
REGISTRO DO PROJETO

Nome do projeto: Projeto Multimídia EPA
Educadora responsável: Liane Matos
Colaborador@s: Estagiário de Informática e Educadores da EPA
Público destinatário do projeto: Estudantes e Educadores das Ts 
Iniciais e Finais, NTE, outros projetos e eventos da escola. 
(para todos)

Previsão de duração:Todo ano
(ER, OC e AC)

Objetivos:
(O que? Para que?)

• Utilizar a Informática Educativa como uma importante ferramenta na 
construção da aprendizagem, em todas as áreas do conhecimento. O uso 
das Tecnologias da Comunicação e Informação (TCIs) na Educação 
transforma a vida dos estudantes, que aprendem fazendo, com prazer, de 
acordo com seus interesses e vão construindo a sua autonomia e 
protagonismo;

• Trabalho a ser desenvolvido em todos os espaços da escola, em parceria 
com os educadores nas suas áreas de conhecimento e com planejamento 
conjunto.

Justificativa:
(Por quê?)

• Para termos um uso mais qualificado da informática na nossa escola é 
necessário que os educadores elaborem atividades a serem trabalhadas no 
Laboratório de Informática e planejem com a profª de Informática Educativa 
a melhor maneira de desenvolverem as atividades com os estudantes. A 
profª de Informática Educativa tem o papel de facilitar a utilização da 
Informática como ferramenta na construção da aprendizagem.

Metodologia:
(Como?)

• Utilização pedagógicas das Tecnologias da Comunicação e Informação 
(TCIs), acompanhando o  desenvolvimento dos estudantes que vão se 
transformando em cidadãos autônomos e protagonistas ao longo do seu 
processo de construção das aprendizagens.



Principais conceitos e conhecimentos desenvolvidos:

Conceitos:
• Autoestima;
• cidadania
• pensamento
• cultura
• tempo
• espaço
• autonomia
• protagonismo

Conhecimentos:

• Pesquisa na internet;
• Interação virtual;
• Edição e criação de: 

1. texto,
2.apresentação,
3.planilha eletrônica, 
4. imagem (desenho e foto), 
5.som, 
6. filmagem;

• Desenvolvimento e atualização do Site da EPA, envolvendo os 
projetos e atividades desenvolvidas na escola e que possam ser 
lincados na internet;

• Rádio Web – para publicação no site da EPA, de gravações 
(depoimentos, informes, entrevistas, músicas autorais e outras gravações) 
realizadas nos diversos espaços da escola, como: aulas, projetos e 
sempre que alguma atividades tenha uma proposta de gravação 
que possa ser publicada na Rádio Web/Site da EPA.

Cronograma de execução (atividades, responsáveis, datas)

• Todo o ano.

Avaliação:
(como será feita a avaliação do projeto)

• Acompanhando o desenvolvimento dos estudantes que vão se 
transformando em cidadãos autônomos e protagonistas ao longo 
do seu processo de construção das aprendizagens;

• Reavaliando mensalmente ou quando necessário, as intervenções 
para o melhor aprendizado dos nossos estudantes.

• Retomada mensal com a Cooped.




