


O PowerPoint revolucionou

o modo de se apresentar

seminários ou idéias

sobre qualquer assunto

e é imprescindível no

Ensino Médio, porque em

praticamente todos os setores

da empresa moderna esse

programa é utilizado

alunos do colégio têm acesso ao Modle,
um software que produz e gerencia
atividades educacionais baseadas na
Internet e/ou em redes locais. Basta
o aluno ter um login e uma senha
para poder ter acesso aos conteúdos
disponibilizados pelos professores.

O Modle permite o uso do espaço virtual
para avaliações do curso, realização de
chat e fóruns, além de proporcionar
acesso a um diário, glossário, lições,
pesquisas de opinião, questionários
e workshop, entre outros espaços e
ferramentas. "E um espaço que precisar
ter consistência. Cabe aos alunos e
professores desenvolverem a consciência
para mantê-lo atraente e repleto de
informações", explica Valdenice.

Já o Cabri-Géomètre é outro software
que anda freqüentando escolas. Ele
permite a construção de todas as
figuras da geometria elementar, que
podem ser t raçadas com a ajuda
de uma régua e de um compasso.
"Uma vez construídas, as figuras
podem se movimentar, conservando as
propriedades que lhes foram atribuídas",
descreve a coordenadora de Tecnologias
Educacionais do Colégio Rio Branco,
Ivone Milani.



de nativos digitais. Nós, professores, somos
imigrantes digitais e sempre teremos um
sotaque", comenta Ivone.

coordenadora conta que, quando a
lousa digital chegou à escola, foi realizado
um trabalho de adaptação e muito
dos professores treinados mostraram
receio da nova ferramenta. "Foi como
alfabetizar crianças. Começamos com o
lúdico, desenhos e figuras e, depois de
quebrada a barreira, eles perceberam
como é fácil de usar".

Alguns professores têm

mais dificuldades para

usar o computador, mas

a Secretaria da Educação

investe em formação

continuada voltada ao uso

das tecnologias na sala de

informática" (Secretária da

Educação do Estado de São Paulo,

Maria Lúcia Vasconcelos)

O Colégio Dante também teve
a preocupação de treinar seus 220
professores, por meio de um programa
de educação continuada, para darem
aula a seus 4100 mil alunos. "Para
fazer uso dessas tecnologias atuais
é preciso ter fluência tecnológica. E
precisamos nos conscientizar -de que
esses recursos são apenas ferramentas
para desenvolver o aprendizado. Nada
substitui a interação entre professor e
aluno", diz Valdenice.

Democratizaçõo dos recursos
No universo das escolas públicas, com

recursos econômicos mais limitados, a
preocupação em capacitar os alunos
não é menor.

A Escola Municipal de Ensino
Fundamental e Médio (EMEFM) "Próf
Derville Allegretti", localizada no bairro
de Santana-SP, tem dois laboratórios de
informática, nos quais há atendimento
de todos os alunos do Ensino Médio
dentro do horário de aula dos mesmos.
"Trabalhamos com o pacote Office
e a internet, entretanto, futuramente
desenvolveremos um projeto com um
programa chamado Audacity", descreve
Mara de Souza Bispo, Professora
Orientadora de Informática Educativa
(PO1E) da escola Derville Alegratti.

As aulas de informática são ministradas
uma vez por semana e é destinado um
computador para cada dois alunos. O
software PowerPoint, muito usado em
faculdades, é aplicado em aulas expositivas



de experiências e conhecimentos".
Em relação aos p ro fesso res , a

professora comenta que está sendo
iniciado um processo de democratização
do acesso às tecnologias de informação
e comunicação (TICs). De acordo
com ela, essa tarefa de adaptação é
lenta, pois exige transformar o sistema
baseado em sala de aula tradicional a
partir de ações de conscientização e de
planejamento constante.

Assim como as coordenadoras das
escolas particulares citadas, Mara
também acredita que não existem
desvantagens no uso de tecnologia
educacional, basta saber operacionalizar

as f e r r a m e n t a s com d e s t r e z a e
c o n h e c i m e n t o . "O PowerPo in t
revolucionou o modo de se apresentar
seminários ou idéias sobre qualquer
assunto e é imprescindível no Ensino
Médio, porque em praticamente todos
os setores da empresa moderna esse
programa é utilizado", afirma a POIE
da escola municipal.

As escolas públicas estaduais de
São Paulo também utilizam televisão,
vídeo e/ou DVD, rádio, computadores,
impressoras, softwares e internet banda
larga, entre outros. Segundo a Secretária
da Educação do Estado de São Paulo,
Maria Lúcia Vasconcelos, o projeto

escolar - que engloba as estratégias de
ensino-aprendizagem - é definido pela
equipe da própria escola. "Cada vez
mais os professores usam processadores
de textos, planilhas de cálculos e
apresentações multimídia, como o
PowerPoint", comenta Maria Lúcia.

A Secretária da Educação afirma que
os alunos gostam muito de aulas com
uso de recursos tecnológicos e são muito
receptivos. "Alguns professores têm mais
dificuldades para usar o computador,
mas a Secretaria da Educação investe
em formação continuada voltada
ao uso das tecnologias na sala de
informática", finaliza. •
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