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RESUMO 
 
O ano de 1999 foi marcado por mais uma etapa do processo de 

informatização das escolas públicas brasileiras que visa a implantação do 
Programa Nacional de Informática Educativa – PRINFO. Os computadores chegar 
nas escolas e a partir disso surgem vários desafios. Diante deste desfio, no ano de 
2000 surge o projeto de manutenção dos Laboratórios de Informática 
Educativa(LIE), denominado Manut-LIE. O projeto Manut-LIE é um convênio entre 
a Prefeitura Municipal de Fortaleza e a Universidade Federal do Ceará, que visa 
proporcionar um suporte técnico-pedagógico aos LIE das escolas da rede de 
ensino municipal de Fortaleza. A pesquisa tem como objetivo identificar onde 
ocorrem os problemas dos LIE , como também verificar as principais dificuldades 
dos professores. Trabalhamos diretamente com os professores dos LIE de nove 
escolas, realizando visitas semanais aos LIE, ajudando na capacitação básica dos 
professores. As visitas são realizadas somente na presença do professor de 
maneira que seja possível trabalhar aspectos formativos (desta nova prática 
escolar ). A metodologia  utilizado na investigação(da pesquisa) foi a observação, 
onde em cada visita  o bolsista fazia um relatório, descrevendo o que ocorreu  
durante sua visita. Neste relatório as ocorrências (os problemas) foram divididas  
de três formas: hardware, software e pedagógicos, (e foi através deles que 
realizamos um estudo estatístico com todas  as nove escolas).Observamos, com 
um ano de trabalho,  que mesmo com um (bom) acompanhamento e um apoio 
técnico-pedagógico, os professores ainda sentem dificuldades no trabalho com os 
alunos nos LIEs.  Podemos concluir  que  a análise dos dados  podem nos mostrar 
os avanços  e retrocessos surgidos e os pontos  técnicos e pedagógicos que  
precisam ser melhor trabalhados, servindo para que possamos planejar e 
trabalhar melhor nossas atividades nos laboratórios de informática educativa. 
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