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Secretaria Municipal de Educação  
Divisão de Formação Continuada 

 

PROJETO “USANDO A LOUSA DIGITAL” 

Realização: CEFORM – Secretaria de Educação de Paulínia  
Formadores: Judivan Almeida e profª Isabel 
Coordenação: Alessandra Collaço 
 

JUSTIFICATIVA 

As crianças e adolescentes estão em constante contato com computadores, tablets e celulares 

e se a escola não acompanha essa tecnologia, as aulas tornam-se desinteressantes para essa 

nova geração. 

É cada vez mais frequente o uso da lousa digital em sala de aula, mas muitos professores ainda 

permanecem distante dessa tecnologia, não querendo abandonar o quadro e o giz, além 

daqueles que não têm familiaridade com as novas tecnologias, usando a lousa digital como um 

mero projetor. 

Pensando nisso e no intuito de deixar as aulas mais dinâmicas, o CEFORM, oferecerá o curso 

“Usando a lousa digital”, a fim de desmistificar a complexidade do uso da lousa digital em sala 

de aula. 

OBJETIVOS: 

 Despertar o interesse dos professores da rede para utilização correta e completa da 

lousa digital, desde o ligar/desligar até a utilização de todos os seus recursos; 

 Possibilitar ao professor interessado, o uso da Lousa Digital nas aulas das diferentes 

áreas do conhecimento, de forma dinâmica e funcional, despertando o interesse dos 

educandos; 

 Compartilhar informações entre os pares sobre a utilização de recursos 

audiovisuais/tecnológicos, a fim de proporcionar momentos significativos em sala de 

aula. 

ATENÇÃO: 

Público Alvo do primeiro grupo em maio e junho: Professores das seguintes U.Es.: 

 EM “Nelson Aranha” 

 EMEF “Yolanda Tiziani” 

 EMEFM “Ângelo Corassa” 

 EMEF “Flora Ap. Toledo Lima” 
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VAGAS: No máximo 21 professores.  

Local: EM “Nelson Alves Aranha Neto” 

Datas dos encontros: 28/05; 18/06 e 25/06 

Horário: Das 19:00 as 20:40h, (2h/a) cada encontro. 

INSCRIÇÃO: 

 O professor interessado preenche formulário em anexo; 

 A escola envia para o e-mail: ceformpaulinia@gmail.com; 

 Enviar formulário de inscrição até o dia 15 de maio. 

OBSERVAÇÕES:  

1. Caso o número de interessados ultrapasse o número de vagas, o CEFORM entrará em 

contato com as escolas para limitar o número de inscritos por U.E. 

2. No 2º semestre, a proposta abrangerá escolas de outras regiões. 

CERTIFICAÇÃO: 10 horas (com presença nos três encontros e realização comprovada das 

atividades propostas) 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

O projeto será desenvolvido em uma sala de aula com lousa digital e notebook, em datas 

específicas, como horário de HTPC, a fim de proporcionar informações, uso do notebook e lousa 

digital, de forma monitorada. 

Cada professor, estando com o notebook (da escola sede), fará as etapas sugeridas, tendo um 

tempo para praticar na lousa digital. 

Cada etapa deve ser vivenciada na prática e, portanto, todo professor precisa estar em contato 

direto com o notebook e com a lousa digital. Os erros, esquecimentos e dificuldades aprecem 

quando estamos usando, e acontece com todos. A prática do que foi observado e vivenciado na 

formação deve ser exercitado também em “casa”, pois o treino das tecnologias é importante, 

bem como buscar conhecer as mudanças que acontecem frequentemente nas tecnologias, é 

aprendizado constante.  

As aulas serão curtas, com duração máxima de 2h/a. Como tarefa “para casa”, os professores 

participantes terão atividades a serem planejadas e, comprovadamente, aplicadas. Assim, 

mailto:ceformpaulinia@gmail.com
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conseguiremos saber, realmente, se o projeto cumpriu a sua finalidade e se há itens que 

precisam ser aperfeiçoados. 

ETAPAS SUGERIDAS 

1 – Ligar/desligar notebook; 

2 – Abrir/fechar programas do Microsoft Office (Word, Power Point, Adobe Acrobat/PDF, Excel, 

imagens, JPEG, Camscanner); 

3 – Abrir/Fechar Starboard Software, salvar os documentos trabalhados e aulas dadas. 

4 – Ligar/desligar a lousa digital; 

5 – Usar recursos oferecidos pelo Starboard; 

6 – Discutir sobre o que pode ser feito atualmente com os recursos oferecidos por esses 

aparelhos, bem como apresentar a tarefa “para casa”. Apresentação das aulas realizadas pelos 

professores. 

 

 

CEFORM 

30/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 

Secretaria Municipal de Educação  
Divisão de Formação Continuada 

 

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (1 POR PESSOA) 

PROJETO: USANDO A LOUSA DIGITAL (28/05; 18/06 e 25/06 – 19 as 20:40h) 

UNIDADE ESCOLAR:  

NOME COMPLETO DO PROF.:  

MATRÍCULA:  

TURMA/DISCIPLINA QUE LECIONA:  

EMAIL:  
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