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Apresentação

A Coordenação de Tecnologia Aplicada a Educação - CTAE elaborou este Guia de 
Orientações  Pedagógicas,  que   objetiva orientar  professores(as)  que têm identificação 
com as atividades desenvolvidas nas salas de informática e demais ambientes pedagógicos 
a elaborar seu Projeto de Ação para ser executado em consonância com o Projeto Político 
Pedagógico das escolas da Rede Estadual de Ensino.

A  proposição  do  Guia  de  Orientações  Pedagógicas surgiu  da  necessidade  de 
superar as fragilidades constatadas na avaliação dos projetos enviados à Secretaria Adjunta 
de  Ensino  necessários  a  efetivação  da  lotação  dos  professores(a)  nos  ambientes 
pedagógicos das escolas, como sala de informática, sala de vídeo etc.

Verificou-se  que  muitos  projetos  apresentados  tinham  em  comum  uma  visão 
isolada/fragmentada  sobre  os  ambientes  pedagógicos,  fruto  do  desconhecimento  da 
realidade escolar, com proposição de ações desencontradas/descontextualizadas e, ausência 
de leitura atualizada sobre formulação/elaboração de plano de ação.

E, mais grave, em muitos casos os planos de ação eram vistos apenas como mera 
condição burocrática para viabilizar a lotação e não como um projeto para ser efetivamente 
realizado no ambiente pedagógico da escola.

O  quadro  descrito  levou  a  coordenação  de  Tecnologia  Aplicada  à  Educação/ 
Secretaria  Adjunta  de  Ensino  a  esboçar  esta  proposta  de  Orientações  Gerais  para 
elaboração dos Planos de Ação e uso dos Ambientes Pedagógicos das Escolas. Uma 
vez que acredita-se, que o bom planejamento das ações desses ambientes pode possibilitar 
a melhoria da qualidade da educação.

 
Para que se possa resultados significativos e melhorar a qualidade da educação a 

partir dos recursos tecnológicos disponíveis nas escolas, seus agentes deverão ter metas 
concretas,  possíveis  de  serem  realizadas,  e  que  levem  em  consideração  a  realidade 
vivenciada, de forma a identificar na(s) situação(ões) problema(s), as possíveis soluções, o 
que é de vital importância para um planejamento exitoso.

O Projeto deve ser efetivamente elaborado e realizado durante o ano letivo escolar e, 
avaliado para que possa ser aperfeiçoado e produza experiências inovadoras no interior das 
escolas.  Os  professores/coordenadores  dos  ambientes  pedagógicos  assumem  como 
compromisso enviar  relatórios  semestrais  das atividades  desenvolvidas  para os Núcleos 
Tecnológicos Educacionais (NTE's), que entre suas funções assessora, acompanha e avalia 
a execução dos projetos desenvolvidos nas escolas da Rede Estadual.

Esperamos  que  este  Guia  de  Orientações  Pedagógicas seja  uma referência  não 
apenas para elaboração do Plano de Ação, mas que seja muito útil para orientar as práticas 
pedagógicos nos ambientes como sala de informática, sala de vídeo e demais ambientes 
pedagógicos de nossas escolas.          
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I- Tecnologias Educacionais

O Governo do Estado do Pará,  através  da Secretaria  de Estado Educação,  vem 
trabalhando para implementar nas escolas as diretrizes do Plano Estadual de Educação – 
PEE. Para elaboração de um bom  plano de uso dos ambientes informatizados e da sala de 
vídeo nas escolas é preciso conhecer as diretrizes aprovadas, democraticamente no  PEE, 
sobre a utilização das novas tecnologias nas escolas. Entre as principais deliberações do 
Plano Estadual relacionadas a tecnologia educacional, destacamos:

✔ Ampliação de ações que envolvam o uso das TIC (Tecnologias de Informação e 
Comunicação)  aplicadas  à  educação,  pautadas  na  inclusão  digital  e  no 
desenvolvimento de novas práticas educativas nos diversos níveis e modalidade de 
ensino;

✔ Criação e efetivação de políticas de inclusão digital  para os alunos da educação 
Básica; Implantar nas escolas salas de Informática equipadas com PC's com acesso 
à internet,  garantindo a manutenção e lotação de professores licenciados  plenos 
com formação continuada com no mínimo 90 h em informática educacional; 

✔ Incentivo e universalização do uso de software livre nas escolas, visando à inclusão 
digital e social.

II- O que é a Coordenadoria de Tecnologia Aplicada à Educação- CTAE?

A Coordenadoria de Tecnologia Aplicada à Educação-CTAE, está subordinada a 
Diretoria de Diversidade Inclusão e Cidadania – DEDIC-SAEN, tendo com  competência:

✔ propor  a  divulgação  e  a  disseminação  das  experiências  significativas  na  rede 
estadual de ensino, inerentes à tecnologia aplicada à educação;

✔ propor metas,  diretrizes  e  prioridades  relativas  aos  recursos  tecnológicos  para a 
educação;

✔ realizar  estudos,  pesquisas e troca de experiências,  para  orientar  a utilização de 
recursos tecnológicos na rede estadual de ensino  e produzir   conteúdos, software, 
objetos de aprendizagem, vídeos e outros; 

✔ elaborar,  orientar,  analisar,  acompanhar  e  avaliar  a  execução  de  projetos 
pedagógicos relacionados à sua área de atuação;

✔ promover o intercâmbio e a divulgação das experiências significativas e propostas 
pedagógicas com utilização de tecnologias de informação e comunicação;

✔ implantar e implementar o uso das tecnologias de informação e comunicação, como 
apoio à operacionalização do Currículo da Educação Básica e demais modalidades 
de ensino;

✔ sensibilizar  a  comunidade  escolar  para  a  incorporação  das  tecnologias  da 
informação e comunicação na educação;

✔ promover e apoiar a formação de professores para uso das TIC no ensino e de 
aprendizagem;

✔ implantar sistemas de planejamento, acompanhamento,  controle e avaliação  dos 
programas das TIC do governo federal;

✔ formular  e  implementar  políticas  públicas  que  viabilizem  a  implantação  das 
Tecnologias Assistivas nas escolas;

✔ assessorar e fortalecer os NTEs (Núcleos de Tecnologia Educacional); 
✔ incentivar o uso de software livre.
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III- O Que é Planejar?

Planejar  significa: estabelecer um plano, conjunto de medidas prioritárias e suficientes 
para se atingir uma meta.
META: é um ponto a ser atingido no futuro.

Logo,  PLANEJAR é definir aquilo que tem que ser feito para que a  meta  seja 
atingida.

O planejamento consta de etapas básicas que estabelecem o relacionamento entre 
meio-fim. Para melhor planejar precisamos:

1- Conhecer o problema (fins) é o primeiro passo para traçar metas:
1.1- Analisar o fenômeno (fins);
1.2- Analisar o processo (meios);
1.3- Estabelecer o PLANO (meios).

A  palavra  “análise”,  ao  ser  utilizada  neste  contexto,  tem o  seguinte  significado: 
decomposição de um todo em suas partes constituintes; exames da cada elemento de um 
todo, tendo em vista conhecer sua natureza, suas proporções, suas relações, suas funções 
etc. Determinação dos elementos que se organizam em uma totalidade, dada ou a construir, 
material ou ideal.

O que seria o fenômeno? O fenômeno é o problema. A análise do fenômeno propicia 
conhecer o problema, suas características importantes, seus pontos de vistas. 

 É a análise do fenômeno que permite que se faça uma boa análise do processo.
A  análise  do  processo  propicia  identificação  das  causas  mais  importantes  que 

provocam os problemas existentes.
Quanto  melhor  for  a  análise  do fenômeno,  melhor  será  a  análise  do  processo e, 

portanto, melhor será a qualidade do plano final.
A  análise  transforma  a  informação  em  conhecimento  que  possa,  então,  ser 

utilizada na tomada de decisões.

2- Avaliação diagnóstica

Para início de conversa é necessário você conhecer sua realidade. Portanto, faça um 
diagnóstico para que se possa conhecer e intervir nessa realidade.

O diagnóstico é o conjunto de dados que possibilita descrever uma realidade.

2.1- O diagnóstico possibilita:

✔ Retratar a realidade educacional da escola;
✔ Apresentar os principais problemas pedagógicos da escola.
✔ Oferecer condições para proposições de ações factíveis à correção das distorções 

existentes.

Sugestão de fatores observáveis:

✔ Qual o método pedagógico utilizado pela escola?
✔ Quais os principais problemas de aprendizagem dos alunos?
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✔ As característica da comunidade escolar e do seu entorno;
✔ Os recursos didáticos disponíveis na escola;
✔ Utilização dos recursos junto a comunidade;
✔ A verificação  de  rendimento  escolar  dos  alunos  matriculados  no  início  do  ano 

letivo;
✔ Qualificação e formação dos professores;
✔ A ação administrativa e técnica etc...

Nesse momento deve-se refletir:
✔ Qual  a  concepção  filosófica  de  homem e  de  educação  que  norteiam o  PPP da 

escola?
✔ O que se pretende planejar, para quem, para que e como planejar.

3- Etapas de um plano de ação

3.1- IDENTIFICAÇÃO
Deve conter os seguintes itens: cabeçalho, título, autoria, local e ano.

3.2- JUSTIFICATIVA

É o porquê da realização do trabalho, sua relevância e contribuição para um bom 
desempenho do trabalho a alcançar. Devendo conter a caracterização do universo a ser 
trabalhado; a descrição da problemática  existente;  apresentação de uma proposta 
interventora; e, os benefícios ao meio educacional.

3.3- OBJETIVOS

Geral: define onde se quer chegar no decorrer do trabalho a ser realizado.
Específicos: Expressam a decomposição do geral; o que se pretende atingir com a 

sua realização, conhecido como objetivos operacionais.

Dica: O verbo é sempre empregado no infinitivo.

3.4- Metas

São os objetivos operacionais, explicitados sobre a forma numérica e em termos que 
permitem  ajuizar  sua  concretização  de  forma  quantificável  ou  observáveis.  É  a 
apresentação dos resultados esperados.

Uma META é constituída de três partes:
a) Um objetivo operacional.
b) Um valor
c) Um prazo

   Exemplo:
   Objetivo: formar professores

     Agora sim, fica bem mais fácil definir onde se quer chegar, 
PLANEJAR. 

Traçar objetivos, metas, ações...
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   Valor: 50
   Prazo: junho e outubro deste ano.
   
  Na forma descritiva ficará: formar 50 professores nos meses de junho e  outubro. 

3.5- AÇÕES

Representam  as  alternativas  selecionadas  para  intervir  sobre  os  problemas 
diagnosticados.

Descrevendo detalhadamente a forma de execução de cada ação.

3.5.1- DETALHAMENTO DAS AÇÕES:

Relacionar  os  elementos  característicos  explicitando  a  natureza  de  cada  ação: 
objetivos, clientela, metodologia, procedimentos, forma de atendimento, técnicas, recursos 
a serem utilizados, periodicidade, etc.  

Quanto  aos  conteúdos:  conceitos,  habilidades,  competências,  valores  e  atitudes  a 
serem trabalhados.

Exemplo de ações e seus detalhamentos:

- Atendimento a alunos;

Pretende-se atender 165 alunos de 5ª a 8ª série, conjuntamente com os professores 
das disciplinas. Como segue:

TURMA ALUNOS
             501                 35
             602                 40
             704                 40
             802                 50
           TOTAL                165

O atendimento ocorrerá mediante planejamento prévio, a ser elaborado conforme a 
necessidade de aprendizagem dos alunos, podendo ser na forma de aulas interdisciplinares 
ou  disciplinares.  Na  oportunidade  os  alunos  se  apropriarão  dos  principais  recursos  de 
informática dos programas a serem utilizados para a realização das aulas...

− Capacitação de professores

Pretende-se formar 40 professores,  através  da realização de oficinas pedagógicas, 
utilizando a metodologia de projetos numa abordagem interdisciplinar. Será realizada nesta 
escola, com carga horária de 45 horas/aula, contará com a ministração de multiplicadores 
do NTE. Ocorrerá durante a II semana pedagógica, que será realizada em agosto/2008, na 
modalidade de formação em serviço, e o conteúdo a ser trabalhado será direcionado ao 
novo fazer na educação e ao uso das tecnologias de informação numa ação integrada.
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3.6- CRONOGRAMA

Instrumento que permite dimensionar o tempo que será utilizado para a realização 
das diferentes ações/atividades.

Oferecer controle para a realização das atividades.

3.7- MONITORAMENTO/AVALIAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADOS

Estabelecimento de um processo contínuo de avaliação- dispor de instrumento que 
possibilite:

a) Verificar os resultados alcançados no final de “x” período;
b) Pontos problemáticos detectados;
c) Decisão tomadas para resolução dos problemas.

IV-  Orientações  para  lotação  do(a)  professor(a)  nos  espaços  educativos 
informatizados: 

A  lotação  2008,  regulamentada  pela  portaria  nº  219/2007-GS,  em  seu  Art.  9º, 
parágrafo III, alínea “b”, assegura que:

“Será garantida a carga-horária em hora/aula, referente ao turno trabalhado, com as 
vantagens do magistério”.

Porém, a  portaria  também estabelece  alguns  critérios  para que um professor  seja 
lotado nos ambientes pedagógicos especiais, tais como: sala de informática, sala de vídeo 
etc. A alínea “a”, do mesmo artigo e parágrafo supra-citado, diz:

“Será exigida a habilitação correspondente à natureza do ambiente e do programa ou 
projeto, mediante análise e autorização da SAEN e SALE”.

E a alínea “C”, do mesmo artigo e parágrafo, assegura que:
“A permanência  na  lotação  nos  espaços  pedagógicos  especiais  e  programas  e 

projetos, fica condicionada à avaliação de desempenho do projeto”.
Por isso, é muito importante que você, professor dos espaços pedagógicos especiais, 

acompanhe  a  elaboração  do  PPP  e  de  que  forma  tais  espaços  estarão  inclusos  neste 
processo, como um espaço especial de aprendizagem. É importante determinar, no mesmo 
como  ocorre  a  ação  pedagógica  do  professor  ao  atender  alunos  em  parceria  com  o 
professor da disciplina e/ ou interdisciplinarmente.

A Seduc não está permitindo extrapolação de carga horária para professores lotados 
nas salas de informática.

DICA: Ao enviar antes de enviar seu Projeto de uso da sala de informática para 
Coordenação de Tecnologia Aplicada a Educação -CTAE procure orientações sobre 
sua elaboração nos NTEs. Não esqueça de anexar  ao seu projeto uma cópia do 
contra  cheque  e  do  certificado  de  Especialização  em Informática  Educativa  ou 
curso realizado no NTE.

ATENÇÃO: A CTAE não recomendará a CODES a lotação de Professores(as) 
que não executarem os projetos pedagógicos que apresentaram a SEDUC para 
efeito de lotação nas Salas de Informática.

É responsabilidade  do professor(a)  lotado na sala  de informática  atender  os 
alunos(as) quando não houver aula agendada pelos docentes da Escola.
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Até  este  ponto,  a  atenção  do  Guia  foi  para  uma  apresentação  teórica  sobre  a 
elaboração  de  Projeto  ou  Plano  de  Ação,  a  partir  de  agora  o  enfoque  será  dirigido 
especificamente  para  os  professores  lotados  ou  interessados  em  atuar  na  Sala  de 
Informática, nesse sentido, será explicado o que é o ProInfo, o NTE e procedimentos de 
manutenção de computadores.

V- O que é o ProInfo?

       O Programa  Nacional  de  Informática  na  Educação-ProInfo  é  um conjunto  de 
princípios  educacionais  criado pela  Portaria  Nº 522/MEC, de 9 de abril  de 1997, para 
promover o uso pedagógico da informática na rede pública de ensino fundamental e médio. 

 Entre os objetivos do Proinfo destacam-se:

✔ Utilizar  os computadores  para melhorar a qualidade do ensino nas escolas 
públicas brasileiras;

✔ Melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem;
✔ Construir  estratégias mais adequadas à produção de conhecimento; 
✔ Diversificar espaços do conhecimento, de  processos e metodologias;

Uma significativa parcela de  equipamentos de informática existente no Estado do 
Pará foi repassado pelo ProInfo.

  
VI- O que são os NTE's ?

Os Núcleos de Tecnologia Educacional-NTE's são locais dotados de  infra-estrutura 
de informática e comunicação que reúnem educadores e especialistas  em tecnologia  de 
hardware e software. 

Os profissionais que trabalham nos NTE's são especialmente formados pelo ProInfo 
para  auxiliar  as  escolas  em  todas  as  fases  do  processo  de  incorporação  das  novas 
tecnologias. O  NTE é o parceiro  mais próximo da escola no processo de inclusão digital, 
prestando orientação aos diretores,  professores e alunos,  quanto ao uso e aplicação das 
novas tecnologias, bem como no que se refere à  utilização e manutenção do equipamento.

Os NTE's são instrumentos que possibilitam a formação de um número expressivo de 
profissionais  da  educação  para  uso  pedagógico  das  TIC,  contribuindo,  assim,  para  a 
formação de hábitos, costumes e procedimentos bem como possibilitar, ainda, a expansão 
do atendimento à comunidade em geral. 

Trata-se, portanto, de uma política de inclusão digital e social.
Serão  os  09  (nove)  NTE's  do  Estado  do  Pará  que  farão  o  acompanhamento, 

assessoramento e avaliação dos Projetos ou Planos de Ação dos professores das Salas de 
Informática.

Localização dos NTE's, seus Coordenadores e endereços:

NTE Coordenador Endereço Telefone

NTE-Belém Juscelino Hernandes Av. Almirante Barroso, anexo a 
E.E. Albanizia Oliveira. S/N.

Fone: 
(91)3276-2223

NTE-Castanhal Ana Célia Batista Trav. Nonato Vasconcelos, S/N, 
Bairro Cristo Redentor

(91)3721-1689

NTE-
Benevides

Léa Favacho AV. João Fanjás, S/N - Centro (91)3724-2455
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NTE-Bragança Walter Rosário Rua Oliveira Pantoja, S/N - 
Trevo

(91)3425-1409

NTE-Altamira Marli Cardoso AV. Tancredo Neves, 2954- 
Premem

(93)3515-3423

NTE- Tucurui Cláudio Fernandes Regional de Tucuruí - centro (94)3787-8747

NTE- Marabá Maria Luciléa Folha 13- Qd- Especial- Nova 
Marabá

(94)3322-1091

NTE-Redenção Erimunda Loiola AV. Carlos Ribeiro - Centro (94)3424-1381

NTE-Santarém Maria da Conceição 
Xavier

AV. Curuá uma S/N - 
Livramento

(93)3524-2053

VII- Primeiros Socorros

Uma  das  grandes  dificuldades  enfrentadas  pelos  professores(as)  das   salas  de 
informática é a manutenção dos equipamentos. 

Muitas  vezes  uma  máquina  deixa  de  funcionar  por  pequenos  problemas  que 
poderiam  ser  resolvidos  pelos  professores(as),  caso  estes  tivessem  um  mínimo  de 
orientação para fazê-lo.

Elaboramos algumas orientações que poderão auxiliar o seu trabalho,  professor(a), 
na Sala de Informática:

 O que faço caso os computadores dos laboratórios de informática apresentem 
algum problema técnico que impeça seu funcionamento?

Há dois tipos de  procedimentos que deve ser observados. 
➔ Se o computador é do Proinfo Fase V – são computadores fornecidos pela 

empresa Positivo e estão na garantia. Entre em contato com o suporte técnico 
da Seduc pelo telefone (91)3201-5106 e comunique o problema. É papel do 
Suporte Técnico informar à empresa sobre o problema e solicitar que seja 
realizada a manutenção do equipamento.

Em hipótese alguma abra o equipamento ou tente consertá-lo

Para melhor identificação do computador veja a imagem abaixo.

➔ Em  relação  aos  computadores  do  Projeto  Alvorada,  Promed  e  demais 
computadores que já perderam a garantia ligue para o Suporte Técnico, que 
dependendo  da  situação  do   equipamento  deslocará  um técnico  que  pode 
fazer  a  manutenção  no  local,  conforme  orientação  da  Diretoria  de 
Tecnologia-DITEC/SAGE.
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Em relação aos técnicos da SEDUC deslocados para verificar os problemas na Sala 
de Informática exija sempre a sua identificação funcional. O mesmo procedimento deve ser 
adotado em relação aos funcionários da empresa Positivo, responsáveis peloa manutenção 
dos computadores do  Proinfo Fase V.

Qualquer dúvida entre em contato com Suporte Técnico (91)3201-5106.

    Veja na tabela abaixo mais dicas de procedimentos que você pode adotar para melhorar 
o funcionamento da Sala de Informática de sua escola:

Situação Setor responsável Fone para contato

A Conexão da internet deixou de funcionar Suporte de Técnico (91)32015106

Problema com a rede lógica (cabo de rede) Suporte de Técnico (91)32015106

Problema com a rede elétrica Rede Física (91) 32015037

Equipamento  foi  retirado  da  escola  para 
manutenção e está demorando a retornar

Suporte de Técnico (91)32015106

Minha  escola  recebeu  computadores  do 
Proinfo que ainda não foram instalados

Coordenação do Proinfo 
(CTAE)

(91)321-05106

Estou com dificuldades para executar o 
Projeto na Sala de informática

Coordenadores dos NTEs Veja a lista página 7

Meu projeto é um sucesso e gostaria de 
publicá-lo na página da SEDUC

Assessoria de 
Comunicação

(91)3201-5008

Gostaria que meus alunos fossem 
oficineiros ou bolsista do Programa Escola 
de Portas Abertas 

Coordenador do 
Programa na Escola de 
Portas Abertas na Escola

-

A quem envio o relatório da atividades 
desenvolvidas na escola

Núcleo de Tecnologia 
Educacional

Veja a lista página 7

Gostaria de Solicitar capacitação de 
professores e alunos da escola em trabalho.

O coordenador pode 
realizar a capacitação ou 
solicitá-la ao NTE

Veja a lista página 7

VIII – Por que utilizamos Software Livre

A  SEDUC  obedece  as  diretrizes  da  Comissão  dos  Sistemas  de 
Informação e Telecomunicações (COSIT), que determina em seu artigo XIII 
– que o governo do estado deve promover e incentivar a adoção de soluções 
de software livre.

Além do mais, o GNU-LINUX é um Sistema Operacional de código 
aberto distribuído gratuitamente (Free Software - Software Livre). O termo 
free não está relacionado ao preço, mas sim a liberdade de utilização do software, ou seja, 
o  programa  pode  ser  utilizado  sem  restrições,  modificado,  melhorado,  redistribuído 
gratuitamente ou cobrado. 

O  Código  fonte  (instruções  digitadas  pelo  programador)  aberto,  permite  que 
qualquer pessoa veja  como o sistema funciona e faça qualquer alteração,  adaptação ou 
correção. Hoje em dia, o LINUX é desenvolvido por pessoas de todo o planeta e o seu 
criador ainda participa do desenvolvimento.  Não existe um "dono" do Linux, existem 
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sim "autores do Linux", isto significa que jamais este sistema poderá vir a se tornar 
um sistema comercial, como o Windows, por exemplo.

A SEDUC, adota como padrão de sistema operacional a personalização do ubuntu 
BotoSetlinux. O Boto surgiu em 2003 como uma personalização da distribuição brasileira 
Kurumin. 

Em dezembro de 2006, foi assinado convênio de Cooperação Técnica entre a UFPa 
e a SEDUC,  objetivando incorporar na solução Set da Universidade ao ambiente educativo 
desenvolvida pela SEDUC, que concebe a interface do KDE como uma escola, organizada 
em salas  ambientes,  o  que  torna  sua  utilização  fácil  e  amigável,  além  de  valorizar  a 
temática regional com a utilização de papeis de paredes que ressaltam a fauna, a flora e o 
homem amazônico.

A união dos projetos foi denominado BotoSetLinux-uma personalização Gnu-linux- 
baseada  na distribuição Ubuntu que permitiu a atualização do software educativo utilizado 
pelas  Escolas  Públicas  da  Rede  Estadual  de  Ensino,  bem  como  propicia  o 
reaproveitamento  de  equipamentos  considerados  obsoletos  e  o  compartilhamento  de 
conhecimentos tecnológicos entre as instituições parceiras. 

O desenvolvimento da solução educacional BotoSetLinux é baseada em  princípios 
de  ordem ambiental  centrada  na  reciclagem  de  equipamentos,  conforme   estudo   das 
Nações Unidas que recomenda a governos de todo o mundo que aumentem a vida útil dos 
computadores pessoais.

 
Algumas orientações para potencializar a utilização da Sala de Informática:

✔ Sempre inicie um projeto explicando o que é o Gnu-Linux e suas diferenças em 

relação aos sistemas operacionais proprietários;

✔ Planeje  com  antecedência  como  pretende  utilizar  os  jogos,  objetos  de 

aprendizagens  e  o  pacote  BrOffice   que  fazem  parte  da  solução  educacional 

BotoSetLinux;

✔ Discuta com os professores da escola a metodologia que deve ser empregada para 

potencializar o uso do navegador Firefox nas atividades desenvolvidas utilizando 

a internet com fonte de pesquisa;

✔ Seja criativo, as novas ferramentas disponíveis na internet, como blogs, podcast, 

Orkut pode propiciar a criação de excelente projetos pedagógicos;

✔ Se sua escolas não possui, ainda, acesso a internet esta situação não inviabiliza a 

utilização da sala de informática;

✔ Bons projetos educacionais têm como características o envolvimento de alunos, 

professores e, principalmente, da comunidade;

✔ Incentive seus alunos a participar do projeto de cidadania digital desenvolvido no 

Programa Escola de Portas Abertas;
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✔ Registre as atividades desenvolvidas na sala de informática, pois seus registros 

serão úteis para confecção  de seu relatório de atividades, que deve ser entregue 

semestralmente ao NTE.

IX- O que é o NavegaPará?

NavegaPará é o Programa de Democratização do Acesso às Tecnologias de 
Informação e  Comunicação,  que  disponibiliza  à  sociedade  paraense um ambicioso 
projeto de integração e inclusão digital.

A Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia – SEDECT e a Empresa 
de  Processamento  de  Dados  do  Estado  do  Pará  –  PRODEPA  são  responsáveis  pela 
elaboração e execução do projeto. 

A SEDUC é  uma parceira  do programa e  será  beneficiada  com a  conexão de 
internet  de  banda  larga  em  700  (setecentas)  escolas,  que  estão  tendo  suas  salas  de 
informática reformadas, adequadas e até construídas para disponibilizar o acesso a internet 
a professores, gestores, alunos e a população que participa do Programa Escolas de Portas 
Abertas.

Para saber mais sobre o NavegaPará visite a página:

www.navegapara.pa.gov.br

Maiores informações sobre o NavegaPará:

✔ Diretoria de Tecnologia (DITEC-SEDUC)

FONE: (91)3201-5145

✔ Coordenação de Tecnologia Aplicada à Educação (CTAE-SEDUC)

FONE: (91)3201-5146 

Equipe de Trabalho da CTAE

1 Luis Carlos Cavalcante Coordenador luiscavalcante@seduc.pa.gov.br

2 Bertolina dos Santos Silva Coord Proinfo bsilva@seduc.pa.gov.br

3 Giselle Rebouças de Paula Técnica giselle@seduc.pa.gov.br

4 Maria do Socorro Dias Brito Técnica sbrito@seduc.pa.gov.br

5 Marcelo Carvalho Técnico marcelocarvalho@seduc.pa.gov.br

6 Francinei Monteiro Técnico fmonteiro@seduc.pa.gov.br

7 Roseny Mendes Técnica rosentae@seduc.pa.gov.br

8 Nádia Brito Técnica nferreira@seduc.pa.gov.br

9 Kirlyor Silva Técnica ksilva@seduc.pa.gov.br
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