
 

 
 
 

           

BEM-VINDO AO NOSSO CURSO 
 
 

 

“Ninguém sabe tu-

do. De um lado, 

sempre se pode 

ensinar algo a al-

guém e, de outro, 

as tecnologias nos 

trazem a oportuni-

dade de poder 

aprender com ou-

tros, próximos ou 

distantes de nós.” 
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  

SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO 

3ª UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO  

COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO 

 NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL- LAURENTINO FERREIRA 

 

 

Realização: 
 

3ª Unidade Regional de Educação 
Núcleo de Tecnologia Educacional de Abaetetuba 

 
Abaetetuba - Pará 

 



  
 
 
APRESENTAÇÃO   

      
 

  O curso de Tecnologias na Educa-
ção: ensinando e aprendendo com as 
TIC, promovido pela Secretaria de 
Educação Básica – SEB/MEC, integra 
o Programa Nacional de Formação 
Continuada em Tecnologia Educacio-
nal – ProInfo Integrado, voltado à for-
mação de professores e gestores da 
educação básica de todo o país. É um 
curso que  dispõe de conteúdos e re-
cursos educacionais multimídia e digi-
tais, soluções e sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo MEC. As-
sim, o curso “Tecnologias na Educa-
ção: ensinando e aprendendo com as 
TIC”  visa a oferecer subsídios teórico
-metodológico-práticos para os profes-
sores e gestores escolares. 

 
 

Carga Horária: 60 horas  

32 horas presenciais; 

28 horas na plataforma E-proinfo  

 

 

. 

 

 

OBJETIVO  

  Promover a inserção de Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação (TIC) nas escolas públi-
cas brasileiras e, assim, a inclusão digital dos 
professores e gestores escolares das escolas de 
educação básica e comunidade escolar em geral 
para dinamizar e qualificar os processos de ensi-
no e de aprendizagem, com vistas à melhoria da 
qualidade da educação básica. 

 

 

. 

REQUISITOS  NECESSARIOS  
 
 
 
 Ser professor da rede pública de ensino; 

 Ter acesso a internet;  
 Ter    disponibilidade    para    acessar    os 

conteúdo on-line  

 

 

       CRONOGRAMA 

DIA: 25/01/2016—Aula Inaugural 

Plataforma E-Proinfo e Sipi 

 Tecnologias de informação e comunicação 
na educação 

 
DIA 17/02/2016—  Internet, hipertexto, hipermídia. 
 
DIA 16/03/2016-   
     Atividades com o uso do hipertexto 
     Elaboração de aulas com hipertexto 
     Elaboração de slides com hipertexto  
 
DIA: 30/03/2016—Currículo, projetos e Tecnologia  
 
DIA: 12/04/2016 — O projeto na escola 
 O Projeto e as integrações 
 O Projeto e a interdisciplinaridade 
  Projeto e Currículo 
 
DIA: 27/04/2016-   Socialização dos projetos cons-
truídos com a experimentação da Pedagogia de 

Projetos . 
 
DIA:09/05/2016 -- Conhecer objetos em multimídia. 
Repositórios educacionais de material multimídia. 
Navegar por vídeos e outras mídias 
 

DIA: 24/05/2016 -Planejamento da produção de um 
documento multimídia – relato do seu projeto peda-
gógico  

 
DIA 06/06/2016-Encerramento e  Certificação.  

 

 


