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PROGRAMA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 
1 - Informática, Educação e Sociedade. Implicações econômicas, políticas e culturais das tecnologias 

digitais. Influência do uso de novas tecnologias sobre a família, educação, trabalho e cidadania. As funções 

da escola perante a sociedade tecnológica do século XXI. A tecnologia e o mercado de trabalho. A 

tecnologia e seus impactos na educação. Cibercultura: as ecologias cognitivas. Conhecimento em rede. 

Comunidades virtuais. 

2 – Políticas Públicas e Educação no Brasil. 
• Histórico das políticas de Informática Educativa. Projeto EDUCOM, Projeto FORMAR, PRONINFE, 

PROINFO. 

• As abordagens na formação de professores. NIED-UNICAMP, LEC-UFRGS, CIES/EDUCOM-UFRJ, 

Escola do Futuro – USP. 

• Legislação educacional brasileira. O enfoque do uso das tecnologias de informação e comunicação nos 

currículos dos ensinos fundamental e médio presentes na legislação educacional brasileira: Lei nº 

9394/96,  Parâmetros Curriculares Nacionais, Diretrizes Curriculares, Decreto nº 5622/05.  

• Programas e projetos de incorporação das TICs à Educação. Definição, objetivos, estrutura e formas de 

atuação dos programas e projetos. Programa Sociedade da Informação no Brasil – SocInfo. Fundo de 

Universalização dos Serviços de Telecomunicações – FUST. Programa Nacional de Informática na 

Educação – PROINFO. e-Proinfo. Rede Internacional Virtual de Educação – RIVED. Mídia Escola. Mídias 

na Educação.  

3 – Informática, Aprendizagem e Avaliação Escolar.  
• As teorias de aprendizagem e modelos pedagógicos envolvendo o uso das tecnologias da informação e 

comunicação. Aprendizagem cooperativa e informática. Projetos de trabalho e interdisciplinaridade. 

Processos cognitivos sócio-interacionista e ambientes de aprendizagem informatizados. O construcionismo.  

• Instrumentos e processos de avaliação da aprendizagem baseados em TIC. Construção de testes e 

provas. Análise dos resultados de uma prova usando planilhas eletrônicas. Avaliação da 

participação dos alunos em ambientes síncronos e assíncronos. 

• Internet e Educação. Utilização pedagógica. Projetos educativos na Internet. Educação a distância 

utilizando a Internet . Ambientes virtuais de aprendizagem. Conceito de e-learning. 

• Informática e Educação Inclusiva. Contribuições da Informática Educativa no processo de ensino-

aprendizagem do aluno com necessidades educativas especiais.  Condições de acessibilidade W3C. 

4. Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 
• Software. Sistemas operacionais (Windows e GNU-LINUX) e aplicativos (editores de texto, 

planilhas eletrônicas, banco de dados, geradores de apresentação, geradores de páginas internet). 

Ferramentas e serviços de Internet (correio eletrônico, navegadores, bate-papo, fóruns, ferramentas 
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de busca). Software educativo: finalidade e taxonomia de software educacional; crítica e avaliação de 

softwares utilizados no contexto educacional; critérios de avaliação de software educativo; e uso de 

software educativo em sala de aula. Ambientes exploratórios de  ensino (linguagem  LOGO, ambientes de 

modelagem e simulação,  robótica educacional). 

• Hardware. Identificação e função dos componentes de um computador. Dispositivos de entrada. 

Dispositivos de saída. Dispositivos de entrada e saída. Unidade central de processamento. Dispositivos de 

armazenamento.  

• Gestão do laboratório de Informática. Planejamento envolvendo hardware, software, espaço físico e 

infra-estrutura. Redes de comunicação. Aspectos de segurança. 
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PROGRAMA – PROVA INSTRUMENTAL 
(para as áreas de Educação Musical, Espanhol, Informática Educativa, 

Química e Núcleo Comum do 1o Segmento do Ensino Fundamental) 
 
 
 
1 - Legislação brasileira 

a) Lei nº 9394/96 

b) Parâmetros Curriculares Nacionais 

c) Diretrizes Curriculares Nacionais 

d) Estatuto da Criança e do Adolescente.  

2 - Conhecimentos de Informática 
a) Sistemas operacionais (Windows e GNU-LINUX) 

b) Aplicativos: 

• editores de texto 

• planilhas eletrônicas 

• geradores de apresentação 

c) Ferramentas e serviços de Internet: 

• correio eletrônico 

• navegadores 

• bate-papo 

• fóruns 

• ferramentas de busca. 

 

 
 


