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1 - Tópico de Interesse

Formação de professores para era digital

2 - Descrição

Este  é  o  relato  de  uma  experiência  de  formação,  onde  encontrei  desafios  e
possibilidades. Chegando na 19a CRE encontrei uma realidade muito diferente do que
até  então  vivenciava:  professores  na  grande  maioria  desencorajados  e  receosos  em
utilizar os equipamentos existentes na escola, máquinas e netbooks sem uso, obsoletos;
lousas sem instalação; escolas com o armário móvel ainda por instalar, com notebooks
há mais de dois anos ainda sem uso, aguardando uma formação. A cidade de Sant’Ana
do Livramento  foi  contemplada,  por  ser  região  de  fronteira  com o Uruguai,  com o
Projeto Palomas, vinculado ao Projeto Província de São Pedro. Cada um dos alunos das
escolas estaduais de ensino fundamental  recebeu um computador,  que acabou sendo
levado para casa, para ser utilizado também junto à família, e praticamente não houve
retorno pedagógico. Dificuldades surgiram. Máquinas não funcionavam e alunos sem
interesse em seu uso,  professores temerosos,  internet  muito lenta,  sem condições de
navegação. O que fazer? O que seria possível realizar diante de tantos obstáculos?
Em reunião com os diretores foi feito uma motivação e também a oferta das oficinas e
dos cursos, os quais eu iniciei a trabalhar. Entre as formações realizadas junto às escolas
uma experiência marcante foi no município de Rosário do Sul. Ao chegar para uma
formação pude constatar que havia mais pessoas do que o esperado. Iniciei a formação
falando  sobre  a  importância  de  usar  as  TDICs,  mostrei  vídeos  motivacionais,  dei
exemplos de trabalhos que poderiam realizar com seus alunos, conversamos, mostrei
exemplos práticos. Escolas próximas emprestaram notebooks para atender a todos. A
vontade em aprender que percebi  nos professores e  gestores era tão grande que me
empenhei  ao  máximo para  organizar  e  melhorar  as  condições  dos  equipamentos  de
muitas das escolas da CRE. Os professores, vendo minha presença no NTE, como uma
referência,  me procuram para aprender  a usar  os recursos que possuem nas escolas.
Enfim,  continuo  me  desafiando  diariamente,  encontrando  máquinas  travadas,
desatualizadas, equipamentos precisando de reparos e assistência, mas acreditando que
enquanto houver  sonhos estaremos juntos superando os obstáculos  e  provocando no
aluno a vontade de aprender.

3 – Objetivo

Possibilitar e estimular o uso das tecnologias digitais existentes nas escolas pertencentes 
a 19ª CRE.
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