
EMEB LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL

Horário
1 Turno

Quarta-feira -  noite
 

População -  alvo
Alunos da escola  e  Comunidade escolar 

como um todo.

Parcerias
 SMED

Sisnema
Assespro  
Procempa

Período de realização
Ano let ivo de 2009.

 Justificativa

Considerando-se a atual ampliação dos recursos da Internet  e do 
mundo  virtual,  e  a  reconhecida  primazia  da  EMEB  Liberato  Salzano 
Vieira  da  Cunha  na  construção  de  conhecimentos  e  na  formação  de 
jovens  e  adultos para  inserção com qualidade no mercado  de trabalho 
através  do  Ensino  Médio  e  cursos  de  Educação  profissional,  é  mister 
que  haja  uma  interface  desta  escola  também  no  mundo  virtual.  E  o 
veículo  definido  para  realizar  a  apropriação  por  parte  dos  alunos,  e 
comunidade  escolar  em  geral,  dos  recursos  e  linguagens  do  mundo 
das tecnologias da informação e  comunicação é  o  desenvolvimento do 
WEBSITE  da  instituição;  um  espaço  democrático  de  criação  e 
veiculação de conteúdo na Internet.

 Objetivo

Desenvolver  um  projeto  que  através  da  construção,  do 
desenvolvimento  e  atualização  do  website  da  escola,  alunos, 
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professores  e  comunidade  em  geral  possam  adquirir  e/ou  aprimorar 
conhecimentos de informática e tecnologias associadas.

 Público-alvo
Alunos, professores e comunidade em geral.

 Dinâmica

Contando  com  a  participação  dos  professores,  e  apoiando-se  na 
metodologia de  Aprendizagem por Projetos,  a  página da escola será  o 
espaço de fomento, discussão e construção de conhecimentos. 

 Ações
1. Apresentação do Projeto e da Página da escola para professores e 

alunos do Ensino Médio e Educação Profissional.

2.  Palestra  com  assessoria  de  Informática  Educativa   da    SMED 
para  a  socialização  do  site  do  setor  e  mostra  de  demais  sites  das 
escolas  da  RME  que  já  estão  servindo  de  catalisadores  de  construção 
de conhecimentos pela comunidade escolar.

Site da Assessoria : 
http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/smed/inclusaodigital/fixo.

htm
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2. Oferta de cursos de introdução à informática a alunos do Ensino Médio, 
Educação Profissional e comunidade escolar (lógica de multiplicadores?).

3. Acompanhamento de projetos desenvolvidos pelos professores nas diversas 
áreas do conhecimento.

4. Desenvolvimento, atualização e publicação do website da escola.
5. Oferta de palestras dos parceiros nas áreas afins aos cursos oferecidos, às 

novas tecnologias e modalidade de ensino envolvida.

 Cronograma

As atividades seguirão o calendário abaixo:

                   11/03 – Definição do Projeto.
                   18/03 – Planejamento.
                   25/03 – Desenvolvimento de Site.

       01/04 – Desenvolvimento de Site.
       08/04 – Apresentação do Projeto ao SSE/Direção.
       15/04 – Divulgação e Inscrições.
       22/04 – Preparação de material para curso.
       
       29/04 – Oficina de Introdução à Informática.
       30/04 - Oficina de Introdução à Informática.

    
      05/05- Oficina de Introdução à Informática.
      06/05 – Oficina de Introdução à Informática.
      07/05 - Oficina de Introdução à Informática.
      12/05 - Agenda
      13/05 – Agenda
      14/05 – Agenda
      19/05 - Agenda

                   20/05 – Agenda
                   21/05 - Agenda
                   26/05 - Agenda
                   27/05 – Workshop: A Informática e a Educação

       28/05 - Agenda
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 Conhecimentos básicos de 
hardware e software. 

 Sistema Operacional
 Pacotes (Texto e PPT)
 Internet (E-mail, pesquisa e 

serviços)

20 vagas
19h às 22h
Ministrante: Jacqueline Aguiar

 O que é Informática 
educativa.

 Quais recursos a informática 
oferece ao professor.

40 vagas
19h às 22h
Ministrante: Aguardando 
confirmação
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      02/06 - Agenda
.     03/06 – Agenda
      04/06 – Agenda
      09/06 - Agenda
      10/06  –  Workshop:  Segurança  na  Rede:  Do  usuário  ao 
administrador. (PROCEMPA) 
       11/06- Agenda
       16/06 - Agenda
      17/06 – Agenda

                   18/06 – Agenda
                   23/06 – Agenda
                   24/06 – Agenda
                   25/06 - Agenda

30/06 – Relatório semestral.
01/07 – Workshop: Mercado de Trabalho em TI (Assespro) 
02/07 – Relatório Semestral

08/07 – Publicação de Projetos.
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