

• Efeito: Nesta caixa de seleção temos vários efeitos de transição de “slides”. Teste 
os vários disponíveis e observe o efeito na caixa visualizar. 

• Velocidade: Define a duração do efeito de transição. Para uma transição de 
“slides” rápida selecione “Rápido”, por exemplo. 

• Padrão: Caso esta opção esteja marcada, a transição de “slides” só acontecerá 
quando o botão do mouse for clicado ou alguma tecla for pressionada. 

• Automático: Com esta opção esteja marcada, a transição de “slides” ocorrerá de 
forma automática definida pelo caixa de seleção “Duração da página”. 

c. Para nosso exemplo, na caixa “Efeito”, escolha o efeito “Transição aleatória” e 
na caixa “Velocidade” selecione a opção “Médio”. Em “Selecione o tipo de 
apresentação” deixe marcado “Padrão”.  

d. Clique em “Criar” para começar a desenvolver a apresentação. 
 

Caso tenha marcado a opção “A partir do modelo” (tela1), deverá preencher mais 
duas páginas como a seguir: 

 

 

Na tela 4 você pode especificar o nome da sua empresa, o seu tópico de 
apresentação e as idéias básicas que deseja abordar. 

Na tela 5 você pode estabelecer quais páginas incluirá na apresentação criada. 

 

Clique para 
escolher a 

transição de slide 

Clique para 
escolher a 

velocidade da 
transição Escolha o tipo de 

apresentação 
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A janela do Impress 

 Após os passos detalhados anteriormente é exibida a janela do Impress. Observe 
que ela é dividida em três partes. À esquerda temos o Classificador de slides, no centro o 
modo de exibição Normal, com a área de edição de slides, e à direita o Painel de tarefas, 
onde podemos ver os layouts disponíveis. 

 

• Barra de Títulos: Mostra o nome do aplicativo e os botões para minimizar, 
maximizar/restaurar e fechar o aplicativo. 

• Barra de Menus: Apresenta os nomes dos menus para acesso aos comandos e funções 
do aplicativo (Arquivo, Editar, Exibir, etc). 

• Barra de Ferramentas: Apresenta os botões para acessar os comandos básicos, tais 
como: abrir, salvar, cortar, copiar, colar etc. 

• Barra de Figura: (Aparece quando você seleciona uma figura) Use essa barra para definir 
as opções de cor, contraste e brilho do(s) objeto(s) gráfico(s) selecionado(s). 

• Barra de Formatação de Texto: Apresenta os botões para acessar os comandos de 
edição de texto, tais como: tipo e tamanho de letras, estilos de parágrafos etc. 

• Barra de Slide: Cria novo slide, exibe o design de slides e a apresentação dos slides. 

• Régua: É utilizada para marcar tabulações e recuos. 

• Barra de Controle da Apresentação: Possibilita o controle do modo de apresentação e o 
início da apresentação. 

• Barra de Ferramenta Desenho: Disposta na parte inferior da janela, essa barra 
apresenta os botões para inserir elementos gráficos (linhas, setas, figuras geométricas, 
Caixa de texto, símbolos). 

• Barra de status: A Barra de status exibe informações sobre o documento atual, como o 
objeto selecionado; o número total de slides da apresentação e o modelo de apresentação 
escolhido. Se as alterações no documento ainda não tiverem sido salvas no disco rígido, 
será exibido um "*" nesse campo na barra de status. Isso também se aplica a 
documentos novos, que ainda não foram salvos. 

• Régua: Exibe ou oculta réguas no alto e na lateral esquerda da área de trabalho. Pode-se 
usar as réguas para posicionar objetos na área de trabalho, para definir recuos de 
parágrafos ou para arrastar guias para a página. 

• Grade: Pode-se exibir ou ocultar as linhas de grade usadas para alinhar objetos, como 
figuras em uma página. 

 

Classificador 
de slides Modo de 

exibição normal 

Painel de 
Tarefas 
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• Guias: Especifica as opções de exibição para guias. Exibe ou oculta guias que podem ser 
usadas para alinhar objetos em uma página. Alinha automaticamente objetos em guias 
verticais e horizontais. Para anular esse recurso, mantenha pressionada a tecla Ctrl ao 
arrastar o objeto. Com o botão direito do mouse clique na régua e arraste para a 
apresentação.  

Atividade de Prática 02: Inserindo texto no slide 
a. Na barra de Ferramentas Desenho, clique na ferramenta Texto. 

 

b. Arraste na área de trabalho para abrir uma caixa de texto e digite o texto. 
 

Dicas: 
• Para mover uma caixa de texto, clique em uma de suas bordas e arraste para a posição desejada. 
• Para excluir uma caixa de texto, basta clicar na borda da mesma e pressionar a tecla Delete. 
• Para redimensionar uma caixa de texto clique em um dos pequenos quadrados existentes na borda 
da caixa de texto e arraste. 

 

 

Atividade de Prática 03: Formatando texto 

Para formatar o texto inserido em uma caixa de texto selecione o texto e utilize a 
barra de Ferramentas de Formatação de texto. 

 

Atividade de Prática 04: Formatando o Plano de fundo 
Para colocar cor ou imagem no plano de fundo do slide: 

a. No menu Formatar escolha Página.  Na caixa de diálogo Configuração de Página 
selecione a guia Plano de fundo. 

 

As opções de preenchimento são: Cor, Gradiente, Preenchimento e Bitmap. 

b. Explore as diversas opções e escolha a que satisfaz sua necessidade. 

Arraste para 
redimensionar 

 Texto 

Clique para 
escolher o 

preenchimento
. 
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Atividade de Prática 05: Inserindo objetos gráficos 

Os mesmos procedimentos vistos no Editor de Textos Writer. 

Atividade de Prática 06: Inserindo filme e som 

a. No menu Inserir escolha Filme e som. 

b. Na caixa de diálogo Inserir Filme e som, abra a pasta ou a mídia que contém o 
arquivo, selecione o filme ou o som desejado e clique em OK. 

 

Atividade de Prática 07: Inserindo novo slide 
Para inserir um novo slide em sua apresentação, no menu Inserir escolha Slide. 

 
Atividade de Prática 08: Salvando uma apresentação 

 Na primeira vez em que você salvar um novo arquivo, a caixa de diálogo Salvar 
como será aberta. Nela, você poderá criar uma pasta, inserir um nome para a apresentação 
e salvar na pasta ou em mídia de armazenamento 

 

a. Na caixa Filtro escolha a extensão do arquivo:  
• .odp é a extensão que só o Impress pode abrir. 
• .ppt é a extensão que pode ser aberta no Microsoft PowerPoint. 

b. Salve seu trabalho na pasta “Apresentações” de seu portfólio com um nome de 
acordo com o conteúdo. 

Atividade de Prática 09: Fechando uma apresentação 
 Após encerrar uma apresentação você pode fechá-la. No menu Arquivo escolha 
Fechar. 
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Atividade de Prática 10: Abrindo uma apresentação 

Para abrir uma apresentação já existente armazenada em disco: 

a. No menu Arquivo escolha Abrir. Será exibida a caixa Abrir. 

 

b. Abra a pasta que contém o arquivo, selecione  o mesmo e clique em OK. 

Atividade de Prática 11: Criando uma nova apresentação 

Para iniciar uma nova apresentação, no menu Arquivo escolha Novo.   

Atividade de Prática 12: Apresentação de slides 
 Para executar a apresentação, no menu Exibir escolha Apresentação de slides ou  
no menu Apresentação de slides escolha para Apresentação de slides (F5). 

Atividade de Prática 13: Explorando os Modos de exibição 

No Impress existem 5 modos de exibição: 

 
 

• Normal: exibe o slide permitindo criar e editar. 

• Estrutura de Tópicos: é o sumário da apresentação. Exibe os títulos e os textos 
principais de cada slide, sendo possível reordenar slides e editar os títulos e cabeçalhos 
dos slides. 

• Notas: permite adicionar notas aos seus slides. Durante a apresentação, o público não 
consegue vê-las, pois permanecem ocultas. 

• Folheto: permite determinar o número de slides em uma página 
impressa. Para modificar o número de slides que podem ser impressos em 
uma página, no menu  Formatar escolha Layout de slide. Será exibido 
painel Layouts a direita da janela do Impress.    

   
• Classificador de Slides: Exibe miniaturas dos slides, permitindo mover slides para 
organizar a seqüência dos slides da apresentação, excluir slide, remover temporariamente 
um slide da apresentação. 

Atividade de Prática 14: Trabalhando na Estrutura de tópicos  
 A Estrutura de tópicos exibe as miniaturas numeradas dos slides da apresentação e 
os títulos dos mesmos. 

Na Barra de Formatação existem ferramentas que permitem 
trabalhar com os slides:   

 

Promover 
Rebaixar Mover para cima 

Mover para baixo 
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Alterando o título de um slide 

 Clique ao lado da miniatura do mesmo e digite o texto. 

Movendo um slide 

  Para reordenar os slides, basta clicar na miniatura do slide e arrastar para a nova 
posição ou usar as ferramentas Mover para cima ou Mover para baixo. 

Inserindo um novo slide 

  Posicione o cursor após o título do slide imediatamente superior e pressione Enter. 

Atividade de Prática 15: Trabalhando no Classificador de slides 

 
Movendo um slide 

  Para alterar a ordem dos slides, no classificador de slides, basta clicar sobre o slide e 
arrastar para a nova posição. 

  Para mover vários slides selecione-os, clicando sobre os mesmos com a tecla Shift 
pressionada e arraste-os para outro local. 
 
Inserindo um novo slide 

  Clique com o botão direito do mouse na posição que deseja inserir o slide e no menu 
de atalho escolha Novo slide.  

Duplicando um slide 

  Para criar uma cópia de um slide clique no mesmo e mantendo pressionada a tecla 
Ctrl arraste o slide.  

Excluindo um slide 

Para remover um slide da apresentação, clique no mesmo e pressione a tecla 
Delete.  

Para remover temporariamente clique com o botão direito do mouse sobre o mesmo 
e no menu de atalho escolha Recortar. Se quiser retornar o slide, clique com o botão 
direito do mouse na posição que deseja inserir o mesmo e no menu de atalho escolha 
Colar. 

Atividade de Prática 16: Trabalhando no Painel de slides 

O Painel de slides está localizado à esquerda da janela do Impress. Se 
o painel de slides não estiver visível, no menu Exibir escolha Painel de 
slides. 

Movendo um slide 

Para mudar a posição de um slide na apresentação, clique no mesmo 
e arraste para a nova posição. 

Inserindo um novo slide 

Clique com o botão direito do mouse na posição que deseja inserir e 
no menu de atalho escolha Novo slide. 
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Excluindo um slide 

Para excluir um slide da apresentação, no Painel de slides selecione o mesmo e 
pressione a tecla Delete ou clique com o botão direito do mouse e no menu de atalho 
escolha Recortar. Se quiser retornar o slide, clique com o botão direito do mouse na 
posição que deseja inserir o mesmo e no menu de atalho escolha Colar. 

Atividade de Prática 17: Trabalhando no Painel Layouts 
O Layout está relacionado à disposição dos objetos 

(textos, imagem, tabela, etc.) no slide. O Impress disponibiliza 
alguns Layouts predefinidos para facilitar a elaboração da 
apresentação.  

Os layouts mais usados são: Título e subtítulo; Título e 
lista; Título e duas colunas de listas; Título, Lista e figura e 
slide em branco.  

Para escolher um Layout de slide, no Painel Layouts 
clique no modelo desejado. 

Atividade de Prática 18: Exibindo o Painel de tarefas 
 Está localizado à direita da janela e contém tarefas 
para alterar o Layout do slide, animar os elementos do slide 
e a transição de slides. Neste painel existem guias: Páginas 
mestras, Layouts, Animação personalizada e 
Transição de slides.  

 Para exibir o Painel de tarefas, no menu Exibir 
escolha Painel de tarefas. 
 
Atividade de Prática 19: Aplicando Transição de slides 
 A transição de slides define o efeito especial que será 
executado quando um slide for exibido durante uma apresentação.  

As opções são: Efeitos, Modificar transição (Velocidade, 
Som, Loop até o próximo som), Avançar slide (Ao clique do mouse 
ou automaticamente após determinado tempo).  

Temos ainda Aplicar a todos os slides, Reproduzir, 
Apresentação de slides, Visualização automática. 

Aplicando um efeito de transição a um slide 
a. No modo de exibição Normal, selecione o slide ao qual você 

deseja adicionar o efeito. 
b. No Painel de tarefas, clique em Transição de slides. 
c. Selecione uma transição de slides na lista. 
d. Escolha a velocidade da transição (Lento, Médio ou Rápido). 
e. Selecione um som. 
f. Escolha o modo de Avanço (Ao clique do mouse ou automaticamente após 

determinado intervalo de tempo). 
g. Se desejar aplicar a mesma transição para toda a apresentação, clique em 

Aplicar a todos os slides. 
h. Clique em Reproduzir para visualizar a transição do slide. 
i. Clique em Apresentação de slides para visualizar a apresentação em tela cheia. 
j. Deixe a opção Visualização automática marcada para poder ver a transição 

quando clicar em Reproduzir. 



                                   
 

Núcleo de Tecnologia Educacional  

Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TICs. 
 

106

 
 

Atividade de Prática 20: Removendo um efeito de transição 

Selecione o slide e escolha Sem transição na caixa de listagem do Painel Transição 
de slides. Isto também pode ser feito no Classificador de slides. 

 Se quiser retirar de toda a apresentação clique em Aplicar a todos os slides. 

Atividade de Prática 21: Animando os elementos do slide - Animação 
personalizada 

Permite animar os objetos do slide, como textos e imagens.  
a. Selecione o objeto que será animado. 
b. Clique em Adicionar para abrir a caixa de Animação 
personalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. Nas guias Entrada, Enfase, Sair e Caminhos de movimento você pode 

escolher a animação. Em todas as guias existe a opção de determinar a Velocidade da 
animação. 

d. Deixe a opção Visualização automática marcada para poder ver a animação. 

e. Clique em Alterar para escolher uma nova animação para o objeto. 

f. Clique em Remover para excluir a animação do objeto. 

g. Em Iniciar determine se a animação do objeto será Ao clicar no mouse ou se 
Após a animação do anterior. 

h. Em Alterar ordem, você pode definir a seqüência de entrada dos objetos 
clicando nas setas correspondentes a Avançar e Recuar. 

 

i.  Clique em Reproduzir para visualizar a transição do slide. 

j.  Clique em Apresentação de slides para visualizar a apresentação em tela cheia. 

k. Deixe a opção Visualização automática marcada para poder ver a transição 
quando clicar em Reproduzir. 

Atividade de Prática 22: Inserindo Hyperlink 
 Hyperlinks são referências realçadas no texto, ativados por meio de um clique no 
mouse. Com eles podemos saltar para uma informação específica dentro do documento, 
bem como para informações relacionadas em outros documentos. 
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 O BrOffice.org permite que você atribua hyperlinks a texto, quadros de texto e 
figuras.  

Para inserir um hyperlink, no menu Inserir escolha Hyperlink para abrir a caixa de 
diálogo que permite que você crie e edite hyperlinks.  

 

 A aplicação desta ferramenta será detalhada na atividade prática 24. 

Atividade de Prática 23: Criação de uma apresentação com conteúdo da sua 
disciplina 

a. Escolha um conteúdo da sua disciplina, por exemplo: Corpo Humano, Literatura 
Portuguesa, Revolução Cabana, Tipos de Função, Aspectos geográficos da região norte do 
Brasil, etc. 

b. Abra o Impress, escolha Apresentação em branco, e clique em Criar.  

c. Na aba Estrutura de tópicos, digite os seus títulos e subtítulos, sempre 
colocando pouco texto, utilizando palavras chaves. No mínimo crie 07 slides, sendo o 
primeiro um slide de identificação com o seu nome, disciplina, conteúdo abordado, série a 
ser atingida. 

d. Após a digitação do texto, faça uma revisão ortográfica e salve o arquivo com o 
nome disciplina + seu nome na pasta Apresentações de seu portfólio.  

e. Na exibição no modo Nornal, clique na Barra de tarefas, a aba Layouts. 
mudando-o para opções com figura. Ilustre seu texto com imagens. 

f. Utilize a Barra de tarefas, para configurar as transições e animações. 

Atividade de Prática 24: Criação da apresentação de um projeto de uso da sala 
de informática. 

a. Abra o Impress, ou se já estiver aberto, crie uma nova apresentação. 
b. Na tela 1 do Assistente de Apresentação marque a opção “A partir do modelo”.  
c. Na tela 2 escolha um plano de fundo para a apresentação. 
d. Na tela 3 selecione um dos efeitos de transição de slides disponíveis. 
e. Preencha os dados da tela 4 da seguinte forma: 

- Para a 1a pergunta: “Qual o seu nome ou nome de sua empresa? 
Coloque: Núcleo de Tecnologia Educacional – NTE 

- Para a 2a pergunta: “Qual o tema da sua apresentação?”  
 Coloque: Projeto de uso da sala de informática na escola 
- Para a 3a pergunta: “Mais idéias a serem apresentadas?”  
 Coloque: TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO: Ensinando e Aprendendo com 
as TICs - 100h 
Período: digite o período do seu curso; 
Horário: digite o horário da sua turma; 
Dias: digite os dias na semana da sua turma; 
Cursista: digite o seu nome 
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 Na tela 5 marque a caixa Criar sumário e clique no botão Criar. Veja que ao final 
serão criados oito (08) slides, com campos predefinidos que você deverá editar no modo 
estrutura de tópicos com as informações abaixo:  

1 - Identificação 
Título da Apresentação e sua autoria (identificação pessoal, escola, etc)  

2 - Problemática 
As problemáticas encontradas nas turmas de 2ª série 
- Dificuldade de leitura 
- Dificuldade na escrita 
- Faixas etárias diferentes que dificultam a aprendizagem 
- Alto índice de repetência 

 
3 - Etapas do Projeto 

- Dois dias na semana, com duração de duas horas 
- Leitura de pequenos textos digitados e auto-ditado 
- Compreensão de gravuras editadas 
− Contextualização do conhecimento adquirido fora da Escola com a proposta 
pedagógica 

4 - Objetivo 
− Desenvolver atividades pedagógicas na qual o aluno possa despertar o 
interesse pela leitura e escrita 

5 - Metodologia 
- Trabalhar textos através de musicas e produções de desenhos  
- Dominó com desenhos e palavras 
- Conversação através do computador 
−  Produção de histórias em quadrinhos através do computador 

6 – Recursos Didáticos 
- Sala de leitura 
- Sala de informática 
- Softwares: Tangran, KolourPaint, Mensagens via internet, Editor de texto 

7 – Avaliação 
Acontecerá durante todas as etapas do projeto, permitindo ao aluno interpretar 
o seu próprio desempenho, abrangendo uma observação: 
- de suas atitudes, 
- do desenvolvimento de suas habilidades e do aperfeiçoamento de 
competências. 

8 - Sumário 
Listar todos os pontos de projeto de intervenção ou seja: 
- Identificação 
- PPrroobblleemmááttiiccaa  
- Etapas do Projeto 
- Objetivo 
- Metodologia 
- Recursos Didáticos 
- Avaliação 
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• Para digitar o roteiro acima clique na aba Estrutura de tópícos. Apague os títulos 
existentes e os substitua segundo as orientações acima. 

• Caso deseje reordenar os títulos de slide, certifique-se de que o cursor esteja no início do 
título e clique no botão correspondente para rebaixar o título um nível na hierarquia ou 
para mover o título para um nível acima.  

Lembre-se: o nível superior da estrutura de tópicos corresponde ao título principal do 
slide, e os níveis inferiores aos sub-títulos. 

• Após digitar suas informações, faça uma revisão ortográfica e salve sua apresentação com 
o nome: projeto + seu nome na pasta Apresentações de seu portfólio. 

• Depois, clique na aba Classificador de slide e arraste o último slide (sumário) para a 
segunda posição depois da identificação. Depois clique com o botão direito do mouse sobre 
cada slide e escolha renomear slide. Na caixa que aparecer digite um nome para cada slide 
segundo os itens de seu sumário. 

 
• Agora, clique na Aba Normal, e na Barra de tarefas (lateral direita da janela) na guia 
Layouts. Selecione um slide na janela lateral direita e clique sobre um layout na barra de 
tarefas para adicionar uma imagem. Repita este procedimento em outros slides em que 
você deseja inserir figuras. As figuras podem ser pesquisadas na Internet no endereço 
www.google.com.br  

• Depois de ilustrar sua apresentação, clique em Transição de slides na barra de tarefas. 
Reveja a transição que você escolheu inicialmente, testando outras possibilidades. E, 
escolha um som como fundo no momento de transição. 

• Vamos agora criar os hyperlinks no sumário. Selecione na janela lateral esquerda o slide 
do sumário. Depois na janela central selecione um item do sumário e no menu  Inserir 
escolha Hyperlink.  

Na janela que surge, clique na opção Documento, localizada à esquerda da caixa 
hyperlink. Em Destino no documento clique no botão destino no documento  e 
escolha na lista que aparecer o nome do slide para o qual deseja criar o link e clique em 
Aplicar.  

 
Repita o procedimento para todos os demais itens do sumário. 

• Por fim, no menu Exibir escolha Apresentação de slides ou pressione a tecla F5, para 
testar sua apresentação. Se necessário, faça ajustes, salve as alterações e aguarde o 
momento de socialização para a turma. 
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9. SOFTWARES EDUCATIVOS E OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

 
 
De acordo com as teorias sócio construtivistas de Piaget e Vigotsky, a tecnologia 

Informática apresenta uma gama de recursos capaz de contribuir para transformar a escola 
num espaço que privilegia a construção colaborativa de conhecimento e a relação professor-
aluno, enquanto oportuniza ao professor oferecer uma aula mais dinâmica e produtiva, ao 
mesmo tempo em que amplia as oportunidades para o aluno apresentar uma performance 
maior como aprendiz.  

Sem falar que tende a desenvolver algumas das inteligências múltiplas apontadas 
por Howard Gardner. Porém, um dos grandes problemas para quem lida com a informática 
aplicada a educação é a seguinte questão: como associar um rico conteúdo didático a um 
programa que ensine e divirta ao mesmo tempo? Isso exige conhecimentos que vão além 
da formação tradicional do professor, e para os quais as próprias Universidades ainda não 
estão preparadas. Eis porque a formação continuada é tão importante e necessária! 

Nessa perspectiva surgiram os programas de caráter didático-pedagógico, como os 
Softwares Educativos e Objetos de Aprendizagem. 

Softwares ou Programas Educativos 

Um “software educacional deve ser conceituado em referência à sua função, e não à 
sua natureza” (www.centrorefeducacional.com.br/sofedu.html), mas de forma geral, 
podemos considerar software educativo todo programa de computador que utiliza uma 
metodologia que o contextualize no processo ensino-aprendizagem. Porém, há aqueles 
criados para outros fins que acabam servindo aos propósitos pedagógicos como, por 
exemplo, o editor de texto e a planilha eletrônica.  

Por outro lado, um objeto de aprendizagem7 (OA) pode ser considerado "qualquer 
entidade, digital ou não digital, que possa ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante 
o aprendizado suportado por tecnologias". Logo, podemos afirmar que todo software 
instrucional é um objeto de aprendizagem. 

Na Wikipédia (http://pt.wikipedia.org), uma enciclopédia virtual construída de 
forma colaborativa, lemos que:   

“Um objeto de aprendizagem pode ser usado em diferentes contextos e em diferentes 
ambientes virtuais de aprendizagem, para atender a esta característica, cada objeto tem 
sua parte visual, que interage com o aprendiz separada dos dados sobre o conteúdo e os 
dados instrucionais do mesmo. A principal características dos objetos de aprendizagem é 
sua reusabilidade, que é posta em prática através de repositórios, que armazenam os 
objetos logicamente, permitindo serem localizados a partir da busca por temas, por nível de 
dificuldade, por autor ou por relação com outros objetos.”  

 

 

                                            
7 Objeto de aprendizagem é definido como uma entidade, digital ou não-digital, que pode ser usada, re-usada ou 
referenciada durante o ensino com suporte tecnológico. (...) Exemplos de Objetos de Aprendizagem incluem 
conteúdo multimídia, conteúdos instrucionais, objetivos de ensino, software instrucional e software em geral e 
pessoas, organizações ou eventos referenciados durante um ensino com suporte tecnológico (IEEE apud Wiley, 
2000). In: Boletim EAD - Unicamp / Centro de Computação (www.ead.unicamp.br. Acessado em 11/10/2004). 

Nessa unidade você deve aprender alguns conceitos próprios do meio 
computacional em um contexto pedagógico; conhecer uma classificação para 
os softwares que podemos empregar no trabalho educacional; saber o que é 
um Objeto de Aprendizagem; pesquisar na Web. 
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No site http://www.centrorefeducacional.com.br/sofedu.html (em 

12/04/2007), encontramos que há diferentes modalidades de classificar os softwares 
usados em educação, uma delas é apresentada por como Tutor, Ferramenta e Tutelado:  

“Como Tutor, o computador dirige o aluno, desempenhando praticamente 
o papel do professor. Esta modalidade foi e ainda é bastante utilizada e 
desenvolveu-se a partir dos pressupostos da Instrução Programada. 

Como Ferramenta os alunos aprendem a usar o computador para adquirir 
e manipular informações, utilizando muitas vezes softwares de uso 
genérico em outras áreas, como: processadores de texto, planilhas, banco 
de dados, etc. 

Já na forma Tutelado seriam classificados os softwares que permitem ao 
aluno ensinar o computador.”  

Outra classificação considera alguns softwares enquadrados em dois modelos: 
Tutorial e Exercício-e-Prática. O que caracteriza o primeiro é que o aluno recebe 
informações sobre o tema e segue linearmente as instruções até obter resultados pré-
estabelecidos, geralmente em termos de certo ou errado.  

O segundo modelo se caracteriza por apresentar uma seqüência de exercícios com 
respostas imediatas cujo objetivo é a fixação de conteúdos, ou seja, é algo parecido com o 
antigo “arme e efetue”, e podemos compará-los com meros exercícios num “livro digital”. 
Porém, ambos os modelos não possibilitam ao aluno realizar o ciclo descrito por Valente, 
citados acima.  

Há outras classificações, e para um melhor entendimento dos tipos de softwares que 
podemos empregar no contexto educacional, apresentamos um quadro sucinto sobre suas 
características, com base na classificação feita por José Armando Valente. 

Visão Construcionista:  

permite a livre expressão de idéias e a construção de conhecimento. 

Software de 
Programação 

Possibilita a representação de idéias por meio de um sistema de palavras 
próprias de linguagem de programação. Possibilita o ciclo: descrição-
execução-reflexão-depuração-descrição. 

Software de 
autoria 

Sistema aberto. Traz recursos e ferramentas que possibilitam a 
construção de ligações para relacionamentos de informações previamente 
adquiridas. Fornece feedback imediato. 

Processador de 
texto 

Ferramenta fechada. Oportuniza o ciclo descrição-execução-reflexão-
depuração-descrição através da interação entre professor e aluno, que 
analisam o resultado (texto representado na tela). 

Planilha 
eletrônica 

Ferramenta aberta. Oportuniza a descrição-execução-reflexão-depuração 
da mesma forma que o anterior, além de possibilitar um feedback dado 
por meio de fórmulas, funções determinadas e macros construídas pelo 
usuário. 
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Visão Instrucionista:  

objetiva o repasse de informações ou o treino de raciocínio. 

 

Tutorial 

 

É um programa passo-a-passo, onde o computador funciona como uma 
máquina de ensinar3. Apresenta as informações numa seqüência linear, 
com conteúdos específicos e respostas fechadas, tipo Sim/Não, 
Certo/Errado.  

Exercício-e-
prática 

Enfatiza a memorização, sem possibilitar acompanhar o raciocínio 
apresentado pelo estudante na resolução do problema proposto.  

Jogos 
Apresenta um conjunto de regras que exigem memorização e raciocínio 
rápido para a resolução do desafio apresentado. Exige imaginação.  

Software de 
Simulação 

Objetiva recriar e explorar fenômenos do mundo real. O usuário atribui 
valores a determinadas variáveis e analisa o resultado obtido. 

Software de 
Modelagem 

Limita-se à exploração de um único tema. Também possibilita a 
simulação, a testagem e a representação de um fenômeno da vida real. 

Software de 
Consulta 

Sistema fechado. Apresenta informações precisas e objetivas sobre 
determinado tema, interligadas por conexões pré-definidas. A estrutura 
da consulta pode ser seqüencial (linear) ou não.  

É recomendável que o professor que desejar desenvolver atividades pedagógicas 
com suporte computacional trabalhe na perspectiva de projetos, que nos parece melhor 
possibilitar a ocorrência do ciclo “descrição-execução-reflexão-depuração”. Esse ciclo é 
descrito por Valente (1993) como um conjunto de ações que o aluno realiza na aquisição de 
novos conhecimentos, e acontece quando diante de um problema ele descreve o que 
pretende fazer para resolvê-lo, executa esses passos ou planejamento, reflete sobre dos 
resultados obtidos, busca novas informações para melhorar ou depurar os resultados, 
finalmente faz nova descrição.  O ciclo se repete cada vez que ele necessitar rever a ação. 

A proposta desse pequeno texto é oferecer uma visão introdutória sobre classificação 
e características de softwares educacionais e objetos de aprendizagem, instrumentalizando-
o para que possa empregar as tecnologias baseadas em artefatos computacionais em suas 
atividades de ensino-aprendizagem. Contudo, é importante registrar que nenhum software 
educativo ou objeto de aprendizagem pode ser considerado, por si só e em termos 
absolutos, didática e pedagogicamente bom. É a maneira como o professor irá empregá-lo 
que determinará a exploração de todas as suas potencialidades pedagógicas e seus efeitos 
na superação das dificuldades de seus alunos. 

Nessa perspectiva, e esperando que o Laboratório de Informática de sua escola seja 
utilizado como extensão da sala de aula, contamos que esse trabalho tenha contribuído para 
avançar seus estudos sobre as TIC na Educação e para que encontre incentivo à pesquisa e 
a exploração dos recursos pedagógicos da Informática em sua disciplina.  

Alguns sites onde encontrar Softwares Educativos e Objetos de Aprendizagem 

• RIVED – Programa da Secretaria de Educação a Distância para a produção de conteúdos 
pedagógicos digitais, na forma de objetos de aprendizagem. 
  http://rived.proinfo.mec.gov.br 

•••• WebEduc - O Portal de Conteúdos do MEC - é acessível pelo endereço: 

http://www.webeduc.mec.gov.br 

•••• Clube do Professor – Portal dedicado a diversas disciplinas (entre em Atividades On-
line). É acessado pelo endereço: 

 http://www.clubedoprofessor.com.br 
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Atividade de Prática 01: Conhecendo o RIVED 

O RIVED (Rede Interativa Virtual de Educação e Objetos de Aprendizagem) é um 
programa da Secretaria de Educação a Distância (SEED) do MEC que tem por objetivo a 
produção de conteúdos pedagógicos digitais, na forma de objetos de aprendizagem. Para 
acessar o RIVED no navegador digite: http://www.rived.mec.gov.br/ 

 
 
Atividade de Prática 02: Explorando os OA do RIVED 
  Esta atividade fez parte da Oficina Softwares Educativos e Objetos de 
Aprendizagem direcionada a professores lotados nas salas de informática das escolas 
estaduais assessoradas pelo NTE-Belém. Nela você irá acessar a Rede Interativa Virtual de 
Educação Educação - RIVED, para conhecer e experimentar alguns dos Objetos de 
Aprendizagem disponíveis. Em seguida, com base no que aprendeu, escolha um OA de sua 
disciplina e elabore um Plano de Atividade.  

Objetivos: 

Geral: Estimular o uso do RIVED como recurso favorável ao processo ensino-aprendizagem. 
Específicos: 

• Compreender a importância de Objetos de Aprendizagem na construção de 
conhecimentos específicos; 

• Oportunizar situações de aprendizagens significativas através do uso de objetos de 
aprendizagem; 

• Melhorar a aprendizagem dos conteúdos disciplinares da educação básica e a 
formação cidadã do aluno; 

• Elaborar um Plano de Atividade para um OA e enviá-lo para o Professor de sua 
turma. 

Metodologia: 

  Após acessar o RIVED explore as possibilidades e limites dos OA relacionados a 
seguir que servirão de base para o desenvolvimento de sua atividade. 
 

RESUMINDO: 

Um Objeto de Aprendizagem é qualquer recurso que possa ser reutilizado para dar suporte ao 
aprendizado. Sua principal idéia é "quebrar" o conteúdo educacional disciplinar em pequenos 
trechos que podem ser reutilizados em vários ambientes de aprendizagem. Qualquer material 
eletrônico que provê informações para a construção de conhecimento pode ser considerado um 
objeto de aprendizagem, seja essa informação em forma de uma imagem, uma página HTM, 
uma animação ou simulação. 
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• Biologia 

 

 

Titulo: O milagre da vida: Sexualidade Humana  Ensino Médio - 1º ano 

Categoria: Biologia 

Subcategoria: Anatomia, Biologia geral, Ética, Fisiologia, População, Seres vivos 

Módulo de 
Aprendizagem 

É um conjunto de atividades de computador que exploram uma determina unidade 
curricular, devendo professores e coordenadores das SI adequá-lo ao conteúdo 
programático de uma ou mais disciplinas do currículo escolar, bem como as atividades 
ligadas ao PPP da escola. Esse módulo é composto por 5 atividades: 1- Sexo na cabeça; 2 
- Eu não pensei nisso antes; 3 – Sexo ou ... não!; 4 - O Ciclo Menstrual; 5 – O Método da 
Tabelinha. 

Orientações 
Metodológicas 

 

 

 

 

 

 

Mesmo existindo muitas censuras pessoais e sociais quando o assunto sexualidade é 
abordado, é difícil evitar a discussão frente às mudanças de costumes, às questões de 
saúde (DST, AIDS, gravidez precoce) e ao intenso apelo sexual que os meios de 
comunicação usam para atrair a audiência dos jovens. Educar para o exercício da 
sexualidade sadia, então, deve ser uma das competências da escola, cabendo ao 
professor orientar as atividades e oferecer repertório para que os próprios estudantes 
cheguem as suas conclusões e reavaliem seus valores a respeito do tema sem se negar a 
biologia como um dos focos, incluindo contextos interdisciplinares típicos da adolescência. 
Da música à banca de jornal, da relação amorosa ao ciclo menstrual, permitir que o 
estudante interaja com o tema de maneira descontraída e respeitosa sobre os mais 
diferenciados assuntos envolvendo a sexualidade pode ser facilitado com as atividades 
desse OA.  

Atividade 1 - Sexo na cabeça:  Visa colocar a complexidade do tema. Apresenta-se, 
inicialmente, aos estudantes diferentes concepções sobre sexualidade, estimulando-os a 
descobrir novas idéias sobre o assunto, ampliando sua rede conceitual. 

Atividade 2 - Eu não pensei nisso antes: Permite que os jovens reflitam sobre alguns 
preconceitos que possuem sobre a sexualidade. Nesse aspecto, a questão do gênero 
feminino e masculino é destacada. Compreender que muitos papéis que tradicionalmente 
são imputados a homens e mulheres limitam possibilidades individuais é um dos 
principais objetivos dessa atividade. Colocando-os em situação de estranhamento frente a 
suas opiniões, cabe ao professor e ao grupo discutir por que determinados papéis são 
atribuídos às pessoas. 

Atividade 3 - Sexo ou ... não! : Visa a informar aos estudantes sobre diferentes 
métodos anticoncepcionais. Interagindo com o computador, os jovens podem entender 
como se usam alguns dos métodos anticoncepcionais mais comuns. 

Atividade 4 - O Ciclo Menstrual: Simula a ação dos hormônios sobre o ciclo menstrual 
e a preparação do útero para a gravidez. 

Atividade 5 - O Método da Tabelinha: Mostra o período fértil e não fértil da mulher e o 
provável dia da ovulação, incluindo os fatores que podem alterar a regularidade desse 
ciclo. 

Complementando com debates e referindo-se a problemas reais, o módulo se coloca com 
instrumento que permite a professores e estudantes vivenciar conceitos e avaliar 
questões morais que em outro ambiente podem ser revestidas de equívocos e 
preconceitos. Cada atividade dos módulos da RIVED vem acompanhada de um Guia do 
Professor que fornece dicas de como usar as atividades do módulo. Você poderá utilizar 
os guias como referência e adequá-los a seus alunos e ao seu planejamento pedagógico.  

Avaliação da 
Aprendizagem 

 

Depois da atividade, revisar o assunto. Solicitar aos alunos que elaborem um questionário 
com perguntas e respostas relativas ao que foi vivenciado/estudado sobre o assunto. 
Esses questionamentos podem ser aproveitados para verificar se houve realmente 
aprendizagem do conteúdo estudado, a partir da utilização do OA.  O processo de 
avaliação deve ser continuo, durante todo o desenrolar da atividade. Após a atividade 
desenvolvida no computador, elaborar com os alunos uma auto-avaliação oral e escrita. 
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Exemplo de Planejamento de Atividade 
Titulo: O método da tabelinha Série: 1ºano (Ensino Médio) 

Categoria: Biologia             Subcategoria: Biologia geral, Ética, População  

1. Objetivo: Avaliando a eficiência da tabelinha enquanto método contraceptivo.  

2. Competências: 

• formular questões a partir de situações reais e compreender aquelas já enunciadas; 
• compreender o ciclo menstrual prevendo o período fértil de uma mulher;  
• avaliar a eficácia do método da tabelinha;  

3. Número de aulas: 2 aulas; 1 na sala de aula e 1 na sala de informática. 

4. Metodologia: 

Na sala de aula: sondagem sobre as concepções prévias que os estudantes têm sobre 
o ciclo menstrual (pesquisa: concepções populares sobre o assunto). 

Na sala de informática: interagir com a animação sobre o ciclo menstrual. 

Os alunos podem controlar dia-a-dia o ciclo menstrual: se a menstruação iniciar no dia 
3, por exemplo e se a mulher apresentar um ciclo regular de 28 dias, espera-se que a 
ovulação ocorra no dia 17. Pelo método da tabelinha, as relações sexuais devem ser 
evitadas entre os dias 14 e 19, a fim de evitar a gravidez. 

Calcular os possíveis dias férteis conforme o método de tabelinha. 

Clicando no calendário, aparecerá na tela o período da menstruação. Baseado nele 
determina-se o provável dia da ovulação.   

Em outra tela são introduzidos componentes que podem alterar o ciclo hormonal 
(susto, stress, ansiedade, dietas, ingestão de drogas,  atividade sexual, etc). 

Partindo do mesmo raciocínio anterior, os estudantes programam os  períodos do ciclo 
em que podem ter relações sexuais sem risco de gravidez. Entretanto, com as alterações no 
ciclo hormonal, a ovulação pode ocorrer em qualquer dia. Escolhido esse período, o aluno 
clica no calendário. Ilumina-se então um símbolo, indicando se é um dia fértil (bebê) ou não 
(coração). 

O professor orienta os alunos a fazerem novas previsões para o ciclo menstrual 
seguinte da mesma moça da situação inicial. 

Feitas as previsões, que devem ser anotadas em caderno, os alunos clicam no 
calendário. Aleatoriamente, um período de ovulação aparece. 

Os estudantes devem anotar em uma tabela quantas vezes o dia marcado coincidiu em 
um período fértil e quantas vezes ocorreu em um dia não fértil.  

Mas, o que ocorre em uma situação onde eventos inesperados alteram o ciclo 
menstrual?  

Feitas aproximadamente 10 tentativas somam-se todos os resultados e calcula-se a 
porcentagem em que as relações coincidiram com períodos férteis ou não férteis. 

Levantar algumas questões, como por exemplo: 

•  O método da tabelinha tem 100% de eficiência? 

•  É um bom método para jovens adolescentes?  
 
5. Avaliação da aprendizagem:  

Através da comparação dos percentuais de acertos e erros verificados pelos alunos 
durante as simulações realizadas na atividade em questão.  

Os alunos deverão manifestar-se a respeito dos resultados obtidos, explicando os 
prováveis motivos da não regularidade do ciclo menstrual. 
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• Química 

 

Titulo: Usina: Leis dos Gases                         Ensino Médio - 1º ano 

Categoria: Química 

Subcategoria: 

Módulo de 
Aprendizagem 

Este OA trata da lei dos gases, em primeira instância, utilizando como modelo uma usina 
de fabricação de álcool e açúcar. Trata também da poluição atmosférica gerada pela 
queima da cana-de-açúcar. Traz um vídeo e algumas animações interativas, onde o aluno 
experimenta variar grandezas como a pressão, volume  e temperatura para observar o 
resultado. 

Orientações 
Metodológicas 

 

 

 

 

 
 

 

 

Atividade 1 – Produção de álcool e açúcar: Observe o que acontece quando diferentes 
quantidades de cana-de-açúcar são queimadas na usina. Para mudar de fase deve-se 
completar o teste.  

Atividade 2 – Tampar a chaminé: Colocando rolhas na chaminé o aluno verifica o que 
acontece com a fumaça e gases gerados; como também o aumenta da pressão.  

Atividade 3 - Variar a Temperatura: Mantendo a pressão do forno, o aluno faz variar a 
temperatura e verifica o que ocorre com os gases. 

Atividade 4 – A Química e a fumaça: O aluno vai conferir as Leis dos gases e equações 
presentes nas atividades anteriores e verificar o que aprendeu. 

É recomendado que esta atividade seja realizada durante o conteúdo “Estado Gasoso”, 
“Estudo dos Gases” e “Gases” como é chamado o tópico que trata do estudo dos gases na 
maioria dos livros didáticos do Ensino Médio. A parte inicial deste conteúdo é a 
apresentação das variáveis de estado (Pressão, Volume e Temperatura) para então mostrar 
como os gases se comportam com a variação desses parâmetros. Recomenda-se 
fortemente que não seja dado o conteúdo referente às leis dos gases e equações geral dos 
gases e de estado dos gases ideais, já que esse assunto é introduzido experimentalmente 
no OA. 

A discussão anterior à utilização pode perpassar pela interação do ser humano com o Meio 
Ambiente, tratando principalmente das relações entre o homem e a atmosfera, 
considerando principalmente os aspectos químicos envolvidos. Propõe-se iniciar pelo estudo 
da composição química da atmosfera, desde sua origem até os tempos atuais. Você pode 
promover uma discussão a partir de algum texto que fale sobre algum dos problemas 
atmosféricos, como efeito estufa, buraco na camada de ozônio, inversão térmica, smog 
fotoquímico. 

É importante que se tenha algum tipo de discussão anterior ao uso do OA para que o aluno 
entenda o papel da Química na busca pela mudança de atitudes frente à poluição 
atmosférica. 

Durante a exploração do objeto, o professor pode supervisionar a realização da atividade 
intervindo apenas quando solicitado, pois o desenvolvimento da atividade ficará sob a 
responsabilidade do aluno por meio de sua interação com o computador. No entanto para 
melhor aprendizagem dos conteúdos presente na atividade, peça aos seus alunos que 
acessem inicialmente os experimentos. Os alunos deverão visualizar todo o objeto 
participando interativamente das simulações e atividades propostas no OA. Eles poderão 
anotar dúvidas, perguntas e/ou comentários para serem feitos após o término da atividade. 
Eles também deverão fazer os exercícios propostos no objeto, no entanto o professor pode 
corrigi-los posteriormente ou até mesmo propor outros exercícios. 

Avaliação da 
Aprendizagem 

 

A avaliação consta apenas de 6 exercícios de responder, e mesmo que o aluno erre todas 
as respostas, sua pontuação não lhe desestimula. 

Veja, a seguir, mais alguns Objetos de Aprendizagem disponíveis no RIVED, e com 
base no Exemplo de Planejamento de Atividade apresentado acima, formule um 
planejamento para um deles.  
Atenção: Não se esqueça de enviar seu planejamento para o professor. 
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• Física 

 

Titulo: Lançamento de projéteis                        Ensino Médio - 1º ano 

Categoria: Física 

Subcategoria: Movimento, velocidade. 

Módulo de 
Aprendizagem 

Este OA objetiva levar o aluno a interagir significativamente com o conteúdo "Lançamento 
de Projéteis", fazendo-o abstrair os conceitos que envolvem este assunto como: força 
gravitacional, velocidade instantânea, variação de velocidade, aceleração da gravidade, 
vetores, forças dissipativas e resistência do ar.  Evitou-se a utilização de fórmulas e 
equações para a descrição dos fenômenos e construção dos modelos pertinentes. Essa 
escolha tem um duplo viés; por um lado mostrar que apesar da matemática ser de grande 
importância para expressar e elaborar conceitos de Física, pode-se expor as facetas 
qualitativas desses conceitos sem o uso de equações. Por outro lado, quando não se usa as 
equações para expor conceitos, o aluno é instigado a construir a sua percepção intuitiva do 
fenômeno, o seu modelo da situação.  

Orientações 
Metodológicas 

 
 

 
 

 
 

 

Atividade Única: De dentro de um navio, o aluno deve usar um canhão para atingir um 
castelo.  Para isso pode alterar o ângulo de tiro, a velocidade da bala e a resistência do ar. 
O professor pode sugerir variações na atividade, como por exemplo: 

1- Mantendo-se a mesma velocidade, qual o maior e o menor ângulo de tiro, para não 
atingir o castelo? E Por que? 

2 – Mantendo-se o ângulo e a velocidade da bala, qual a máxima resistência do ar para que 
não atinja o castelo? 

Destinado ao uso por alunos de Ensino Médio, este objeto de aprendizagem deve ser usado 
com a observação de alguns pré-requisitos. A animação interativa é um instrumento de 
modelagem da realidade através de um tratamento físico e matemático aceito pela 
comunidade científica. Mas esse tratamento não aparece explicitamente, de modo que o 
aprendente não pode dispensar o uso de um livro texto, da resolução de exercícios sobre o 
assunto. O aluno interage com o material potencialmente significativo mas precisa ter uma 
conceituação prévia sobre diversos conceitos abordados neste material. 

No início da atividade o professor pode fazer uma navegação básica na página inicial do 
objeto para que os alunos possam interagir mais adequadamente com o material. 

Indicamos que sejam exploradas, através de discussões com os alunos, situações 
suscitadas tanto pela animação interativa quanto pelo mapa conceitual. Além disso é 
possível relacionar a eventos do cotidiano, como o lançamento de mísseis de guerra, o 
comportamento da bola (projétil) numa partida de tênis e outros eventos que forem sendo 
suscitados pelo professor ou pelos alunos. 

A luz da mecânica newtoniana podemos descrever o lançamento de um projétil como um 
movimento em duas dimensões. O projétil é lançado com uma velocidade inicial Vo e 
possui aceleração constante devido à ação da força gravitacional e descreverá uma 
trajetória parabólica. Este modelo é válido quando consideramos algumas hipóteses: o 
lançamento é feito acima de uma superfície plana, a altura máxima do lançamento é muito 
menor que o raio da terra (Rt = 6.370 Km), a resistência do ar não influi no fenômeno 
descrito. Porém se considerarmos a resistência do ar que envolve o projétil no fenômeno 
estudado e aumentarmos gradualmente a influência deste atrito causado pela resistência 
do ar, percebemos que a trajetória obtida tende a ser como a descrita por Buridan. 

Use também o OA “Cinemática em duas dimensões: projéteis no deserto”, que 
apresenta os mesmos elementos.  

Avaliação da 
Aprendizagem 

 

Sugerimos uma atividade avaliativa para antes da utilização do objeto. Para simplificar o 
pré-teste, sugerimos a técnica de associação livre de palavras, onde o professor instigará o 
aluno a relacionar algumas palavras a outras previamente escolhidas e que estão vinculada 
aos conteúdos chaves do lançamento oblíquo de projéteis. 

Um pós-teste pode ser feito com questões conceituais onde o aluno poderá discorrer sobre 
os principais tópicos abordados durante a utilização do objeto de aprendizagem. Para o 
pós-aula o professor pode indicar algum texto ou material complementar para servir de 
aprofundamento. 
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• Matemática 

 

Titulo: Geometria                                                  Ensino Médio - 1º ano 

Categoria: Artes. Matemática 

Subcategoria: Geometria, Geometria espacial 

Módulo de 
Aprendizagem 

É um conjunto de atividades de computador que exploram uma determina unidade 
curricular, devendo professores e coordenadores das SI adequá-lo ao conteúdo 
programático de uma ou mais disciplinas do currículo escolar, bem como as atividades 
ligadas ao PPP da escola. Esse módulo é composto por 3 atividades: 1- Geometria da 
cidade; 2 – Classificação dos poliedros; 3 – Geometria da cidade. 

Orientações 
Metodológicas 

 

 

 
 

 
 

 

 

Mesmo a Matemática sendo um ente abstrato, há muitas possibilidade didáticas desse 
campo do saber estar sendo abordado a partir de contextos culturais, aproximando assim 
os conteúdos veiculados em sala de aula da realidade do aluno. Neste sentido, a introdução 
deste OA busca estabelecer uma conexão entre essas formas geométricas e as construções 
arquitetônicas das cidades, procurando tornar o ensino de geometria mais significativo e 
prazeroso para os alunos. Este módulo possibilita ao aluno a construção de relações e o 
desenvolvimento de sua capacidade de abstração sobre o que  vê ou manipula, a partir do 
desenvolvimento de competências como ler, interpretar,  traduzir, sistematizar, investigar e  
identificar conhecimentos matemáticos subjacentes aos contexto diferenciados. 

 

Atividade 1 – Geometria da cidade: A partir de uma passeio pela cidade virtual, o aluno 
é conduzido e motivado a perceber que diferentes formas geométricas espaciais estão 
presentes nas construções arquitetônicas do mundo que o rodeia. 

 

Atividade 2 – Classificação dos Poliedros: Por meio de diferentes atividade propostas 
nas telas, o aluno é conduzido a classificar e reconhecer diferentes figuras geométricas 
espaciais a partir de suas nomenclaturas específicas. 

 

Atividade 3 – Geometria da cidade: Nesta atividade, por meio de situações-problema, o 
aluno é desafiado a encontrar todas as formas geométricas possíveis numa cidade, e a 
comunicar suas descobertas. 

Cada atividade dos módulos da RIVED vem acompanhada de um Guia do Professor que 
fornece dicas de como usar as atividades do módulo. Você poderá utilizar os guias como 
referência e adequá-los a seus alunos e ao seu planejamento pedagógico. É importante 
salientar que as ações propostas/vivenciadas devem possibilitar um amplo debate sobre os 
fundamentos da matemática escolar a partir dos vários contextos vivenciados pelos alunos. 

Avaliação da 
Aprendizagem 

 

As atividades desenvolvidas no computador devem proporcionar um amplo debate entre os 
alunos e entre alunos e professor sobre a manipulação, visualização e compreensão 
conceitual, presentes nos OA explorados. Neste momento, os alunos devem ser motivados 
a expor suas idéias, possibilitando elaborar oralmente e por escrito sua compreensão. Cabe 
ao professor considerar  os aspectos relativos às dimensões do conhecimento e dos 
processos cognitivos dos alunos para verificar a aprendizagem. 
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10. O EDITOR DE PLANILHAS CALC 

Uma planilha eletrônica é um programa aplicativo que permite a criação e 
manipulação de tabelas de cálculos, gráficos e análise de dados. Além de oferecer recursos 
para definição de características especiais em sua apresentação visual. Portanto, facilita e 
agiliza o desenvolvimento de tarefas repetitivas que envolvem o uso tradicional de papel, 
lápis, borracha e calculadora.  

O programa de planilha eletrônica foi criado com a finalidade de automatizar 
processos das áreas de estatística, engenharia, contabilidade e até mesmo o controle de um 
simples orçamento doméstico. Ou seja, dar conta principalmente do trabalho burocrático de 
um escritório. Porém, devido ao grande potencial apresentado por seus recursos, novas 
aplicações e utilizações surgem em diversas outras áreas, inclusive a educacional.  

As atividades apresentadas e a serem desenvolvidas terão ênfase na abordagem 
pedagógica. Essas atividades foram planejadas de forma a contemplar aqueles que estão 
iniciando no uso de planilhas eletrônicas, como também os que já a utilizam. Então, mãos a 
obra!  

Atividade de Prática 01: Iniciando o Calc 
 Para iniciar o programa siga o caminho: 

 Aqui – Escritório - Planilha Eletrônica (BrOffice.Org Planilha Eletrônica) 

A janela do Calc 

 
 

• Barra de Título: Mostra o nome do aplicativo e do arquivo que está sendo utilizado, além 
dos botões de controle da janela: Minimizar, Maximizar/Restaurar e Fechar.   

• Barra de Menus: Apresenta os nomes dos menus para acesso aos grupos de todos os 
comandos do OpenOffice.org Calc.   

• Barra de Ferramentas: Exibe botões de atalho para os principais comandos do 
aplicativo. As mais usadas são as barras de ferramentas Padrão e Formatação. 

Guias de Planilhas 
 

Barras de Rolagem 
 

Barra de Formatação Barra de Fórmulas 

Barra de título 
 

Barra de Ferramentas Padrão 
 

Barra de Menus 
 

Célula Ativa 

Indicador de  
Célula Ativa 
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• Barra de Fórmulas: É composta pelos seguintes elementos: 

 

• Barra de Status: Exibe informações sobre o andamento das tarefas, planilha em uso, 
zoom e somas. 

• Barra de Rolagem: Vertical – rola a planilha no sentido das linhas. Horizontal – sentido 
das colunas. 

• Guias de Planilhas: Permitem o acesso ao conjunto de planilhas do arquivo do Calc. Dê 
um clique no nome da planilha para ativá-la. 

 
A Célula e seu endereço 

Denomina-se célula a intersecção de uma linha e uma coluna. E seu endereço é 
representado pela combinação da letra correspondente a coluna e o número da linha. Logo, 
B5 é o endereço da célula localizada na coluna B e linha 5. 

 

Movimentando-se na planilha 

 Para ativar uma determinada célula, clique nela. Com o teclado use a combinação de 
teclas abaixo para movimentar o cursor ou seletor de células: 

Tecla Deslocamento do cursor 
Setas direcionais Célula acima, abaixo, esquerda e direita. 
TAB Célula da direita. 
ENTER Célula abaixo. 
CTRL + seta acima  Primeira célula da coluna atual. 
CTRL + seta abaixo Primeira célula da linha atual. 
CTRL + Home Célula  A1. 
Page Up Vai  uma tela para baixo. 
Page Down Vai  uma tela para cima. 
Home Vai para a primeira célula da linha preenchida. 
End Vai para a última célula da linha preenchida. 

 

PERSONALIZANDO A EXIBIÇÃO 
DOS ELEMENTOS DA TELA DO CALC 
 
Através do Menu Exibir você pode 
personalizar a exibição de alguns desses 
elementos e os seus modos de trabalho. 
Para isso, basta selecionar a opção 
desejada e dar um clique para 
ativar/desativar. 

 Indicador de Célula Ativa 
 

 Campo de Entrada – mostra o conteúdo da célula ativa 
 

 Assistente de Função 
 

 Botão Soma 
 

 Botão Função 
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Selecionando células 

A seleção de células é necessária para a cópia de seu conteúdo ou aplicação de 
formatos nas mesmas. O simples posicionamento do seletor em uma célula já indica que a 
mesma está selecionada para qualquer ação. Em seguida, apresentamos outras formas de 
selecionar células: 

  

Atividade de Prática 02: Calculando o Índice de Massa Corpórea 
 Através de uma atividade simples e prática, abordaremos alguns procedimentos 
básicos para a criação de uma planilha. Imagine-se na situação de um professor de 
Educação Física, que deseja desenvolver uma avaliação do IMC- Índice de Massa Corpórea 
de uma turma. Então, após coletar os dados da turma, prepare uma planilha com essas 
informações.  
  
Inserindo dados em uma planilha 

Cada célula pode guardar uma informação do tipo Texto, Número ou Fórmula e 
Função. Para inserir dados em uma célula ela deve estar ativa. Clique na célula desejada 
para ativá-la.  

Insira os dados como mostrados na figura a seguir. Não preencha as informações 
nas colunas IMC, Situação e Médias. Esses dados serão obtidos posteriormente através 
de fórmulas e funções. 

 

 

Clique aqui para 
 selecionar toda a planilha 

Clique na letra da Coluna para 
selecionar toda a coluna 

Clique no número 
da linha para 

selecionar toda a 
linha 

Para selecionar 
células adjacentes 

arraste com o mouse 

Para selecionar células 
alternadas mantenha a tecla 

Ctrl pressionada 
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Inserindo e editando textos e números 

O conteúdo da célula é identificado pelo primeiro caractere digitado, os textos são 
alinhados à esquerda e os números à direita. 

• Para inserir dados em uma célula, clique na mesma, digite o dado e pressione Enter, ou 
use as teclas de direção. 

 Quando o texto inserido em uma célula for maior que a sua largura, ele irá sobrepor 
a próxima célula à direita que está vazia. Por exemplo, ao digitar Escola Padre Leandro 
Pinheiro na célula B1.  

  Se a célula seguinte não estiver vazia, você deve ajustar a largura da primeira célula 
para que o seu conteúdo seja completamente exibido. Por exemplo, ao digitar Nome do 
Aluno na célula A5, para ajustar a largura da coluna ao seu conteúdo proceda assim: 

 

• Para fazer correções clique diretamente no Campo de entrada da barra de fórmula, 
altere e pressione Enter. 

 

• Para substituir o conteúdo de uma célula, simplesmente digite a nova informação sobre a 
já existente e confirme com a tecla Enter. 

• Para excluir dados de uma ou mais células, selecione as mesmas e pressione Delete. 

Inserindo fórmulas 

Uma fórmula é utilizada em uma determinada célula quando o seu conteúdo  
depende de algum tipo de cálculo com os dados de outras.  A vantagem do uso de fórmulas 
aparece quando os dados envolvidos são alterados, pois o resultado da fórmula é 
recalculado automaticamente. A visualização da fórmula só acontece no modo de edição, 
sendo que o valor gerado pela sua avaliação é que aparece como conteúdo da célula. 

Os operadores aritméticos também são usados para relacionar os dados de outras 
células. Eles efetuam operações matemáticas básicas, combinam números e produzem 
resultados numéricos. Veja os exemplos: 

Ordem de 
execução 

Operador Símbolo A1 B1 Fórmula em C1 Resultado 

1ª Porcentagem % 300 4 =20%*A1 60 
2ª Exponenciação ^ 5 3 =A1^2 25 

Divisão / 9 3 =A1/B1 3 
3ª 

Multiplicação * 4 5 =A1*B1 20 
Subtração - 6 4 =A1-B1 2 

4ª 
Adição + 12 3 =A1+B1 15 

 

Posicione o ponteiro do 
mouse na linha divisória 
dos cabeçalhos das 
colunas e arraste para 
alterar a largura da coluna, 
ou, dê clique duplo na 
linha de separação das 
colunas. 
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Em nosso exemplo, o valor do IMC (Índice de Massa Corpórea) varia de acordo com 

o Peso e a Altura. Ele é obtido através da expressão:  

IMC=Peso/Altura²  

O resultado desse cálculo deve ser atribuído ao endereço correspondente do IMC. 
Portanto, toda fórmula deve ser precedida pelo sinal de = (igual).   
  Vamos traduzir o processo de cálculo do IMC em termos de endereços da planilha. 
Faremos isso apenas para o primeiro nome da lista “Jô Soares”, que está na linha 6. Na 
célula F6 da coluna do IMC, digite:  

  = D6/E6^2  

  Não devemos inserir espaços entre os caracteres da fórmula. Porém, após digitar o 
operador de exponenciação é necessário pressionar a barra de espaços para que o símbolo 
de exponenciação (^) apareça na fórmula. 
  Pressione Enter para confirmar a entrada da fórmula. O resultado será 
imediatamente exibido na célula em que foi inserida a fórmula. 

Copiando dados 
 Para duplicar dados: 

• Selecione a área de células a ser copiada. 
• No menu Editar escolha Copiar (Ctrl+C). 
• Clique na primeira célula da área de destino (pode ser em outra planilha). 
• No menu  Editar escolha Colar (Ctrl+V). 

Movendo dados 
 Para deslocar dados: 

• Selecione a área de células a ser copiada. 
• No menu Editar escolha Recortar (Ctrl+X). 
• Clique na primeira célula da área de destino (pode ser em outra planilha). 
• No menu  Editar escolha Colar (Ctrl+V). 
Outra maneira de mover dados: 
• Selecione a área de células a ser movida. 
• Posicione o ponteiro do mouse na área selecionada. 
• Arraste o mouse até a primeira célula da região de destino, libere o mouse. 

Copiando fórmulas 

• Cópias Relativas 
São cópias de fórmulas que possuem referências de células, que se ajustam 

automaticamente às linhas e colunas de destino. Em nossa planilha exemplo, vamos copiar 
a fórmula do IMC que está na célula F6 até F15.  

Faça assim: 
• Selecione a célula F6. 
• Posicione o mouse sobre a alça de preenchimento. Quando isso ocorre o ponteiro 
toma a forma de x. 

• Arraste o mouse para baixo até a célula F15 e solte o botão do mouse. 
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• Cópias Não-Relativas 
  São cópias de fórmulas que possuem referências de células, sem que às linhas e 
colunas de destino sejam ajustadas automaticamente. Para isso, utilizamos o sinal $ antes 
da referência da linha ou coluna a ser fixada. 

Por exemplo, para que o peso do “Jô Soares” fosse utilizado no cálculo do IMC para o 
restante da turma, antes da cópia, na célula F6 colocaríamos a fórmula: 

= D$6/E6^2 

Inserindo funções 
 As funções de planilha são fórmulas predefinidas ou internas disponíveis no 
aplicativo. Ao definir uma fórmula você pode utilizar tais funções e operadores.  

A maioria das funções necessita de informações adicionais em sua estrutura     
(Argumentos) que você deve especificar para a conclusão do resultado final. 

Algumas utilizam operadores de comparação e referências de células em seus 
argumentos. Os operadores de Comparação produzem como resultado o valor lógico 
VERDADEIRO ou FALSO.  

Veja os exemplos: 

Operador Símbolo A1 B1 Exemplo Resultado 

Igual = 3 5 =A1=B1 Falso 
Maior do que > 3 5 =A1>B1 Falso 
Menor do que < 3 5 =A1<B1 Verdadeiro 
Maior ou igual a >= 6 7 =A1>=B1 Falso 
Menor ou igual a <= 6 7 =A1<=B1 Verdadeiro 
Diferente <> 6 7 =A1<>B1 Verdadeiro 

Na planilha do IMC precisamos de um teste condicional para obter o conteúdo da 
coluna Situação. A idéia é que apareça na célula G6 a palavra “Regime” ou “Normal”, 
dependendo do valor do IMC que está na célula F6. 

Vamos considerar que se o valor do IMC for maior que 25, a pessoa precisa fazer 
regime. Entendendo melhor o raciocínio (algoritmo): 

 
  Para traduzir esse raciocínio em termos de endereços da planilha, faremos uso da 
função SE.  
  Primeiramente posicione o seletor na célula G6. Para inserir uma função e conhecer 
melhor seu funcionamento, acione o Assistente de Função. No menu Inserir escolha 
Função ou clique no botão correspondente na Barra de fórmulas. 

As funções disponíveis estão agrupadas por categorias, as mais utilizadas são: 
Lógico, Matemático, Estatístico, Financeiro e Data-hora. 
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Nesse assistente você pode escolher a categoria e selecionar a função, ler uma breve 
descrição da mesma, conhecer e entrar com os argumentos necessários. Por exemplo, 
selecione a categoria Lógico e depois a função SE.  

A função SE especifica um teste lógico a ser executado. Ela necessita de três 
argumentos que ficam entre parênteses. Os argumentos são separados por ponto-e-
vírgula. Veja sua estrutura: 

 

Você pode digitar esses três argumentos diretamente na janela do assistente de 
função. Então digite nos campos correspondentes e clique no botão OK: 

Testar: F6>25 
Valor_Então:  “Regime”  
De outra forma_Valor:  “Normal”  

A fórmula ficará como a seguir: 

=SE(F>25;”Regime”;”Normal”) 

A fórmula também pode ser digitada diretamente na célula G6. 

Agora faça a cópia-relativa da fórmula para os outros alunos da turma, como visto 
anteriormente.  

Fizemos um teste condicional simples para você entender o funcionamento da 
função SE. Mas você pode usar até sete testes condicionais, usando um ninho de SE’s. 
Para exemplificar, digamos que o critério mais detalhado para classificar o IMC seja: 

Condição do IMC Situação 

Menor ou igual a 20 Magro 

Maior que 20 e menor ou igual a 25  Normal 

Maior que 25 e menor ou igual a 30 Sobre peso 

Maior que 30 e menor ou igual a 35 Obeso 

Maior que 35 Obesidade mórbida 

Definição do raciocínio (algoritmo): 

 
 

Observe que apesar de termos 5 resultados possíveis para os critérios do valor do 
IMC, usamos apenas 4 testes condicionais. Isso ocorre devido ao fato de que cada teste, a 
partir do primeiro, entra como terceiro argumento (Senão - Falso) do anterior. 
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Depois de esgotar as quatro primeiras possibilidades a quinta é a única possível; 

portanto não precisa ser testada. Também a quantidade de Fim-se indica quantas vezes 
utilizamos a função SE e quantos parênteses devem encerrar a fórmula. A fórmula fica 
assim: 

=SE(F6<20;”Magro”;SE(F6<=25;”Normal”;SE(F6<=30;”Sobrepeso”;SE(F6<
= 35;”Obeso”;”Obesidade mórbida”)))) 

Vamos então substituir a fórmula inicial da coluna Situação por essa!  

Desta vez não vamos usar o Assistente de Função do Calc, pois se torna mais 
trabalhoso nesse caso. É mais prático digitar a fórmula diretamente na célula ou na linha de 
entrada da barra de fórmula. Para isso, siga os passos: 

• Selecione a área de célula de G6 até G15 e pressione Delete.  
• Posicione o seletor na célula G6. 
• Dê um clique no campo da linha de entrada da barra de fórmulas. 
• Digite a fórmula e depois pressione Enter (não esqueça de começar com o sinal de 
igual). 

• Faça a cópia relativa para as outras linhas. 

 

A média aritmética da idade dos alunos do sexo masculino pode ser obtida através 
da função MÉDIA. Primeiro deixe o seletor na célula C19. Vamos conhecer e inserir essa 
função de outra forma. No menu Inserir escolha Lista de Funções. A caixa com as listas 
de funções será exibida à direita da janela do Calc como abaixo: 

          

 Categoria 

 Botão Função 

 Função Média 

Se tudo correu bem, a 
planilha ficou como 
mostra a figura. 
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• Clique na célula que receberá a fórmula (C19). 

• Em Categoria escolha Estatístico e selecione a função MÉDIA. 

• Clique no botão Função (ou clique duplo no nome da função). 

• Segure a tecla Ctrl (para seleção alternada) e com o mouse marque as idades do 
sexo masculino.  

O Calc construíra a fórmula:  

=MÉDIA(C6;C9;C10;C12) 

Tecle ENTER para concluir a entrada da fórmula e exibir o resultado. 

Repita os passos acima para obter a média da idade dos alunos do sexo feminino. A 
fórmula em C20 será: 

=MÉDIA(C7;C8;C11;C13;C14;C15) 

Para obter a média total selecione a função e arraste o mouse para selecionar todas 
as idades. Veja a fórmula em C21: 

=MÉDIA(C6:C15) 

 Observe que para células alternadas (Ctrl pressionada) todas as células selecionadas 
são colocadas na fórmula e separadas por ponto e vírgula (;), enquanto que, para células 
adjacentes são colocadas apenas a primeira e a última célula do intervalo separadas por 
dois pontos (:). 

  Para obter a média do Peso, Altura e IMC, use o recurso de Cópias Relativas já 
visto. Só que agora você vai arrastar a alça de preenchimento no sentido crescente das 
colunas (Horizontal). 

 

Formatando a Planilha 
A apresentação visual da planilha pode ser melhorada com a aplicação de formatos. 

Você pode usar formatos de Números, Bordas, Fonte, Alinhamento, Plano de fundo, 
Efeitos de Fonte e Proteção de célula.   

Formatando Números  
• Selecione os valores das Alturas. 
• No menu Formatar escolha Células. Será exibida a caixa a seguir:   
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• Ative a aba Número e escolha: Categoria = Número e em Opções = 2 casas 
decimais. 

• Confirme com OK. 

Repita o processo para os Pesos determinando para estes valores apenas uma casa 
decimal. 

Para o IMC deixe casas decimais igual a zero. 

Formatando a Fonte 
• Selecione as áreas alternadas de células A5 : G15 e B18 : F21 (as duas tabelas). 
• No menu Formatar escolha Células.   
• Clique na aba Fonte 

 

• Em Fonte escolha “Verdana”, Tipos de Fonte = Regular e Tamanho = 10.  

Não dê Ok ainda. Vamos fazer formato de alinhamento na mesma área de células. 

Formatando o Alinhamento 

• Com a mesma seleção anterior (as duas tabelas) clique na aba Alinhamento. 

• Em Alinhamento de texto – Horizontal escolha Centro. Finalmente confirme 
com OK. 

Formatando Bordas 

• Selecione a área de células A5 : G15. 

• Clique na aba Bordas. 
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• Em Linha escolha Estilo = 0,50 pt. 

• Em Disposição de linhas - Padrão selecione a opção Definir Borda Externa e 
Todas as Linhas Internas. 

• Em Cor deixe em Preto e dê Ok. 

 Faça o mesmo para a área de células B18 : F21. 

 Todas as ações de formatação (Números, Bordas, Fonte, Alinhamento, Plano 
de fundo, Efeitos de Fonte) podem ser feitas através da barra de ferramentas de 
formatação, o que dá maior praticidade. 

 
 
Formatando o Plano de fundo (Use a barra de formatação) 

• Selecione as áreas de células: A5 : B15,  C5 : G5,  B18 : B21 e  C18 : F21  

• Escolha a cor Cinza 10%. 

• Faça agora para as áreas de células C6 : G15 e C19 : F21  

• Escolha a cor Amarelo 2. 

 
 

Atividade de Prática 03: Inserindo elementos gráficos 

A planilha pode ser ilustrada com gráficos, comentários, figuras, Fontwork e 
autoformas. Com exceção da projeção de gráficos e comentários, o procedimento para 
inserir esses recursos já foi descrito anteriormente no editor de Textos Writer. Dessa forma, 
pesquise esses itens se necessário. Abordaremos então apenas a inserção de gráficos e 
comentários.    

Construindo Gráficos 

Uma tabela pode ser representada através de gráficos para ilustrar a relação 
existente entre seus dados e facilitar sua visualização. A partir de uma planilha ativa você 
pode projetar diversos tipos de gráficos para ela. Esse trabalho torna-se muito fácil se você 
utilizar o assistente de gráfico do Calc. Nele você vai definir o gráfico em apenas quatro 
etapas orientadas. 

Nossa planilha 
deve ter ficado 
assim: 

 Cor da Fonte 

 Cor do Fundo 

 Bordas 

 Diminui o número 
 de casas decimais 

 Aumenta o número 
 de casas decimais 

Botões de 
alinhamento 

Botões de 
estilo 

 Tamanho da Fonte 

 Fonte 
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Em nosso exemplo, podemos projetar um gráfico para mostrar a Média do Peso para 

o grupo masculino, feminino ou total. Além desse, você pode definir outros gráficos como: 
Média do IMC, da Idade ou da Altura.  

• Para definir o gráfico da Média do Peso, selecione os dados a serem projetados, 
como na figura abaixo.  

• No menu Inserir escolha Gráfico ou clique no o botão correspondente na Barra de 
Ferramentas. 

 

• Clique no botão Próximo. Aparecerá a tela abaixo: 

 

 

• Escolha o tipo de gráfico – Colunas. 

• Em Série de dados marque: Linhas. 

• Marque a caixa Mostrar elementos de texto na visualização. 

• Clique no botão Próximo. Para exibir a tela a seguir: 
 

 

 Selecione estas células 
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• Escolha a variante do tipo de gráfico – Normal (1a. opção) 

• Clique no botão Próximo.  

Na tela abaixo que aparece faça o seguinte: 

• Em Exibir – Título do gráfico escreva “Média do IMC da turma 803” 

• Mantenha a opção Legenda marcada. 

 

• Clique no botão Criar para inserir o gráfico na planilha. 

 

Você pode mover e redimensionar o gráfico usando o mesmo procedimento estudado 
para figuras no Writer.  
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Inserindo Comentários 

Um comentário é usado para definir uma breve descrição do conteúdo da célula. Ele 
será exibido quando o ponteiro do mouse for posicionado sobre a célula. Proceda assim para 
criar um:  

• Deixe o seletor na célula que conterá o comentário. 

• No menu Inserir escolha Nota. 

• Digite o comentário na caixa de texto que aparece. 

• Se for necessário redimensione a caixa de texto e formate a fonte. 

• Depois clique fora da caixa para encerrar. 
 

Atividade de Prática 04 : Operações com planilhas  
O documento ou arquivo de trabalho do Calc guarda uma coleção de planilhas ou 

folhas, como se fosse um livro. Portanto, é importante definir e diferenciar o nome deles. 
Para nomear e salvar o arquivo use o procedimento padrão usado para qualquer documento 
eletrônico. Vamos dar o nome de “Primeira aula de Calc” para o primeiro arquivo de 
exemplo de planilha.  

Você pode efetuar várias operações com planilhas, através do menu de atalho. Para 
acioná-lo, clique com o botão direito do mouse no nome da planilha. Escolha a opção: 

 
Renomear planilha  

 Para mudar o nome da planilha, na caixa de diálogo que aparece digite o nome IMC, 
por exemplo, e dê Enter para confirmar. 

 
 
Inserir planilha 

Para adicionar planilha. Para exibir uma quantidade maior de planilhas, pode ser 
necessário usar os botões de rolagem de planilhas. 

 
Excluir planilha - Para eliminar uma planilha. 

Mover/Copiar planilha - Para mudar a planilha de posição ou duplicá-la. Segure a tecla 
Ctrl no caso de cópia.  
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ATIVIDADES PROPOSTAS 

Agora é com você! Escolha e desenvolva pelo menos uma das atividades a seguir. 
Depois crie e elabore uma planilha, buscando abordar algum tema do currículo escolar. Se 
necessário, consulte os recursos apresentados na apostila e/ou solicite orientação do 
professor. Bom trabalho!    
 
Atividade de Prática 05: Pesquisa de temas para palestras 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Atividade de Prática 06: Pesquisa da cesta básica 

Pesquise a função SOMA, MÁXIMO e MÍNIMO, pois você vai precisar delas. 
• D
e
f
i
n
a
 
a
 
f
ó
r
m
u
l
a
 
p
a
r
a
Calcule a variação percentual de preços: 

Variação%=((Preço Max-Preço Min)/Preço Min)*100 
 
 

 

a) Definir a fórmula 
para obter o 
percentual de cada 
tema. 
 
b) Insira comentários 
na célula com o 
percentual de cada 
tema. 
 
c) Pesquise e capture 
figuras na internet, 
para ilustrar o 
trabalho. 
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Atividade de Prática 07: Estados – Capitais - Regiões 

 

 
 
Insira Fontwork e autoformas 

 

Atividade de Prática 08: Lixo, que bicho é esse? 

 


