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Ofício n° 077/2010/DREA/CREFM/CIRCULAR 
 

Araguaína, 11 de maio de 2010 
 

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 
 

Assunto: Levantamento de Programas   
 
 
 

  Senhor(a) Diretor(a) 
 
 
1.   Considerando que a Coordenadoria de Tecnologias na Educação e os Núcleos de 

Tecnologias Educacionais – NTE são responsáveis por fomentar a pesquisa e o estudo de 

softwares educacionais e de conteúdos digitais e, também, por desenvolver oficinas para o uso 

pedagógicos dessas ferramentas. 

2.   Considerando, ainda, a necessidade de criar um banco de dados dos softwares 

educacionais nas unidades escolares e fortalecer a formação na escola para o seu uso, solicito que 

seja feito um levantamento dos programas em todas as escolas que possuem Laboratórios de 

Informáticas, preenchendo a tabela abaixo: 

DRE MUNICIPIO ESCOLA 
NOME DO 

SOFTWARE 
FINALIDADE EMPRESA 

      

      
 

3.   Anexo, um check list para a análise dos softwares educacionais. 

 

 Atenciosamente,  
 

 

 

 
 

LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS 
Coordenadora de Ensino Fundamental e Médio 

 
 

 

 

 

 



CHECKLIST PARA ANÁLISE DE SOFTWARE EDUCACIONAL  
 

 

1. Qual o nome do software? 

2. Qual a sua versão? 

3. A sua licença é free? 

4. Se não for free, por favor forneça o valor pago pela licença. 

5. A software é compatível para Windows 95/98/NT/2000/XP? 

6. Quanto de espaço ocupa em disco depois de instalado? 

7. Qual o consumo de memória no processamento? 

8. Possui assistente para instalação e desinstalação? 

9. A interface amigável e intuitiva? 

10. Tem botões ao público alvo? 

11. Qual a proposta pedagógica que permeia o software? 

12. Proporciona um ambiente interativo entre aluno e o software? Como? 

13. Permite uma fácil exploração? (seqüencial, não linear) 

14. Apresenta conceitos de forma clara e correta? 

15. Desperta o interesse do aluno, sem perder de vista os objetivos do software e do usuário? 

16. Oferece alternativas diversificadas para a construção das ações do aluno? 

17. Permite que o aluno construa seu conhecimento a partir da ação-reflexão-ação? 

18. Tem recursos de programação? 

19. Permite o registro e a consulta das ações desenvolvidas? 

20. Os recursos de multimídia usados têm relevância para os objetivos do software? 

21. Proporciona condições de abordagem sócio-cultural que contemple aspectos regionais? 

22. Os aspectos técnicos especificados no software são compatíveis com a configuração dos 

equipamentos existentes na escola? 

23. É de fácil instalação e desinstalação? 

24. Permite a utilização em rede? 

25. Apresenta uma visão interdisciplinar? 

26. Apresenta encarte com explicações sobre objetivos, conteúdos, equipe de desenvolvimento 

do software e sugestões metodológicas para a sua utilização? 

27. Em que idioma o software é apresentado? Existe uma versão em português? 

28. Em relação aos demais recursos didáticos, qual o diferencial que o software apresenta? 

29. Proporciona um ambiente de aprendizagem por descoberta? 

30. Permite a integração com outros software? 

31. Apresenta um ambiente lúdico e criativo? 

32. Qual o tipo de software (jogo, tutorial, exercício-prática, autoria, outros)? 


