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RESUMO 
 

GONÇALVES, Cristina de Oliveira. O papel do mediador tecnológico em uma 
escola municipal de Nova Iguaçu Produto Final (Especialização em Docência da 
Educação Básica na Disciplina Informática Educativa) – Colégio Pedro II, Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016.   
28 f. 
 
 
Foi constatado através da pesquisa TIC Domicílos 2014 (NIC.BR/CETIC.BR, 2015) 
que o Brasil, apesar de uma parcela da população cada vez maior fazer uso da 
Internet, apenas a metade de seus domicílios estão conectados. Os governos 
precisam investir mais na inclusão digital, principalmente nas áreas rurais. As 
escolas podem contribuir para minimizar o afastamento digital que atinge 
principalmente as classes mais desfavorecidas economicamente, realizando 
atividades didático-pedagógicas nos laboratórios de informática. A prefeitura de 
Nova Iguaçu implementou salas equipadas com computadores do programa Proinfo 
nas escolas municipais e capacitou professores para serem mediadores 
tecnológicos visando desenvolver atividades/projetos no laboratório com alunos do 
ensino fundamental. O presente trabalho tem como objetivo demonstrar como o 
mediador tecnológico está desenvolvendo sua função na Escola Municipal 
Professora Irene da Silva Oliveira, no município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Os 
alunos são da comunidade do bairro de Vila de Cava, com poder aquisitivo baixo e 
acesso restrito à tecnologia digital. Nesse trabalho são descritas atividades 
realizadas no laboratório de informática por alunos do 4º e 5º ano do Ensino 
Fundamental.  
 
 
 
Palavras-chave: tecnologia, mediador tecnológico, informática educativa 
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1  INTRODUÇÃO 
 

As TDICs, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, fazem parte do 

cotidiano da maioria dos nossos jovens. Segundo a pesquisa TIC Domicílios 2014 

(NIC.BR/CETIC.BR, 2015), realizada pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br),  houve um aumento na 

proporção de pessoas que tem acesso à Internet de 2008 a 2014, mas uma 

considerável parte da população ainda está digitalmente excluída. Apenas a metade  

dos domicílios brasileiros possui acesso à Internet, o que representa cerca de 32,3 

milhões de domicílios, conforme o gráfico abaixo.  

 

Figura 1 – Gráfico sobre a proporção de domicílios com acesso à Internet, por área (2008-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: CETIC.BR, p.141, 2016. 

 

Em contrapartida, verificou-se o avanço do uso dos celulares para acessar a 

Internet. No Brasil, 47% dos brasileiros com 10 anos ou mais usam a internet pelo 

aparelho celular, o que representa 81,5 milhões. O percentual de brasileiros que 

acessou a rede por meio do celular mais que triplicou nos últimos três anos: em 

2011, essa proporção era de 15% chegando a 47% em 2014.  
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Figura 2 – Gráfico sobre a proporção de usuários de Internet, por área (2011-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CETIC.br, p.54, 2015. 

 

Pode-se concluir com essa pesquisa que as políticas públicas ainda têm um 

grande caminho a percorrer para universalizar o acesso à internet na casa dos 

brasileiros.  Apesar de o país ter apresentado avanços e uma parcela da população 

cada vez maior fazer uso da internet, apenas a metade de seus domicílios está 

conectados.  

As políticas públicas precisam ter como objetivo a inclusão digital para que 

essa parcela da população residente em áreas rurais ou em regiões que não têm 

acesso possa fazer uso dela. 

Os recursos tecnológicos são extremamente proveitosos em sala de aula, 

pois potencializam o processo de construção dos saberes, com isso a escola não 

pode estar alheia à essa realidade. 

 
Entendemos que as TDICs na educação contribuem para a mudança das 
práticas educativas com a criação de uma nova ambiência em sala de aula 
e na escola que repercute em todas as instâncias e relações envolvidas 
nesse processo, entre os quais as mudanças na gestão de tempos e 
espaços, nas relações entre ensino e aprendizagem, nos materiais de apoio 
pedagógico, na organização e representação das informações por meio de 
múltiplas linguagens. (ALMEIDA e SILVA, 2011, p.4) 
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Os alunos rotineiramente acabam trazendo para dentro da escola as mídias 

digitais. A escola sendo um espaço de pleno desenvolvimento das práticas sociais se 

encontra cercada por essas demandas e é desafiada a todo o momento a caminhar 

em conjunto com essas transformações. Por isso é necessário que a escola se 

reinvente, pois as mudanças estão acontecendo na sociedade mediada pelas 

tecnologias. A escola aos poucos precisa se tornar mais flexível, aberta e inovadora, 

sendo necessário que se diminua a obrigatoriedade de todos os alunos aprenderem 

ao mesmo tempo ou da mesma forma.  

Essa escola deverá ter uma aprendizagem em qualquer lugar a qualquer hora 

com dispositivos móveis ou até mesmo aprendendo com troca de experiências. 

Segundo Moran (2012, p.71), “ensinar com as novas mídias será uma revolução se 

mudarmos simultaneamente os paradigmas convencionais da educação escolar que 

mantêm distante professor e aluno.”. 

É possível afirmar que alguns municípios estejam recebendo do Governo 

Federal programas de informatização como PROINFO (Programa Nacional de 

Tecnologia) que tem como objetivo promover o uso pedagógico da informática na 

rede pública de educação básica. 

No Município de Nova Iguaçu, a Informática Educativa começou a ser 

implementada em novembro de 2008 com a captação de 17 laboratórios urbanos e 3 

laboratórios rurais. Esses laboratórios começaram a funcionar em janeiro de 2009. 

Nesta época, só existiam na rede dois profissionais que trabalhavam como Mediador 

Tecnológico, a professora Neiva e a Professora Mara Malheiros. 

A proposta da Secretaria de Educação (SEMED) era para que todas as 

escolas tivessem um mediador. Anteriormente essas atividades eram desenvolvidas 

por estagiários que ganhavam uma ajuda de custo de baixo valor e, com isso, toda 

vez que encontravam uma atividade de remuneração maior eles saíam, ocorrendo 

uma grande rotatividade, sem dar sequência às atividades propostas. 

A equipe da SEMED estava sempre fazendo formação e percebia que a cada 

encontro era um grupo diferente. A proposta da Secretaria de Educação era a de 

formação continuada, incluindo acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos nas 

escolas, o que não ocorreu. A partir de 2010, a prefeitura, aos poucos, foi 

aumentando o número desses profissionais, mas ainda de forma lenta, em virtude do 

grande número de carência de professores no município.  
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Em 2013, Nova Iguaçu recebeu o NTM (Núcleo de Tecnologia Municipal) 

abrindo as portas para mais tecnologias para o município e formação para os 

Mediadores Tecnológicos.  

A partir de 2014, a Secretaria de Educação convidou os professores para 

participarem de uma seleção para atuarem como Mediadores Tecnológicos. A 

análise ocorreu a partir de preenchimento de uma ficha com perguntas sobre 

tecnologia, formação na área, análise de currículo e, preferencialmente, 

disponibilidade para atuar 40h nos laboratórios. Hoje somos 52 profissionais 

desenvolvendo o trabalho de Tecnologia Educacional nas escolas. Através de 

atividades pedagógicas desenvolvidas na sala de informática, o mediador possibilita 

diminuir o distanciamento entre os alunos e a dificuldade do uso das tecnologias 

digitais. 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar como o Mediador Tecnológico 

está desenvolvendo sua função na Escola Municipal Professora Irene da Silva 

Oliveira, uma das escolas da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu que fazem parte 

do Programa PROINFO. Esta escola é composta por 948 alunos oriundos da 

comunidade do bairro de Vila de Cava, com poder aquisitivo baixo e escasso acesso 

à tecnologia digital.  
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL: 

 

Demonstrar como o mediador tecnológico está desenvolvendo sua 

função em uma escola do município de Nova Iguaçu, RJ. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Realizar atividades utilizando a tecnologia como recurso 

pedagógico.  
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3  JUSTIFICATIVA 

 

As escolas públicas são frequentadas por alunos com pouco acesso aos 

recursos tecnológicos digitais. Ela pode contribuir para minimizar esse afastamento 

digital que atinge principalmente as classes mais pobres. Permitir que as crianças 

realizem atividades didático-pedagógicas no laboratórios de informática faz com que 

esses jovens alunos tenham oportunidades de estarem inseridos nesse mundo 

totalmente globalizado. 

 

“Esta escola chamada transformadora tem consciência de seu papel político 
e por isso compromete-se com a luta contra as desigualdades sociais, 
procurando garantir às classes populares a aquisição de conhecimentos e 
competências que as instrumentalizem para atuar na transformação da 
sociedade”. (SOARES; VEIGA, 1992; 1995 apud SAMPAIO; LEITE, 2002, 
p.47) 

 

De acordo com a lei nº 6300 do ano de 2007, o Governo Federal criou os 

espaços de mediação tecnológica PROINFO, com objetivo de promover o uso 

pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas escolas de educação 

básica das redes públicas de ensino urbano e rurais. 

O programa leva às escolas computadores recursos digitais e conteúdos 

educacionais. Estados, Municípios e Distrito Federal devem garantir a estrutura 

adequada para receber os laboratórios e capacitar os estudantes e os professores 

para uso das máquinas e tecnologias.  

Para fazer parte do Proinfo Urbano e ou Rural, o município deve seguir três 

passos: a adesão, o cadastro e a seleção das escolas. A adesão é o compromisso 

do município com as diretrizes do programa imprescindível para o recebimento dos 

laboratórios. Após essa etapa, deve ser feito o cadastro da prefeitura no sistema 

Proinfo que permitirá a inclusão das escolas. 

 

“O mediador tecnológico tem como objetivo incentivar práticas diferenciadas 
e oferecer a possibilidade dos alunos desenvolverem conhecimentos 
relevantes e inovadores, fomentar a melhoria do processo de ensino 
aprendizagem com o uso das tecnologias e comunicação. Ele incentiva 
práticas diferenciadas e oferece a possibilidade dos alunos desenvolver 
conhecimentos relevantes e inovadores, transformando o processo de 
ensino aprendizagem.  
O mediador tecnológico atua no laboratório ministrando aulas e utilizando os 
recursos tecnológicos que promovem desafios viabilizados por meio da 
criação de projetos de aprendizagem de uma forma a priorizar a 
interdisciplinaridade, fundamenta o trabalho desenvolvido em sala de aula a 
partir de projetos pedagógicos. Estimula na busca de soluções digitais para 
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as questões apresentadas, participa da elaboração e implementação do 
Projeto Político- Pedagógico da escola.” (Nova Iguaçu (RJ), 2015, p. 6) 

 

O Laboratório de Informática Educativa ProInfo da Escola Municipal 

Professora Irene da Silva Oliveira é composto por 17 computadores e possui projetor 

ProInfo, máquina digital, lousa interativa e faz parte do Projeto Banda Larga nas 

escolas. O sistema operacional das máquinas é o Linux Educacional, disponibilizado 

pelo Ministério da Educação (MEC). Ele é um software livre, voltado principalmente 

para escolas, embora possa ser utilizado em computadores domésticos e possibilita 

aos professores prepararem suas atividades fora da escola. Este planejamento é 

imprescindível para o bom desenvolvimento das atividades escolares. 

A relevância do estudo se caracteriza pela necessidade da análise de como o 

mediador tecnológico está cumprindo sua função em uma escola pública, quais são 

as principais dificuldades encontradas no seu dia-a-dia e quais são as alternativas 

para superá-las.  

 

Para que as TICs possam trazer alterações no processo educativo, no 
entanto, elas precisam compreendidas e incorporadas pedagogicamente. 
Isso significa que é preciso respeitar as especificidades do ensino e da 
própria tecnologia para poder garantir que o seu uso, realmente, faça 
diferença. Não basta usar a televisão ou o computador, é preciso saber 
usar, de forma pedagogicamente correta a tecnologia escolhida. (KENSKI, 
2007, p.46). 
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4  METODOLOGIA 

 

Foram desenvolvidas pela mediadora tecnológica do laboratório do PROINFO 

da Escola Municipal Professora Irene da Silva Oliveira, situada no Município de Nova 

Iguaçu, duas atividades com alunos do horário integral das séries iniciais. 

 

4.1  ATIVIDADE 1: CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O MEIO AMBIENTE 

 

Em maio de 2015, a escola estava se organizando para apresentar trabalhos 

na feira de ciências. As turmas de 4º e 5º ano estavam abordando em sala de aula 

atividades sobre o Meio Ambiente e como os alunos são atendidos no laboratório de 

informática. Decidi, como mediadora tecnológica, fazer atividades utilizando a 

tecnologia voltada para esse tema (APÊNDICE A). 

As atividades tiveram como objetivos identificar os problemas ocasionados 

pelo descarte do lixo em lugares impróprios e perceber a importância do uso da 

água para a sobrevivência dos seres vivos e desenvolver a prática do reuso da 

água. 

Primeiramente, foi realizada conversa com os alunos sobre o Meio Ambiente, 

desmatamento, falta de água e descarte do lixo. Em outro momento, apresentei 

vídeos publicados no Youtube sobre esses temas. Após a apresentação dos vídeos, 

os alunos utilizaram alguns jogos educativos relacionados a esses assuntos.  

No encontro seguinte, os alunos, em dupla, deveriam acessar a internet, 

pesquisar, no Google, imagens relacionadas com o meio ambiente e, no editor de 

texto LibreOffice Writer, formar frases a partir das imagens selecionadas, montando, 

assim, cartazes para serem expostos durante a feira de ciências (ANEXOS). 

Essa etapa da atividade teve que ser alterada, devido aos problemas de 

acesso à internet no laboratório. A sala de recursos da escola emprestou um laptop 

e uma impressora. Utilizando a internet do meu celular, as figuras foram 

selecionadas e impressas. Os cartazes foram confeccionados em cartolinas. O 

projeto teve duração de 4 semanas, tendo início em maio e término em junho. 
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4.2  ATIVIDADE 2: PROJETO SOBRE AFRICANIDADE 

 

Em final de outubro e início de novembro, foram desenvolvidas com os alunos 

do 4º ano que fazem parte do horário integral, no laboratório de informática, 

atividades relacionadas à matriz africana. O objetivo do projeto foi a valorização da 

cultura Afro Brasileira (APÊNDICE B). 

As atividades foram iniciadas com conversas com os alunos e apresentando 

imagens, no data show, de pessoas negras. No segundo momento os alunos foram 

para o computador desenvolver as atividades em duplas, pesquisando, no Google, 

imagens de celebridades negras. No LibreOffice Writer, inseriram as imagens e 

descreveram algumas características dessas. Após esse momento, os alunos 

fotografaram todos os funcionários da nossa escola para eleger uma personalidade 

negra. 

Os alunos se reuniram e decidiram qual foto representaria a personalidade da 

escola. O cartaz com o trabalho foi exposto e apresentado pelos alunos durante a 

culminância do Projeto Africanidade. O projeto teve a duração de 4 semanas. 
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5  EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Nos últimos anos, a escola vem sofrendo alterações por conta do uso intenso 

das tecnologias. Os computadores entraram na escola como modismo, sem fazer 

nenhum link com projetos pedagógicos, com a função de apenas atrair novos 

alunos. O laboratório de informática foi ganhando espaço, mas os professores ainda 

se faziam distantes, não havia nenhuma proposta interdisciplinar que envolvesse as 

atividades de informática realizadas no colégio. O computador estava ali como mais 

um equipamento. Com a internet, os professores perceberam, poderiam integrar a 

máquina durante o processo de ensino, buscando softwares especiais que 

deixassem as aulas mais significativas. 

Segundo Ponte (apud KENSKI, 2007), a escola inevitavelmente precisa 

mudar, essas mudanças vão ocorrer gradativamente sem retirar suas funções em 

relação à educação: a escola é o elemento fundamental da construção do 

conhecimento. A tecnologia digital entra na escola para impulsionar a educação.  

A escola está sempre sofrendo constantes mudanças para se adaptar à 

sociedade. As Tics entram na escola para garantir um ambiente de interações entre 

todos os atores do processo educativo, com objetivo de mediar uma cultura de 

informática educacional: “Usamos muitos tipos de tecnologias para aprender e saber 

mais e precisamos da educação para aprender e saber mais sobre as tecnologias” 

(KENSKI, 2007, p.44). 

As novas tecnologias trouxeram mudanças significativas para educação. 

Programas educativos, vídeos, televisões, celulares e tablets dinamizam a aula onde 

anteriormente predominava o quadro de giz, os livros e o professor como detentor 

do saber. Não basta usar as tecnologias, é preciso saber usá-la de forma 

pedagogicamente correta. 

Segundo Moran (2016), é necessário que a sociedade encontre formas de 

diminuir a distância que separa o acesso à informação. As escolas públicas e 

comunidades carentes precisam ter acesso garantido para não ficarem condenadas 

ao analfabetismo tecnológico e ao ensino de baixa qualidade. 
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Ensinar com as novas mídias será uma revolução, se mudarmos 
simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm 
distantes professores e alunos. Caso contrário conseguiremos dar um verniz 
de modernidade, sem mexer no essencial. A Internet é um novo meio de 
comunicação, ainda incipiente, mas que pode ajudar–nos a rever, a ampliar 
e a modificar muitas das formas atuais de ensinar e aprender. (MORAN, 
2016, p.8) 
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6  RESULTADOS 

 

Durante o ano, várias atividades foram desenvolvidas no laboratório de 

informática, mas duas ganharam grande destaque por parte dos alunos: 

Conscientização sobre o Meio Ambiente e Projeto Africanidade. 

A atividade sobre o Meio Ambiente foi apresentada para o grupo de 

Mediadores Tecnológicos durante um dos encontros de formações junto a Secretaria 

de Educação e foi muito bem recebida. 

Os alunos que participaram dessas atividades fazem parte do horário integral. 

Geralmente essas crianças são alunos com baixa estima, com grandes dificuldades 

de aprendizagens e com problemas de comportamento. Foi muito positivo perceber 

o crescimento e o interesse em realizar as atividades em grupo. Acredito que se 

essas atividades tivessem sido desenvolvidas apenas em sala de aula, eles não 

estariam tão motivados. 

Muitos professores se surpreenderam em ver alunos com problemas de 

comportamento andando pela escola com celular que não era deles, sem causar 

problemas e empenhados na realização das atividades propostas. 

A direção da escola solicitou aos funcionários, durante uma reunião 

pedagógica, avaliação de todos os setores. Tanto os professores como os alunos 

tiveram uma visão positiva sobre as atividades desenvolvidas pela mediadora 

tecnológica no laboratório de informática. 

Algumas dificuldades precisaram ser superadas, como o número de alunos 

superior à quantidade de máquinas disponíveis na sala de informática. Em alguns 

momentos, em plena aula, os computadores travavam, sendo necessário solicitar 

reparo através de ofício, que só poderia ser feito por um profissional da Secretaria 

de Educação. Às vezes, não havia conexão a Internet, impossibilitando a realização 

das atividades online.  

Um grande desafio foi mostrar aos professores o quanto os alunos ficavam 

mais interessados nas atividades quando essas eram realizadas utilizando a 

tecnologia. Mesmo com o retorno positivo dos alunos, não obtive sucesso em 

estabelecer parcerias. Para os professores, usar recursos tecnológicos em suas 

aulas é sinônimo de problema. Mesmo mostrando a eles como poderiam utilizar a 

máquina fotográfica, o rádio e o projetor, não usaram esses recursos em suas aulas.  
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7  CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Vivemos em um momento tecnológico. A partir do aumento do acesso da 

velocidade da ampliação da banda larga, a internet passou a exercer um papel 

social dentro das instituições escolares possibilitando aulas diversificadas e 

atraentes. 

Para minimizar o distanciamento entre as tecnologias e o cotidiano escolar, foi 

criado pelo governo o Proinfo, programa que promove o uso pedagógico da 

informática nas escolas públicas. O município de Nova Iguaçu, que participa desse 

programa, capacita um profissional para atuar nas escolas como mediador 

tecnológico e na Escola Municipal Professora Irene da Silva Oliveira os objetivos 

propostos foram alcançados, pois os alunos tiveram outra visão ao utilizar o 

laboratório de informática. Eles sabem que nesse local são desenvolvidas atividades 

a partir do uso das tecnologias disponíveis na escola; que não pode ser usado como 

lan house.  

Com a presença do mediador tecnológico, as atividades passaram a ter uma 

base mais pedagógica e atraente. Apesar da escola dispor de vários equipamentos 

tecnológicos, ainda encontra-se uma grande resistência por parte dos professores 

na utilização da tecnologia no processo de ensino aprendizagem. Por esse motivo, o 

trabalho do mediador tecnológico não pode parar.  

Infelizmente, para o ano de 2016, a Secretaria de Educação suspendeu 

temporariamente a atuação desses profissionais nos laboratórios de informática e 

todos tiveram que retornar para a sala de aula. Como consequência, os alunos não 

estão frequentando a sala de informática e com isso não posso dar sequência nas 

atividades desenvolvidas nesse espaço. 
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APÊNDICE A – PLANO DE AULA DA ATIVIDADE 1 

 
 

Escola Municipal Professora Irene da Silva Oliveira 

Título da atividade: Meio Ambiente 

Disciplina: Sala de Informática Educativa 

Série: 5ª 

Professora responsável: Cristina de Oliveira Gonçalves 

 

Objetivos:  

 Identificar os problemas ocasionados pelo descarte do lixo em lugares 

impróprios. 

 Perceber a importância do uso da água para a sobrevivência dos seres 

vivos. 

 Desenvolver a prática do reuso da água. 

 

Descrição da atividade: Criação de cartazes sobre a preservação do meio 

ambiente para serem apresentados na Feira de Ciências. 

 

Estrutura do trabalho:  

1ª Conversa com os alunos sobre o Meio Ambiente: desmatamento, poluição, 

falta de água, lixo, etc. 

 

2ª Apresentação de vídeos retirados do You tube com os temas:  

 Água, vida e alegria no seminário – ciclo da água 

 Sopa Plástica: O lixo do Oceano Pacífico 

 Turma da Mônica – economizar água 

 Globo Mar - Baía de Guanabara 

 Água: desenho animado ambiental 

 

3ª Atividades no computador utilizando jogos educativos:  

www.iguinho.com.br 

www.universoneo.com.br 

http://www.clubinhosabesp.com.br 

http://www.universoneo.com.br/
http://www.clubinhosabesp.com.br/
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www.redescola.com.br 

http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/jogos/aventuras-com-os-kratts-02 

 

4ª Os alunos deverão acessar a internet na sala de informática, retirar do 

Google Imagens figuras relacionadas com o Meio Ambiente e formar frases, 

no editor de texto, a partir das imagens selecionadas.  

 

5ª Após, deverão montar cartazes para serem expostos na feira de ciências. 

 

Recursos a serem utilizados:  

Internet, Editor de Texto LibreOffice Writer, Data show, cartolina 

 

Período de realização: Inicio: 28/5/15 e Término: 25/6/15.  

 

Avaliação: Através de observação da participação dos alunos nas etapas do 

projeto. 

http://www.redescola.com.br/
http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/jogos/aventuras-com-os-kratts-02
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APÊNDICE B – PLANO DE AULA DA ATIVIDADE 2 

 

Escola Municipal Professora Irene da Silva Oliveira 

Título da atividade: Valorizando a cultura Afro Brasileira 

Disciplina: Sala de Informática Educativa 

Série: 4ª 

Professora responsável: Cristina de Oliveira Gonçalves 

 

Objetivos:  

 Valorizar a cultura Afro Brasileira. 

 Incentivar os alunos sobre a importância de valorizar as raízes Afro 

Brasileiras. 

 

Descrição da atividade:  

Criação de cartaz sobre a celebridade negra da Escola Municipal Professora Irene 

da Silva Oliveira 

 

Estrutura do trabalho:  

1ª Conversa com os alunos apresentando várias imagens pelo data show de 

pessoas negras. 

 

2ª No computador, os alunos, em duplas, pesquisarão fotos de celebridades 

negras no Google Imagens. No editor de texto LibreOffice Writer,  a foto será 

inserida e eles descreverão algumas características sobre a imagem 

escolhida. 

 

3ª Os alunos, em duplas, fotografarão todos os funcionários para eleger uma 

personalidade negra da Escola Municipal Professora Irene. 

 

4ª Será criado um cartaz que será exposto no dia da culminância do Projeto 

Africanidade. 

 

Recursos a serem utilizados:  

Internet, Editor de Texto LibreOffice Writer, data show e cartolina. 
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Período de realização: Inicio: 3/11/15 e Término: 19/11/15.  

 

Avaliação: Através de observação da participação dos alunos nas etapas do 

projeto. 
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ANEXOS 
 
 
 

Figura 3: Os alunos realizando as atividades no laboratório de informática. 

 
 

     Fonte: A autora. 

 

Figura 4: Alunos utilizando jogos educativos on line. 

 

       Fonte: A autora. 
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Figura 5: Os alunos realizando as atividades no laboratório de informática. 

 
   
  Fonte: A autora. 

 
 
 

Figura 6: Trabalhos dos alunos – atividade 1. 

 

 
 
        Fonte: A autora. 
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Figura 7: Trabalhos dos alunos – atividade 1. 
 

 
 
      Fonte: A autora. 
 
 

Figura 8: Trabalhos dos alunos – atividade 1. 
 

 
 
              Fonte: A autora. 


