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Conheça mais sobre o Espaço Digital
Nossas escolas começaram o processo de informatização em 1998, com a instalação do
primeiro laboratório na Escola Municipal João Luiz de Oliveira. Em 2000 foi instalada na
Escola Municipal Profª Esther de Campos Amaral e em 2005, na E.M. Maria Elizabeth
Camelo Lisboa.
Até o final do ano de 2008 haviam 16 escolas municipais com laboratório.
Atualmente, com a visão de uma educação moderna e associada à tecnologia, o Município
de Anápolis possui 46 laboratórios instalados e mais 11 laboratórios que foram ampliados.
Desta forma, são aproximadamente 1258 computadores que compõem tanto o
laboratório quanto as salas de recursos multifuncionais (AEE), que visam atender a
Educação Inclusiva com tecnologias assistivas.
Pode-se dizer que temos hoje 62 escolas com laboratórios de informática e
apenas 02 escolas que ainda não foram contempladas. Um índice pequeno diante da
quantidade de escolas municipais da Rede Pública de Educação de Anápolis.
Esses laboratórios foram adquiridos a partir da adesão da Secretaria Municipal de Educação
ao Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo) do Ministério da Educação.
As novas tecnologias podem melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem
de nossos alunos com a utilização de um novo ambiente na escola, ou seja, dos
laboratórios de informática. Em Anápolis, chamamos esses laboratórios de “Espaços
Digitais”, pois possuem diversas mídias além do computador e da internet à disposição dos
alunos, professores, funcionários da escola e comunidade.
Com relação à formação de nossos professores e demais servidores para a utilização das
novas tecnologias, o Centro de Formação de Profissionais em Educação, Ciência e
Tecnologia (CEFOPE) da SEMED possibilita tanto cursos técnicos de utilização do
computador como cursos pedagógicos para o uso das mídias na educação.
A Coordenação de Educação e Tecnologia da SEMED, Profa. Mary Aurora da Costa Marcon
também realiza um trabalho coletivo nas unidades escolares capacitando os professores e
funcionários para a utilização dos laboratórios de informática e conhecendo o software livre
utilizado nos computadores que é o Linux Educacional.
A visão que temos hoje em nosso município é de uma educação voltada para o
desenvolvimento

científico

e

tecnológico.

Nesse

sentido,

educamos

para

o

desenvolvimento de uma cidadania global de nossos alunos, possibilitando a inclusão
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No public Twitter messages.
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digital de toda a escola e comunidade.
Fonte: Dados da Secretaria Municipal de Educação/outubro-2010
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