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Apresentação Rede e-Tec Brasil
Prezado(a) estudante,
Bem-vindo(a) a Rede e-Tec Brasil!
Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações
do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec,
instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar
e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a
população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.
É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de
ensino técnico como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as
universidades, as escolas e colégios tecnológicos e o Sistema S.
A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade
regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de
regiões distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.
A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e
o atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em
suas unidades remotas, os polos.
Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada
– integradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão
com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes
dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.
Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação profissional!
Ministério da Educação
Agosto de 2013
Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
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Perfil geral do Técnico em Educação
Considerando os princípios filosóficos, políticos e pedagógicos, o Profuncionário leva em conta as competências gerais atribuídas ao técnico
em Serviços de Apoio à Educação pela Câmara de Educação Básica –
CEB do Conselho Nacional de Educação –CNE, por meio do Parecer nº
16/2005, a saber:
• identificar o papel da escola na construção da sociedade contemporânea;
• assumir uma concepção de escola inclusiva, a partir de estudo inicial e permanente da história, da vida social pública e privada, da
legislação e do financiamento da educação escolar;
• identificar as diversas funções educativas presentes na escola;
• reconhecer e constituir a identidade profissional educativa em sua
ação nas escolas e em órgãos dos sistemas de ensino;
• cooperar na elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da instituição de ensino;
• formular e executar estratégias e ações no âmbito das diversas funções educativas não docentes, em articulação com as práticas docentes, conferindo-lhes maior qualidade educativa;
• dialogar e interagir com os outros segmentos da escola no âmbito
dos conselhos escolares e de outros órgãos de gestão democrática
da educação;
• coletar, organizar e analisar dados referentes à secretaria escolar, à
alimentação escolar, à operação de multimeios didáticos e à manutenção da infraestrutura material e ambiental;
• redigir projetos, relatórios e outros documentos pertinentes à vida
escolar, inclusive em formatos legais para as diversas funções de

7

Rede e-Tec Brasil

apoio pedagógico e administrativo.
Acrescentam-se, na tentativa de tornar mais específica a profissão, as
seguintes competências:
• identificar e reconhecer a escola como uma das instituições sociais e
nela desenvolver atividades que valorizem as funções da educação;
• descrever o papel do técnico em educação na educação pública do
Brasil, de seu estado e de seu município;
• atuar e participar como cidadão, técnico, educador e gestor em
educação nas escolas públicas, seja da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios;
• compreender que na escola todos os espaços são de vivência coletiva, nos quais deve saber atuar como educador;
• participar e contribuir na construção coletiva do projeto político
pedagógico da escola em que trabalha de maneira a fazer avançar
a gestão democrática;
• representar, nos conselhos escolares, o segmento dos funcionários
da educação;
• compreender e assumir a inclusão social como direito de todos e
função da escola;
• elaborar e articular com os docentes, direção, coordenadores, estudantes e pais, projetos educativos que assegurem a boa qualidade
da educação na escola, bem como o cumprimento dos objetivos
pactuados em seu projeto político-pedagógico;
• diagnosticar e interpretar os problemas educacionais do município, da
comunidade e da escola, em especial quanto aos aspectos da gestão
dos espaços educativos específicos de seu exercício profissional;
• manusear aparelhos e equipamentos de tecnologia, colocando-os
a serviço do ensino e das aprendizagens educativas e formativas;
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• investigar e refletir sobre o valor educativo das suas atividades no
contexto escolar, para poder criar melhores e mais consistentes
condições para realizá-las;
• transformar o saber fazer da vivência em prática educativa para a
construção de outras relações sociais mais humanizadas.
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Perfil específico do Técnico em
Multimeios Didáticos
O perfil profissional do Técnico em Multimeios Didáticos é constituído
de conhecimentos, saberes, valores e habilidades que o credenciam
como educador e gestor dos espaços e ambientes de comunicação e
tecnologia na escola.
Espera-se, então, que esta formação profissional propicie as seguintes
competências específicas:
a) conhecer a natureza e os elementos historicamente construídos da
comunicação humana, do gesto à fala e aos símbolos gráficos;
b) entender a leitura das diversas linguagens e seu uso na instrução e
na educação;
c) dominar os conceitos básicos e as diversas teorias no campo da comunicação;
d) ter familiaridade com os principais jornais diários e revistas semanais
do Brasil, bem como saber produzir mídia impressa (jornal de escola, por
exemplo);
e) dominar os fundamentos das linguagens audiovisuais de comunicação: teatro, fotografia, cinema, rádio, televisão e internet;
f) dominar as questões colocadas pela comunicação na educação como
projeto e processo social e as contradições entre as mídias e a formação
humanística;
g) entender e dominar o conceito de mídia educativa e seus desdobramentos na produção de livros didáticos, de programas de rádio, de televisão e de vídeos educativos;
h) conhecer as questões básicas referentes ao livro: produção, edição,
classificação, catalogação;
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i) dominar os aspectos operacionais de bibliotecas escolares, inclusive
da captação de títulos didáticos, literários e científicos, relacionados ao
desenvolvimento do currículo da educação básica;
j) gerenciar bibliotecas e videotecas escolares de pequeno e médio porte, supervisionado por profissionais habilitados em biblioteconomia;
k) dominar o histórico e o desenvolvimento dos audiovisuais ligados à
educação, bem como a interpretação crítica de suas formas e conteúdos;
l) dominar os fundamentos das práticas dos laboratórios escolares nas
diversas áreas: física, química, biologia, línguas, informática, bem como
o papel dos professores, dos técnicos e dos estudantes no manuseio dos
equipamentos e materiais;
m) conhecer os fundamentos das expressões culturais que integram os
conteúdos curriculares da educação básica e dominar as funções e gestão de seus espaços físicos: auditórios, teatros, cinemas, salas de vídeo,
salas de dança, galerias de exposições de arte, museus;
n) dominar a história e a produção cultural do município e ter familiaridade com seus produtores e atores, com vistas à integração entre a
escola e a comunidade;
o) conhecer os fundamentos da informática, o uso do computador no
processo de ensino e aprendizagem, da internet como fonte de pesquisa
e das novas tecnologias aplicadas às artes, com o domínio prático dos
principais programas;
p) manter relacionamento construtivo com todos os professores no sentido de se prontificar a ajudá-los em seu trabalho de ensino com o uso
das tecnologias de informação disponíveis na escola e na comunidade.
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Mensagem dos Professores-autores
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O técnico em multimeios didáticos tem uma formação
ampla, podendo atuar como educador em diversos
espaços e setores escolares, de acordo com o perfil
para o trabalho sugerido e com as competências adquiridas e construídas a partir da formação proposta
pelo Profuncionário, para o curso Técnico em Multimeios Didáticos, do qual este caderno faz parte.
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É preciso mudar os conceitos aplicados a todos os
profissionais que compõem o processo educacional,
identificando a importante contribuição de cada um
para a melhoria das escolas e da educação em nosso
país.
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Caro/a estudante, técnico em multimeios
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Tendo em mente essa perspectiva, o universo no qual procuraremos
introduzi-lo, a partir de agora, volta-se para a possibilidade de um
salto no desconhecido, trazendo-o para esta jornada laboriosa, mas
prazerosa, de se aproximar do sentido dos laboratórios na escola, no
intento de que, ao final dos estudos, você possa fazer a diferença junto às atividades educativas escolares.
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Apresentação da Disciplina
O técnico em multimeios didáticos tem um papel fundamental no
processo educativo escolar, pois é de sua responsabilidade colocar à
disposição de professores e alunos as tecnologias de informação e de
comunicação que viabilizam a pesquisa e a extensão dos conhecimentos escolares.
Tendo em vista que facilitar o processo ensino-aprendizagem é o objetivo fundamental da escola, aqui, buscaremos construir um caminho
viável para o desempenho desse papel e para o alcance do objetivo
citado, orientados pela imersão nos conceitos de ciência e de tecnologia e suas relações com a educação escolar.
Esses conceitos são fundamentais nessa disciplina, que aborda os diversos laboratórios escolares.
Nesse sentido, organizamos o caderno em quatro unidades, assim distribuídas:
Na unidade 1, abordaremos a experimentação como prática científica,
como atividade fundamental no processo de invenção e de transformação da vida humana, para que você se conscientize da contribuição da atividade científica para a aprendizagem escolar e da contribuição dessa para o avanço daquela.
Na unidade 2, vamos ajudá-lo a conhecer a organização de um laboratório de ciências: a composição da sala, cuidados com o manuseio
dos materiais, limpeza do espaço físico e dos utensílios utilizados nas
aulas e os itens de segurança.
Na unidade 3, provocá-lo(la)-emos para conhecer e para entender a
formação do laboratório de ensino de línguas e para refletir sobre a importância da aprendizagem de idiomas no mundo atual, globalizado.
Por último, na unidade 4, procuraremos ajudá-lo(la) a entender como
um laboratório de informática deve ser montado, quais equipamentos
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e sistemas devem compô-lo e como deve ser feita a manutenção dos
componentes que o integram. Você deverá notar, ao mesmo tempo,
que este laboratório é muito importante nas escolas, pois é utilizado
por várias disciplinas, para desenvolver pesquisas, criar e construir trabalhos escolares.
Objetivos:
• apresentar aos técnicos (as) em multimeios as práticas laboratoriais,
com vistas a motivá-los (as) a exercitar as rotinas dos laboratórios,
como meios de ensino e de aprendizagem na escola; e
• refletir sobre a necessidade do(s) laboratório(s) para a compreensão
dos conteúdos escolares, com base nas habilidades e competências
desenvolvidas em aulas teóricas.
Ementa
A experimentação como prática científica. Os laboratórios e a prática
científica. Laboratórios e aprendizagem na escola. O desenvolvimento dos laboratórios escolares – concepção, organização, uso e rotina.
Laboratório de ciências – biologia, química e física. Laboratório do
ensino de línguas. Laboratório de informática.

Rede e-Tec Brasil
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Indicação de Ícones
Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de
linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.
Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.
Saiba mais: remete o tema para outras fontes: livro, revista, jornal,
artigos, noticiário, internet, música etc.
Dicionário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão
utilizados no texto.
Em outras palavras: apresenta uma expressão de forma mais simples.
Pratique: são sugestões de: a) atividades para reforçar a compreensão
do texto da Disciplina e envolver o estudante em sua prática; b) atividades para compor as 300 horas de Prática Profissional Supervisionada
(PPS), a critério de planejamento conjunto entre estudante e tutor.
										
Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever/
conversar/observar sobre pontos importantes e/ou questionamentos.

Post it: anotação lateral que tem a intenção de apresentar uma informação adicional, lembrete ou reforço de algo já dito.
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Unidade 1

Experimentação
como Prática
Científica

O primeiro objetivo desta unidade é compreender a experimentação como prática científica, isto é, como prática
fundamental nos processos de descobertas, de invenções
e de transformação da vida humana por meio da criação
de tecnologias. Afinal, a atividade científica, a produção
de conhecimentos científicos e a criação de novas tecnologias, no mundo moderno, têm como um de seus fundamentos a experimentação, realizada, muitas vezes, em
laboratórios.
Outro objetivo, não menos importante do que o primeiro,
é refletir e compreender como a prática da experimentação pode contribuir para a aprendizagem escolar, caso
tenhamos condições para realizá-la.

Quando você pensa em experiência científica, o que lhe vem à cabeça? Você está entre aqueles que imaginam caldeirões, fórmulas mágicas com resultados mirabolantes? Tomara que não!
Como você poderá notar, no aprendizado humano as técnicas de experimentação são de fundamental importância para a consolidação
do conhecimento individual, além da produção de conhecimentos
científicos.

Ao longo da história, homens e mulheres buscam condições mais favoráveis para melhorar a vida, ou seja, que ofereçam conforto e bem-
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-estar, observados nos inventos referentes a higiene, saúde, alimentação e outros insumos básicos. Esta busca incansável faz com que o
ser humano esteja sempre num processo de transformação, do qual a
atividade científica faz parte. Na busca por qualidade de vida melhor e
na inquietude humana frente àquilo que não é facilmente conhecido,
vários experimentos foram realizados, desde simples observações da
natureza até sofisticadas técnicas de laboratório.
Esta característica experimental que sempre esteve no plano científico
humano, mesmo que aplicada de forma desconexa de qualquer atividade científica, tem suas raízes no aprimoramento e na formulação de
teses que tomam por base uma atividade científica. Assim, é possível
dizer que a ciência moderna, em seus diversos ramos, tem parte de
suas raízes fincada em experimentos, muitas vezes desinteressados,
realizados no passado.
A experimentação como prática científica é vista em toda a parte,
pois está no cotidiano das pessoas, desde os mais simples momentos
até as mais elaboradas teses . Podemos observar a fumaça que sai do
escapamento dos carros enquanto transitam nas avenidas e entender que aquela fumaça é resultante da combustão ocorrida no motor
dos veículos, por exemplo. Com este fato tão corriqueiro no trânsito,
podemos chegar a diversos tipos de problematizações e discussões,
como qual o combustível utilizado, quais são os mais poluentes, quais
são os derivados do petróleo e quais são os biocombustíveis.

Experimentação
É o ato ou efeito de experimentar.
Experimentar: produzir ou
reproduzir e controlar um
fenômeno em laboratório,
com vistas a obter provas ou
argumentos para defender uma
tese ou teoria.

No desenvolvimento humano, desde a origem até os nossos dias, tudo
parte de uma curiosidade, da busca por explicações, da tentativa, do
erro e do acerto, do experimento, enfim, da busca de novos conceitos
e da confirmação prática das respostas obtidas, o que é, afinal, a experimentação científica!

Tese
proposição que alguém expõe
propondo-se discuti-la ou
defendê-la como verdadeira e
válida.

É bem certo que todos nós fazemos parte do desenvolvimento da ciência, das descobertas e das buscas por inovações. Vivemos a era digital, utilizamos as tecnologias para nos modernizarmos e com isso não
percebemos o quanto já estamos envolvidos com objetos, máquinas,
equipamentos e técnicas que mudam diariamente as nossas atitudes
e pensamentos. Percebemos as grandes mudanças na medicina, nos
aparelhos telefônicos, nas televisões de nossas casas, nos bancos e
nos caixas eletrônicos, nos carros que trafegam nas ruas, enfim, en-
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contramos as inovações tecnológicas em todos os momentos da vida
moderna e sabemos que todas surgiram da aspiração por um modo
de vida no qual os meios de subsistência possam ser obtidos com mais
facilidade. Graças a essa aspiração, incentivada pela busca humana
por desenvolvimento financeiro, ou seja, pela busca do capital por
produtos negociáveis, mercadorias e produtos comerciais, muita coisa
útil acabou sendo descoberta.
Fazendo uma comparação entre as suas atividades diárias e a
prática científica, indique situações em que você agia de uma
maneira e, por conta da experiência, seu modo de agir foi evoluindo
até chegar ao estágio atual. Assim, será possível que você, técnico em
multimeios, identifique alguma inovação que o conhecimento poderá
trazer ao seu dia a dia. Pense, por exemplo, nas atividades práticas sugeridas nos cadernos do Profuncionário que você estudou antes desse
e que o levaram a “fazer” alguma experiência.

1.1 A experimentação e sua função na
aprendizagem das ciências
Os ambientes de aprendizagem mais tradicionais no Brasil são aqueles pautados pela difusão teórica, ou seja, são as salas de aula onde
o professor transmite conhecimentos teóricos aos alunos. O que se
forma em sala de aula, geralmente, são indivíduos que adquiriram
conhecimento das diversas teorias que o professor detém e repassa
por entende que são necessárias.
É importante entender que a experimentação é de suma importância
para a comprovação dos conhecimentos teóricos acumulados pela humanidade e como modo de aprender. Pode-se concluir que as atividades práticas realizadas pelos pesquisadores reafirmam os conhecimentos teóricos adquiridos e formam uma ciência de melhores resultados
e de fácil comprovação e aceitação.
Com a responsabilidade profissional de gestor do laboratório
de sua escola, converse com os professores de ciências com vistas a identificar os espaços escolares nos quais as atividades práticas
possam estar diretamente ligadas às aulas teóricas. Uma vez identificados, pergunte aos professores como esses espaços deveriam ser
organizados para que os alunos pudessem experimentar aquilo que
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aprendem em sala de aula. Com este exercício, você começa a fazer
um diagnóstico sobre o que é preciso para montar e organizar espaços que atendam ao projeto educativo da escola. Esse diagnóstico é
fundamental para planejar suas atividades como participante ativo do
processo educativo.
Cada ramo científico tem práticas caracterizadoras de sua vertente.
Assim, é possível afirmar que existem diversas espécies de práticas
científicas que ensejam a formação de conhecimentos diversos e que
ajudam na aprendizagem desses conhecimentos.
Os laboratórios, quando utilizados com objetivos didáticos, são instrumentos que visam à solidificação do conhecimento adquirido pelo
educando. Com base nisso, você pode concluir que a função típica
dos laboratórios, na escola, é dar oportunidade para que professores e alunos experimentem, observem e vivenciem os conhecimentos
vistos na sala de aula, possibilitando que cada disciplina, como física,
química, biologia, entre outras, tenham mais um espaço interessante
de ensino e de aprendizagem.

Laboratório pode ser definido
como “s. m. 1. Oficina de química,
de farmácia, de fotografia, etc.
2. Lugar de grandes operações
ou transformações.” (Dicionário
Aurélio da Língua Portuguesa)

Alguns laboratórios são básicos para o ensino científico geral de biologia, física e química, que são ciências presentes em todos os currículos
de formação básica no Brasil. Assim, alguns laboratórios podem ser
construídos com o intuito de oferecer aos alunos uma visão primária,
básica, que possibilite a experimentação das teorias adquiridas frente
aos livros e nas salas de aula convencionais.
Descreva a necessidade da experimentação no ambiente escolar e qual o seu objetivo ao escolher o curso Técnico em Multimeios
Didáticos. Esse exercício é importante para entender quais são suas
atividades e como é que você pode ser o diferencial na formação dos
alunos, quando o assunto é laboratório e experimentação como instrumento didático dos professores.

1.2 As técnicas experimentais frente à prática escolar
A experimentação sempre esteve presente no processo evolutivo da
humanidade. Tudo ao nosso redor ressalta a importância do laboratório de pesquisa, desde o mais simples remédio para dor de cabeça
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ao mais sofisticado aparelho de TV. Tudo é resultado de experimentos
ocorridos em algum laboratório.

O método científico
é um sistema de
procedimentos
que permite provar
e comprovar os
resultados de um
experimento.
Experimento significa
um ensaio científico
destinado à verificação
de um fenômeno
físico. Portanto,
experimentar implica
por a prova, ensaiar,
testar algo.
A experimentação
verifica uma hipótese
proveniente de
experimentos,
podendo chegar,
eventualmente, a uma
lei, dita experimental.
(MORAES, 2000, pg. 196)

Observa-se, por exemplo, que, desde o surgimento do método científico, a medicina fez dobrar a expectativa de vida no mundo; a física, a química e a engenharia tiraram o ser humano das carroças e
levaram-no aos foguetes e às viagens espaciais.
Deve-se considerar, porém, que nem só de experiências vive a ciência.
O desenvolvimento teórico tem um papel importante nas descobertas
e nas pesquisas. O laboratório deve unir a teoria à prática, deve ser o
elo entre o abstrato das ideias e o material da realidade física.
As práticas de laboratório devem ser precedidas ou acompanhadas de
aulas teóricas. A linguagem dessas aulas deve ser simples e adequada
ao grupo de alunos e as estratégias didáticas devem ser bem escolhidas para que as atividades laboratoriais não sejam meras demonstrações. Aliás, as próprias atividades laboratoriais devem ser atividades
didáticas. Assim, a teoria, as demonstrações, o exercício prático e o
experimento permitirão a interação entre o aluno e o conhecimento
de maneira significativa. Neste sentido, o técnico em multimeios didáticos deve participar de reuniões para que toda a equipe, coordenador
pedagógico, professor e técnico em multimeios didáticos, possa desenvolver um trabalho conjunto, participativo, que torne a aula ministrada no laboratório um verdadeiro momento de experimentação,
descobertas e conexão da teoria com a prática.
O uso do laboratório didático, no ambiente educacional, toma dimensões gigantescas e se torna de extrema valia para os professores que
utilizam as atividades experimentais para ensinar. Sabemos, contudo,
que nem todos o utilizam, gerando mais dificuldades na assimilação
dos conhecimentos entre os alunos, por falta de atividades práticas.
A discordância entre a importância dada pelos docentes e a pouca
realização dessas atividades, na prática pedagógica, podem estar associadas à falta de clareza que ainda se tem quanto ao papel do laboratório no processo ensino-aprendizagem. É bom destacar, também,
que, em grande parte das escolas públicas brasileiras, os laboratórios
estão sucateados, dada a falta de investimentos, o que impede a sua
modernização ou até mesmo a reposição dos equipamentos que os
compõem e isso quando a escola possui um laboratório.
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Faça uma pesquisa junto à equipe pedagógica e os professores
de sua escola para responder alguns dos seguintes questionamentos:
Como os professores desenvolvem os experimentos sugeridos no currículo escolar?
Os laboratórios escolares atendem as necessidades dos professores
para trabalhar o currículo escolar?
Como está a organização e as condições físicas dos laboratórios da
escola em que você trabalha? Existe laboratório em sua escola?
Como você imagina serem as atividades dos técnicos de multimeios
didáticos e como atuarão junto aos laboratórios escolares?
Quais seriam os principais desafios para o técnico de multimeios didáticos no desempenho de suas atividades?
Esta pesquisa visa a projetar, em cada técnico de multimeios, uma expectativa de como serão desempenhadas suas atividades e quais serão
os desafios a serem enfrentados. Além disso, as informações obtidas
junto aos coordenadores e professores ajudam no diagnóstico iniciado
no pratique anterior.
O laboratório didático ajuda na interdisciplinaridade e na transdisciplinaridade , já que permite desenvolver vários campos, testar e
comprovar diversos conceitos, favorecendo a capacidade de abstração
do aluno. Além disso, auxilia na resolução de situações-problema do
cotidiano, permite a construção de conhecimentos e a reflexão sobre
diversos aspectos, levando-o a fazer inter-relações. Isso o capacita a
desenvolver as competências, as atitudes e os valores que proporcionam maior conhecimento e destaque no cenário sociocultural.

Interdisciplinaridade –
estabelece relações entre duas
ou mais disciplinas ou ramos de
conhecimento.
Transdisciplinaridade – visa
articular uma nova compreensão
da realidade entre e para além
das disciplinas especializadas.

Assim, a necessidade de inserir novas tecnologias, de mostrar a importância da alfabetização científica e tecnológica no processo de formação dos indivíduos e de destacar a associação entre as diferentes
teorias e o ensino experimental, ou seja, a interação entre as aulas
teóricas e a prática laboratorial, torna fundamental o uso do laboratório nas escolas.
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no seu Artigo 35, Inciso
IV, diz: “É essencial a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática,
no ensino de cada disciplina”. Mostra, pois, que as escolas de ensino
médio devem proporcionar ao aluno oportunidades de união entre a
teoria e a prática em cada disciplina.
Fica claro, então, que as escolas precisam de laboratórios pedagógicos, que devem estar inseridos na proposta pedagógica, propiciando
melhor organização dos conteúdos, de tal modo que sua inserção nas
disciplinas possa promover a aquisição dos conhecimentos e consequente melhoria da qualidade de ensino.
Se a escola não tem condições de ter espaço físico destinado a
laboratórios, haveria alternativas para unir teoria e prática por
meio da experimentação?

Vale realçar, porém, que o uso do laboratório, nas escolas, não é a
profissionalização do ensino, nem a ameaça de que a teoria se vai
tornar algo fútil, mas que a teoria se vai ancorar na prática científica.
Para tanto, a escola deve ter uma proposta pedagógica bem fundamentada, a ponto de construir, cuidadosa e explicitamente, as pontes
que unirão a teoria à prática científica.
Nesse sentido, como integrante da comunidade escolar, é importante
que você possa participar da construção dessa proposta, levando à
escola informações e posições próprias da sua atividade nos laboratórios, que ficarão claras mais adiante.
As atividades experimentais podem e devem contribuir para o melhor
aproveitamento escolar, entretanto, é fundamental que se tenha a devida clareza dos fins a que se pretende chegar, como instrutor, como
aluno e mesmo como técnico em multimeios. É necessário, então,
estabelecer regras e rotinas específicas para utilização do laboratório.
Caso contrário, pode-se incorrer em erros antigos, levando o laboratório a ser mais um recurso didático frustrado, como tantos outros já
experimentados na escola.
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É importante ressaltar que a utilização do laboratório, como
enriquecimento curricular, deve ter suas funções definidas pela
equipe pedagógica da escola. Deve-se caracterizar o papel do
professor como responsável pelo ensino de e pela exposição do
conteúdo, cabendo ao técnico em multimeios didáticos manter
a organização e limpeza do laboratório, separar anteriormente
os materiais adequados à aula experimental e dialogar com a
equipe de coordenação pedagógica com o intuito de manter a
harmonia entre o professor e o técnico, a sala de aula e o laboratório.
Para isso, a realização de práticas experimentais, no ensino, deve ser
decisão coletiva da escola, sendo necessário consenso acerca da validade de realizá-las, seja no sentido da metodologia aplicada, seja nas
dificuldades de aprendizagem ou para ilustração de um fenômeno
discutido teoricamente em sala de aula. Vale lembrar que o professor
não é o único responsável pelo processo educativo, pois a escola é
um complexo de pessoas, equipamentos, normas e atividades e todas devem estar engajadas na formação integral dos alunos. Todos os
profissionais da educação devem participar do crescimento individual
e coletivo dos jovens confiados à escola pela sociedade.
Agora que você já conhece o ponto de vista dos professores e
coordenadores acerca das necessidades de um laboratório didático para o processo de ensino, seria bom saber o que pensam
os alunos a respeito da aprendizagem nas atividades de experimentação. Então, selecione cerca de 10 a 15 alunos que estejam cursando
diferentes anos, e pergunte a eles se já tiveram aulas em laboratório
e como foi a experiência para sua aprendizagem. Caso se depare com
algum que não tenha tido experiência, explique a ele o que se espera
de uma aula em laboratório e pergunte se esse tipo de atividade contribuiria para a aprendizagem e por que.
Com essa atividade você complementará as informações para o diagnóstico das necessidades do laboratório com vistas a planejar seu uso
pela escola. Ao mesmo tempo, é um exercício para que você possa
expressar o que entendeu sobre o papel do laboratório no ensino e na
aprendizagem escolar.
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RESUMO
Nesta unidade aprendemos acerca da importância da experimentação para a produção de conhecimentos científicos e para a aprendizagem escolar e, por conseguinte, para as transformações da vida
humana.
Nesse contexto, tentamos indicar que o técnico em multimeios é um
dos operadores responsável pelo trabalho científico gerado no laboratório e que, para desempenhar bem o seu papel, é de fundamental
importância que entenda as perspectivas geradas pelo uso do mesmo.
Vimos, por outro lado, a importância do estudo para a formação do
técnico em multimeios, que atua em laboratórios, o qual deve ter
uma noção exata de que o local onde desempenhará suas atividades
pode gerar frutos para toda a humanidade, uma vez que, nos laboratórios, as atividades experimentais ajudam a compreender com mais
clareza os conhecimentos teóricos estudados em sala de aula.
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Unidade 2

Laboratório 			
de Ciências

Agora que você já entendeu a importância dos laboratórios para o desenvolvimento da ciência e para o ensino e
aprendizagem do conhecimento científico na escola, gostaríamos de ajudá-lo a compreender como deve ser organizado um laboratório de ciências. Gostaríamos de levá-lo
a conhecer a composição da sala, os cuidados com o manuseio dos materiais, a limpeza do espaço físico e dos utensíNas Orientações Curriculares
Nacionais de Educação, você
encontra os apontamentos do
Ministério da Educação quanto à
importância e uso dos laboratórios
nos ambientes escolares. As
Orientações Curriculares Nacionais
são encontradas no site do
Ministério da Educação (www.
mec.gov.br).

lios utilizados nas aulas, bem como os itens de segurança.

Comece por se perguntar: para que serve um laboratório de ciências
na escola?
Para organizar e montar um laboratório, você precisa de vários itens
que farão das aulas experimentais momentos de aprendizado prazeroso para todos os envolvidos.
Todo o preparo do laboratório de ciências, o tempo destinado à preparação do ambiente para as aulas experimentais e o custo para providenciar espaço para laboratórios especializados, equipamentos e materiais de consumo são totalmente justificados quando observamos a
importância desse espaço para a educação escolar.
Devemos ter uma interpretação mais ampla das atividades práticas,
que não podem estar limitadas ao estudo no laboratório. O trabalho
realizado na bancada de um laboratório é apenas um subconjunto da
categoria mais ampla que é o trabalho prático, como, por exemplo, os
filmes/vídeos, os trabalhos de pesquisa em bibliotecas ou em sites, a
construção de hortas, as visitas a fazendas, aos zoológicos, ao jardim
botânico, o estudo de caso com tarefas escritas, entre outros.
Os estudos no laboratório podem ser desenvolvidos visando a
vários objetivos: demonstrar um fenômeno, ilustrar um princípio teórico, coletar dados, testar hipóteses, desenvolver habilidades básicas de observação ou medida, propiciar a familiarização com determinados instrumentos, propiciar experiências
com a luz e o som, conhecer os hábitos alimentares e o modo
de vida de determinadas espécies.
Há uma infinidade de ações e procedimentos a serem desenvolvidos
em um laboratório, não apenas a observação em microscópios ou a
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mistura de reagentes químicos. Quando é feito um trabalho pedagógico coerente, em que o desenvolvimento do aluno é apreciado, as
atividades didáticas passam a ter um perfil totalmente diferenciado.
A experiência, como recurso didático, deve estar intimamente relacionada aos conhecimentos teóricos. Para associá-los, devem-se indicar
os objetivos a serem alcançados e as relações entre eles e os conteúdos curriculares; a prática experimental deve levar o aluno à descoberta de maneira cada vez mais autônoma e por meios diversificados.
Dessa forma, desenvolve-se um aprendizado crítico e consciente, em
que o aluno cria suas próprias soluções para os problemas de sala de
aula e da vida. Já podemos perceber que uma atenta observação dos
fenômenos da natureza pode nos ensinar muito. O desenvolvimento
adequado das práticas de laboratório certamente proporcionará uma
frutífera investigação, bem como importantes questões didáticas, para
uma aprendizagem a partir da experiência.
Geralmente, numa sala de aula convencional, os alunos ficam sentados em carteiras e cadeiras fixas, voltados para frente da sala, mais
especificamente para o lado onde ficam o quadro e o(a) professor(a).
Esse trabalho facilita a transmissão de informações no sentido professor–aluno.
Ao contrário do modelo tradicional, nos laboratórios, o centro das
atenções não é o professor, mas o experimento, a experimentação, a
atividade do aluno na construção do conhecimento. Por isso, as mesas
e as cadeiras devem ser combinadas com o trabalho a ser realizado,
podendo ser em grupo ou individual. Dessa maneira, trabalha-se com
uma proposta didática diferente, em que a interação dos alunos é
sempre estimulada, obtendo um resultado significativo na aprendizagem. Caberá aos técnicos em multimeios didáticos entender que os
processos e os resultados da experimentação são mais importantes do
que quem coordena o processo; cada experimento não pode partir
do improviso, mas de algo planejado e preparado previamente e daí a
importância da união teoria e prática .
Os experimentos podem ser registrados em fichas, elaboradas pelo
professor, preenchidas pelos alunos durante as aulas e corrigidas por
você, técnico em multimeios didáticos. Veja, a seguir, um modelo.

Unidade 2 - Laboratório de Ciências

33

Quando realizamos
aulas em laboratórios,
precisamos projetar,
anteriormente, como a
atividade será proposta,
verificar todo o material
que será utilizado e qual
o melhor arranjo do
mobiliário e a disposição
física dos alunos. Todo
esse trabalho fica a cargo
do técnico em multimeios
didáticos.
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Um laboratório exige instalações adequadas e materiais próprios para
que os usuários desenvolvam as atividades a contento. Devemos observar vários aspectos para que esse ambiente possa funcionar de
modo seguro. Primeiramente, um fator relevante a ser observado diz
respeito à iluminação e à ventilação.
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É importante que haja iluminação natural com janelas amplas
que permitam uma boa circulação de ar, principalmente se, no
ambiente, forem mantidos seres vivos.
Vale pensar, também, em uma sala de preparação junto ao laboratório. Esta sala fica destinada a guardar substâncias e a manter experimentos que estão em andamento. Dessa forma, o laboratório poderá
ser utilizado por qualquer turma, sem que haja interferência de outros
alunos nos trabalhos em andamento, uma vez que muitos experimentos demandam alguns dias de espera.
Quando há recurso financeiro, é interessante ter, nas bancadas, gás
butano (gás de cozinha) canalizado para a realização de experimentos que utilizam fogo, além de tomadas de energia comum e estabilizadas. Pontos de rede para ligar computadores são muito importantes, pois ajudarão muito no desenvolvimento das aulas.
Ainda é preciso ter pias dentro do laboratório e, quando possível, nas
bancadas. A pia é útil para a captação de água, assepsia das mãos,
na lavagem das vidrarias e no descarte de determinadas substâncias.

O gás butano é obtido
por meio do lento
aquecimento do petróleo.
É um gás altamente
inflamável e chega às
nossas cozinhas através
de tubulações ou botijões.
Sua composição química
caracteriza a chama azul
dos fogões. Apesar de
ser um gás naturalmente
insípido e inodoro, por
motivos de segurança,
é adicionada a ele uma
substância responsável
pelo característico “cheiro
de gás”. Dessa maneira,
podemos identificar
quando o gás de cozinha
está vazando e evitar um
acidente.

A limpeza das vidrarias é de fundamental importância para evitar
a contaminação dos reagentes e das soluções, pois um bastão
de vidro pode contaminar uma solução ou um tubo de ensaio
mal lavado pode determinar alteração na reação, prejudicando
os resultados e inutilizando os reagentes químicos, que são caros
e de difícil obtenção.
Uma vez utilizado determinado material, deve ser feita a limpeza logo em seguida. Se não for possível, é necessário que se
coloque todo o material dentro de um recipiente contendo água
e sabão neutro. Para a perfeita limpeza de recipientes de vidro,
tais como: tubos de ensaio, buretas etc., é muito útil a utilização
de escovas.
Eles devem ser enxaguados com água em abundância e um pouco de água destilada. Nos laboratórios que não possuem estufas, os materiais devem ser colocados para escorrer em posição
invertida.
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Outro fator importante relaciona-se à segurança. Os técnicos
em educação, responsáveis pelos laboratórios, deverão manter,
com os alunos, uma boa relação para que os cuidados necessários sejam cumpridos para primar pela integridade de todos.
Nesse caso, a construção coletiva de combinados ou normas de
convivências e de uso do espaço pode alcançar ótimos resultados.
O laboratório é um local de muito trabalho e muita concentração, no
entanto, pode-se tornar um local muito perigoso se for usado de forma inadequada por causa dos materiais e dos equipamentos existentes nele. A maioria dos acidentes ocorre por desconhecimento das regras básicas de segurança ou por falhas no preparo prévio dos alunos.
Vamos apresentar aqui os principais cuidados a serem observados
para que as atividades ocorram tranquilamente:
• O laboratório deve ser bem iluminado e arejado, de preferência
munido de exaustores.
• Instalações, como tubulações de gás, parte elétrica e hidráulica devem estar em boas condições e a manutenção deve ser feita periodicamente.
• É imprescindível a presença de extintores de incêndio,observando-se
e sempre suas condições de uso.
• O piso não pode ser escorregadio.
• O local deve estar sempre limpo e organizado.
• Devem-se utilizar cestos de lixo, de material não combustível, evitando-se que materiais fiquem espalhados pelo chão.
• Não usar aparelhos de vidro rachados ou quebrados.
• Cacos de vidro devem ser embrulhados antes de serem colocados
no cesto de lixo e o pacote, etiquetado com a inscrição “cacos de
vidro”.
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• O laboratório deve ser sinalizado e os acessos desimpedidos de forma a permitirem uma evacuação rápida em caso de acidentes. Preferencialmente, devem estar situados em andar térreo, facultando
o acesso de todos, inclusive de pessoas com deficiência.
• Os móveis devem ser de fácil limpeza e baixa combustão.
• Não colocar livros, sacolas, ferramentas etc. sobre bancadas ou
bancos. O local deve dispor de um escaninho para que os alunos
deixem seus materiais antes de entrarem. Cada aluno terá um espaço para evitar problemas com objetos pessoais misturados.
• Deve ser mantida, dentro do laboratório, uma caixa de primeiros
socorros.
• Não trocar tampas ou rolhas dos frascos, evitando assim perdas
de reagentes ou soluções, decorrentes de contaminação. Uma vez
retirado um frasco, retorne-o imediatamente ao seu lugar após o
uso.
• Utilizar sempre uma espátula limpa para retirar produtos químicos
sólidos dos frascos; imediatamente após o uso lave a espátula e
guarde-a.
• Materiais perigosos devem ficar em armários fechados.
• Gavetas e armários devem ser etiquetados com o nome dos materiais que estão ali guardados, pois facilita o preparo do laboratório
para as aulas e, na ausência do técnico, os materiais podem ser
facilmente encontrados.
• Os frascos com reagentes devem ser devidamente etiquetados e
identificados. O rótulo deve conter a data de validade do produto
e as informações sobre periculosidade.
• Ler com atenção o rótulo de qualquer frasco de reagente antes de
usá-lo. Durante a utilização, segurar o frasco sempre com o rótulo
voltado para a palma da mão.
• Os estudantes devem ser orientados sobre os cuidados a serem
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tomados no manuseio de materiais, reagentes e seres vivos.
• Todas as pessoas no laboratório devem usar jalecos, feitos de algodão, pois fibras sintéticas são altamente inflamáveis, óculos de
proteção e sapatos fechados. No caso de manuseio de produtos
corrosivos, devem-se usar luvas de borracha para proteção.
• Não apontar o tubo de ensaio em que esteja ocorrendo uma reação para si mesmo ou na direção de outra pessoa. Pode ocorrer
uma violenta formação de vapor que fará o conteúdo do tubo de
ensaio projetar-se, causando acidente.
• Ter cuidado com reagentes inflamáveis, não os manipulando na
presença de fogo. Não aquecer líquidos inflamáveis diretamente
em uma chama (mais adiante, indicaremos a melhor maneira de
aquecê-los).
• Não pegar, diretamente com as mãos, equipamentos que foram
submetidos a um aquecimento e que ainda podem estar quentes.
Lembre-se: vidro quente tem a mesma aparência de vidro frio.
• Não aquecer um recipiente completamente fechado. Com a elevação da pressão interna, pode haver uma explosão. São imprevisíveis as consequências.
• Alimentos e bebidas não devem ser ingeridos dentro do laboratório.
• Todos os experimentos que envolvem a liberação de gases e vapores tóxicos devem ser realizados na câmara de exaustão (capela).
• Não cheirar qualquer tipo de reagente ao ser aberto.
Pipetar significa aspirar líquidos
através de uma pipeta: fino
tubo de vidro com graduação de
volumes.

• Nunca se deve pipetar soluções com a boca.
• Não provar o “sabor” de nenhum produto químico, a não ser que
haja orientação para isso.
• Animais e plantas só podem ser mantidos em laboratórios se for
possível realizar a manutenção adequada.
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• Não se deve realizar extração de sangue humano e utilizar organismos patogênicos em aula.
• Cuidados devem ser tomados para não se utilizarem excessivamente substâncias, como éter e clorofórmio.
• Para manusear espécimes conservados em formol, devem ser utilizadas luvas de borracha.
• No caso de uma pessoa apresentar qualquer sintoma, como dificuldade de respirar, sangramento, irritação (pele, nariz, olhos, garganta) ou outro tipo de reação, ela deve ser retirada do laboratório.
Não se deve medicar sem a orientação de um profissional especializado. Em casos graves, é necessário procurar socorro médico.
• Ao se retirar do laboratório, verifique se não há torneiras de água
ou gás abertas. Desligue todos os aparelhos e lave bem as mãos.
É muito perigoso o manuseio de alguns produtos químicos inflamáveis
(éter, álcool), cancerígenos (benzeno), tóxicos (amônia) e venenosos
(cianeto de potássio, sulfato cúprico). Normalmente, o uso desses materiais deve ser evitado ou, pelo menos, controlado.
Os laboratórios que utilizam reagentes e produtos químicos devem dispor, obrigatoriamente, de um chuveiro e um lavatório,
pois acidentes podem ocorrer em que são atingidos o rosto ou
o corpo, exigindo retirada rápida do produto em contato com
a pele.
Veja algumas placas de segurança que você, técnico em multimeios
didáticos, pode confeccionar – inclusive com a ajuda dos alunos. Elas
têm a finalidade de informar e alertar para existência de perigo.
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Todas as regras, cuidados e placas aqui descritos devem ser bem trabalhados com os alunos e, se possível, entregues como manual. É
interessante a escola puder dispor de um manual sobre cuidados no
uso do laboratório, construído junto com os alunos.
A seguir, descrevemos uma série de materiais e reagentes que são
úteis para um laboratório.
Materiais

Descrição

Pequena haste de metal aguda numa ponta e terminando
por uma cabeça na outra; serve para pregar, ou segurar,
unidas, peças de vestuário, folhas de papel etc.

Alfinetes

Utilizados para triturar e pulverizar sólidos.

Almofariz e pistilo

Depósito de água destinado à criação e à observação de
animais e vegetais aquáticos, em especial, peixes ornamentais.
Aquário

Serve para medir, com precisão, a massa de corpos e soluções.

Balança de precisão

Utilizado para efetuar destilações simples. O braço
lateral é ligado ao condensador

Balão de destilação
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Empregado no aquecimento de líquidos puros ou soluções;
pode ser usado também para efetuar reações que desprendem produtos gasosos e para coleta de destilados.

Balão de fundo chato

Possui colo longo, com um traço de aferição (medição) situado no gargalo; é útil no preparo de soluções.

Balão volumétrico

Usado para aquecimento de soluções ou para manter
constante a temperatura de uma solução.

Banho-maria

É usado para agitar líquidos e para facilitar o escoamento
de um líquido de um frasco para outro, evitando respingos.

Bastão de vidro ou baqueta

É de uso geral nos laboratórios. Serve para dissolver substâncias, efetuar reações e aquecer líquidos sobre tela de
amianto.

Béquer

Fonte de calor destinada ao aquecimento de materiais não
inflamáveis no laboratório.

Bico de Bunsen
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Instrumento de lâmina curta, pontudo e cortante, usado
para fazer incisões na pele e nos tecidos.

Bisturi

Equipamento calibrado para medida precisa de volume de
líquidos. Consiste em um tubo cilíndrico graduado geralmente em mililitro–mL que permite o escoamento controlado do líquido através de uma torneira na parte inferior,
que controla a vazão. É muito utilizado em titulações.

Bureta

Vaso de metal resistente ao fogo usado para aquecer sólidos a altas temperaturas.

Cadinho

Empregada na evaporação de líquidos em soluções.

Cápsula de porcelana

Serve para acelerar a sedimentação de partículas sólidas
em soluções líquidas.

Centrífuga

Utilizado nos processos de destilação. Sua finalidade é
condensar os vapores do líquido a ser destilado.

Condensador
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Aparelho ou vidro que permite o escoamento de líquido
gota a gota.

Conta-gotas

Serve para colocar lâminas em imersão com o objetivo de
se fazer coloração, fixação ou desidratação.

Cuba de coloração

Usado para guardar substâncias em ambiente contendo
pouco teor de umidade.

Dessecador

Frasco utilizado para aquecer líquidos ou para efetuar
titulações. Pode apresentar boca estreita ou larga, junta
esmerilhada ou não e parede reforçada.

Erlenmeyer
É usada, comumente, para transferir sólidos em pequenas
quantidades, agitar misturas quentes ou prestes a reagir.
A espátula de madeira serve para fazer coleta de material
para esfregaço.
Espátula

Utilizada como suporte para tubos de ensaio.

Estante para tubos de ensaio
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Utilizada para colocação de culturas, de microorganismos, onde devem permanecer a uma temperatura ideal
para seu crescimento. Serve, também, para secagem e esterilização de instrumentos de laboratório.

Estufa

Utensílio em forma de cone invertido utilizado para conduzir líquidos a recipientes de boca estreita. Também é
utilizado como filtro, quando está provido de um papel
filtro, pode separar sólidos, não dissolvidos, dos líquidos.
Não pode ser aquecido.
Funil simples

É usado na separação de líquidos imiscíveis, ou seja, que
não se misturam, por exemplo, água e óleo. Quando o funil
tem torneira, serve para despejo gradativo de líquidos

Funil de bromo, de decantação ou de separação

É usado no processo de filtração a vácuo.

Kitassato

Acoplado ao kitassato e provido de um papel de filtro é
usado nas filtrações a vácuo.
Observação: esse aparelho também pode ser de plástico.

Funil de Büchner
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Serve para segurar e/ou sustentar vidrarias.

Garras

Conservar reagentes, soluções, culturas e outros materiais
que necessitam estar refrigerados.

Geladeira

A lâmina é um pequeno retângulo de vidro no qual deve
ser colocado o material que será observado ao microscópio
óptico. A lamínula é um pequeno quadrado de vidro que
cobre e protege o material colocado sobre a lâmina.
Lãmina e lamínula

Lente de vidro que serve para aumentar pequenos
objetos.

Lupa

Servem para proteger as mãos na manipulação de produtos químicos.

Luvas

Usado para obter imagem ampliada de microorganismos
ou estruturas microscópicas, bem como para aumentar o
poder de resolução do olho humano.

Microscópio ótico
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Usado para obter uma imagem ampliada e tridimensional
de um organismo, de uma estrutura ou de uma parte deles.

Microscópio estereoscópico ou lupa estereoscópica

Serve para reter partículas sólidas em uma filtração e drenar pequenos excessos de líquido em uma superfície.

Papel filtro

Pinças

São usadas para pegar material sólido, algumas vidrarias
etc. Existem vários tipos de pinças, pois são utilizadas com
vários fins.

É usada na contenção de líquidos e gases através de tubos
de borracha ou flexíveis.

Pinça hemostática

Tubo graduado para medir, coletar e transferir um determinado volume de líquidos com precisão. Não pode ser
aquecida.

Pipeta

Frasco contendo água destilada, álcool ou outros solventes. É usado para efetuar a lavagem de recipientes ou materiais com jatos do líquido nele contido.

Pisseta
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Prancha usada para colocação de meio de cultura para
microorganismos.
Placas de Petri

Tubo graduado para medição precisa de líquidos que devem ser transferidos para outro recipiente.

Proveta

Peça oblonga, de cortiça ou de outra substância, para tapar a boca ou o gargalo das garrafas, frascos etc.

Rolhas

O suporte suspende os mais diferentes materiais, como
funil, bureta e outros.
Suporte

Local onde deve ser colocada a lâmina para descanso durante a secagem ao ar ou enquanto recebe corante, solvente, fixador etc.

Suporte de lâminas

Tela metálica, com o centro de amianto, utilizada para distribuir uniformemente o calor, durante o aquecimento de
recipientes de vidro na chama de um bico de gás (bico de
Bunsen).

Tela de amianto
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Instrumento com que se medem as temperaturas.

Termômetro

Usadas para realizar cortes em tecidos vivos ou em outros
materiais.

Tesouras

Aparelho portátil, firmado sobre três pés, sobre o qual se
assenta a tela de amianto.

Tripé

É utilizado principalmente para efetuar reações químicas
em pequena escala. Pode ser aquecido diretamente.

Tubo de ensaio

Peça de vidro de forma côncava, usada em análises e evaporações. Não pode ser aquecida diretamente.

Vidro de relógio
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Peças de vidro de vários tipos e tamanhos usadas para manipulação, análise e observação de reações.

Vidraria

Quadro 2
Reagente
Acetona

Ácido acético

Ácido clorídrico

Ácido nítrico

Descrição
Inflamável: queima no ar a partir de -10° C.
Tóxico: é letal a partir de 5,3g por kg de massa corpórea.
Solvente utilizado na remoção de esmaltes.
Inflamável: queima no ar a partir de 43° C.
Corrosivo: provoca irritação dos olhos e se ingerido provoca vômitos.
Tóxico: é letal a partir de 5g por kg de massa corpórea.
É um dos componentes do vinagre.
Corrosivo: provoca queimaduras na pele.
Comercializado com o nome de ácido muriático: é usado para limpeza de
pisos.
Corrosivo: provoca queimaduras na pele,
produzindo manchas amarelas.
Produto de venda controlada: pode ser usado para produzir explosivo.

Ácido sulfúrico

Corrosivo: destrói tecidos vivos, provocando queimaduras graves de cor preta.
Encontra-se em baterias de automóvel.

Água destilada

É purificada por aquecimento, vaporização e posterior condensação (destilação simples) de modo que elimina os carbonatos e os sulfatos de cálcio e
magnésio dissolvidos. Água destilada é uma água mais pura.

Álcool etílico

Inflamável: queima no ar a partir de 13° C.
Tóxico: provoca excitação, depressão, convulsões e coma alcoólico, podendo
ser letal. Tem diversas aplicações, como: combustível de automóveis, componente de bebidas alcoólicas, aplicação doméstica como desinfetante.

Amoníaco

Inflamável: queima no ar, quando no estado gasoso. Cáustico: ataca as vias
respiratórias e os olhos.
Tóxico: é letal a partir de 3g por m³ de ar. Usado em produtos de limpeza
rápida.

Azul de metileno

Antisséptico local. Pó cristalino azul escuro com reflexos de cor cobre ou cristais verdes com reflexos bronze. Praticamente inodoro e solúvel em água. Tem
aplicações em infecções fúngicas, úlcera de pele, erupções cutâneas e prurido.

Benzeno

Inflamável: queima no ar a partir de 11° C.
Corrosivo: provoca irritação das mucosas.
Tóxico: provoca convulsões, é letal a partir de 5,7g por kg de massa corpórea.
Componente diluente e solvente de tintas e vernizes.
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Bicarbonato de sódio

Pó branco que por aquecimento perde gás carbônico. Muito usado em bebidas e sais efervescentes, como fermento químico, como reagente de laboratório, em curtumes; no tratamento da lã e da seda; em extintores de incêndio;
como antiácido na Medicina (por ingestão), na cerâmica e na preservação da
manteiga e de madeiras.

Carbonato de cálcio

Um sólido branco, de fórmula CaCO3, que é pouco solúvel na água. As rochas
contendo carbonato de cálcio dissolvem-se lentamente sob a ação de chuvas
ácidas (contendo CO2 dissolvido) provocando dureza temporária. O carbonato
de cálcio é usado na produção de cal.

Cloreto de cálcio

Composto químico formado por cálcio e cloro.
É extremamente solúvel. É um sal que se apresenta no estado sólido à temperatura ambiente. Tem muitas aplicações comuns como em salmoura para
máquinas de refrigeração, controle de pó e gelo nas estradas e no cimento.
Pode ser produzido diretamente a partir da pedra calcária.

Cloreto de sódio

Sal comum (NaCl), um sólido cristalino incolor,
solúvel em água e muito ligeiramente solúvel em etanol. Ocorre como mineral halita (sal rochoso) em salmouras naturais e na água do mar. Tem a
interessante propriedade da solubilidade, na água, varia muito pouco com a
temperatura. É usado industrialmente para uma variedade de produtos que
têm por base o sódio e é conhecido universalmente como preservante e tempero alimentar.

Clorofórmio

Líquido volátil, incolor, de forte cheiro etéreo e
gosto adocicado, ardente, produzido comumente pela cloração e pela oxidação de acetona, sendo usado como anestésico.

Detergente

Qualquer substância que tem a propriedade de limpar, de separar as impurezas.

Éter

Líquido aromático, incolor, extremamente volátil e inflamável, que se produz
pela destilação de álcool com ácido sulfúrico; éter sulfúrico.

Fenolftaleína

Um corante usado como um indicador ácido base.
É usado em titulações envolvendo ácidos fracos e bases fortes. É também
usado como laxativo.

Formol

Hidróxido de sódio

É um sólido translúcido branco, solúvel em água e etanol, mas insolúvel em
éter. É fortemente alcalino e encontra muitas aplicações na indústria química, particularmente na produção de sabões e de papel. É também usado no
tratamento de despejos para a remoção de metais pesados e de acidez. As
soluções de hidróxido de sódio são extremamente corrosivas para os tecidos
do corpo e são particularmente perigosas para os olhos.

Permanganato de potássio

Composto que forma cristais de cor púrpura com um brilho metálico, solúvel
em água, acetona e metanol. O permanganato de potássio é largamente usado como um agente oxidante poderoso e como desinfetante numa variedade
de aplicações.

Soda cáustica

Cáustico: ataca a pele e os olhos. Sua ingestão pode ser fatal
Tóxico: é letal a partir de 0,5g por kg de massa corpórea. Desentupidor de
pias e ralos, limpa-fornos, sendo usada na fabricação de sabão.

Sulfato de cálcio

Um composto sólido branco. Ocorre na natureza como mineral. O sulfato de
cálcio é parcialmente solúvel na água. É usado na produção de certos tipos de
tintas, cerâmicas e papel. As formas que ocorrem na natureza são usadas na
produção de ácido sulfúrico.

Sulfato de cobre

Um sólido cristalino azul. Ao ser desidratado
forma um sólido branco. Usado como fungicida, tinturas têxteis e preservante
da madeira.

Sulfato de potássio
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Solução de aldeído fórmico usado como antiséptico.

Composto químico muito utilizado como fertilizante. Possuidor de um cheiro
desagradável, principalmente em contato com a água.

Laboratórios

Algumas advertências para manipulação de substâncias químicas:
Para usar ácido:
• as soluções ácidas devem ser agitadas antes de serem usadas;
• não adicionar água ao ácido e, sim, ácido à água, lentamente e
agitando constantemente.
Para usar bases:
• as soluções alcalinas não devem ser agitadas antes de serem usadas.
Para aquecer líquido:
• não aquecer líquido diretamente na chama se os recipientes não
forem refratários ao calor.
• líquidos inflamáveis não devem ser aquecidos diretamente na chama, mas por meio de “banho-maria” ou em chapa elétrica.
Nos laboratórios em que se utilizam substâncias voláteis que podem
ser nocivas, é bom que se tenha uma câmara de exaustão, assim podemos impedir que elas venham diretamente para o rosto, afetem os
olhos, ou sejam inaladas.

Substâncias voláteis - são
produtos químicos que se
vaporizam para a forma gasosa
em temperatura ambiente.
(Dicionário Aurélio da Língua
Portuguesa)

De acordo com o experimento a ser testado, outros materiais podem
ser úteis, como: ovos, óleo, leite, fermento, farinha, açúcar, sal, sementes e muitas outras substâncias que são encontradas facilmente
em casa ou em supermercados.
Como boa parte destes materiais estraga-se facilmente, é mais
prático obtê-los na véspera da realização da atividade.
Uma escola que possua um laboratório em tais condições certamente
estará bem equipadae, portanto, preparada para realizar atividades
experimentais capazes de proporcionar um excelente equipamento
para o ensino e a aprendizagem.
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Vale lembrar que, quando houver carência de recursos, você pode
superar muitas dificuldades usando a criatividade e o improviso, pois
os materiais não são insubstituíveis e é possível encontrar soluções
muito interessantes, visando a suprir a carência de materiais. Seguem
algumas sugestões para adaptar materiais de laboratório.
Material convencional

Material adaptado

Béquer

Para a simples manipulação de líquidos frios, um copo pode substituir o
béquer. O escoamento é controlado por um bastão de vidro dobrado em L,
apoiado, em seu maior comprimento, por dentro do copo.

Proveta

O uso da proveta graduada pode ser substituído pelo emprego de seringas
graduadas para injeções, mamadeiras, garrafas de soro etc.

Tubo de ensaio

Podem-se utilizar vidros alongados e de diâmetros reduzidos em que são
acondicionados medicamentos. Essa vidraria é facilmente encontrada e, na
maioria dos casos, obtida gratuitamente.

Erlenmeyer

Pode ser substituído por frascos vazios de soro fisiológico, encontrado em
hospitais. Estes, por não serem refratários, permitem manipulações apenas
a frio. Outras garrafas de vidro também podem ser aproveitadas. Com o
uso de tela de amianto, elas podem ser usadas no calor (mesmo não sendo
refratárias).

Placa de Petri

Pires e tigelas de sobremesa.

Funil simples

Funis comuns de plástico, lata ou alumínio

Pipeta sorológica
Suporte para tubos de ensaios

Espátula

Conta-gotas e seringas de injeção.
Caixa de sapato contendo perfurações na tampa
Colher comum de plástico ou madeira, palito de picolé (que ainda não foi
utilizado).
Estes vão depender da substância que será manipulada

A maior parte das vidrarias poderá ser substituída por vidros
de conservas ou remédios, desde que devidamente lavados
e esterilizados. Isso pode ser feito fervendo-se os frascos em
banho-maria.
É possível também confeccionar uma lamparina de forma simples e
prática: basta ter um vidro de boca alargada, uma rolha furada, um
cordão grosso e álcool.
Dessa forma, podemos constatar que, se for preciso, muitos materiais
são passíveis de substituição e tudo pode ser arrecadado e confeccionado com a ajuda dos alunos, como alternativa segura para montar
um laboratório que atenda as necessidades mínimas para atividades
didáticas.
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Como você pode notar, é preciso que todos estejam empenhados em
proporcionar uma aprendizagem efetiva. É importante refletir sobre a
prática pedagógica, problematizar e instigar o aluno a ser sujeito do
aprendizado próprio, de modo que o conhecimento seja construído
num espaço onde ele goste de estar para aprender cada vez mais sobre a realidade que o cerca: a escola.
Todos os estudos feitos até aqui se aplicam melhor aos laboratórios
de biologia e química. A seguir, iremos estudar mais detalhadamente
cada laboratório. Lembramos, porém, que se a escola não dispõe de
espaço físico para os dois, ou seja, um para química e outro para biologia, poderá unir, no mesmo espaço, os dois laboratórios, bastando
usar o bom senso e a criatividade, a fim de adequar o espaço, uma vez
que muitas regras, materiais e cuidados são comuns às duas áreas do
conhecimento humano.
Depois do que estudamos, você já é capaz de descrever o que é
um laboratório de ciências, assim como pode descrever as funções do técnico em multimeios neste laboratório.
Agora, com base nisso e no diagnóstico feito junto aos professores
e aos alunos, por meio dos pratiques da unidade anterior, você deve
elaborar uma proposta para organização de um laboratório de ciências
em sua escola.
Em um primeiro momento, faça uma análise das possibilidades e necessidades da sua escola e, daí, utilize sua criatividade para adaptar espaços e materiais de um possível laboratório no seu ambiente escolar,
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caso não exista um. Peça a ajuda dos demais segmentos da comunidade escolar. Pode até criar um projeto envolvendo alunos e professores.
Com essa atividade você começará a colocar em prática o que já estudamos sobre a organização, preparação e utilização do laboratório,
mesmo que seja apenas um exercício de planejamento.

2.1 Laboratório de biologia
Com o seu trabalho no laboratório, atuando junto com o professor, o
ensino de biologia garantirá ao aluno o acesso e a compreensão que
leva ao conhecimento biológico, graças à utilização dos métodos de
investigação, especialmente os de caráter científico, e à análise dos
aspectos sociais, políticos e econômicos envolvidos na produção, na
divulgação e na aplicação de tais conhecimentos.

Faça uma pesquisa em sites e com a equipe de coordenação
pedagógica da área para entender em que consiste o estudo da
biologia e como o laboratório de biologia pode atender as necessidades da disciplina no contexto do projeto político pedagógico.
O universo a ser explorado no ensino de biologia é muito amplo. Podemos pesquisar plantas, animais e analisar, internamente, os sistemas,
os órgãos e os tecidos até chegarmos ao interior das células.
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Sob essa perspectiva, o laboratório de biologia deve, então, conter
muitas espécies de animais conservadas em formol. Algumas, porém,
podem ser adquiridas inteiras ou em partes, na véspera do experimento, em supermercados ou feiras.
É interessante, por exemplo, utilizar órgãos de bois ou porcos para
demonstrações, pois são encontrados facilmente e são muito úteis
no estudo de órgãos, como coração, rins, fígado e olhos. Dessa forma,
fica mais fácil a compreensão do conteúdo em estudo.

Demonstração Científica –
ensinar pela prática, apresentar,
exibir, provar.

É importante relembrar que uma geladeira, dentro do laboratório de
ciências, é essencial, para guardar e conservar materiais e alguns reagentes sujeitos a se estragarem.
Outro instrumento importante de aprendizado é a confecção de um
insetário e de um borboletário, que podem ser feitos junto com
todo o grupo de alunos, pois assim se consegue obter um número
maior e mais variado de espécies de insetos e de borboletas que atenderão melhor à escola.

Descubra como montar um
insetário acessando o link:
www.webbee.org.br/didatico

A estufa é outro equipamento muito útil, pois, com ela, você poderá
secar materiais e, principalmente, cultivar microorganismos.
Você já sabe, por outro lado, que o laboratório é o espaço de encontro
entre teoria e prática. Por isso, é necessário que os alunos tenham aulas prévias sobre o uso dos equipamentos, entre os quais o microscópio. As aulas são introdutórias, pois, no decorrer das atividades, ainda
podem surgir dúvidas.
É interessante que se tenha uma televisão, de 20 a 29 polegadas,
interligada ao microscópio, projetando a imagem para todo o laboratório. Assim, todos os alunos podem acompanhar o experimento e
realizá-lo na sua bancada.
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Quando buscamos a união do conhecimento teórico ao prático, o estudo da biologia torna-se um espetáculo fascinante no laboratório.
Pesquise sobre as diversas formas de se construir um insetário.
Faça um projeto que envolva professores e estudantes. Com o
auxílio dos professores de biologia de sua escola, liste os insetos e os
vegetais mais comuns ao bioma de sua região. Convide os alunos a
contribuírem com a montagem do insetário, trazendo plantas, insetos
listados e organizando o insetário. Elabore, com eles, as normas e os
cuidados de manutenção do equipamento. Com esta atividade, você
já experimentará uma de suas funções como técnico em mutimeios didáticos, ao interagir com os alunos e com as práticas do ensino de
biologia.

2.2 Laboratório de química

Fonte: ninci / banco de imagens sxc.hu

A proposta curricular do ensino de química, sob o amparo da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996) e de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais,
confere nova identidade ao ensino e propicia ao educando um aprendizado útil à vida e ao trabalho.
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Pesquise, junto à equipe pedagógica, a respeito da importância
do laboratório de química no desenvolvimento da disciplina.
O conhecimento prático da atividade científica, essencial a uma educação básica, implica sistematização das propriedades da matéria e a
química é a área que enfatiza as transformações e a geração de novos
materiais a serem utilizados pelo homem em seu cotidiano, tais como:
alimentos, medicamentos, materiais de construção, papéis, plásticos,
combustíveis, tintas, perfumes etc. Nesse sentido, o ensino da química deve contemplar o contexto do aluno, utilizando fatos do seu dia
a dia, da mídia e da vida escolar, para que ele possa compreender
as transformações químicas que ocorrem no mundo e ao seu redor,
construindo e reconstruindo o conhecimento com maior interação
escola-natureza-sociedade.
Nessa nova abordagem, o estudo de química passa a ser um meio e
não um fim em si mesmo, devendo propiciar o desenvolvimento de
habilidades que permitam a interação e a participação do aluno no
desenvolvimento científico, tecnológico e social, favorecendo conexões com outros componentes curriculares, permitindo ao educando
a construção de uma visão mais ampla e articulada do mundo.
A sobrevivência, atualmente, solicita conhecimentos químicos que
permitam a utilização, competente e responsável, de materiais de
uso diário. O desconhecimento ou o uso inadequado de substâncias
químicas causam alterações ambientais irreversíveis e é por meio de
interações sistematizadas e adequadamente dirigidas que a química
contribui para a melhoria da qualidade de vida.
O desenvolvimento das habilidades e das competências, considerando
o trabalho realizado experimentalmente, em consonância com a vida
diária, o meio ambiente e as atividades realizadas pelo aluno, é, portanto, a principal proposta do ensino de química.
Com a experimentação, os alunos utilizam diversos materiais, priorizando o contato com os fenômenos químicos que possibilitam a criação por meio da observação, tornando o ensino teórico-prático mais
significativo. Nesse processo, o erro é tão importante quanto o acerto,
pois, com o erro, o aluno é induzido a buscar outros caminhos de
modo que desenvolva a capacidade crítica, a argumentação e a auto-
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nomia em face dos conhecimentos adquiridos.
O laboratório, afinal, é o lugar da experimentação.

2.3 Laboratório de física
Você ainda se lembra do que estudou em física? E, hoje, como
o laboratório de física pode ser útil no estudo da disciplina?
Como o Técnico de Multimeios Didáticos atuará na montagem
do laboratório e na demonstração dos experimentos?

Fonte:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Laboratorio_fisica_UAB_polo_Alterosa1.JPG

A física corresponde a um conjunto de conhecimentos estruturados e
sistematizados, relacionados às leis e às propriedades da matéria e da
energia que controlam os fenômenos da natureza.
Muitas são as formas de abordagem educacional empregadas na seleção, na organização e na apresentação dos conhecimentos físicos aos
educandos.
É preciso dar, ao ensino de física, novas dimensões, apresentar uma
física que explique não só a queda dos corpos, o movimento da Lua
ou das estrelas no céu, o arco-íris, mas também os raios laser, as imagens da televisão e as diversas formas de comunicação: uma física que
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explique o consumo diário de combustível e, também, as questões
referentes ao uso das diferentes fontes de energia em escala social,
com seus riscos e benefícios; que discuta a origem do universo e a sua
evolução; que trate da geladeira ou dos motores a combustão, bem
como dos princípios gerais que permitem o entendimento de todas
essas questões.

										
O conhecimento da física é um instrumento necessário à compreensão
do mundo em que vivemos e à formação da cidadania. Espera-se que
o ensino de física contribua para a formação de uma cultura científica
efetiva. É preciso permitir ao indivíduo a interpretação dos fatos, dos
fenômenos e dos processos naturais, situar e dimensionar a interação
fundamental entre o ser humano e a natureza, vendo o homem como
parte da própria natureza em transformação e como transformador
da natureza e de sua própria natureza pelo conhecimento científico.
De acordo com as Orientações Curriculares Nacionais, a física permite
elaborar modelos de evolução cósmica, investigar os mistérios do mundo submicroscópico, das partículas que compõem a matéria, ao mesmo
tempo que permite desenvolver novas fontes de energia e criar novos
materiais, produtos e tecnologias!(Ministério da Educação, 2008, pg. 47)
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Fonte:http://www.if.ufrgs.br/
tex/fis01043/20032/Anamaria/fotogali.jpeg

Galileu Galilei, nascido na Itália em 1564, foi
um grande físico, astrônomo e matemático.
Tornou-se o primeiro a contestar as ideias de
Aristóteles. Dentre elas, a dos corpos leves e
pesados caírem com velocidades diferentes.
Ele provou que os corpos leves e pesados caem
com a mesma velocidade.

								
Isaac Newton nasceu em Londres, no ano de
1643, e viveu até o ano de 1727. Foi cientista, químico, físico, mecânico e matemático.
Durante sua trajetória, ele descobriu várias leis
da física, entre elas, a lei da gravidade, o binômio de Newton, e fez, ainda, outras descobertas importantes para a ciência. Quatro de suas
principais descobertas foram realizadas em sua
Fonte:http://explicatorium.
com/images/Personalidades/ casa. Isto ocorreu no ano de 1665, período em
IsaacNewton.jpg
que a Universidade de Cambridge foi obrigada a fechar suas portas. Na fazenda onde morava, o jovem e
brilhante estudante realizou descobertas que mudaram o rumo
da ciência: o teorema binomial, o cálculo, a lei da gravitação e a
natureza das cores.

Fonte:http://www.engenhariae.com.br/wp-content/
uploads/2013/06/e-se-einstein-existido.jpg

Albert Einstein nasceu em 14 de março de
1879.Foi um físico teórico alemão posteriormente radicado nos Estados Unidos. Desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos dois
pilares da física moderna. Recebeu o Prêmio
Nobel de Física de 1921 “por seus serviços à
física teórica e, especialmente, por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico”.

Em outras palavras, a física é o estudo das forças, dos movimentos,
das leis de conservação, da termodinâmica, da ótica, entre outras
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grandezas, sendo necessário levar o aluno a descobrir o mundo vivido
por Einstein, Newton, Galileu e tantos outros.
Em sala de aula, os conteúdos devem ser selecionados em função da
aprendizagem do aluno e deverão ser abordados por meio de metodologias que estimulem a ação coletiva, a fim de que a cooperação
tenha prioridade sobre a competição e a produção de conhecimento
seja um ato construtivo.
Vale realçar que, atualmente, muitos alunos têm conhecimentos sobre
o mundo incomparavelmente maiores do que os de épocas anteriores, sobretudo, pela infinidade de estímulos recebidos a que estão expostos na sociedade atual (televisão, rádio, outdoors, jornais, revistas,
informática etc.). O professor, tanto quanto o técnico em educação,
de hoje, então, devem ter conhecimentos e estar atualizados para
conseguir a atenção do aluno, para que seja capaz de interagir com
os conhecimentos que o aluno já possui, ou mesmo com seus centros
de interesse. Atualmente, com a grande quantidade de informações
a que a maioria dos alunos tem acesso, é muito comum ao professor
ouvir uma resposta como “eu já sei”, quando, na verdade, o aluno
apenas ouviu falar.
A necessidade da interação entre você e os professores torna-se cada
vez mais evidente, pois todos devem colaborar com a construção do
conhecimento dos alunos. A motivação para o aprender, em sala, tem
a ver com a experimentação e com a organização coletiva. Devemos
refletir e ir em busca do bom desempenho de nosso papel nas escolas,
colaborando para a formação integral dos alunos, pois todos os atores
escolares devem participar no processo ensino-aprendizagem.
Investigar, querer ir mais longe, questionar, refletir sofre o que vivenciam devem ser os objetivos que levarão os alunos a se interessarem
pelo estudo da física. É necessário que a escola esteja empenhada
para tal desenvolvimento, dedicando espaço para a montagem do laboratório, incentivando funcionários para que eles estejam dispostos
a sair da rotina diária e trabalhar junto com os alunos e com os professores, desenvolvendo atividades que provoquem a curiosidade e o
interesse de todos.
Em relação ao aspecto prático, experimental, vale lembrar que alguns
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itens citados no laboratório de ciências também se aplicam ao laboratório de física, como: a pia, a sala de preparação, a ventilação e a
iluminação, os cuidados dentro do laboratório com a manipulação
de materiais, placas de segurança, caderno de laboratório ou pasta
de experimentos, chuveiro e lavatório, vidrarias. Entendemos que no
laboratório de física você deve ter cuidados bem parecidos com os do
laboratório de química e biologia. No entanto, ele será montado de
acordo com o conteúdo programático sugerido pelo professor.
Luneta Galileu

A construção da Luneta Galileu é exemplo de uma instrutiva e
divertida atividade de laboratório. Aproveite para interagir com
o professor de física da sua escola para que ele complemente a
atividade com os conceitos de ótica e com a descrição física do
funcionamento da luneta.
Kit Luneta Galileu - Com os componentes contidos neste kit
você terá todo o material necessário para construir uma luneta
astronômica que lhe dará as mesmas condições de observação
de que dispunha Galileu em 1610.
A luneta foi inventada em 1608 por um artesão fabricante de
óculos, nascido na Alemanha, chamado Hans Lipperhey. Não havia transcorrido ainda um ano quando Galileu Galilei, na Itália,
teve notícia desta invenção e construiu ele mesmo sua luneta.
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Ao apontá-la para a Lua, Júpiter e Vênus, Galileu constatou que
as concepções cosmológicas tidas como verdadeiras até aquela
época deveriam ser revistas. Ele está entre os grandes pensadores que revolucionaram a Ciência, que deve muito a eles pelos
importantes avanços tecnológicos da humanidade.
Função

Especificação

Quantidade

Corpo da Luneta

Tubo de 35 mm – compr. 400 mm

1 peça

Lente objetiva

Lente plano-convexa diam. 35 mm
F = 600 mm

1 peça

Capa da objetiva

Tubo in. 35 mm – compr. 40 mm
(flangeado)

1 peça

Tubo deslizante

Tubo diam. 19 mm – compr. 400
mm

1 peça

Corpo da ocular

Tubo int. 19 mm – compr. 60 mm
(flangeado)

1 peça

Diafragman da ocular

Arruela metálica diam. 25 mm

1 peça

Espaçador da ocular

Tubo diam. 19 mm – compr. 20
mm

1 peça

Lente da ocular

Lente biconvexa diam. 19 mm – F
= 20 mm

1 peça

Pupila da ocular

Arruela preta diam. 19 mm –
orifício 7 mm

1 peça

Tubo intermediário

Tubo diam. Ext. 32 mm, int. 29
mm compr. 200 mm

1 peça

Instruções de montagem
1. O tubo intermediário possui uma extremidade pintada de preto. Coloque-o no interior do tubo principal de maneira que a
face preta fique rente com a extremidade do tubo principal. Se
achar conveniente, você pode colar estes tubos com cola para
papel.
2. Coloque a lente objetiva no interior do tubo capa da objetiva
e encaixe nele o tubo principal do lado oposto ao que você montou o tubo intermediário. A lente objetiva deve ser posicionada
de maneira que fique com a face convexa voltada para fora após
a montagem do tubo capa da objetiva sobre o tubo principal.
3. A ocular deverá ser montada na seguinte sequência:
a) coloque a pupila no interior do tubo corpo da ocular de maneira que a face preta fique voltada para a face onde você colocará o olho ao utilizar a luneta;
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b) coloque a lente ocular no interior do tubo corpo da ocular.
Como esta é uma lente biconvexa, não importa sua orientação;
c) coloque o tubo espaçador da ocular dentro do tubo corpo da
ocular;
d) monte o diafragma (arruela metálica) sobre o espaçador da
ocular de maneira que todo o conjunto seja fixado dentro do
tubo corpo da ocular.
4. Encaixe a ocular montada em uma das extremidades do tubo
deslizante e encaixe-o no interior do tubo principal que você
montou na primeira operação. Sua réplica funcional da Luneta
de Galileu está pronta.
5. Lembre-se de que esta luneta, embora simples, possui aumento de 30 X e, consequentemente, os objetos observados parecerão 30 vezes mais próximos, também os movimentos produzidos
pela instabilidade da mão do usuário parecerão em igual número mais rápidos. Isso provocará certa dificuldade em manter o
objeto focalizado no interior do campo de visão.
6. A luneta original utilizada por Galileu, tida como ocular, era
uma lente divergente. Utilizamos neste kit uma lente convergente para permitir um campo de visão significativamente maior
que o de que Galileu dispunha e assim tornar mais fácil a utilização da luneta. As demais características da Luneta de Galileu são
mantidas nesta réplica funcional.
7. Para fazer observações astronômicas, procure apoiar o braço
que suporta a luneta em uma coluna ou em outro objeto sólido.
Você conseguirá ver o céu da mesma maneira que Galileu o fez
por volta de 1610. Poderá observar as três maiores Luas de Júpiter, as crateras da Lua, as fases de Vênus etc.
Fonte: www.funbec.com.br/bmAstrLuGali2.html
É importante que o laboratório de física tenha os vidros das janelas
com películas pretas, pois quando se fazem experimentações como revelação de filmes, é preciso ter câmara escura, isto é, todo o ambiente
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deve estar totalmente escuro, apenas com luz infravermelha.
Nas bancadas, devem estar disponíveis ar comprimido, gás butano
(gás de cozinha), tomadas, tomadas estabilizadas e ponto para rede
de computadores. Os armários devem estar etiquetados, informando
o material que está guardado, para que o professor tenha facilidade
de preparar as aulas caso o técnico não esteja no laboratório.

Fonte: Marcos Santos/USP imagens

1. Em meio a esta longa jornada de estudos, é hora de buscar,
junto à comunidade escolar, um laboratório real. Assim, visite
um laboratório em uma faculdade, numa escola particular ou em outra
escola da rede pública de ensino e anote suas principais impressões,
com base no que aprendeu aqui: espaço físico, materiais, organização,
informações. Caso não seja possível visitar um laboratório, faça uma
pesquisa na internet e visualize um laboratório e todos os seus componentes. Assim, será possível que você observe a organização laboratorial real e a aplique no que for possível, no seu trabalho diário.
2. Juntamente com a coordenação pedagógica de sua escola e os docentes da área, realize um experimento de física e anote as fases do
experimento, por exemplo, como foi a coleta de material, a montagem
do equipamento, a utilização do mesmo e os resultados obtidos. Deste
mod, o técnico em multimeios poderá enxergar como se desenvolve
uma experiência científica e auxiliar na organização da pesquisa a fim
de que seja facilitado seu resultado final.
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RESUMO
Acabamos de fazer o estudo sobre a vasta área de biologia, física e
química. Para que se produza uma boa atividade científica, é importante ter um laboratório bem montado e organizado, no sentido de
facilitar o acesso do operador (técnicos, professores e alunos) aos
instrumentos laboratoriais.
Sendo assim, buscamos apresentar a você, técnico em multimeios,
os instrumentos utilizáveis no ambiente laboratorial, para que tome
conhecimento e se familiarize com os insumos básicos que compõem
o respectivo ambiente.
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Unidade 3

Laboratório do
Ensino de Línguas

Como você pôde ver na unidade anterior, as atividades experimentais são mais amplas do que as que realizamos em
laboratórios e, ao mesmo tempo, as atividades de laboratório não se reduzem àquelas relacionadas aos estudos
das ciências naturais e exatas, como a biologia, a química
e a física.
Por esses, entre outros motivos, o laboratório a ser estudado nesta unidade é pouco conhecido nas escolas de
ensino fundamental e médio da rede pública de ensino,
porém, muito comum nos centros de língua. Nesse sentido, nosso objetivo é e ampliar seus conhecimentos sobre
a constituição e a utilização de um laboratório de ensino
de línguas na escola.

Vivemos num mundo globalizado e, com o avanço tecnológico, é fácil
termos contato com outras culturas e nos interessarmos por elas sem
sair de casa. A expansão da internet permite-nos conectar com pessoas de qualquer lugar do planeta, fazer amigos e conversar com eles
em tempo real. Isso se torna cada dia mais comum e os jovens, cada
vez mais cedo, têm-se integrado a essa realidade.

Conheça o trabalho de uma
escola que utiliza o Laboratório de
Línguas: www.olharvirtual.ufrj.
br/2006

O mundo globalizado desperta nas pessoas o interesse no estudo de
línguas estrangeiras e os alunos, incentivados por eventos como a
copa do mundo, olimpíadas, festivais de música, buscam ampliar os
conhecimentos no estudo de línguas estrangeiras.
Por outro lado, as relações comerciais entre o Brasil e os diversos países
do mundo têm-se intensificado e multiplicado. Por isso, a demanda
de profissionais que dominem várias línguas estrangeiras aumentou
proporcionalmente. Essas questões nos levam a repensar o ensino e o
estudo de línguas estrangeiras.
Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o estudo das línguas estrangeiras tomou um espaço muito importante no currículo.
Tal estudo passou a fazer parte indissolúvel do conjunto de conhecimentos essenciais à formação do indivíduo.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais, por sua vez, preconizam que o
estudo de línguas estrangeiras não deve ser tratado como uma disci-
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plina isolada no currículo. É bom lembrar que a comunicação não é
feita apenas com o conhecimento da língua, mas é um conjunto que
nos leva a conhecer as tradições, a cultura e os costumes de outros
povos. Nesse pensamento, deixa de ter sentido o ensino de línguas
que objetiva apenas o conhecimento metalinguístico e o domínio
consciente de regras gramaticais. É preciso experimentar o contexto
em que uma língua é usada.

Função metalinguística: “é
aquela que utiliza o código como
assunto ou como explicação do
próprio código. Ex.: Um filme cujo
assunto seja o próprio cinema,
uma peça de teatro que tenha o
próprio teatro como tema.

Com isso, justifica-se plenamente a criação de um laboratório para
o estudo de línguas, uma vez que o ambiente é propício ao desenvolvimento cultural e ao estudo mais aprofundado da língua. O laboratório de línguas é um recurso didático poderoso, pois, se for bem
utilizado, permitirá que o aluno tenha um aprendizado personalizado,
como se tivesse um professor particular.

Fonte:Lenine Martins/Secom-MT

Como qualquer laboratório, o de línguas tem por finalidade trabalhar o
conteúdo pedagógico, trazendo os países da língua estudada para bem
perto dos alunos, juntamente com seus costumes, cultura e situações
do cotidiano, de modo que possam ser experimentados na escola.
Para proporcionar essa interatividade, o laboratório deve ser composto por cabines que utilizam recursos de áudio, vídeo e um computador
conectado a uma mesa de comando, com um computador central
que armazena as informações e permite um fácil acesso ao material
arquivado. A mesa deve ter equipamentos para amplificação, qualificação e distribuição de informação sonora, leitora de videolaser,
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CD-ROM, DVD e até VHS. Monitores de TV são distribuídos pela sala
para facilitar a transmissão dessas imagens.
É essencial que você, técnico em multimeios, esteja atuando diretamente no laboratório, pois o professor cuida das questões
pedagógicas enquanto o técnico seleciona todo o material e
prepara o equipamento para as aulas. Dessa forma, o laboratório de línguas só vem consolidar o trabalho desenvolvido em
sala.
O aluno é acompanhado pelo professor, que coordena todas as cabines, monitorando seu desenvolvimento nas atividades e tirando dúvidas. Além de colocar o aluno em contato com variadas pronúncias
do idioma estudado, a abordagem comunicativa do ensino de línguas
tem como proposta desenvolver a habilidade de compreensão auditiva com diálogos de falantes nativos da língua em estudo e preparar
o aluno para o discurso espontâneo, além de treinar a leitura e a escrita. O aluno pode-se autoavaliar no decorrer da aula, comparando
as gravações da sua pronúncia com a versão original. A privacidade
das cabines proporciona ao estudante maior autoconfiança durante
o aprendizado, além de permitir-lhe acompanhar o próprio desempenho, que se dará de acordo com seu ritmo. Isso desenvolve a habilidade de autoavaliação e a autocrítica. Com esses recursos, o professor
pode aplicar formas alternativas de avaliação.
Levando-se em conta o alto custo dessas cabines individuais, outra
forma prática de se ter um laboratório de línguas seria a utilização do
laboratório de informática. Existem no mercado softwares para PCs
que possuem grande parte das funcionalidades de uma cabine. Para o
funcionamento do programa, basta que o computador possua entrada para fone de ouvido e microfone.
Consulte o endereço a
seguir, para conhecer modelo de
laboratório de Línguas, indico:
http://portal.mec.gov.br/
index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=13790&I
temid=993.

É importante destacar que a criatividade vale muito na hora de encontrar ou adaptar novos recursos didáticos e o laboratório de informática
pode suprir as necessidades do laboratório de línguas. Assim podemos unir a diversidade cultural com os recursos da informática.
Quais as funções do técnico em multimeios no laboratório de
línguas? Como você, técnico em multimeios, deve proceder
em relação aos utensílios laboratoriais?
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RESUMO
Como já foi dito, o laboratório de ensino de línguas é pouco conhecido, mas isso não diminui a sua importância. Infelizmente os investimentos na área do estudo de línguas não é priorizado ainda nas
escolas públicas de ensino básico, mas com as mudanças na educação, que estabelecem a obrigatoriedade do ensino de línguas estrangeiras no ensino fundamental e médio, esta cultura está mudando.
Para tanto, precisamo-nos preparar para receber os laboratórios de
línguas e entender como funcionam os equipamentos e que potencialidades educativas agregam à escola.
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Unidade 4

Laboratório			
de Informática

Depois de conhecer, investigar e planejar um laboratório para o ensino de ciências e ter ideia da importância de um laboratório de ensino de línguas, chegou a vez de entender como um laboratório de
informática deve ser montado, quais equipamentos e sistemas devem
compô-lo e como deve ser a manutenção dos componentes deste
laboratório, que é muito importante nas escolas, pois é utilizado por
várias disciplinas, para desenvolver pesquisas, criar e construir trabalhos escolares, alem de possibilitar experimentações virtuais, quando
a escola não tem as melhores condições para fazê-lo materialmente.
O conhecimento da humanidade só evoluiu em virtude da incessante
busca que homens e mulheres empreenderam com vistas a superar
dificuldades, ou mesmo a trazer maior conforto à sua vida, como você
viu na primeira unidade. A informática é um grande passo nesse sentido e seu vertiginoso desenvolvimento, no século XX, proporcionou
um enorme avanço em várias áreas do conhecimento.
Retomando algumas informações do caderno 7, você deve lembrar
que primeiro computador desenvolvido foi o Eniac, que, aos nossos
olhos, parece apenas um dinossauro. A palavra “computador” inicialmente designou os computadores de grande porte (mainframes),
uma tecnologia pouco acessível a homens e mulheres comuns. Com
o tempo, apareceram os computadores de pequeno porte, chamados
de microcomputadores ou PCs (Personal Computer) – computador
pessoal. Atualmente, qualquer um dos nomes refere-se ao computador pessoal.
Você se lembra ou tem conhecimento sobre como os bancos trabalhavam antes do surgimento dos computadores? Para muitos, que já
nasceram na era da informática, é difícil regredir no tempo para tentar
entender, pois, hoje, não conseguimos fazer movimentações bancárias sem utilizar a informática.
E o que seria dos avanços na medicina? Os exames computadorizados
permitem alta precisão nos resultados e as cirurgias têm conseguido
resultados surpreendentes com a utilização de técnicas avançadas em
meios computacionais. É possível a um aluno de um curso superior de
medicina brasileira assistir, via internet, a uma cirurgia que está sendo
feita em um paciente no Japão e sendo comentada por outro cirurgião
que se encontra na Inglaterra. Alguns carros possuem computador de
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bordo; as pessoas vão trabalhar com seus notebooks, netbooks ou
tablets, que são os atuais computadores pessoais. Os ícones e os jogos
presentes nos smartphones só são possíveis graças às linguagens de
programação.
A internet faz parte do nosso cotidiano e abrange todo tipo de mídia
eletrônica, além de facilitar todo tipo de comunicação. As crianças,
desde muito pequenas, sabem usar a informática e esse acelerado
crescimento chegou até nossas escolas como um grande atrativo para
os alunos. Trata-se de um maravilhoso recurso didático para ensinar e
aprender.
Há um mundo de possibilidades, basta saber explorá-lo. Cabe a você,
técnico em multimeios, conhecer essa ferramenta de trabalho e ter
controle sobre ela, não só para enriquecer o aprendizado dos alunos,
mas também para evitar que a informática seja usada de forma negativa ou até criminosa. A escola precisa exercer seu papel de educar o
jovem para a responsabilidade no uso dos recursos tecnológicos.
Há uma diversidade de softwares educativos que podem ser utilizados
no laboratório, tais como: programas de edição de texto, planilhas
eletrônicas e editor de apresentações, que você verá com mais detalhes no caderno 15 – Informática Aplicada à Educação. A proficiência
nesses programas é útil não só no aprendizado em sala de aula, mas
na capacitação para o mercado de trabalho.
Lembre-se, contudo, que os cuidados com o ambiente educacional
devem começar pela autenticidade dos programas utilizados, ou seja,
um espaço verdadeiramente educativo não faz uso de materiais “piratas”. Se a escola não dispõe de recursos financeiros para obtê-los,
softwares livres podem ser instalados e usados de forma legal. Trata-se de programas de computador gratuitos, sem direito autoral, que
podem ser instalados a partir de sites da internet, como por exemplo:
Linux e o Mozilla Firefox.
Defina o que é um software livre e depois utilize algum desta
natureza, indicando o porquê de sua utilização no seu ambiente
escolar.
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A responsabilidade do técnico em multimeios, no laboratório de informática, vai desde o monitoramento das máquinas, verificando a existência de programas, músicas ou jogos instalados clandestinamente
pelos alunos, até o controle da utilização do laboratório no horário
de aula, passando pela pesquisa como apoio às atividades planejadas
pelos professores. É imprescindível a determinação de regras para que
o uso do ambiente seja otimizado.
Por exemplo, deve ser vedado aos usuários:
• desmontar quaisquer equipamentos ou acessórios do laboratório,
sob qualquer pretexto, assim como remover equipamentos do local
a eles destinados (mesmo dentro do recinto);
• usar qualquer equipamento de forma danosa ou agressiva;
• exercer atividades não relacionadas ao uso específico de cada laboratório e da atividade proposta;
• usar os laboratórios para atividades eticamente impróprias;
• alterar a configuração de qualquer equipamento disponível;
• instalar ou remover programas, a menos que autorizado e devidamente assistido por um técnico do laboratório;
• desenvolver e/ou disseminar vírus nos equipamentos do laboratório;
• praticar ou facilitar a prática de pirataria de software ou dados de
qualquer espécie;
• facilitar o acesso de pessoas estranhas não autorizadas aos laboratórios; e
• usar indevidamente os recursos disponíveis na internet.
É necessário, portanto, que o técnico tenha amplo controle sobre as
máquinas, conhecendo a parte física (hardware); tenha noções de redes para dar a manutenção diária no laboratório; tenha domínio sobre
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instalação dos softwares e conhecimento para auxiliar professores e
alunos na utilização dos recursos disponíveis durante as aulas.
A manutenção do laboratório de informática requer que a escola
disponha de alguns materiais e ferramentas capazes de auxiliá-lo no
trabalho diário. Existem alguns programas importantes para manutenção, corretiva ou preventiva, dos equipamentos. Eles devem estar
bem organizados em um dispositivo de memória (pen drive), destinado, preferencialmente, para este fim. Veja alguns programas que você
deverá ter:
• antivírus – lembre-se sempre de atualizá-los;
• utilitários de detecção e correção de erros;
• compactadores, leitores de arquivos PDF, DirectX e Codecs para
som e vídeo;
O laboratório de informática é composto por máquinas que, eventualmente, necessitam ser abertas para trocar algum componente com
defeito ou por outro mais atualizado. Sendo assim, o técnico do laboratório de informática deve ter um kit de ferramentas. Vejamos as
principais:
Componente

As competências citadas
deverão ser construídas
a partir dos estudos dos
outros cadernos do curso,
que abordam a informática.

Lembre-se que o
driver é um programa
controlador que é
instalado para permitir o
correto funcionamento
de determinados
dispositivos. Ex.: quando
instalamos uma placa
de som, para que ela
funcione corretamente,
precisamos instalar
o driver fornecido
juntamente com a placa.
Drive é um dispositivo
físico que pode ser um
leitor de CD-ROM, HD
externo, pen drive,
entre outros.

Descrição
É a chave mais usada e, em alguns casos, poderá ser a
única necessária.
É interessante adquirir duas de comprimentos diferentes. A
ponta dessa chave é em formato de cruz, conforme indica
a figura.

Chave Philips

É uma ferramenta básica. Serve para descascar fios, cortar
braçadeiras, cabos, fios etc.

Alicate de corte
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Para trabalhos em componentes eletrônicos de difícil acesso. Ajuda muito para pegar alguma coisa que não se pode
alcançar com as mãos. Ex.: tirar um jumper, trocar a bateria etc. Você utilizará um alicate de tamanho médio.

Alicate bico fino e longo

O estilete não faz parte do kit básico, mas em certas situações, como descascar um fio muito fino, ele se torna muito
útil. Tamanho: médio.
Estilete

Vista lateralmente, a chave tem o formato de “L” e sua
ponta tem o formato de hexágono. É utilizada principalmente em impressoras, pois seus parafusos são do tipo
estrela. É bom adquirir uma cartela com chaves que vão
de 9 a 40 mm.
Chave Allen Estrela

Ideal para extrair chips, já que protege os contatos metálicos do mesmo, o que não acontece quando retiramos
chips com auxílio de uma chave de fenda, que neste caso
acaba amassando os contatos.

Extrator de chips

Serve para a leitura de minúsculos números ou letras em
chips. Alguns componentes eletrônicos têm as letras tão
pequenas que a utilização desta ferramenta torna-se imprescindível.
Lupa

Ele tem três finalidades principais na manutenção de computadores: reparo de cabos, substituição da bateria de
níquel (que são recarregáveis e soldadas na placa-mãe)
e troca de leds.
Ferro de soldar
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É utilizado em conjunto com o ferro de soldar para facilitar
a remoção de componentes soldados em um circuito.
Sugador de solda
É uma chave que possui uma resistência interna capaz de
detectar corrente elétrica.
É utilizada principalmente para identificar os fios fase e
neutro ou se a tomada está funcionando. Algumas têm
uma lâmpada de néon, outras são digitais. Para utilizar é
só colocar a chave no orifício da tomada e tocar com o
dedo na extremidade do cabo da chave e, se a lâmpada
acender, esse fio será o fase e o outro, o neutro.
Chave de teste

É utilizado para fazer medições elétricas como voltagem,
resistência e corrente.

Multímetro

Consiste em um bracelete que é colocado no pulso, ligado a uma parte metálica do gabinete. Usada dessa forma,
descarrega a eletrostática do nosso corpo e evita que se
acumule novamente.

Pulseira antiestática

4.1 Conceitos e materiais básicos de informática
A visão de futuro levou as pessoas a estudarem e a desvendarem os
mistérios do PC (computador pessoal). Para ser utilizado como meio
confiável na obtenção e no armazenamento de informações, o computador precisa estar em perfeitas condições de funcionamento. Então, é necessário analisar e resolver problemas simples com o hardware e o software.
Um computador é composto de periféricos de entrada e saída e uma
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unidade central de processamento, conhecida como CPU.
Não confundir CPU, que é o processador do computador, com
gabinete, que é tão somente a “caixa metálica” no qual são
instalados os componentes do computador, tais como a placa-mãe, a fonte de energia, o HD e o cooler.
Hoje, os computadores são bem fáceis de manusear e podemos trocar
uma memória ou um HD sem dificuldade. Os periféricos de entrada
e saída são também chamados de dispositivos I/O – Input/Output - e
permitem a conexão de outros aparelhos ao computador, como caixas
de som, teclado, impressora, entre outros. Existem periféricos internos, que são placas de expansão, discos rígidos, drives de CD e DVD.
Antes de estudarmos os componentes de um computador, vamos entender como acontece a manipulação de dados feita por ele?
O computador manipula dados por meio de sinais digitais (pulsos elétricos), que você viu no caderno 10. Dígito binário é a representação
simbólica que utiliza apenas dois números do sistema de numeração:
0 e 1. Esses sinais digitais trabalham por meio de dois estados: ligado
(1) ou desligado (0). No computador, eles são chamados de dígitos
binários ou somente bit (conjunção de duas palavras inglesas binary
digit). O bit é a menor unidade de informação dos computadores,
porém um bit sozinho não faz nada, é apenas um sinal qualquer. Para
que os bits possam realmente formar uma informação, é necessário
que sejam agrupados em grupos de 8, 16, 32 ou 64 bits. O conjunto
de 8 bits forma um caractere.
Agora já conseguimos ter uma informação, pois o caractere é qualquer letra, número ou símbolo. Um byte (conjunção de duas palavras
inglesas: binary term) surge quando criamos um caractere qualquer,
por exemplo a letra A. O bit é representado pela letra “b” (minúscula)
e o byte pela letra “B” (maiúscula).
Vejamos a Tabela de Referência
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8 bits – b

1 caractere ou 1 byte

1024 Byte – B

1 Kilobyte – KB

1024 KB

1 Megabyte – MB

1024 MB

1 Gigabyte – GB

1024 GB

1 Terabyte – TB

1024 TB

1 Petabyte – PB

1024 PB

1 Exabyte – EB

1024 E

1 Zetabyte – ZB

1024 Z

1 Yottabyte – YB

Nós, seres humanos, utilizamos o sistema decimal; as máquinas utilizam o sistema binário e, por isso, a referência sempre é de 1.024 e
não 1.000.
Temos três tipos de dispositivos: entrada de dados, saída de dados,
entrada e saída de dados. Vejamos os mais comuns:
Componentes

Descrição

É o dispositivo de saída de dados mais importante do computador. Sem o monitor, ficaria impossível executar as mais
simples tarefas, pois ele é responsável pela exibição das
imagens processadas.
Monitor
É o principal periférico de entrada de dados.
Pode ser usado para a inserção de textos ou para a execução de comandos.
O teclado é sensível ao toque, ao contrário das antigas
máquinas de escrever.
Teclado

Mouse

É um pequeno aparelho que permite o deslocamento do
cursor no ambiente gráfico. Geralmente, possui dois botões e cabe na palma da mão. Os mais modernos são os
óticos (sem a esfera interior) e, normalmente, sem fio. É
utilizado para selecionar ou executar operações em ambientes gráficos. O mouse move o cursor, geralmente tem
o formato de uma seta, pela tela do monitor. É um periférico de entrada de dados.

É um tipo de dispositivo apontador que consiste em uma
superfície plana, retangular, sensível ao toque (ou à pressão do dedo). Ao se deslizar o dedo sobre a superfície, esta
captará o movimento produzido e o levará para o computador. É um periférico de entrada de dados.
Touchpad
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É um periférico de entrada que gera dados digitais correspondentes aos movimentos analógicos feitos pelo usuário.
Esses dados são convertidos em movimentos ou desenhos
na tela do monitor.
Joystick
É um periférico de entrada de dados semelhante a uma
prancheta normal, porém sensível aos desenhos realizados na superfície. O equipamento permite a marcação de
pontos por meio de uma caneta óptica, sendo os pontos
enviados para o computador.
Mesa digitalizadora

São telas que permitem captar, por meio de sensores, os
pressionamentos diretos na tela. Logicamente, o dispositivo completo (monitor com touch screen) é considerado
como periférico de entrada e saída.
Touch screens

É um periférico de entrada de dados, semelhante a uma
caneta normal, porém ela é capaz de transmitir seu traço
para o computador.
Caneta óptica

Transporta os sons do ambiente externo para a placa de
som, que converte o som analógico em sinais digitais e,
assim, os sinais digitais podem ser processados pelo computador.
Microfone

Faz a leitura de cartões, como, por exemplo, os cartões de
banco. Este periférico é de entrada de dados.

Leitora magnética de cartões

Armazena as fotos em formato digital. Por meio de um
cabo ou do cartão de memória transmite ao computador
as imagens que foram captadas.
Câmera digital
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É utilizada para transmissão de vídeos de várias câmeras
simultaneamente. Permite que várias pessoas se comuniquem ao vivo. Deve estar constantemente ligada ao computador por não possuir sistema de armazenamento de
dados. Assim como a câmera digital, é um dispositivo de
entrada de dados.
Câmera de videoconferência

As impressoras são periféricos de saída de dados.

Impressora
Jato de tinta: são muito utilizadas por causa do baixo
custo e da ótima qualidade de impressão e pouco ruído.
As tintas são armazenadas em cartuchos que, dependendo da marca da impressora, podem ser recondicionados.
O sistema de impressão é realizado através de borrifação
da tinta no papel. A cabeça de impressão possui pequenos
orifícios por onde a tinta é borrifada quando aquecida até
uma temperatura elevadíssima por alguns milésimos de
segundo, por um minúsculo circuito chamado ativador.

Impressora laser

Laser: um raio laser sensibiliza um cilindro que irá atrair
o toner, formando uma imagem real no cilindro. Uma vez
que o cilindro contendo a imagem “pintada” pelo toner
entra em contato com o papel, o toner é transferido. Para
a fixação da imagem no papel, ele passa entre dois cilindros aquecidos, completando o processo de impressão.

O scanner é um periférico de entrada de dados e é responsável pela digitalização de imagens e/ou textos, transferindo-as para o computador. Os scanners de mão são
utilizados para leitura de código de barras em produtos.
Scanner

Transmite para o meio externo os sons originados na placa
de som.

Caixa de som
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Tem por função ampliar as imagens que seriam transmitidas pelo monitor e projetá-las e, portanto, é um periférico
de saída de dados.
Projetor de multimídia
(Datashow)

Drive de CD/DVD

Gravadora e leitora de DVD

Pen drive

É um sistema ótico de leitura em CD/DVD.
A leitura é feita por um feixe de laser que incide sobre a
superfície reflexiva. A tecnologia usada nos drives de CD/
DVD foi baseada naquela usada em CDs/DVDs de áudio.
Essa tecnologia evoluiu até chegar às gravadoras de CD/
DVD regraváveis, e como a capacidade de armazenamento
era muito superior a dos disquetes, o investimento nessa
tecnologia tornou-se muito grande.
A necessidade de armazenar um número muito maior de
dados, de que o CD era capaz, levou à criação do DVD,
revolucionando as indústrias de entretenimentos (jogos,
filme, música etc.). O drive de DVD é capaz de ler qualquer
CD, além do próprio DVD.
Aliás, estamos em constante evolução e já é possível que
percebamos o surgimento de uma nova tecnologia o chamado blu-ray, que possui, no mínimo, dez vezes mais
capacidade de armazenamento de dados do que o DVD.
A gravadora de DVD pode ler, gravar e regravar tanto CD
como DVD.
É um dispositivo parecido com um pequeno chaveiro, usado para transportar informações. Existem modelos que são
à prova d’água, aceitam gravações de qualquer tipo de
arquivo, inclusive MP3, servem como agenda telefônica e
alguns gravam voz.
Não é necessário fonte de alimentação externa ou programas à parte, basta conectá-lo a uma porta USB e ele será
automaticamente detectado e instalado.
Sua utilização é muito simples, ou seja, você pode copiar
arquivos para ele, dele ou ainda abrir arquivos diretamente
de dentro dele.

É um meio de armazenamento de dados de dispositivos
próprios, em que os dados armazenados não são perdidos
quando o desligamos de uma fonte de energia.
Não são exclusividade das câmeras digitais, mas evoluíram
muito depois do surgimento delas. Sua gravação é realizada eletronicamente e isso permite que seja mais rápida e
menos propícia a erros.
Cartões de Memória
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Interfaces

São circuitos responsáveis pela entrada e saída de dados,
permitindo a comunicação entre periférico e processador.
Todos os periféricos são ligados através de uma interface,
que pode estar localizada na placa-mãe ou numa placa
específica. Neste último caso, recebe o nome do periférico
que ela controla, como a placa de vídeo ou fax/modem.
Como o processador não é capaz de gerar imagens nem
transformar som digital em analógico, é necessário que outros circuitos o façam. Então, temos as placas de expansão
para realizar estes serviços.
As placas de expansão são conectadas à placa-mãe através de slots, estas placas de expansão podem ser placas
de vídeo, som, fax/modem, rede etc.

Placas de expansão
O processador define como será a imagem e envia os
dados a um componente (interface) capaz de produzir a
imagem.
A placa de vídeo transfere a imagem para um circuito capaz de exibi-la: o monitor.
Placa de vídeo

A placa de som é um conversor digital-analógico e analógico-digital. Dessa forma, conseguimos ouvir o CD de música, nos divertir com o som dos jogos e reproduzir aquele
MP3 guardado no HD.
Placa de som
São dispositivos que permitem o acesso à internet através
de uma linha telefônica.
Eles transformam os sinais digitais emitidos pelo computador em sinais analógicos que são enviados através de
linhas telefônicas.
Placa fax/modem

Por meio desta placa, conseguimos ligar computadores
em uma rede local, permitindo o compartilhamento de
recursos entre um computador e outro, como impressoras,
drive de CD-ROM e informações do HD.
Placa de rede

Os computadores evoluem diariamente e precisamos entender cada
componente básico para conseguirmos acompanhar esta evolução.
Sabemos que muitos componentes ficam guardados dentro de uma
caixa metálica, chamada gabinete. O gabinete, com o passar do tempo, evoluiu e aumentou seu tamanho.
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O computador é ligado por meio de um botão chamado de botão
power ou, simplesmente, chave liga/desliga, que fica na frente do gabinete. Atualmente, utilizamos este botão apenas para ligar o computador, pois o sistema operacional, após o comando do usuário, desliga
todos os componentes do computador.
Podemos reiniciar o computador de três formas:
• por meio do sistema operacional;
• pressionando Ctrl + Alt + Del;
• por meio do botão Reset, localizado na parte frontal do gabinete.
Este último deve ser utilizado somente em casos de emergência: micro
travado, não respondendo etc.
Veja alguns dos componentes dos gabinetes:
Componente

Descrição

Conector

Alguns conectores ficam nas extremidades dos cabos (o
cabo pode ser de força ou lógico). A função do cabo é
passar a corrente elétrica (cabo de força) ou passar dados
(cabo lógico) de periférico à placa ou da fonte aos periféricos e à placa-mãe. Os conectores servem para encaixar os
cabos a placas, HD etc. Sendo assim, fica entendido que
há um conector ligado diretamente ao cabo e um outro
na placa para que possa ser feito o encaixe. Existem vários
tipos de conectores como: PS/2, USB etc.

LED – Light Emitting Diode

Um diodo é um componente eletrônico que deixa a eletricidade passar em um único sentido, bloqueando-a caso
venha no sentido oposto. Quando atravessado pela corrente, emite luz e assemelha-se a uma pequena lâmpada
e, geralmente, encontra-se na parte frontal do gabinete.
Os LEDs possuem polaridade e, quando ligados invertidos, não irão acender. São usados em sua grande maioria
como indicadores de atividade em gabinetes, drives, notebooks etc.
É a parte do computador que controla a operação de todas
as outras partes. Ela obtém instruções da memória e as
decodifica. Executa operações aritméticas e lógicas, traduz
e executa instruções. O processador é programado para
executar determinadas tarefas. O programador é quem
“ensina” ao processador o que fazer com os dados. O
papel do processador é pegar os dados que lhe foram enviados, processá-los conforme sua programação e devolver
o resultado. Vale lembrar que algumas pessoas chamam,
erroneamente, o gabinete do computador de CPU.

Unidade Central de Processamento (CPU) ou Processador
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Unidade de disco rígido ou HD (Hard Disk)

É um dispositivo utilizado para guardar informações diversas através de sua superfície magnética e, para isso, usa
um conjunto de discos revestidos magneticamente, chamados de pratos, que armazenam dados ou programas. As
unidades de disco rígido estão disponíveis em diferentes
capacidades de armazenamento. Muito diferente da memória RAM, não perde seus dados quando desligado e,
mesmo tendo uma capacidade muito superior de armazenamento, não é a memória principal do computador (a
RAM é a principal).

São elos de comunicação que consistem em um conjunto de fios (ou vias) na placa-mãe através dos quais são
transmitidos os dados (impulsos elétricos) por vários circuitos, interligando as diferentes partes de um sistema de
hardware.
Barramento
Também conhecida como memória de leitura-gravação.
Nela podem ser gravados novos dados e dela podem ser
lidos dados armazenados e por isso também é conhecida
como memória de leitura-gravação. A RAM exige alimentação elétrica para manter os dados armazenados. Se o
computador for desligado ou faltar energia, todos os dados armazenados na RAM serão perdidos. É usada somente para armazenamento temporário de dados.
Memória de acesso aleatório (RAM)

Memória apenas de leitura (ROM)

Serve como uma biblioteca de referências do computador,
que consulta seu conteúdo sempre que é iniciado. A memória ROM já vem gravada de fábrica, isso significa que
ela não é perdida quando desligamos a máquina. Seus dados não podem ser removidos. Só podem ser lidos.

É um conector na placa-mãe, onde pode ser inserida uma
placa de expansão para acrescentar novas capacidades ao
computador. A figura da placa-mãe (vide figura) mostra
slots de expansão PCI, AGP e CNR. Neles podem ser conectadas placas de som, modem, placas de rede etc. Os
conectores na placa-mãe, onde são inseridas as memórias,
também são chamados de slots.
Slot de expansão

Um conector com capacidade para transferir simultaneamente mais de um bit é utilizado para conectar dispositivos externos, tais como impressoras.
Porta paralela
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Um conector que pode ser utilizado para comunicações
seriais, nas quais é transmitido apenas 1 bit de cada vez.
Comumente é utilizado para mouses e joysticks.
Porta serial

Um conector Universal Serial Bus. Uma porta USB conecta dispositivos como mouse, pen drive ou impressora ao computador de modo rápido e fácil.
Porta USB
Um cabo utilizado para ligar um dispositivo elétrico a uma
tomada elétrica que fornece energia ao dispositivo.
Também é utilizado para fornecer energia da fonte para as
placas e drives.
Cabo de alimentação

É um cabo por onde são transmitidos os sinais de comandos e dados, também conhecido como cabo lógico. O cabo
flat de 40 vias liga o HD à placa-mãe.
Cabo flat

É responsável por emitir os bips. Geralmente fica embaixo
do disco rígido ou na parte frontal do gabinete. Os mais
modernos estão sendo instalados na placa-mãe através de
um pequeno conector. Ele contém um ímã que cria próximo
de si um campo magnético, que atua sobre os componentes à sua volta. Esse campo pode afetar negativamente o
desempenho do circuito. Nunca deixe, portanto, o alto-falante encostado a um HD, processador ou memória.
Alto-falante

Módulo térmico
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É um pequeno exaustor (só que, em vez de expulsar o ar
quente interno, sopra ar frio para dentro do gabinete) que
deve ser instalado sobre o processador e tem o objetivo
de esfriar os componentes que geram mais calor, ou seja,
os componentes críticos: processador, chipset e placa de
vídeo. Gera um fluxo de ar frio que será lançado bem no
meio do gabinete. Já que os componentes que geram mais
calor estão centralizados no gabinete, eles serão beneficiados com este fluxo de ar.

Laboratórios

Cooler

É um componente obrigatório nos computadores atuais (a
tradução da palavra cooler é esfriador, resfriador). O processador esquenta muito quando ligamos o computador e,
principalmente se for para trabalhar com imagens em 3D,
ele queimaria em minutos se não fosse resfriado. Existem
dois tipos de coolers: passivo (que não contém uma ventoinha) e ativo (que contém uma ventoinha). A ventoinha
é um microventilador. Atualmente, o cooler ou dissipador
é formado por três componentes: o dissipador em si, que é
de material metálico (geralmente alumínio), a ventoinha e
o composto térmico.

São pequenos contatos metálicos revestidos por plásticos,
que são colocados em pinos apropriados com o objetivo de
permitir a passagem de corrente elétrica. O jumper nada
mais é do que uma espécie de ponte, ou seja, um meio
utilizado para unir um pino a outro.
Jumper

Toda placa-mãe moderna tem uma bateria. O relógio, a
data e as configurações feitas no setup são guardadas por
causa dessa bateria.
Bateria

A placa-mãe (motherboard) é a placa principal do computador. Nela
são instalados o microprocessador, as memórias, as placas de expansão, o HD, o CD-ROM e a unidade de disco flexível (estes três últimos
são conectados por meio de cabos flat); a placa-mãe fica presa ao gabinete por parafusos e espaçadores, evitando o contato entre a placa
e a parte metálica do gabinete para evitar possíveis curtos-circuitos.
Na evolução das fontes e dos gabinetes, a placa-mãe também evoluiu
seguindo os padrões AT, ATX, BTX. Temos, ainda, placas on-board e
off-board.
A seguir, você pode analisar uma figura de placa-mãe com seus componentes.
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Placa On-Board – insumo
periférico utilizado em
microcomputadores, no qual todos
os componentes necessários para
o correto funcionamento deste
estão diretamente inseridos na
placa on-board.
Placa Off-Board – insumo
periférico utilizado em
microcomputadores, no qual todos
os componentes necessários para
o correto funcionamento deste
devem ser conectados à placa
off-board.
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Placa Mãe
Fonte: cry187 banco de imagens sxc.hu

É muito importante tratarmos sobre a fonte, pois ela é responsável por
alimentar a placa-mãe, o HD, os drives e o cooler.
A corrente elétrica, fornecida pelas companhias energéticas, é alternada e a fonte do computador a transforma em corrente contínua. Além
disso, a placa-mãe e os demais dispositivos não trabalham com uma
corrente de 110 ou 220V e, então, ela reduz e fornece tensões diferentes aos drives e à placa-mãe, que, por sua vez, fornece aos demais
dispositivos que estão ligados diretamente nela.
Dentro da fonte existe um fusível, cuja função é protegê-la contra
descargas ou sobrecargas elétricas. Ele é como um “corta-circuitos”,
pois, numa sobrecarga, queima, evitando que a corrente chegue a
queimar a fonte.
A potência ideal para a fonte do computador depende da quantidade
de equipamentos utilizados por ele.
A fonte é composta por conectores de alimentação de dispositivos de
drives, botão power, conector para alimentação da placa-mãe, chave
seletora, cooler, fusível, conectores para LEDs. De acordo com o que
já estudamos sobre a placa-mãe, vale lembrar que existem fontes AT
e ATX, que se diferenciam pelo formato, pela quantidade de pinos e
pela forma de instalação. A tomada onde o computador será ligado
deve conter três pinos (polos): neutro, fase e terra, para uma tomada
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de 110V e em redes elétricas bifásicas (220V). A tomada deverá ter
dois fios fases e um neutro.
Sabemos que, dependendo do local (bairro, município ou estado), a voltagem pode ser de 110 ou 220V, então, antes de ligarmos o computador na tomada, devemos conferir a voltagem e
selecionar na chave seletora da fonte a voltagem desejada.
É interessante que o computador esteja ligado em tomada que tenha
aterramento, pois assim se evita que o computador dê choque elétrico
no usuário quando a rede estiver com algum problema, além de proteger o micro contra descarga eletrostática.
Estamo-nos referindo sempre ao computador ligado diretamente na tomada, mas este não é o procedimento mais indicado. O
correto é ligarmos o computador a um estabilizador, pois esse
tem a finalidade de proteger o sistema de oscilações da rede
elétrica, como excesso de tensão, tensão insuficiente e/ou ruídos captados pelos fios quando atravessam campos eletromagnéticos. O estabilizador possui saídas suficientes para alimentar
o computador, o monitor e a impressora.
O laboratório de informática deve ser um ambiente climatizado, pois
os computadores contribuem com um calor considerável, esquentando
o ambiente, principalmente se for um ambiente com pouca ventilação.
Por isso, recomendamos o uso de ventiladores ou ar condicionado.
Qualquer trabalho que envolva redes elétricas só deve ser feito
por pessoas com conhecimento na área, de preferência um profissional, que, nesse caso, é o eletricista.
Utilize um microcomputador que não possua uma configuração
atual, ou seja, esteja defasado e depois procure um equipamento novo, de última geração. Compare-os explicando suas impressões sobre a evolução tecnológica da informática. Não deixe de registras essas impressões.
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4.2 Conceitos básicos sobre redes
O advento dos computadores fez surgir alguns problemas relacionados ao compartilhamento de informações e recursos.
Imagine, por exemplo, a secretaria de uma escola com cinco computadores, cada um em uma mesa isolada. Seria bastante incômodo,
por um lado, se existisse apenas uma impressora ligada a um computador, pois todos os outros quatro usuários teriam de salvar seus
documentos em um pen drive e levá-los ao computador que tem a
única impressora conectada para imprimi-los. Por outro lado, se optássemos por colocar uma impressora conectada a cada um dos cinco
computadores, teríamos um custo muito alto e desnecessário com a
aquisição e a manutenção de mais quatro equipamentos.
Contudo, como tais problemas começaram a afetar diretamente a
qualidade e a produção diária, foi necessária a criação de soluções
que viabilizassem o aumento da produtividade aliado à otimização do
trabalho, mantendo, porém, a redução de custos.
Se o diretor da escola acima mencionada perguntasse a você
como proceder para solucionar o problema, qual seria sua resposta?
As tecnologias de rede, criadas no início dos anos de 1980, usavam
diferentes implementações de hardware e software. Cada empresa que criava hardware e software para redes usava seus próprios
padrões. Estes padrões individuais eram desenvolvidos por causa da
competição com outras companhias. Consequentemente, muitas das
novas tecnologias de rede eram incompatíveis umas com as outras.
Tornou-se cada vez mais difícil para as redes que usavam especificações diferentes se comunicarem entre si. Era necessário, por isso, que
o equipamento antigo de rede fosse removido frequentemente para
que fosse implementado o novo equipamento. Dessa forma, os custos continuavam altos com a compra desnecessária de equipamentos.
Uma das primeiras soluções foi a criação de padrões para redes locais.
Foi um passo importante, já que tais padrões ofereciam um conjunto
aberto de diretrizes para a criação de hardware e software de rede. Equipamentos de diferentes companhias puderam, então, se tornar compatíveis. Isso permitiu a estabilidade na implementação de redes locais.
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4.2.1 Dimensão das redes
A dimensão de uma rede refere-se ao seu tamanho geográfico. O tamanho de uma rede pode variar de apenas alguns computadores em
uma sala, a milhares de computadores conectados através de redes de
longas distâncias.
O tamanho da rede é determinado pela distância entre os usuários,
pelo modo como a rede é projetada e pelos componentes físicos usados em sua construção. A isso, na informática, damos o nome de
“escopo”.
Existem diversos tipos de escopo de rede, mas estudaremos aqui apenas dois, que são os mais usuais e aplicáveis em redes existentes em
unidades escolares:
• Redes locais (LAN) – conectam computadores localizados próximos uns aos outros, geralmente na mesma sala ou prédio. É considerada uma rede de alta velocidade. Como exemplo, podemos
citar a rede de uma escola.

Rede local LAN
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• Redes de longas distâncias (WAN) – conectam vários computadores separados por distâncias maiores e também podem ser constituídas de várias redes locais interconectadas. É uma estrutura de
maior custo e complexidade. Exemplo: a internet.

4.2.2 Componentes básicos de conectividade
Os componentes básicos de conectividade de uma rede são os cabos,
os adaptadores de rede e os dispositivos sem fio que conectam os
computadores à rede.
Esses componentes permitem que os dados sejam enviados para cada
computador da rede, possibilitando a comunicação entre eles.
Os componentes comuns de conectividade de uma rede são:
• Adaptadores de rede – fazem a conexão física entre o computador e o cabo de rede. Também conhecidos como placas de rede,
eles são conectados em um slot de expansão em cada computador
da rede. Depois que a placa de rede é instalada, o cabo de rede é
conectado à porta da placa (orifício que permite que o cabo seja
encaixado na placa). Só depois desse procedimento é que o computador passa a estar ligado fisicamente à rede. Cada placa de
rede tem um endereço físico, ou seja, um número exclusivo que
é incorporado ao chip da placa. A placa de rede tem a função de
receber os dados do sistema operacional do computador que está
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enviando os dados, convertendo-os em sinais elétricos que serão
transmitidos pelo cabo. A placa de rede do computador de destino, por sua vez, confere se os dados pertencem a ele por meio do
endereço físico na placa, que recebe os sinais elétricos do cabo e os
converte em dados para que o sistema operacional do computador
seja capaz de entender.
• Cabos de rede – os computadores são conectados em uma rede,
usando-se cabos para transportar os sinais entre eles. Os cabos diferem quanto aos seus recursos e são categorizados de acordo com
sua capacidade de transmitir dados em diferentes velocidades e
com diferentes taxas de erro. As três principais categorias de cabos
que conectam a maioria das redes são:
• Cabo par trançado – é o tipo de cabo
mais usado atualmente. O cabo par trançado (10 base T) consiste em dois fios isolados de cobre, entrelaçados um em torno
do outro. Existem dois tipos de cabo de par
trançado: blindado (UTP) e não blindado
(STP). São eles os cabos mais comuns usados em redes e podem transportar sinais a
uma distância de 100 metros. O UTP é o
Cabo de par trançado
tipo mais popular de cabo par trançado e
de rede local. Este tipo de cabo utiliza conector RJ45, semelhante
aos conectores RJ11 utilizados em telefones.
• Cabo coaxial – o cabo coaxial consiste em um fio
de cobre central revestido por uma camada isolante,
uma blindagem de metal de fio trançado e uma capa
mais externa. O núcleo de um cabo coaxial transporta os sinais eletrônicos que constituem os dados.
Existem dois tipos: ThinNet (10Base2) que transporta
um sinal por até 185 metros e ThickNet (10Base5)
que pode fazê-lo por até 500 metros. Tanto o cabo
ThinNet como o ThickNetusam um componente de
conexão conhecido como conector BNC.
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• Cabo de fibra óptica – este cabo
usa fibras ópticas para transportar
sinais de dados digitais na forma de
pulsos de luz. Como não transporta
impulsos elétricos, o sinal não pode
ser interceptado e seus dados não
podem ser violados. Há duas granCabo de fibra ótica
des vantagens em utilizar fibras ópticas: 1) interferências eletromagnéticas não ocorrem no tráfego da luz, logo, a fibra óptica é totalmente
imune a ruídos; 2) conseguimos ter um cabo de fibra óptica muito
mais longo sem a necessidade do uso de repetidores. A distância
máxima de um segmento do tipo de fibra óptica mais usado é de
2 km, comparando-se à distância de 185 metros do cabo coaxial
fino e o limite de 100 metros do par trançado, podemos perceber
a grande vantagem da fibra óptica. O cabo de fibra óptica é uma
boa opção para a transmissão de dados de alta capacidade e alta
velocidade. Porém, há uma relevante desvantagem, além do custo
elevado, ele poderá se quebrar facilmente se não houver o devido
cuidado durante sua instalação. O conector mais usado é o ST, mas
lembramos que existem outros também muito eficientes, de acordo com o modelo de rede escolhido.
• Dispositivos de comunicação sem fio – componentes sem fio
são utilizados para conectar redes onde a distância torna o uso
de adaptadores de rede e opções de cabeamento-padrão inviáveis técnica ou economicamente. Há três técnicas mais comuns na
transmissão sem fio em uma rede local:
• Transmissão infravermelha – é usado um feixe de luz infravermelha para transportar os dados sem a utilização de cabos. É técnica muito utilizada em redes locais, mas apresenta como principal
desvantagem a característica de não atravessar objetos sólidos e
não “fazer curvas”.
O alcance também é muito menor, praticamente restrito a transmissões dentro de um mesmo ambiente.
• Transmissão de dados via ondas de rádio – é um sistema eficiente e muito mais barato do que conectar através de cabos. Como

Rede e-Tec Brasil

96

Laboratórios

desvantagem, podemos citar que os dados não são transmitidos de
forma segura e, sendo assim é muito mais utilizado em sistemas
em que os dados são públicos. Nesse sistema, o usuário ajusta um
transmissor e um receptor em determinada frequência por onde os
dados serão transmitidos.
• Transmissão a laser – tecnologia similar à infravermelha, só que
usando outro tipo de luz (ondas) nas transmissões. A transmissão a
laser é altamente direcional, isto é, os dispositivos de transmissão e
recepção necessitam estar altamente alinhados. Na transmissão utilizando-se luz infravermelha, existe um ângulo de abertura e, com
isso, os dispositivos não precisam estar perfeitamente alinhados. A
transmissão a laser é muito maior do que a infravermelha, porém
fumaça e até pingos de chuva podem impedir a transmissão.

Hub
Fonte: swm/ banco de imagens sxc.hu

• Hubs – é responsável por replicar os dados para todas as portas
(máquinas) conectadas a ele, independentemente do endereço físico.
• Switches – são pontes contendo várias portas. Eles enviam os dados para o endereço físico correto, diminuindo o tráfego de dados
na rede de computadores.
• Modem – é um componente opcional que permite a conexão de
um computador a outro através da linha telefônica. Serve para modular e demodular dados.
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4.2.3 Topologia de rede
Uma topologia de rede descreve a disposição dos computadores, dos
cabos e de outros componentes em uma rede. Trata-se de um mapa
da rede física. O tipo de topologia usado afeta o tipo e os recursos
do hardware da rede, o seu gerenciamento e as possibilidades de expansão futura. Existem cinco topologias básicas de rede: barramento,
estrela, anel, malha e híbrida.

Topologia em barramento

Topologia estrela

Topologia anel
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Topologia em malha

Topologia híbrida

Dentre as várias topologias citadas, veja a que é denominada “em
estrela”, visto que é a mais utilizada e difundida, por apresentar os
melhores índices na relação custo-benefício.
Na topologia em estrela, os segmentos de cabo de cada computador
da rede estão conectados a um componente central ou concentrador.
Um concentrador é um dispositivo que conecta vários computadores
(hub). Nessa topologia, os sinais são transmitidos do computador através do concentrador para todos os computadores da rede. Em uma
escala maior, várias redes locais podem estar interconectadas em uma
topologia estrela.
A vantagem desta topologia é que, se um computador falhar, somente este computador não poderá enviar ou receber dados, o restante
da rede funcionará normalmente. A principal desvantagem no uso
dessa topologia é que, como cada computador está conectado a um
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concentrador, se o concentrador falhar, a rede inteira deixará de funcionar.
Vejamos agora alguns modelos de laboratórios aplicáveis a uma sala
de aula. Lembramos que não existem medidas-padrões e você deve
verificar a melhor disposição de acordo com sua escola.
Layout 1 – a disposição das máquinas encostadas na parede torna
mais fácil a passagem dos cabos e da fiação elétrica, pois as canaletas e as tomadas elétricas podem ser feitas na parede. O professor e
o técnico conseguem visualizar bem as telas controlando melhor as
atividades desenvolvidas pelos alunos, porém a desvantagem é que os
alunos que estão nos computadores no fundo da sala ficam de costas
para o quadro, o que dificulta a visualização do mesmo e a quantidade de máquinas fica muito limitada.
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Layout 2 – com os computadores dispostos desta forma, a sala pode
suportar mais máquinas. A circulação dos alunos e dos professores
será feita pelas laterais. A fiação poderá passar pelo chão e, se a sala
já estiver construída, deverá ser feito um piso falso. Os alunos ficam
todos virados para a frente da sala, visualizando melhor o quadro.

Modelo de laboratório
de informática do Proinfo
padrão do MEC http://
portaldoprofessor.
mec.gov.br/storage/
ateriais/0000013475.
pdf página 15.

1. Pesquise o que é tecnologia ou arquitetura de redes.
2. Você já tem o desenho de como sua escola está disposta
hoje, com todas as salas pedagógicas e administrativas. Agora, faça um
estudo de cada ambiente, otimizando todos os espaços.
3. Apresente sugestões para criar um laboratório de redes na sua escola, explicando a configuração dos computadores, os softwares e os
materiais utilizados, a disposição das máquinas e o valor gasto na mon-
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tagem da rede.
3. Justifique o custo-benefício.
Lembre-se de informar detalhes, para que a escola se interesse pela
sua proposta de tal sorte a, quem sabe, incorporá-la no projeto político-pedagógico.

RESUMO
Os laboratórios de informática são ferramentas de grande valia para
o técnico de multimeios, visto que possibilitam o tão almejado acesso à informação. Na presente unidade, buscou-se indicar os passos
necessários para uma boa montagem desta espécie laboratorial,
apresentando critérios objetivos de como devem ser constituídas as
máquinas.
Importante que se ressalte a necessidade de uma estrutura física
adequada, pois assim é possível que se garanta uma maior longevidade ao equipamento, além de permitir uma melhor interação entre
os usuários do respectivo laboratório.
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Palavras Finais
A qualidade do ensino não depende apenas de laboratórios com amplos recursos. É necessário que os funcionários da escola, técnicos em
serviços de apoio escolar, estejam dispostos a mudar sua rotina diária
e a agregar seus conhecimentos técnicos aos recursos materiais, formando um conjunto capaz de transformar a prática educativa.
É certo que cada laboratório tem sua rotina própria, mas algumas
características gerais devem ser destacadas. É muito importante, por
exemplo, a organização e o cuidado pela conservação dos materiais,
evitando o desperdício de recursos.
O técnico responsável pelos laboratórios deve ter atenção ao desenvolvimento das aulas, cuidando para minimizar o risco de acidentes
com os materiais e, especialmente, com os alunos. Saber manusear,
lavar, guardar, estocar todos os equipamentos e materiais que estão
sob seu cuidado é fundamental para o bom andamento e para o êxito
do seu trabalho, pois o conhecimento, o saber, os valores e as habilidades o credenciam como educador e gestor dos espaços e ambientes
a que se dedica.
É necessário que o laboratório tenha um período semanal sem atendimento aos alunos. Tal período será utilizado para organização e limpeza dos materiais e dos equipamentos, bem como para a separação dos
utensílios que serão utilizados nas aulas seguintes, evitando tumulto e
confusão na hora de desenvolver as práticas.
É importante que a coordenação pedagógica reúna os professores das
diversas áreas com os técnicos em laboratório, pois neste momento é
discutido o conteúdo a ser ministrado juntamente com as habilidades e
as competências a serem desenvolvidas antes de se chegar ao trabalho
prático. É feita uma troca salutar de experiências por meio do diálogo,
até se chegar à melhor forma na condução dos aprendizes à compreensão dos conteúdos. As aulas práticas não devem ser feitas, sob qualquer
alegação, de improviso. O planejamento é de fundamental importância.
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No que diz respeito à atividade de laboratório de informática, busquemos técnicos que respeitem as leis e evitem softwares “piratas”,
sites impróprios e uso incorreto da internet. Devemos lembrar que o
técnico participa do projeto educativo da escola e as ações em laboratório devem contribuir nesse sentido.
Por esses e outros motivos, ressaltamos a importância do técnico em
laboratório. É difícil imaginar a prática pedagógica em laboratórios
sem o valioso auxílio deste profissional.
Esperamos que nosso Caderno Laboratórios tenha contribuído para
que você disponha de técnicas e ferramentas capazes de melhorar sua
atuação. Você está mais capacitado para agir em prol da criação de
um ambiente de trabalho mais saudável. Afinal de contas, passamos a
maior parte de nossas vidas na escola.
Aumentar nossos conhecimentos, crescer e abrir novos caminhos e
novas perspectivas profissionais devem ser nosso motivo de caminhar
no dia a dia, lembre-se sempre. Esperamos tê-lo ajudado a encontrar
outros rumos, ou, simplesmente, o levado a renovar o prazer de viver
e atuar junto a um segmento social tão importante: o jovem.
Enfim, o profissional da educação precisa agir e reagir. Agir no sentido
de se melhorar e reagir para contribuir para que a educação brasileira
volte a exercer seu papel preponderante e fundamental, que é o de
preparar o homem para o exercício pleno da cidadania.
Sucesso e o nosso abraço!
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