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JORNAL VOZ 470 E PROJETO MONITORIA 2013 EM PARCEIRA 
COM A EMEF FÁTIMA 2013 NO DESAFIO: LINUX EDUCACIONAL 4.0

Geórgia Decker1

No ano letivo de 2013, os alunos das Oficinas de Jornal e Informática da EMEF 

Fátima  (oficinas  estas  pertencentes  à  Cooperativa  de 

Comunicação Comunitária Voz 470, do projeto Cidade Escola), 

foram desafiados a novos saberes, devido ao fato do ambiente 

operacional utilizado no espaço da informática da escola ter sido 

substituído de software proprietário por software livre (Linux 4.0).

Muitos desafios, muitos estudos e muitas parcerias tornaram-se necessários para que 

nossa escola pudesse manter tal ambiente funcionando. Afinal, após essa substituição, tanto 

professores  como  alunos  não  estavam  instrumentalizados  para  este  novo  software 

disponibilizado.

Foi-nos oferecido pelas assessoras da SMED, Denise Pinheiro e Cristina Pereira 

Lima, o convite para participarmos de diversos cursos de formação 

sobre a temática do software livre Linux Educacional 4.0, tendo em 

vista a urgência em adquirir os conhecimentos necessários, evitando 

assim que nosso laboratório de informática caísse em desuso devido 

ao tamanho das dificuldades enfrentadas pelo coletivo de alunos e professores. O convite, 

por parte da assessoria de inclusão digital da SMED, foi estendido também para alunos das 

oficinas que se dispusessem ao aprendizado do novo sistema operacional.  Cinco alunos 

demonstraram muito interesse em participar dessas formações visando ao aprendizado do 

Linux.

1 Professora da rede municipal de Porto Alegre atuando na EMEF Nossa Srª de Fátima.
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Dessa forma, nosso ambiente informatizado, chamado Naira Beckmann, começou a 

funcionar com todo seu potencial. A partir deste momento, percebeu-se a necessidade de 

oficializar esses alunos como monitores de informática da escola.

Os professores começaram a perceber, então, que estavam muito bem assessorados 

pelo “recém-nascido” Projeto Monitoria 2013.

Assim,  os alunos, juntamente com seus professores, começaram a usufruir desse 

espaço da escola com muito mais frequência e tranquilidade, pois puderam contar com a 

disponibilidade  e  preparo  dos  alunos  monitores  para  ajudá-los  nos  trabalhos  a  serem 

desenvolvidos  em  suas  turmas,  pois  os  monitores  estavam  preparados  para  utilizar  os 

programas  educacionais  voltados  especificamente  para  as  faixas  etárias  que  o  Linux 

Educacional 4.0 pode oferecer. 

Nesta  caminhada,  podemos  salientar  que  tanto  o  Jornal  Voz  470  como  a 

informática,  tiveram um papel  importante  para essas turmas,  pois o jornal da escola as 

acompanhou durante  esse ano letivo,  informando e  divulgando sua rotina,  suas tarefas, 

enfim seu dia a dia.

Momentos ricos de trocas de aprendizados começaram a se tornar frequentes em 

nosso laboratório  de informática,  pois,  na prática,  se  evidenciou  a  teoria  adquirida  nos 

cursos  de  formação  oportunizados  pela  Inclusão  Digital.  Ou seja, 

alunos ensinando e aprendendo entre si num total compartilhamento 

de saberes entre eles.

Concluímos com a certeza de que a informática pode ser uma 

grande  aliada  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem,  pois  insere 

tanto  a  criança  como  o  adolescente  no  mundo  digital,  repensando  não  em  um  novo 

caminho, mas, sim, em um novo jeito de caminhar na direção não somente à alfabetização 

como  em  direção  a  saberes  que  nunca,  por  desconhecimento,  foram  conhecidos, 

reconhecidos e compartilhados!!

Alunos monitores: Guilherme, Larissa, Muryllo, Ismael e Amanda
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