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interatividade. Estudantes de escolas municipais  vivem conectados no mundo virtual

on-line.

Escola na rede
Luís Gustavo Pereira tem ape-

nas 9 anos, mas já entende 
tudo de informática. O meni-

no usa o computador desde os 6 anos. 
Aluno da terceira série do Caic Profes-
sor Mariano Costa, no bairro Adhemar 
Garcia, Luís Gustavo é um dos cente-
nas de estudantes da unidade que uti-
lizam a sala informatizada. O espaço, 
existente nas escolas municipais de 
Joinville, é usado como recurso peda-
gógico para trabalhar assuntos de to-
das as disciplinas.

Até mesmo quem não sabe ler e 
escrever utiliza o espaço. Os alunos da 
classe de 6 anos (antigo pré-escolar) do 
Caic aguardam ansiosos o dia de usar a 
sala informatizada – a maioria não tem 
computador em casa. Os pequenos es-
tudantes participam bem atentos das 
aulas no laboratório. Primeiramente é 
trabalhada a coordenação 
motora das crianças. Elas 
aprendem a usar o mouse 
e o teclado, mesmo sem sa-
ber ler o que está na tela.   

“A informática é conse-
qüência, não a causa”, ob-
serva a professora Gládis 

Leal dos Santos, que cuida da sala in-
formatizada do Caic Mariano Costa, em 
parceria com a professora Maria Cristi-
na de Oliveira. Segundo Gládis, o proje-
to torna as aulas mais dinâmicas. 

“Dá para aprender melhor”, garan-
te Dayane Bitencourt, 9 anos, aluna da 
terceira série. Como não tem compu-
tador em casa, ela procura usar o tem-
po que tem na sala informatizada para 
fazer pesquisas que complementem o 
que aprende nas aulas. “O computador 
não substitui o livro e o caderno, apenas 
agrega”, destaca Gládis.

Formada em letras, a professora 
afirma que a internet ajuda a desenvol-
ver a concentração, a leitura e a escrita 
dos estudantes. Prova disso são blogs 
desenvolvidos na escola, onde são pos-
tados textos dos alunos. 

O blog da terceira série da profes-
sora Mari Cipriano (mari-
profa.blogspot.com) enfoca 
o meio ambiente. Por meio 
dele, o projeto “Terreno bem 
cuidado, futuro preservado”, 
desenvolvido pela turma 
desde o ano passado, está 
ganhando força. 
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Plugados na era Digital

“O computador 
não substitui o 

livro e o caderno, 
apenas agrega”

 Gládis leal 
dos santos

O Caic tem um blog institucional (caicmariano.
blogspot.com). Além de divulgar todos os projetos 
da escola e as principais notícias, o blog também 
oferece exercícios on-line para os alunos. 

A sala informatizada do Caic tem 21 computa-
dores. São geralmente dois estudantes por máquina. 

“Eles aprendem a dividir e um ajuda o outro”, conta 
Gládis Leal. A aluna Gabriela Alayo Hidalgo Schulz, 
8 anos, que tem computador em casa, adora ajudar 
os colegas que têm menos intimidade com a infor-
mática. “Tudo acontece de forma muito pedagógica”, 
frisa Gládis, que dá dicas para alunos e profes-

sores em seu blog 
(professoragladis.
blog.br).

estudantes. 
Dayane, Gabriela, 
Luis e Geovana

aprendizado. 
A estudante 
Dayane 
Bitencourt, 
aluna da 
terceira série, 
aproveita 
as aulas de 
informática 
para aprender 
mais sobre tudo 
que é ensinado 
na sala de aula.
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http://blog.ecoinformacao.com

http://rastrodecarbono.blogspot.com
http://www.biologo.com.br

http://wordpress.com/tag/placenta
http://bioterra.blogspot.com


