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TÓPICOS DE INTERESSE RELACIONADOS 

 

Esta oficina tem como base as seguintes áreas: “experiências inovadoras NTE’s e 

NTM’s” e “experiências no âmbito do projeto Um Computador por Aluno”. 

 

DESCRIÇÃO 

 

Alguns municípios vêm aderindo ao programa Um Computador por Aluno 

(PROUCA), adquirindo netbooks para uso nas instituições de ensino. Para realizar este 

vínculo entre PROUCA e escolas, vê-se necessária a criação de um núcleo tecnológico 

municipal (NTM). O software livre instalado nas máquinas Mobo S7, da empresa Positivo é o 

mandriva mini. 

Hoje, o mercado de trabalho não sobrevive mais sem esta ferramenta, o computador. 

Todos os profissionais utilizam-no como suporte para realizar seus trabalhos, pedreiros, 

arquitetos, fisioterapeutas, psicólogos. Sem mais, as escolas precisam acompanhar esta 

realidade, por isso a tentativa de inserção deste projeto no ensino em sala de aula. Diante 

deste cenário, é pertinente discutir sobre a capacitação do corpo docente, o uso desta 

ferramenta em aula e se esta novidade é válida para o processo de aprendizagem dos alunos.  

Penso que o desenvolvimento deste programa não pode se resumir ao fato de que os 

professores terão o computador como mais uma ferramenta de trabalho e que estarão em 
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continuo processo de capacitação, mas que haja a firme convicção de aprender a aprender usar 

esta tecnologia criticamente em suas aulas. 

A partir desta realidade, propõe-se a criação desta oficina voltada a todas as pessoas 

que, de alguma forma, têm interesse em conhecer e manusear a máquina Mobo S7, utilizando 

o software livre mandriva mini e participar de uma discussão pertinente a respeito deste 

projeto nas escolas.  

Baseando-se numa breve explicação sobre o projeto PROUCA, será apresentada aos 

participantes uma parte mais teórica, mostrando, com o auxílio do datashow as partes básicas 

do hardware e do software da máquina. Todos os participantes poderão acompanhar a 

apresentação manuseando e testando o netbook. 

Será destacada a ferramenta câmera, mostrando, passo a passo, seu uso. Após esta 

explicação, possibilitar um tempo para que todos possam realizar a captura de uma imagem e 

uma filmagem individual.  

Num segundo momento, será realizada uma dinâmica em grupo. Far-se-ão grupos 

pequenos. Estas criarão uma atividade pedagógica usando qualquer ferramenta do netbook e 

filmagem, salvando-a num dispositivo móvel (pen drive). Após, será apresentada ao grande 

grupo, utilizando o datashow.  

Para finalizar, será aberto momento para discussão sobre o projeto PROUCA, 

experiências sobre o uso dos netbooks no cotidiano escolar e formação de professores em 

práticas de NTMs e NTEs, neste processo que é ainda novidade para alguns municípios. 

 

OBJETIVOS 

 

Esta oficina tem por objetivo apresentar a máquina positivo mobo s7, o software 

mandriva mini, dinâmicas interdisciplinares e uma discussão crítica sobre o referido projeto. 

 

INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA DE SOFTWARE E HARDWARE PA RA 

REALIZAÇÃO DA OFICINA 

 

Datashow e máquinas positivo mobo s7 com instalação do software mandriva mini, 

acompanhadas do seu carregador. Será necessário adquirir máquinas para casos de troca. 
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