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Resumo 

 

Com base nos dados pesquisados no projeto Formação Desenvolvimento Profissional 

de Condições de Trabalho do Professor de Educação Municipal percebe-se que a tecnologia 

está sendo utilizada de maneira eficaz em algumas escolas estudadas, mas já em outras há 

certa desorganização em relação ao uso dos computadores, os professores e gestores não estão 

aptos a lidar com esses materiais e isso dificulta sua aplicação na educação. 

 Para verificar como está à relação entre os alunos e os novos métodos de ensino, fez-

se uma análise em cinco escolas dos municípios do Rio Grande do Sul, cinco de Santa 

Catarina e três do Paraná. Os Secretários Municipais de Educação foram entrevistados e 

relataram de que forma os educadores estão lidando com os recursos tecnológicos nas salas de 

aula. 

Pode-se dizer que na maioria dos municípios gaúchos onde a pesquisa foi realizada, 

não houve um crescimento significativo na área da informática. Em Capivari do Sul, uma das 

escolas recebeu dezoito computadores do programa ProInfo, mas os estudantes estão 

aguardando  há um ano a visita do Ministério da Educação para instalar os equipamentos. Já 

em Westfália, apenas uma das escolas possui acesso a internet e no município de Piratini, 

existe um projeto chamado Cidade Digital, que visa aumentar a autonomia da cidade em 

relação ao acesso a redes digitais. 

No estado de Santa Catarina, percebe-se que os municípios de São José do Cedro e Dr. 

Pedrinho foram os que mais se destacaram em relação ao desenvolvimento tecnológico. No 

município de Vargem, foi criado o projeto Contar, a ideia do projeto é desenvolver um curso 

de informática para ensinar aos alunos como funciona o mundo digital. As crianças usam os 

computadores da sala de informática para jogar e fazer pesquisas.  
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 Em São José do Cedro, a escola municipal possui um laboratório de informática que 

serve para os estudantes fazerem pesquisas e para facilitar o acesso ao portal do professor. 

Nessa escola há duas lousas digitais, todos os educadores foram treinados para usar este 

equipamento.  

O município de Rio do Sul possui lousas digitais e assim como Piratini, também faz 

parte do projeto Cidade Digital. Em Dr. Pedrinho, os estudantes utilizam notebooks para 

fazerem exercícios. 

No estado do Paraná, foram encontrados nas escolas alguns casos importantes na área 

da tecnologia digital. No município de Castro, uma escola criou um blog chamado Educação 

Infantil cujo objetivo é divulgar os seminários, as bebetecas, as apresentações das crianças, 

etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


