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O que o Software Livre tem a ver com a Educação

• A liberdade do software tem um papel especialmente
importante na educação. Instituições educacionais de todos os
níveis deveriam apenas usar e ensinar o software livre, pois
esse é o único que permite que essas instituições cumpram
suas missões fundamentais: disseminar o conhecimento
humano e preparar os estudantes para serem bons membros
de suas comunidades. O código-fonte e os métodos do
software livre são partes do conhecimento humano. Software
proprietário, por outro lado, é conhecimento secreto e restrito,
o que é o oposto da missão das instituições educacionais. O
software livre apoia a educação, mas o software proprietário a
proíbe.



Benefícios do Software Livre

• Muitas pessoas acreditam que a principal vantagem

do software livre é que ele não tem custo, mas,

existem muitos outros motivos para a sua utilização,

sendo que o custo é apenas um deles.

• Um dos principais benefícios do Software Livre é

exatamente a liberdade de criação e

compartilhamento.



Compartilhar Conhecimento

• Dentro do contexto educacional, podemos dizer que

o compartilhamento do conhecimento é a base para

que a educação aconteça.

• A educação e o conhecimento somente são

possíveis graças a troca, ao compartilhamento e a

disseminação do saber.



Linux Educacional
• O Linux Educacional é um projeto do Governo

Federal que busca o melhor aproveitamento dos
ambientes de informática nas escolas. Com a utilização
do software livre, o LE potencializa o uso
das tecnologias educacionais, garantindo melhoria
de ensino, inserção tecnológica e,
consequentemente, social.

http://linuxeducacional.c3sl.ufpr.br/LE4/



Pandorga
• O Pandorga GNU/Linux é uma distribuição

educacional criada em 2006 especialmente para crianças,
pré-adolescentes e escolas de ensino infantil e
fundamental.

• Seu propósito é fazer do laboratório de informática um
ambiente de segurança, diversão e aprendizado, com muitos
jogos e programas que exercitem a mente sem perder o
prazer em estudar.

• Querida pelos educadores, pais e alunos, a distribuição
educacional Pandorga tem uma trajetória
de sucesso, realizações, trabalho e diversão
garantida desde o desenvolvedor até o usuário final, os
alunos!



http://pandorgalinux.com.br/



Edubuntu

• Essa é uma distribuição Linux, baseada nas

facilidades do Sistema Ubuntu, junto com os

softwares educacionais.



https://edubuntu.org/download



Software Livre e Incentivos Federais

• O Governo Federal é um grande incentivador do

Software Livre e, além de incentivar e utilizar,

mantém um portal onde disponibiliza, a qualquer

cidadão, uma série de softwares livres, que podem

ser baixados, modificados e utilizados sem

qualquer custo.



http://www.softwarepublico.gov.br/



Software Livre e Incentivos Federais
• No Portal Software Livre no Governo Federal, é

possível ter acesso a artigos, agenda de eventos,
palestras técnicas gratuitas, casos de sucesso,
entre outros.

• Acesse pelo endereço:
• http://www.softwarelivre.gov.br/



Softwares Auxiliares
• Existem muitos softwares livres que podem auxiliar o processo

educacional.

• Esses softwares contemplam diversas áreas do conhecimento

e podem ser instalados em qualquer distribuição Linux e

alguns, inclusive no ambiente Windows.

• Segue um blog muito interessantes sobre o assunto, vale a

pena ver:

• http://softwarelivrenaeducacao.wordpress.com/softwares-

livres-educacionais/



O outro lado...

• Falta capacitação a professores para usar o

software livre nas escolas:

• http://noticias.terra.com.br/educacao/falta-
capacitacao-a-professores-para-usar-o-software-
livre-nas-
escolas,6cc6bd46b085f310VgnVCM3000009acceb
0aRCRD.html





Ferramentas simples de TIC
• Falamos muito de tantas tecnologias, mas muitas

vezes nos esquecemos das mais simples, que são:
1. Editores de texto
2. Planilhas de cálculo
3. Apresentação de slides
4. Banco de dados
Essas simples ferramentas podem facilitar, e muito, sua
rotina como professor. Você sabe utilizá-las?



Editores de Textos



Planilhas de Cálculo



Apresentação de Slides



Banco de Dados



Atividades Práticas

• Continuar o desenvolvimento do projeto da aula

interativa
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