
PROFESSORES DO COLÉGIO FLORESTAL RECEBEM OS  

TABLETS EDUCACIONAIS 

 

No dia 20 de maio, o CEFEP Presidente Costa e Silva esteve recebendo a 

visita da equipe do CRTE (Coordenadoria Regional de Tecnologia na Educação), 

juntamente com Stella Maris Fadel Nascimento, Assistente Técnica do Núcleo Regional 

de Irati, para formalizar a entrega dos tablets educacionais aos professores contemplados 

que atuam no nível do Ensino Médio. 

 

   

Imagens do tablet educacional e seus acessórios 

 

Na ocasião, a equipe da CRTE realizou uma demonstração do uso e dos 

recursos que o tablet oferece para a organização do trabalho docente para que, assim, 

possam potencializar o uso da nova ferramenta, bem como esclareceu questões sobre 

garantia e manutenção, a fim de que todos ficassem cientes sobre sua guarda e 

responsabilidade. Por sua vez, fazendo uso da palavra, Stella destacou a importância da 

tecnologia no auxílio à educação, qual deve ser vista como uma ferramenta de grande 

valor no processo de ensino e aprendizagem, proporcionando um avanço na construção 

de novos conhecimentos. 

Com o novo equipamento que tem tela de sete polegadas, sistema operacional 

androide 4.0, 16 GB de memória, acesso à internet sem fio, câmeras VGA e de resolução 

2 Megapixels e da marca Positivo, o professor poderá preparar as aulas, acessar a 

internet e consultar conteúdos como revistas pedagógicas e livros que se encontram 

disponíveis para serem baixados no equipamento. Lembrando que os tablets são 

entregues aos professores na forma de sessão de uso, já desbloqueados com o CPF 

daquele que o utilizará. Dessa forma, quando houver afastamento do profissional por 

período superior a 30 dias, os equipamentos devem ser devolvidos para a escola, pois 

fazem parte do patrimônio da Secretaria de Estado da Educação. 



Os professores contemplados com o tablet educacional foram: Aline Maria 

Dlugosz, Fátima Maria Klasmann de Oliveira, Igor Felipe Zampier, Ivo Marcelo Felchak, 

Janaína dos Santos, Joice Bonmann Costa Cararo, Luciane das Graças Ferreira, Marcia 

Rambo Engelmann, Martha Elisa Koch Fernandes de Souza, Regeane Vaz Guedes, 

Ronald Pereira Medeiros, Rosangela Andrechovicz e Silvia Voziniak. 

 

Confira algumas fotos da entrega: 

 

 

 

 

 

Explicação sobre o uso dos tablets educacionais proferida por Luciane Corso (à direita), integrante da CRTE 

 

 

 

Stella (ao centro da foto) falando da importância da tecnologia para a educação 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Ana Alair (à esquerda), assessora pedagógica da CRTE – NRE/Irati, 

entregando o tablet à professora Rosangela 

 

Gilmar Gumy, diretor do Colégio Florestal, fazendo a 

entrega do tablet e acessórios à professora  Aline 

 

Professor Igor recebendo o tablet das mãos de Stella 

M. F. Nascimento, assistente técnica do NRE - Irati 

 


