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 Laboratório de Informática Educativa

Os Laboratórios de Informática Educativa do município são equipados com os recursos do programa 

PROINFO do  Ministério  da  Educação  e  Cultura  e  em alguns  casos,  com recursos  da  Prefeitura 

Municipal da Serra.

O PROINFO é um programa educacional para 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.

Cabe à escola oportunizar acesso às múltiplas linguagens,  constituindo um lugar de ampliação e 

possibilidades de representar o mundo. Nesse sentido, o LIE representa uma oportunidade para que 

professores  e  alunos  entrem  em  contato  com  os  “aparatos  tecnológicos”  da  sociedade  digital  e 

possam desenvolver uma aprendizagem significativa e habilidades de uso dos equipamentos.

O(A) professor(a) que atua nesse espaço deve mediar esse processo para que a comunidade escolar 

possa  interagir  com  os  computadores  e  demais  equipamentos  integrando-os  às  suas  práticas 

pedagógicas e às disciplinas do currículo. A equipe gestora, por sua vez, deve zelar por este espaço 

e, em parceria com as(os) professoras(es), promover seu uso pedagógico eficiente.

Visando manter os laboratórios em bom funcionamento, a GTE/SEDU, encaminhamos as seguintes 

orientações:

 Funções do Professor  de Informática Educativa

1.  Contribuir  para  um  ambiente  de  aprendizagem mútua a  partir  das  relações  de  parceria  e  de 

cooperação com os alunos e entre alunos, professores e demais profissionais da escola.

2. Propor atividades e projetos junto aos profissionais da educação, procurando romper as barreiras, 

dificuldades e resistências em relação ao uso das novas tecnologias educacionais.

3. Participar de reuniões de planejamentos com os(as) pedagogos(as) e/ou professores, propondo a 

inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no processo ensino-aprendizagem 

para o desenvolvimento de atividades, pesquisas, elaboração de projetos, formação e atividades afins.

 ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS



4.  Fornecer informações sobre o uso dos softwares/aplicativos instalados ou conceitos requeridos 

pelos professores, para o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas.

5. Propor o cronograma de planejamento e agendamento das aulas no LIE, em colaboração com o(a) 

pedagogo(a), nos horários das disciplinas e/ou séries/anos.

6. Colaborar, em parceria com os demais profissionais, com o uso das TICs nos diferentes espaços 

pedagógicos, incentivando a autonomia de todos.

7. Criar um ambiente motivacional de alfabetização, socialização, comunicação e inclusão, colocando 

cartazes, reportagens e outros recursos que facilitem a troca de conhecimento e informação.

8. Orientar o uso crítico e responsável da internet.

9. Incentivar a formação continuada individual e coletiva dos profissionais da escola, no uso das novas 

tecnologias na educação.

Funcionamento  do Laboratório de  Informática Educativa

1. As(Os) professoras(es) devem  agendar antecipadamente as aulas, atividades ou projetos, 

juntamente com o(a) professor(a) de Informática Educativa.

2. As(Os) professoras(es) devem realizar as aulas planejadas para o LIE, junto com o professor 

de Informática Educativa.

3. O uso da internet deve ser orientado pelo responsável presente durante a utilização do LIE.

4. Elaborar, junto com  os alunos, os “combinados” de uso do LIE.


