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LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EDUCATIVA – LIE 

 

Em março de 2013, a Secretaria Municipal de Educação, em seu novo 

organograma, criou o setor de tecnologia educacional, denominado Gerência 

de Tecnologias Educacionais (GTE), tendo como foco fomentar as ações de 

tecnologia nas escolas da rede municipal de ensino da Serra/ES, tanto em 

caráter pedagógico, quanto técnico.   

Dentre as diversas ações do setor, uma das mais importantes é a 

coordenação dos 47 (quarenta e sete) Laboratórios de Informática Educativa 

(LIEs), situados em escolas de ensino fundamental, atendendo um total de 

32.745 alunos no ano de 20171 e no ano de 20132 atendeu 32.714 alunos. 

Os LIEs das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) tem 

como objetivo possibilitar a utilização do computador enquanto ferramenta 

pedagógica, bem como outros recursos tecnológicos e softwares educativos 

disponíveis nos LIEs, integrando-os nas atividades pedagógicas e 

ressignificando o processo de ensino e aprendizagem, além de promover a 

integração da prática pedagógica do professor de Informática Educativa, 

professores regentes e pedagogos. 

Estes laboratórios são equipados com computadores recebidos do 

Ministério da Educação e Cultura através do Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional/PROINFO e, em alguns casos, com recursos da Prefeitura 

Municipal da Serra/ES. Eles estão organizados de forma diferenciada de 

acordo com o ano de montagem, ou seja, para cada laboratório, um número de 

pregão MEC/SEED FNDE (43/2005, 45/2007, 83/2008 e 71/2010) e para cada 

um, uma versão do sistema operacional instalado nas máquinas (Linux 

Educacional 3.0 ou Linux Educacional 4.0).  

                                                           
1
 Fonte: http://www.qedu.org.br/cidade/2724-serra/censo-

escolar?year=2013&localization=0&dependence=0&education_stage=0&item=matriculas 
2
Fonte: http://www.qedu.org.br/cidade/2724-serra/censo-

escolar?year=2017&dependence=0&localization= 

0&education_stage=0&item= 

http://www.qedu.org.br/cidade/2724-serra/censo-escolar?year=2017&dependence=0&localization
http://www.qedu.org.br/cidade/2724-serra/censo-escolar?year=2017&dependence=0&localization
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O PROINFO é um programa educacional que tem como objetivo 

promover o uso pedagógico da informática na rede pública de ensino 

fundamental e médio, para atuar tanto no segmento urbano quanto no 

segmento rural. O programa leva às escolas computadores, recursos digitais e 

conteúdos educacionais. 

Os equipamentos encaminhados pelo MEC existentes na maioria dos 

LIEs eram Multiterminais:  

“Multiterminal ou multiestação é um sistema que 
possibilita o acesso simultâneo de múltiplos usuários a um 
único computador, dividindo todos os recursos da 
máquina, de forma independente e simultânea. O que 
proporciona economia de custo, espaço e investimento 
em manutenção. Ao adicionar monitor, teclado, e mouse a 
cada estação, o usuário terá área de trabalho 
personalizada, senha de acesso própria e utilizará 
aplicações de forma autônoma.” 3 

 

Os multiterminais possuem uma única CPU que alimenta dois monitores, 

dois teclados e dois mouses independentes, em outros casos, uma CPU para 

três monitores, como é o caso do PROINFO Urbano e até para cinco monitores 

como é o caso do PROINFO Rural, estes, não atendia as atividades cotidianas 

do LIE pela qualidade do hardware: placa de vídeo fraca, processador lento, 

necessidade de configurações de rede constante, etc. 

O suporte técnico é feito pela equipe técnica da GTE, atualmente 

formada por três professores efetivos do ensino fundamental, que através do 

aprofundamento do conhecimento técnico e comprometimento com o processo 

pedagógico desenvolvido nos LIEs, realizam a manutenção dos computadores. 

No ano de 2014, existiam 45 LIEs em funcionamento, e os mesmos 

contavam com 518 kits de computadores. Com pequenas doações da Vale e 

outros (pessoa física) chegamos a 556 kits de computadores. Já em 2018, 

chegamos a um total de 47   (quarenta e sete)   LIEs nas Escolas do Ensino 

                                                           
3 http://www.thinnetworks.com.br/?page_id=399 
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Fundamental com 748 kits de computadores nos laboratórios, todos tendo 

manutenção e/ou substituição de equipamentos pela Equipe Técnica da GTE. 

Em 2016, os 47 (quarenta e sete) LIEs foram mantidos exclusivamente 

com equipamentos doados pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo Tribunal 

Regional do Trabalho da 17ª Região, recebidos em 2015.  

Estas doações evitaram o fechamento de 17 (dezessete) LIEs, previstos 

para não funcionarem em 2016, devido à precariedade dos equipamentos, 

tempo de uso e dificuldade na reposição de peças.  

Os LIEs são de natureza pedagógica, destinando-se, prioritariamente, 

ao desenvolvimento de atividades escolares a toda comunidade escolar, como 

forma de democratizar e universalizar o acesso às tecnologias de informação e 

comunicação. 

O gerenciamento do uso do laboratório está a cargo da Direção e equipe 

pedagógica da Unidade de Ensino. 

 

DO ATENDIMENTO TÉCNICO AO LIE  

O atendimento técnico pela GTE à Unidade de Ensino, deverá ser 

precedido da abertura de chamado através do correio eletrônico ou número 

telefônico disponibilizado pela referida Gerência para tal função. 

É de inteira responsabilidade do usuário, realizar o backup dos seus 

arquivos em pasta pessoal, ficando o técnico de suporte da GTE isento de 

qualquer responsabilidade, na hipótese de arquivos perdidos ou danificados 

quando da necessidade de formatação de equipamento. 

Cabe à direção da Unidade de Ensino definir as normas de impressão 

de material de uso pedagógico pelos professores, equipe pedagógica, 

administrativa e alunos no LIE, sendo proibida a gravação e a impressão de 

materiais que não sejam relacionados aos processos administrativos e 

pedagógicos da escola. 
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DA MANUTENÇÃO E DA CONSERVAÇÃO 

A conservação de uso e atendimento dos LIE estão sob a 

responsabilidade da Direção da Unidade de Ensino que deverá indicar um 

profissional para a limpeza do espaço (piso, mesas, cadeiras, ventiladores e ar 

condicionado) e pelo Professor de Informática Educativa no que se refere à 

limpeza dos equipamentos, organização de armários e estantes e/ou 

prateleiras. 

A manutenção, instalação de equipamentos, troca de dispositivos e 

softwares somente poderão ser realizadas pelo técnico de suporte da GTE ou 

outro profissional indicado pela gerência para este fim. 

Quaisquer problemas encontrados nos equipamentos utilizados pelos 

usuários deverão ser comunicados pessoalmente ao responsável pelo LIE para 

que sejam tomadas as devidas providências. 

 

DAS REGRAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO LIE 

 Nos LIEs que comportem o atendimento das turmas com seu 

número completo de alunos, as atividades deverão ser desenvolvidas pelo 

professor regente, em parceria com o Professor de Informática Educativa, de 

acordo com o planejamento elaborado;  

 Nos LIEs que não comportem o atendimento das turmas com seu 

número completo de alunos, devido ao seu espaço físico, as atividades 

deverão ser desenvolvidas com a turma dividida em seu número de 

componentes, pelo Professor de Informática Educativa e os demais alunos 

ficarão na sala de aula com o professor regente. 

 


