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RESUMO 

 

 

 

 

A utilização de ferramentas computacionais como suporte ao processo 

de ensino-aprendizagem tem motivado diversas investigações e 

projetos de pesquisa. A inserção da informática na Educação é 

também vista como um elemento contribuinte na construção de uma 

escola voltada para a realidade e na promoção da autonomia humana. 

Frente a este novo paradigma educacional as escolas devem propiciar 

ao aluno a eficiência na construção do conhecimento, convertendo a 

aula num espaço real de interação, de troca de resultados, adaptando 

os dados à realidade do educando. O computador deve ser inserido na 

sala de aula como ferramenta potencializadora desse desenvolvimento, 

uma vez que esta nova ferramenta educacional, trouxe uma nova 

forma de auxílio na aprendizagem das crianças. Desta forma 

ressaltamos a importância do uso de ferramentas educacionais no 

processo de ensino e aprendizagem, seja através de softwares 

educacionais específicos ou ainda através da criatividade dos 

professores em utilizar os recursos que acompanham os 

computadores. Com o objetivo de investigar o uso do laboratório de 

informática, por professores e alunos, foi realizado um levantamento 

dos softwares educacionais (proprietários e livres) existentes nas 

escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio do 

município de Itacoatiara, de maneira a realizar um estudo 

demonstrativo da aplicação desses recursos. Através de um 

questionário, aplicado aos responsáveis pela escola, observou-se que 

33% das escolas possuem laboratório, mas que nenhum professor 

utiliza ferramentas educacionais para auxiliar no processo ensino-

aprendizagem dos seus alunos. Além disso, foi detectado que a 

internet está disponível em 67% dos laboratórios, e que em três deles, 

a comunidade tem acesso aos computadores, em horários pré-

estabelecidos pela direção das escolas. De maneira a amenizar esta 

realidade foi disponibilizada uma relação contendo softwares e jogos 

educacionais, juntamente com uma avaliação dos mesmos no que diz 

respeito aos aspectos funcionais e curriculares, de forma a contribuir 

com a melhoria do ensino. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

 O mundo está passando por muitas mudanças, o que exige do homem uma reflexão 

sobre o seu modo de agir e pensar. A escola como instituição integradora do homem com o 

mundo passa também por esse momento de transição. Surge um novo paradigma educacional, 

o qual determina a escola como ambiente criado para a aprendizagem, rica em recursos, 

possibilitando ao aluno a construção do conhecimento a partir de uma individualização 

estilística de aprendizagem, tendo o professor como guia ou mediador, ao invés de 

transmissor do conhecimento ou “dono do saber”. 

 A Informática deve ser inserida na Educação como um elemento a mais a contribuir na 

construção de uma escola voltada para a realidade promovendo a autonomia humana. Diante 

da capacidade de atingir níveis cada vez mais altos de compreensão do mundo à nossa volta é 

que se persegue o conhecimento. Frente a este novo paradigma educacional é que as escolas 

devem propiciar ao aluno a eficiência na construção do conhecimento, convertendo a aula 

num espaço real de interação, de troca de resultados, adaptando os dados à realidade do 

educando. O computador deve ser inserido na sala de aula como ferramenta potencializadora 

desse desenvolvimento humano.  

 Segundo Moratori (2003) os computadores estão cada vez mais presentes na vida 

cotidiana da nossa sociedade. Sua presença cultural aumenta a cada dia e, com a chegada nas 

escolas, é necessário refletir sobre o que se espera desta tecnologia como recurso pedagógico 

para ser utilizado no processo de ensino-aprendizagem.   

 A introdução dos computadores nas escolas, como mais uma ferramenta educacional, 

trouxe uma nova forma de auxílio na aprendizagem das crianças. De acordo com Valente 

(1989), o uso do computador em ambientes de aprendizagem implica em entendê-lo como 

uma nova maneira de representar o conhecimento, provocando um redimensionamento dos 

conceitos já conhecidos e possibilitando a busca e compreensão de novas idéias e valores. 
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Justifica-se a introdução do computador na escola através do argumento de 

que este é um instrumento eficaz, pois possibilita o aumento da motivação 

dos alunos e cria atividades que constituem oportunidades especiais para 

aprender e resolver problemas.  (MORATORI, 2003). 

 

 Frente a este novo paradigma educacional as escolas devem propiciar ao aluno a 

eficiência na construção do conhecimento, convertendo a aula num espaço real de interação, 

de troca de resultados, adaptando os dados à realidade do educando. E o computador deve ser 

inserido na sala de aula como ferramenta potencializadora desse desenvolvimento. 

 Desta forma ressaltamos a importância do uso de ferramentas educacionais no 

processo de ensino e aprendizagem, seja através de softwares educacionais específicos ou 

ainda através da criatividade dos professores em utilizar os recursos que acompanham os 

computadores, os quais em sua grande maioria são softwares proprietário. 

Nesse contexto é que se situa o projeto aqui descrito, que tem como objetivos:                   

a) realizar um levantamento das ferramentas educacionais utilizadas nos laboratórios de 

informática das escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio do município de 

Itacoatiara;  b) levantar e investigar software proprietário (sem ônus) e livre, na Internet, cuja 

aplicação esteja voltada ao contexto educacional; c) Avaliar esses softwares, segundo o 

objetivo e as estratégias didáticas utilizadas; d) Elaborar um ambiente virtual educacional 

buscando integrar, divulgar e disponibilizar os softwares educacionais avaliados. 

Software Livre, ou Free Software, conforme a definição de software livre 

criada pela Free Software Foundation, é o software que pode ser usado, 

copiado, estudado, modificado e redistribuído sem restrição. A forma usual 

de um software ser distribuído livremente é sendo acompanhado por uma 

licença de software livre (como a GPL ou a BSD), e com a disponibilização 

do seu código-fonte. (CAMPOS, 2006). 

 

 Nos primeiros seis meses do projeto foram alcançados os dois primeiros objetivos 

propostos, segundo o cronograma de atividades. Nos meses subseqüentes, foi realizada a 

avaliação dos softwares encontrados na internet.  

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt.html
http://www.fsf.org/
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 Devido à baixa qualidade da velocidade da internet disponibilizada para a pesquisa dos 

softwares não foi possível à elaboração do ambiente virtual, porém foi encaminhado um 

documento a direção das escolas, informando sobre a pesquisa realizada. 

 Como resultado, pode-se conhecer informações acerca do uso do laboratório de 

informática das escolas do município de Itacoatiara e verificado se o laboratório tem sido 

aproveitado para o desenvolvimento de práticas educacionais. 
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2. DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 

 

2.1 Fundamentação Teórica 

 

 A importância do computador e das novas tecnologias na vida profissional e nas 

pesquisas escolares já não são mais questionadas. Diante disso, a educação não pode ficar 

alheia a essas transformações, motivando o surgimento de um novo paradigma que integra 

essas tecnologias com a educação, transformando a maneira de ensinar dentro de sala de aula, 

visando principalmente a educação infantil que é a base de toda a formação escolar. 

 De acordo com Papert (1985), “Vejo as salas de aula como um ambiente de 

aprendizado artificial e ineficiente que a sociedade foi forçada a inventar porque seus 

ambientes informais de aprendizado mostram-se inadequados para a aprendizagem de 

domínios importantes do conhecimento, como a escrita, gramática ou matemática escolar. 

Acredito que a presença do computador nos permitirá mudar o ambiente de aprendizagem 

fora das salas de aula de tal forma que todo o programa que as escolas tentam atualmente 

ensinar com grandes dificuldades, despesas e limitado sucesso, será aprendido como a criança 

aprende a falar, menos dolorosamente, com êxito e sem instrução organizada. Isso implica, 

obviamente, que escolas como as que conhecemos hoje não terão lugar no futuro”. 

[...] outro aspecto discutido com os professores foi à utilização do 

computador como objeto de construção do próprio conhecimento, o que 

pode ser realizado pelo aluno através da descrição de conceitos a serem 

apreendidos (MENEZES, 1997).   

 

 A priori partimos para a busca dessa transformação engajando os professores na 

necessidade de repensar sua prática e incorporar o uso do computador para desenvolver a 

criatividade, o raciocínio e diversas habilidades, além de melhorar a qualidade de suas aulas e 

estimular a inteligência de seus alunos. 
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 Conforme Engers (2003), a presença do computador permitirá mudar o ambiente de 

aprendizagem fora das salas de aula, pois se for usado em toda sua potencialidade, o 

computador estimula o pensamento crítico, a criatividade, o raciocínio lógico-matemático, 

além de expandir a percepção, o conhecimento e a compreensão do mundo em que vive. 

 Por isso a informática na escola é fundamental, tanto para alunos quanto para 

professores. Essa nova tecnologia tornou-se um importante meio de estudo e pesquisa. Os 

alunos do ensino fundamental e do ensino médio, ao utilizarem o computador entram em um 

ambiente multidisciplinar e interdisciplinar, ou seja, ao invés de apenas receberem 

informações, os alunos também constroem conhecimentos, formando assim um processo onde 

o professor educa o aluno e ao educar, é transformado através do diálogo com os alunos 

(VEIGA, 2001). 

 Porém, Patriarca (2003) afirma que informatizar não significa apenas colocar 

computadores nas escolas.  É preciso que haja programas adequados ao ensino e, sobretudo, 

que os professores sejam capazes de usar a tecnologia em favor do aprendizado. 

[...] acreditamos que a introdução desses recursos na educação deve ser 

acompanhada de uma sólida formação de todos os profissionais que atuam 

na educação, para que eles possam utilizá-los de uma forma responsável e 

com verdadeiras potencialidades pedagógicas, não sendo utilizadas como 

máquinas divertidas e agradáveis para passar o tempo (VIEIRA, 2001). 

 

 Uma maneira de se implementar essa prática é utilizar jogos e softwares educacionais, 

como ferramenta pedagógica para criar um ambiente interativo que proporcione ao aprendiz,  

diante de uma situação problema, investigar, levantar hipóteses, testa-las e refinas suas idéias 

iniciais, construindo assim seu próprio conhecimento. 

Ao analisar fatores determinantes da utilização do computador como 

ferramenta educacional, em Diretrizes para a Capacitação do Professor na 

Área de Tecnologia Educacional, conclui que o processo de informatização 

da sociedade brasileira é irreversível e que se a escola também não se 

informatizar, correrá o risco de não ser mais compreendida pelas novas 

gerações. (LUCENA, 1992) 
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Conforme Teixeira e Brandão (2003), hoje, toda e qualquer tecnologia que possui 

potencialidades e características de comunicação e manipulação de informações, parece 

adequar-se perfeitamente as atividades ligadas à Educação, na medida em que o ato de 

ensinar/aprender consiste, sobretudo, em uma relação de comunicação por excelência.    

 

2.2 Metodologia 

  

 Na execução do projeto foram utilizados os seguintes procedimentos: 

a. revisão bibliográfica; 

 

b. levantamento das ferramentas educacionais utilizadas nos laboratórios de 

informática: 

 Elaboração do questionário; 

 Levantamento das escolas presentes em Itacoatiara; 

 Oficio para a secretaria das escolas, solicitando autorização para visitar 

o laboratório e entrevistar o responsável pelo mesmo; 

 Visitas às escolas.  

 

 O último procedimento foi realizado duas vezes: nos três primeiros 

meses do projeto e nos dois últimos, de forma a verificar se houve 

melhorias quanto ao uso do laboratório de informática.  

 Os dados da pesquisa foram obtidos através de um questionário 

(disponível no apêndice) aplicado aos responsáveis pelo laboratório de 

informática, de cada escola, durante uma entrevista previamente autorizada 

pela direção da mesma. 

 Dentre outros questionamentos, foi investigado como e quais atividades 

vêm sendo desenvolvidas nos laboratórios, além das ferramentas aplicadas 

neste ambiente. 
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 As informações foram avaliadas através de gráficos comparativos e 

análises estatísticas. 

 

c. levantamento nos principais sites da Internet, de softwares educacionais 

proprietário (freeware) e livre: 

 Busca, nos principais sites da internet, de softwares educacionais; 

 Elaboração de um formulário para fazer o fichamento dos softwares; 

 Fichamento dos softwares quanto aos aspectos pedagógicos. 

 

Os softwares pesquisados juntamente com o fichamento, foram 

disponibilizados aos professores das escolas e são de uso gratuito e, 

portanto, não irão gerar nenhum ônus a quem utilizá-los.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  
 

         Inicialmente, foi realizado um levantamento de todas as escolas estaduais, municipais 

e privadas do município de Itacoatiara, com o objetivo de indicarmos quantas teriam 

Laboratório de Informática e se os mesmos estão sendo utilizados pelos docentes e quais 

ferramentas educacionais estão sendo aplicadas. 

 Para tanto foram elaborados dois questionários (em anexo) – um para o professor e o 

outro para o técnico responsável pelo laboratório de informática – de forma a realizarmos uma 

entrevista com o intuito de colhermos informações a respeito do uso do mesmo. 

 De posse da autorização dos devidos órgãos educacionais para visitar as escolas, 

iniciou-se a pesquisa. Após cerca de 4 (quatro) meses do início do projeto, pôde-se fazer a 

análise descritiva. Esta pesquisa foi realizada nos meses de setembro, outubro e novembro de 

2008. 

 Ao todo foram visitadas 13 (treze) escolas estaduais, 11 (onze) escolas municipais e 3 

(três) escolas privadas, conforme Quadro 1 disposto abaixo, que mostra o nome das escolas 

do município de Itacoatiara. Vale ressaltar, que foram visitadas todas (com exceção das 

creches municipais) as escolas que encontram-se localizadas na zona urbana deste município. 
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Quadro 1 – Relação das escolas do município de Itacoatiara 

 

 

Escolas Bairro 
Quantidade de 

Professores 

Quantidade 

de Alunos 

Quantidade 

de Salas  

de Aula 

E
sc

o
la

s 
E

st
ad

u
ai

s 

Anília Nogueira da Silva Zona Rural 12 242 6 

Coronel Cruz Centro 28 715 8 

Dep. João Valério de Oliveira Pedreiras 47 1.638 14 

Dep. Vital de Mendonça Colônia 47 1.395 15 

Dr. Fernando Ellis Ribeiro Santa Luzia 26 884 10 

José Carlos Martins 

Mestrinho 
Santo Antônio 42 1.249 11 

Maria Ivone de Araújo Leite São Jorge 34 1.082 11 

Mendonça Furtado Jauari 29 797 10 

Profa. Luiza de Vasconcellos 

Dias 
Colônia 22 503 7 

Profa. Mirtes Rosa de 

Mendonça Lima 
São Cristovão 38 1.128 10 

Prof. Vicente Geraldo de 

Mendonça Lima 
Centro 21 581 6 

Sen. João Bosco Ramos de 

Lima 
Pedreiras 17 385 10 

Sérgio Mendonça de Aquilo Zona Rural 20 477 5 

E
sc

o
la

s 
M

u
n
ic

ip
ai

s 

Yêdda Henriques de Souza 

Auzier 
Araújo Costa 22 1.251 11 

Centro Educacional Jamel 

Amed 
Centro 34 1.607 17 

Dom Paulo Muchugh São Jorge 28 1.280 14 

Dr. Vicente de Mendonça 

Júnior 
Colônia 12 479 06 

Geraldo Rossy Charchar São Francisco 12 708 06 

Grão Mestre Venancio 

Igrejas Lopes 
Iracy 18 624 09 

Irmãs Dorotéia São Francisco 16 724 08 

Issac Peres Santo Antonio 26 926 13 

Nilda Vinhote Piçarreira 16 732 08 

Profa. Olga Rêgo Figueiredo Tiradentes 20 930 10 

Profa. Maria Nira Guimarães  São Francisco 32 1.942 16 

E
sc

o
la

s 

P
ri

v
ad

as
 Nossa Senhora do Rosário Centro 18 254 12 

Adventista de Itacoatiara Centro 15 165 06 

Educandário Batista de 

Itacoatiara 
Centro 20 232 09 
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 O Gráfico 1 abaixo, mostra a quantidade total de escolas visitadas (separadas por 

categorias) e a quantidade de escolas com e sem laboratório de informática: 
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Gráfico 1 – Quantidade de escolas x Escolas com laboratório x Escolas sem laboratório 
 

 

 De uma outra maneira, fazendo a somatória dos dados acima informados, o Gráfico 2 

abaixo, mostra a porcentagem das 27 (vinte e sete) escolas visitadas em relação ao laboratório 

de informática: 

Não Possui 

Laboratório

67%
Possui

Laboratório

33%

Possui Laboratório

Não Possui Laboratório

 

Gráfico 2 – Total de escolas que possuem laboratórios de informática do município de Itacoatiara 

  

 As Figuras 1 e 2 mostram, respectivamente, o laboratório de informática da Escola 

Estadual Coronel Cruz e da Escola Estadual Mirtes Rosa de Mendonça Lima. No apêndice, 

encontram-se as fotos de outros laboratórios de informática das escolas visitadas. 
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Figura 1 – Laboratório da Escola Estadual Coronel Cruz 

 

 

Figura 2 – Laboratório da Escola Estadual Mirtes Rosa 

 

 O Quadro 2 abaixo, mostra o número total de computadores, o número de 

computadores funcionando e se os mesmos tem acesso a internet: 
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Quadro 2 – Funcionalidade dos computadores 

 

Escolas 
Nº. de 

Computadores 

Nº de 

Computadores 

Funcionando 

Acesso a 

Internet 

Escola Estadual Coronel Cruz 12 12 Sim 

Escola Estadual Dep. João Valério de Oliveira 22 0 Não 

Escola Estadual Dep. Vital de Mendonça 18 16 Sim 

Escola Estadual José Carlos Martins 

Mestrinho 
10 10 Não 

Escola Estadual Maria Ivone de Araújo Leite 16 16 Sim 

Escola Estadual Mendonça Furtado 10 9 Sim 

Escola Estadual Profa. Mirtes Rosa de 

Mendonça Lima 
22 20 Sim 

Escola Municipal Yêdda Henriques de Souza 

Auzier 
5 5 Não 

Colégio Nossa Senhora do Rosário 11 11 Sim 

Total 126 99 - 

 

 

 Este quadro está ilustrado no Gráfico 3, abaixo: 
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Gráfico 3 – Quantidade de computadores x Computadores funcionando 

 

 

 A internet está disponível em 67% (sessenta e sete) do total de laboratórios. Na metade 

desses laboratórios, ou seja, em 3 (três) laboratórios, a comunidade tem acesso aos 

computadores, em horários pré-estabelecidos pela direção das escolas. 
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 Um dos principais objetivos deste projeto era verificar se os professores utilizavam 

ferramentas computadorizadas educativas, vinculadas ao conteúdo programático de sua 

disciplina. Como resultado, foi observado que nenhum professor utiliza jogos e softwares 

educacionais para auxiliar o processo ensino-aprendizagem de seus alunos. 

 No Quadro 3 abaixo, algumas informações quanto ao horário de funcionamento, 

responsável e atividades desenvolvidas nos respectivos laboratório. Vale ressaltar que, os 

softwares e jogos educacionais citados abaixo não são aplicados pelos professores das 

disciplinas ministradas nas escolas, e sim, na maioria dos casos, são ferramentas 

disponibilizadas por sites da Internet, como o Portal To no Mundo da OI e o Portal Aprende 

Brasil do Positivo Informática SA. 

 Nas escolas onde o responsável pelo laboratório é um professor, o mesmo permanece 

fechado durante o turno em que o docente está executando suas atividades de docência. 

 Não foi possível fazer uma avaliação dos softwares proprietário e livre que estão em 

uso nos laboratórios, devido ao baixíssimo número dessas ferramentas presentes nos 

laboratórios e a freqüência com que são utilizadas.  
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Quadro 3 – Funcionalidades dos laboratórios de informática 

 

Escolas 

Horário de 

funcionamento 

do laboratório 

Responsável pelo 

laboratório 

Atividades 

desenvolvidas                  

no laboratório 

Escola Estadual Coronel Cruz Matutino 
Professor da 

Escola 
Pesquisa na Internet 

Escola Estadual Dep. João Valério 

de Oliveira 
Não Funciona Não Tem Não Tem 

Escola Estadual Dep. Vital de 

Mendonça 

Matutino e 

Vespertino 
Técnico 

Pesquisa na Internet,                                  

Curso Básico de 

Informática,                                

Softwares e Jogos 

Educacionais 

Escola Estadual José Carlos 

Martins Mestrinho 

Matutino e 

Vespertino 
Técnico Curso 

Escola Estadual Maria Ivone de 

Araújo Leite 

Matutino e 

Vespertino 

Professor da 

Escola 

Pesquisa na Internet,                                  

Curso Básico de 

Informática,                                

Softwares e Jogos 

Educacionais 

Escola Estadual Mendonça Furtado 
Matutino e 

Vespertino 
Técnico 

Pesquisa na Internet e                  

Curso Básico de 

Informática 

Escola Estadual Profa. Mirtes Rosa 

de Mendonça Lima 
Vespertino 

Professor da 

Escola 

Pesquisa na Internet,                                  

Curso Básico de 

Informática,                                

Softwares e Jogos 

Educacionais 

Escola Municipal Yêdda Henriques 

de Souza Auzier 

Matutino e 

Vespertino 
Técnico 

Softwares e Jogos 

Educacionais 

Colégio Nossa Senhora do Rosário Matutino Técnico 

Pesquisa na Internet e                               

Curso Básico de 

Informática 

 

 

Como forma de amenizar este situação e objetivando contribuir com o processo 

ensino-aprendizagem, foi realizado um levantamento nos principais sites da Internet, de 

softwares educacionais proprietário (freeware) e livre. Vale ressaltar que tais ferramentas por 

serem de uso gratuito, não irão gerar nenhum ônus ao professor que irá utilizá-la.  
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A idéia era publicar esses softwares em um ambiente virtual educacional, porém 

devido à dificuldade de “baixar” essas ferramentas, uma vez que a Internet disponibilizada 

para a pesquisa é de baixa qualidade no que diz respeito à velocidade, ficou inviável a 

publicação e o desenvolvimento do ambiente educacional.  

Este fato foi inicialmente previsto, porém o objetivo principal era conhecer acerca do 

uso dos laboratórios de informática das escolas do município de Itacoatiara, por professores e 

alunos, e que ferramentas vinham sendo utilizadas neste ambiente. Fato este, obtido com a 

realização deste projeto. 

Entretanto, a pesquisa foi realizada, e será disponibilizada à direção da escola, uma 

lista de todos os softwares pesquisados através desse levantamento. 

Para uma melhor aplicação dessas ferramentas na escola foi realizada uma análise 

avaliatória, considerando os seguintes itens: conteúdo educativo, grau de ensino, nível de 

dificuldade e pré-requisito. A lista completa dos softwares com essas informações encontra-se 

no apêndice. 

 Para enriquecer este trabalho, foi realizada uma nova pesquisa nas escolas, para 

verificar se houve melhorias quanto ao laboratório de informática. Esta pesquisa foi realizada 

nos meses de maio e junho de 2009. 

 De posso dessas informações, pode-se verificar que: 

 Escola Estadual Coronel Cruz - o horário de funcionamento do laboratório 

de informática passou a funcionar os três turnos e está sendo utilizado para 

cursos de informática básica. 

 

 Escola Estadual Maria Ivone de Araújo Leite - o número de computadores 

passou de 16 para 25, tendo um aumento em torno de 56% em relação a 

última pesquisa. 

 

 Escola Estadual Profa. Mirtes Rosa de Mendonça Lima - o horário de 

funcionamento do laboratório de informática passou a funcionar os três 

turnos. 
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 Escola Municipal Yêdda Henriques de Souza Auzier - o laboratório de 

informática passou a ter acesso a internet, e portanto desenvolve atividades 

de pesquisas. 

 

 Escola Estadual Luiza de Vasconcellos - esta escola não tinha laboratório, 

segundo dados da primeira pesquisa, mas foi contestado, pela segunda 

pesquisa que passou a ter laboratório de informática, coordenado por um 

professor da escola, funcionando nos três turnos de funcionamento da 

escola, com atividades de pesquisa e cursos de informática básica, tendo 10 

computadores funcionando e com acesso a internet. 

 
  

As demais escolas permanecerem inalteradas, sendo somente verificado, em algumas 

escolas, que o número de computadores em funcionamento foi reduzido. 
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4. CONCLUSÃO 

 

 

 O uso do computador como uma ferramenta a mais no processo de ensino e 

aprendizagem nas escolas do município de Itacoatiara, parece ser um fato novo, onde somente 

agora as escolas estão tentando se adaptar a esse novo paradigma educacional. Prova disso foi 

o pouquíssimo número de escolas municipais, estaduais e privadas que possuem laboratório 

de informática. E as que têm laboratório, possuem poucos softwares e recursos 

computacionais que auxiliem o professor no processo de aprendizagem e, poucas ferramentas 

para incentivar os alunos a freqüentarem o laboratório. 

 Além disso, os pouquíssimos softwares encontrados nas escolas não estão 

correspondendo às necessidades dos professores e alunos no que diz respeito ao processo de 

aprendizagem. Em sua grande maioria, esses softwares não são necessariamente educacionais 

ou possuem o objetivo de desenvolver o cognitivo do aluno, além disso, são disponibilizados 

pelo professor ou pelo técnico responsável pelo laboratório de informática e não pela escola, o 

que seria o ideal. 

 Para amenizar este fato, foi realizada, como parte deste projeto, um levantamento nos 

principais sites da internet, de softwares e jogos educacionais, indicando o conteúdo 

programático abordado e para qual ensino (fundamental ou médio) o professor poderá aplicá-

los. 

 E, após oito meses da realização da pesquisa, foi verificado poucas mudanças em 

relação à melhoria dos laboratórios de informática, mostrando o “pouco caso” dos órgãos 

competentes em relação a esta tecnologia, hoje presente em todos os lugares e de extrema 

importância para a vida profissional das pessoas. 
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FORMULÁRIO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO  

DE INFORMÁTICA - PROFESSOR 
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Universidade Federal do Amazonas 

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 

 

 

 

Formulário das Atividades do Laboratório de Informática 

Professor 

 

Data: ......... / ......... / .........                 Horário: ................................... 

Dados da Escola 

Nome: ....................................................................................................................................... 

End.: ......................................................................................................................................... 

Diretor(a): ................................................................................................................................. 

Telefone: ........................................................................................... 

Tipo:  (    ) Estadual                 (    ) Municipal                   (    ) Particular 

 

Perfil do Professor(a) 

Nome: ....................................................................................................................................... 

Curso Superior:  ....................................................................................................................... 

Disciplina: ................................................................................................................................ 

Série que Leciona: ....................................     (   ) Ensino Fundamental      (   ) Ensino Médio 

 

 

1. Você tem computador em casa?                 (    ) sim          (    ) não                            

            sim, com acesso a Internet?                  (    ) sim          (    ) não                        

2. Você utiliza o computador para preparar suas aulas?          (   ) sim          (    ) não                        

 

3. Ao usar o computador você costuma acessar a internet?     (   ) sim          (    ) não 
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4. Você já trabalhou com alunos utilizando computadores?    (   ) sim          (    ) não 

 

 

5. Você já teve oportunidade de trabalhar com os alunos no laboratório de informática utilizando 

softwares ou jogos educacionais?      (   ) sim            (    ) não 

 

6. Você acha viável utilizar essa prática pedagógica com os alunos para facilitar a aprendizagem dos 

conteúdos curriculares?    (   ) sim           (   ) não 

 

7. Você fez algum curso de Informática Básica? ............................ 

 

           Se sim, quais: .................................................................................................................................. 

 

Dados do Software 

 
8. Que softwares proprietários você utiliza no laboratório? (colocar ao lado do nome o conteúdo 

curricular) 

 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

9. Que softwares livres você utiliza no laboratório? (colocar ao lado do nome o conteúdo curricular) 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

10. Como adquiriu o(s) software(s) proprietários? 

(    ) Comprou (    ) Cedido pela Escola 

(    ) Internet (    ) Cedido por Terceiros 

Outros: .................................................................................................................................... 

11. Como adquiriu o(s) software(s)livre? 

(    ) Comprou (    ) Cedido pela Escola 

(    ) Internet (    ) Cedido por Terceiros 

Outros: .................................................................................................................................... 
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12. Como tomou conhecimento do software? 

(   ) Pela Internet (   ) Por Terceiros 

(   ) Pela Escola (   ) Por outro Professor(a) 

(   ) Revista, TV, etc. (   ) Outros: .................................................................. 

 

13. Há quanto tempo utiliza Software(s) Educacional(is) em suas aulas? 

 ................................................................................................................................................................... 

14. Para você, qual dos software que você utiliza atualmente, tem mais qualidade? E qual possui maior 

deficiência? 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

15. A Escola oferece e facilita o seu acesso ao Laboratório? 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

16. A Escola compra softwares educacionais para uso no laboratório? .................................................... 

17. Existe um funcionário encarregado pelo Laboratório?  (    ) Sim      (   ) Não 

18. Observação: ......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
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FORMULÁRIO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO  

DE INFORMÁTICA – RESPONSÁVEL TÉCNICO 
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Universidade Federal do Amazonas 

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 

 

 

 

Formulário das Atividades do Laboratório de Informática 

Responsável Técnico 

 

Data: ......... / ......... / .........                 Horário: ................................... 

 

Dados da Escola 

Nome: ......................................................................................................................................................... 

End.: ........................................................................................................................................................... 

Diretor(a): .................................................................................................................................................. 

Telefone: ........................................................................................... 

Tipo:  (    ) Estadual                 (    ) Municipal                   (    ) Particular 

 

Nome: ......................................................................................................................................................... 

Possui Curso Superior:  (   )  Sim    (   )  Não 

         Se sim, qual :  .................................................................................................................................... 

 

1. O Laboratório costuma ser utilizado pelos professores:  (   )  Sim    (    )  Não 

              Se sim, quais as disciplinas desses professores: .......................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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2. Quais os softwares educacionais instalados nos computadores? 

Proprietário: ............................................................................................................................................... 

Livre: .......................................................................................................................................................... 

 

3. Os alunos estão satisfeitos com os recursos existentes no laboratório de informática: 

               (   )  Sim     (   )  Não 

Se não, quais as reclamações mais freqüentes: ............................................................................. 

4. Marque as atividades desenvolvidas por você no laboratório. 

(   ) Instalação de Softwares (   ) Configurações em Gerais  

(   ) Manutenção de Hardware (   ) Assessoramento ao Professor 

(   ) Atendimento ao Aluno nos Trabalhos 

        de Pesquisa 

(   ) Selecionar/Pesquisar Ferramentas 

          Computacionais 

(   ) Outras: .................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Se foi marcado o item Atendimento ao Aluno, especifique as atividades desenvolvidas por 

você com os alunos: ...................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

5. A Escola compra softwares educacionais para uso no laboratório?  (   )  Sim     (   )  Não 

6. Os computadores tem acesso a Internet?   (   )  Sim     (   )  Não 

7. Quantos computadores o laboratório tem disponível? ............................ 

8. Quantos estão funcionando atualmente?       .................................... 

9. Qual o horário de funcionamento do laboratório? .................................................................. 

10. A comunidade tem acesso ao laboratório? ............................................................... 

          Se sim, qual o horário de atendimento? ................................................................. 

11. Observação: ......................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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FOTOGRAFIAS DE ALGUNS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 DO MUNICÍPIO DE ITACOTIARA 
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Figura 3 – Laboratório da Escola Municipal Yêdda Henriques de Souza Auzier 

 

 

 

Figura 4 – Laboratório da Escola Estadual Dep. Vital de Mendonça 
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                  AVALIAÇÃO DOS SOFTWARES EDUCACIONAIS 
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MATEMÁTICA: 

 

 ASYMPTOPIA (jogo) 

Conteúdo educativo: Palavras cruzadas com expressões matemáticas; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixa; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 GEO 
Conteúdo educativo: Software interativo para o aprendizado em geometria; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Média; 

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de geometria. 

 

 GEOGEOBRA 

Conteúdo educativo: Geometria interativa; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Média; 

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de geometria. 

 

 KALCUL 
Conteúdo educativo: Software que oferece auxílio da calculadora; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixa;  

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 REC 
Conteúdo educativo: Aplicações de geometria; 

Grau de ensino: Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Média; 

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de geometria. 

 

 KBRUCSH 
Conteúdo educativo: Trabalho com frações; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Média; 

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de frações. 

 

 KPERCENTAGEM 
Conteúdo educativo: Software que auxilia no estudo de porcentagem; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixa; 

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de porcentagem. 

 

 MATRISA 
Conteúdo educativo: Estudo de matrizes; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Média; 

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de matriz. 

 

 KCAL 

Conteúdo educativo: Uso da calculadora; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixa; 

Pré-requisitos: Nenhum. 
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 KIG 
Conteúdo educativo: Geometria; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Média; 

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de geometria. 

 

 KMATHTOOL 
Conteúdo educativo: Coleção de calculadores matemática; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Média; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 KMPLOT 
      Conteúdo educativo: Matemática geometria interativa; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Média; 

Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de geometria. 

 

 TUXMATHSCABBLE (jogo)  
Conteúdo educativo: Palavras cruzadas com expressões numéricas; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixa; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

GEOGRAFIA: 
 

 3DPLANETÁRIUM 
Conteúdo educativo: Programa que mostra o sistema solar em tempo real; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 CELESTIA 
Conteúdo educativo: Simulação espacial em tempo real em 3D; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 GRASS 
Conteúdo educativo: Sistema de informação geográfica; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 KGEOGRAPHYA 
Conteúdo educativo: Trabalhos com mapas; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 KSTAR 
Conteúdo educativo: Ciências planetário de ambiente gráfico; 

Grau de ensino: Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Alto;  

Pré-requisitos: Conhecimento e leitura de gráficos. 
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 STELLARIUM 
Conteúdo educativo: Planetário; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 TKGEOMAP 
Conteúdo educativo: Mapas; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 XRMAP 
Conteúdo educativo: Mapa terrestre; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

QUIMICA: 

 

 CHEMTOOL 
Conteúdo educativo: Desenhar estruturas químicas; 

Grau de ensino: Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Médio; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 EQCHEM 
Conteúdo educativo: Balanceamento de fórmulas químicas; 

Grau de ensino: Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Médio; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 GDIS 
Conteúdo educativo: Exibição e manipulação de moléculas; 

Grau de ensino: Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Médio; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 GHEMICAL 
Conteúdo educativo: Moléculas em 3D; 

Grau de ensino: Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Médio; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 KATOMIX 
Conteúdo educativo: Construir moléculas a partir de átomos; 

Grau de ensino: Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Médio; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 KALZIUM 

Conteúdo educativo: Programa que exibe a tabela periódica; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 
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 KMOLCAL 
Conteúdo educativo: Calcular mol em uma quantidade de matéria; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

FÍSICA: 

 

 LUM 

Conteúdo educativo: Óptica Geométrica 

Grau de ensino: Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Médio; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 MEK 
Conteúdo educativo: Simulações de mecânica da partícula; 

Grau de ensino: Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Médio; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 PYTHON 
Conteúdo educativo: Simulações de fenômeno da física; 

Grau de ensino: Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Médio; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 STEP 
Conteúdo educativo: Simulador interativo de física; 

Grau de ensino: Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Médio; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 INKSCAPE 
Conteúdo educativo: Cria gráficos vetoriais; 

Grau de ensino: Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Médio; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

MULTMÍDIA E GESTÃO ESCOLAR: 
 

 KOLOURPAINT 
Conteúdo educativo: Semelhante ao paint do Windows; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 GIMP 

Conteúdo educativo: Photoshop do software livre; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 TUXPAINT 
Conteúdo educativo: Desenho Infantil; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 
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 SAGU 
Conteúdo educativo: Para gestão escolar; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 GNUTECA 
Conteúdo educativo: Biblioteca escolar; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 GRADEL 
Conteúdo educativo: Aos professores para o gerenciamento das notas; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 SCHOOLTOOL 
Conteúdo educativo: Software com ferramentas completas para o gerenciamento escolar; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 AUDACITY 
Conteúdo educativo: Criar arquivo de áudio; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 IPODDER 
Conteúdo educativo: Gerenciar podcasts; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 AVIDEMUX 
Conteúdo educativo: Editor de vídeo; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 VLC 
Conteúdo educativo: Player de áudio e vídeo; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

LINGUAGEM E ENSINO DE LINGUAS: 

 

 ABC – BLOCKS 

Conteúdo educativo: Alfabeto móvel; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 
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 ANAGRAMARAMA 
Conteúdo educativo: Software para treinamento de digitação; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 KANAGRAMA 
Conteúdo educativo: Ordenação de palavras; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 KHANGMAN 
Conteúdo educativo: Palavras em inglês quanto em português; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 KITEN 
Conteúdo educativo: Aprendizado do japonês; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum; 

 

 KLETTRES 
Conteúdo educativo: Aprendizado do alfabeto através de sons de letras e sílabas; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 KTOUCH 
Conteúdo educativo: Treinamento de digitação; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 KTURTLE 
Conteúdo educativo: Aplicativo do tipo LOGO; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 KVERBOS 

Conteúdo educativo: Língua estrangeira, estudo do verbo do espanhol; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 KVOCTRAIN 
Conteúdo educativo: Treinador de vocabulários em varias línguas; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 KWORDQUIZ 
Conteúdo educativo: Treinador de vocabulário; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 
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JOGOS (ESTRATÉGIA E RACIOCÍNIO LÓGICO): 

 

 CHILDSPLAY: 

Conteúdo educativo: conjunto de aplicativos para trabalhar com crianças; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 FREECID:  

Conteúdo educativo: Construindo sua própria civilização (estratégia); 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 FROZENBUBBLE: 

Conteúdo educativo: Jogos de coordenação motora e raciocínio lógico;  

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 GCOMPRIS: 

Conteúdo educativo: Programa infanto-juvenil que tem contém cerca de 50 aplicativos; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 GLCHESS: 

Conteúdo educativo: xadrez em linux; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

        Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 GNOME-CHESS: 

       Conteúdo educativo: Xadrez em linux; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 GTANS: 

       Conteúdo educativo: Tangam Chinês; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 GWELED: 
       Conteúdo educativo: Jogo de raciocínio lógico; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 HOMEM BATATA: 
       Conteúdo educativo: Baseado no Jogo Sr. Batata (Complete a face); 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 
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 JMEMORIZE: 
Conteúdo educativo: Jogo da memória; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 KARD: 
Conteúdo educativo: Jogo da memória; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 KBACKGAMMON: 
Conteúdo educativo: jogo de gamão; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 KBATTLESHIP: 
Conteúdo educativo: Clássico jogo de batalha naval; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 KBLACKBOX: 
Conteúdo educativo: Jogo que exige raciocínio lógico e compreensão das probabilidades;  

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

  

 KENOBALA: 
Conteúdo educativo: Jogo de tabuleiro estilo estratégia, semelhante ao Xadrez e Damas; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

  

 KLICKETY: 
Conteúdo educativo: jogo de tabuleiro; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 KONQUEST: 

Conteúdo educativo: jogo de estratégia galáctica; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 KLINES: 

Conteúdo educativo: jogo tático; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 KLOGO: 

Conteúdo educativo: Tradicional Logo (Parpet); 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 
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 KMAHJONGG: 

Conteúdo educativo: paciência chinesa; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 KOPETE: 

Conteúdo educativo: mensageiro instantâneo; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum.  

 

 KPAT: 
Conteúdo educativo: jogo de paciência; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 Pingus: 

Conteúdo educativo: Jogo de estratégia, raciocínio e criatividade.  

Grau de ensino: Ensino Fundamental; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 KSOKOBAN: 

Conteúdo educativo: jogo milenar de estratégia; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 LMEMORY: 
Conteúdo educativo: jogo de memória; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 XBOARD: 
Conteúdo educativo: Xadrez em linux; 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 

 

 XGALAGA: 
Conteúdo educativo: Um clássico do fliperama (para se trabalhar a atenção e o controle do teclado); 

Grau de ensino: Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

Nível de dificuldade: Baixo; 

Pré-requisitos: Nenhum. 
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Nome Endereço Eletrônico 

Asymptopia http://superdownloads.uol.com.br/busca/asymptopia.html 

Geo http://superdownloads.uol.com.br/download/115/geoaze-3/ 

Geogeobra http://superdownloads.uol.com.br/download/143/geogebra-mac/ 

Kalcul http://pt.todoprogramas.com/programalinux/kalcul 

Kbrusch http://www.edukandolnx.kit.net/edukandoguia9.html 

Kcalc http://packages.debian.org/etch/alpha/kcalc/download 

Kig http://superdownloads.uol.com.br/busca/king.html 

KMathTool http://www.bestsoftware4download.com/download/t-free-math-studio-download 

Kmplot http://edu.kde.org/kmplot/ 

Kpercentage http://edu.kde.org/kpercentage/ 

Matrisa http://ultradownloads.com.br/download/Matrix-TCL-Lite/ 

Rec http://www.softpedia.com/progDownload/Geometria-Download-67251.html 

TuxMathScrabble http://terrabrasil.softonic.com/ie/67747/TuxMathScrabble 

3DPlanetárium http://www.freedownloadmanager.org/downloads/planetarium_software/ 

Celestia http://www.baixaki.com.br/download/Celestia.htm 

Grass http://grass.itc.it/download/index.php 

Kgeography http://kgeography.klik.atekon.de/ 

Kstars http://www.brothersoft.com/kstars-69807.html 

Stellarium http://www.baixaki.com.br/download/stellarium.htm 

TkGeomap http://www.tkgeomap.org/data.html 

Xrmap http://superdownloads.uol.com.br/download/154/xrmap/ 

Chemtool http://www.icewalkers.com/Linux/Software/530030/Chemtool.html 

Eqchem http://edu.kde.org/eqchem/ 

Gdis http://mac.softpedia.com/get/Math-Scientific/gdis.shtml 

Ghemical 
http://linux.softpedia.com/get/Science-and-Engineering/Bioinformatics/Ghemical-

12 

Katomix http://www.abandonia.com/pt/games/10378/Atomix.html 

Kalzium http://linux.softpedia.com/get/Science-and-Engineering/Chemistry/Kalzium-2404. 

KmolCalc http://linux.softpedia.com/get/Science-and-Engineering/Chemistry/Chemsuite-

1278.shtml 

Lum http://www-01.ibm.com/software/tivoli/products/license-use-mgmt/ 

Mek http://superdownloads.uol.com.br/download/37/aplicativo-oficina-mecanica/ 

Python http://www.python.org/download/ 

Step http://www.edaboard.com/ftopic68203.html 

Inkscape http://www.baixaki.com.br/download/Inkscape.htm 

Kolourpaint http://superdownloads.uol.com.br/download/154/kolourpaint/ 

Gimp http://www.gimp.org/downloads/ 

TuxPaint http://www.tuxpaint.org/download/ 

Sagu http://superdownloads.uol.com.br/download/49/sagu-pro/ 
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Gnuteca http://www.gnuteca.org.br/handler.php?module=sites&action=view&section=5&si

tesdbname=fred_gnuteca 

GradeL http://linux.softpedia.com/get/Education/GradeL-10868.shtml 

SchoolTool http://cando.schooltool.org/downloads 

Audacity http://audacity.sourceforge.net/ 

Ipodder http://www.baixaki.com.br/download/ipodder-for-windows.htm 

Avidemux http://www.free-codecs.com/download/AviDemux.htm 

Vlc http://www.videolan.org/vlc/ 

 ABC – Blocks http://www.baixaja.com.br/downloads/Windows/Education/Kids/System-Gate-

Block-Programs_51303.html 

 Anagramarama http://busca.superdownloads.uol.com.br/busca/anagramarama.html 

 Kanagrama http://www6.ufrgs.br/psicoeduc/infoedulivre/tag/software-livre/ 

 Khangman http://www.cultec.uerj.br/moodle/course/view.php?id=12&topic=1 

 Kiten http://doublegames.info/kitten-sanctuary.html 

 Klettres http://linuxatwork.com.br/lzwisch/educacao/programas-educativos-para-gnu-

linux/attachment/klettres/ 

 K5ouch http://busca.superdownloads.uol.com.br/busca/ktouch.html 

 Kturtle http://www.ebah.com.br/logo-atraves-do-kturtle-pdf-a4382.html 

 Kverbos http://ubuntuforum-br.org/index.php?topic=7349.0 

 Kvoctrain http://softwarelivrenaeducacao.blogspot.com/2008/08/kvoctrain.html 

Kwordquiz https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/kdeedu/+pots/kwordquiz/p

t_BR/+filter?person=lisiane-kdemail 

Childsplay http://busca.superdownloads.uol.com.br/busca/childsplay.html 

Freecid http://www.garu.com.br/ 

Frozenbubble http://superdownloads.uol.com.br/download/16/frozen-bubble/ 

Gcompris http://busca.superdownloads.uol.com.br/busca/gcompris.html 

Glchess http://busca.superdownloads.uol.com.br/busca/glchess.html 

Gnome-chess  http://busca.superdownloads.uol.com.br/busca/chess.s2.html 

Gtans http://blog.mcsx.net/gta-completo-para-download-gratis/ 

Gweled http://www.mandrivabrasil.org/site/forum/index.php?topic=9025.0 

Homem batata  http://omeublog.net/index.php?title=o_ideal_para_criancas&more=1&c=1&tb=1&

pb=1 

Jmemorize http://terrabrasil.softonic.com/index.phtml?&action=last_news&id_section=13&by

=date_actualized&ini=70&num=10&total=93 

Kard http://busca.superdownloads.uol.com.br/busca/kart.html 

Kbackgammon http://busca.superdownloads.uol.com.br/busca/backgammon.html 

Kbattleship http://under-linux.org/f53568-pacotao-com-um-monte-de-jogos-tem 

Kblackbox http://under-linux.org/f53568-pacotao-com-um-monte-de-jogos-tem 

Kenobala http://ubuntuforum-br.org/index.php?topic=5747.0 

Kenobala http://ubuntuforum-br.org/index.php?topic=5747.0 

Konquest http://busca.superdownloads.uol.com.br/busca/conquest.html 

Klines http://ultradownloads.com.br/download-fonte/Klein-Slabserif/ 
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Klogo http://busca.superdownloads.uol.com.br/busca/klogo_2Dturtle.html 

Kmahjongg http://www.programaslivres.net/2007/07/12/jogos-no-linux/ 

Kopete http://busca.superdownloads.uol.com.br/busca/kopete.html 

Kpat http://www.biglinux.com.br/forum/viewtopic.php?p=20811&sid=9223012a8ab79c

04a65d65e255fea2f6 

Pingus http://www.garu.com.br/download/1130/pingus_0_7_2.html 

Ksokoban http://busca.superdownloads.uol.com.br/busca/sokoban.html 

Lmemory http://www.baixedetudo.net/baixar-memory-release-master-v7108260 

Xboard http://www.ziggi.com.br/downloads/10443.asp 

Xgalaga http://www.vivaolinux.com.br/topico/Xgalaga-Armagetron/Free-Rapid 

 


