
PLANO DE CURSO PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 
DINAMIZADORES

Coordenadoras: Cláudia Helena dos Santos Araújo
Mary Aurora da Costa Marcon

Olira Saraiva Rodrigues

Objetivo geral: 

 Promover  a  socialização  dos  saberes  que  envolvem  a  área  de  Educação  e 
Tecnologia,  bem  como  compreender  a  operacionalização  e  utilização 
pedagógica dos recursos audiovisuais e midiáticos no ambiente escolar da Rede 
Municipal de Educação de Anápolis.

Objetivos específicos:

 Conhecer a rotina de trabalho dos professores dinamizadores.

 Apresentar as diretrizes de atuação dos professores dinamizadores.

 Explanar sobre os temas e matrizes pedagógicas da SEMECT para o trabalho 
com os recursos pedagógicos.

 Explorar o Sistema Operacional do Linux Educacional.

 Compreender a utilização pedagógica dos recursos audiovisuais e midiáticos no 
ambiente escolar.

 Explorar o datashow, retroprojetor, câmeras e outras mídias com os professores 
(conectar, ligar, cuidados etc.).

 Explorar  os  aplicativos  do  Br-Office  integrando-os  à  operacionalização  dos 
recursos audiovisuais e midiáticos.

 Explorar os softwares educativos do Linux Educacional.

Recursos:

 Computador;

 Internet (se houver);

 Softwares educativos e aplicativos do Linux Educacional;

 Datashow;

 Retroprojetor;

 Mídias impressas/digitais;
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 Câmera Digital;

 CD/DVD/Vídeos;

 Rádio;

 Blogs (se tiver internet).

Metodologia:

1ª aula: Apresentando a rotina de trabalho do professor dinamizador.

Tempo previsto da aula: 03 horas.

1˚ momento – Mensagens e Reflexão

• Apresentação dos nomes e locais de trabalho.

• Reflexão: Mensagens -  

                                               Vídeo da IBM

                                               Texto: Despreparo faz computador e internet serem  
subutilizados nas escolas (Folha Online, 28/12/2009).

• Discutir  o  vídeo e  o  texto  enfatizando a  necessidade de focar  o  trabalho no 
desenvolvimento  da  aprendizagem  dos  alunos  no  ambiente  e  nos  recursos 
tecnológicos.

• Discutir as expectativas dos cursistas para esta função.

2˚ momento – Apresentação das Diretrizes dos professores dinamizadores e dos 
Temas e Matrizes da SEMECT (lembrar que as mesmas estão disponíveis no blog da  
SEMECT – www.semect.wordpress.com).

 Ler e discutir as Diretrizes dos professores dinamizadores.

 Ler e discutir – superficialmente - os Temas Mensais contidos nas Matrizes da 
SEMECT:

o Identidade: janeiro e fevereiro;

o Saúde: março;

o Ética: abril – entre outros.
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 Apresentar a rotina diária/semanal de trabalho;

 Indicar os “combinados” para o ambiente do laboratório:

• Não entrar no ambiente com alimentos, chicletes etc;

• Não entrar descalço no ambiente;

• Zelar pela manutenção dos equipamentos, entre outros.

 Apresentar o relatório trimestral de atividades com o uso da TICs (arquivo em 
anexo – Arquivo Trimestral Atividades Laboratório)

 Apresentar  o  planejamento  para  o(a)  professor(a)  (arquivo  em  anexo  – 
Planejamento_recursos ). 

3˚ momento – Mostrar o login e senha dos diretórios: professor e aluno

• Apresentar  o  Linux  Educacional –  programa  não-proprietário,  de  código 
aberto;

• Entrar no  diretório do professor e falar sobre o uso dos aplicativos de cada 
diretório no dia a dia como dinamizador (O que é? Como é? Para quê?);

• Entrar no  diretório do aluno e falar sobre o porquê desta separação (separa 
para  que  os  alunos  não  tenham  acesso  aos  documentos  importantes  do 
professor).

TAREFA  PARA  OS  CURSISTAS:  Leitura  (em  casa)  dos  textos  “Recursos 
Audiovisuais em sala de aula” e “O uso do retroprojetor”, com anotações dos pontos 
principais dos mesmos para a atividade do próximo dia.
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2ª aula – Sistema Operacional e Aplicativos Writer/Impress  - retroprojetor/data 
show

Tempo previsto para aula: 03 horas.

1˚ momento – Apresentação do Sistema Operacional Linux Educacional.

• Entrar no  diretório do professor e  criar a pasta com o nome do cursista. 
Observação: O professor deverá utilizar sempre o mesmo computador.

• Criar  subpastas a  partir  da  pasta  do  cursista  com  períodos  (matutino  – 
vespertino) e séries fictícias. Exemplo:

• Repetir o exercício até que tenham fixado a atividade.

2° momento: Utilização do Aplicativo Writer e do retroprojetor

• Apresentar  os  aplicativos  do  Br-Office, ressaltando  a  similaridade  com  os 
aplicativos Windows:

o Writer = Word / Impress = Power Point / Calc = Excel – entre outros.

 Produzir um documento com uma página com o aplicativo Writer, utilizando 
os  pontos  principais  retirados  do  texto  “O uso  do  retroprojetor”  (tarefa  dos 
cursistas):

o Títulos em caixa alta, centralizados e destacados em negrito;

o Letra de tamanho 18 ou maior;

o Utilização de marcadores para apresentação de sequência e esquema.

 Gravar o  arquivo  criado  com  o  nome  “lâmina_retroprojetor”  em  uma  das 
subpastas.

 Discorrer sobre a importância do desenvolvimento das habilidades de síntese e 
esquema na compreensão de textos para os nossos alunos.

 Montar em equipe o retroprojetor, ressaltando a importância do foco, cuidado 
com a lâmpada etc.
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 Se  possível,  imprimir  uma  lâmina  com  um  dos  trabalhos  e  apresentar  aos 
colegas.

3º Momento: Utilização do Aplicativo Impress e do datashow

 Criar uma  apresentação  com  o  aplicativo  Impress, utilizando  os  pontos 
principais retirados do texto “Recursos Audiovisuais em sala de aula” (tarefa dos 
cursistas).

 Montar em equipe o datashow, ressaltando os pontos para conexão.

 Apresentar alguns dos trabalhos utilizando o datashow. 

TAREFA PARA OS CURSISTAS:  Leitura  (em casa)  do  texto  “Jornal  na  escola: 
estratégias de uso para construção da cidadania”. Trazer uma mídia impressa para a 
próxima aula.
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3ª aula: Trabalhando com as Mídias

Tempo previsto da aula: 03 horas.

1˚ momento – Utilização do aplicativo Calc e mídias impressas.

 Criar uma planilha –simples- no aplicativo Calc e construir um gráfico com os 
dados apresentados. Exemplo:

 Salvar a planilha no diretório do professor.

 Ressaltar a importância na construção e leitura de situações problema junto aos 
nossos alunos.

2º Momento: Trabalho com mídia impressa.

 Solicitar que observem a mídia impressa que trouxeram: as diversas tipologias 
textuais existentes neste recurso.

 Escolher um tipo de texto: imagens, gráficos, desenhos, receitas, notícias (com 
ou sem fotos) e construir um texto similar em um dos aplicativos.

 Ressaltar a necessidade de se desenvolver o jornal, revista da escola, da sala ou 
do turno.
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3° Momento: Trabalho com o vídeo da TV Escola.

 Escolher um vídeo da TV Escola do computador e produzir um documento com 
objetivo, metodologia e avaliação para o uso do recurso.

 Salvar o documento no diretório do professor.

 Observação:

o Se possível, trazer um filme da TV Escola e montar o DVD, conectando-
o à TV.

TAREFA PARA OS CURSISTAS:  Leitura  (em casa)  do texto “Jogos eletrônicos: 
contexto  cultural,  curricular  juvenil  de  ‘saber  de  experiência  feito’”  e  “Internet  em 
Educação”.
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4ª Aula: Trabalho com a câmera fotográfica digital e o celular.

Tempo previsto da aula: 03 horas.

1˚ momento – Utilização da câmera fotográfica digital.

 Explorar os recursos da câmera fotográfica digital, observando cada detalhe de 
manuseio da mesma.

 Tirar fotos da equipe, da escola, da comunidade, visando o aprendizado do foco, 
da iluminação, entre outros.

 Produzir um pequeno vídeo de entrevista entre os cursistas.

 Descarregar as fotos no computador, bem como criar pasta e utilizar o software 
específico do Linux Educacional.

 Descarregar no computador o vídeo gravado.

 Criar um ensaio fotográfico da escola, ressaltando a percepção dos espaços para 
os alunos e professores, no sentido de qual o olhar subjetivo do laboratório, da 
sala de aula, da secretaria;  O que ele entende da escola como um espaço de 
aprendizagem? Construindo a noção de como trabalhar este conteúdo com seus 
alunos.

2º momento – Utilização do celular.

 Faz-se importante ressaltar que o celular pode ser utilizado na escola apenas no 
ambiente de multimeios.

Se o celular a cada “TIM” deseja um “OI” o que é “CLARO” exige de seu 
usuário uma resposta de que está “VIVO”, não podemos deixar de entender 
que  ele  pode  ser  um  bom  instrumento  de/para  a  discussão  dos  usos  e  
fabricações éticas no/do cotidiano das escolas. (MONTEIRO, 2007). 

 Discutir  as  diversas  possibilidades  para  o  uso  do  celular  no  cotidiano  do 
ambiente multimeio.

o Dinâmica:

 Trocar torpedos entre os cursistas, discutindo a particularidade da 
linguagem utilizada  neste  meio  (não  desconsiderando  sua  real 
importância) e o sentido das mensagens recebidas.

 Ressaltar  a  questão  da  ética  nos  torpedos  de  celulares  e  no  próprio  uso 
convencional de fazer e receber ligações.
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5ª Aula: Trabalho com softwares pedagógicos e jogos eletrônicos.

Tempo previsto da aula: 03 horas.

1˚  momento  –  Utilização  de  softwares  pedagógicos  no  processo  de  ensino-
aprendizagem.

 Explorar  todos os softwares pedagógicos do Linux Educacional, observando 
sua utilização para as disciplinas e séries adequadas. De preferência, solicitar 
que as cursistas anotem o tutorial e as especificações de cada um.

2º  momento  –  Utilização  dos  jogos  eletrônicos  no  processo  de  ensino-
aprendizagem.

 Explorar os jogos eletrônicos do Linux Educacional, destacando a importância 
para  o  desenvolvimento  lógico  do  educando e  não  utilizá-lo  como 
compensação de atividades.

3º momento – Utilização da internet no processo ensino e aprendizagem.

 Entrar na internet explorando pesquisa no Google, em sites e blogs educacionais 
que contemplem plataforma de jogos educativos.

DICAS DE SITES

http://www.radio.usp.br/

Atividades curriculares:

http://www.somatematica.com.br/

http://www.soportugues.com.br/

http://www.sogeografia.com.br/

http://www.atividadeseducativas.com.br

Para jovens:

http://cienciahoje.uol.com.br/

Ciências Hoje das Crianças

http://cienciahoje.uol.com.br/materia/view/418

Conheça o ambiente virtual de EaD do eproinfo.
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http://www.eproinfo.mec.gov.br/help/index.htm

http://www.eproinfo.mec.gov.br/

Curso Mídias na Educação – dêem uma olhada em como realizar pesquisa!!!

http://www.webeduc.mec.gov.br/midiaseducacao/modulo1/index.php

Encontrem nesta página alguns projetos para enriquecer suas aulas:

http://wwwusers.rdc.puc-rio.br/kids/kidlink/

WebEduc - Conteúdos Educacionais do MEC:
http://www.webeduc.mec.gov.br

HTTP://rived.mec.gov.br

Site de pesquisa Web/MP3/Áudio/Vídeos

http://br.altavista.com/

http://eduquenet.net/jogospedagogicos.htm

ebooks para download

http://eduquenet.net/ebooks.htm

http://www.discoverykidsbrasil.com/_home/

http://bebele.com.br

http://livroclip.com.br

http://sitededicas.uol.com.br/

http://www.atividadeseducativas.com.br

http://criancas.uol.br/

http://www2.uol.com.br/ecokids/

http://webeduc.mec.gov.br

http://www.rived.mec.gov.br

http://portal.mec.gov.br

http://portaldoprofessor.mec.gov.br

http://programaescoladigital.org.br
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BLOGS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Conheçam os blogs já criados:

• SEMECT: 

• www.semect.wordpress.com  

• EJA:

• www.cursoejaanapolis.wordpress.com  

• Educação Ambiental:

• www.semectambiental.blogspot.com  

•

• Escola Municipal Lions Anhanguera: 

• www.emlionsanhanguera.blogspot.com  

• Escola Municipal Deputado José de Assis: 
www.emdeputadojosedeassis.blogspot.com

• Escola Municipal Realino de Oliveira: 

• www.escolarealino.wordpress.com  

• Escola Municipal Manoel Gonçalves da Cruz: 
www.emmanuelgdacruz.blogspot.com

• Escola Municipal Inácio Sardinha de Lisboa

www.eminaciosardinhadelisboa.blogspot.com

• Escola Municipal Maria Aparecida Gebrim:

•  www.emgebrim.blogspot.com

• Escola Municipal Clovis Guerra: 

• www.emclovisguerra.blogspot.com  

• Escola Municipal Prof. Esther de Campos Amaral:

www.emesthercamposamaral.blogspot.com

• Escola Municipal Moacyr Romeu Costa:

www.emoacyrromeu.blogspot.com

• Biblioteca Municipal Zeca Batista:
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•  www.zecabatista.blogspot.com

• Coordenação DCT:

www.coordenacaodct@blogspot.com
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