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ESTAÇÃO DO SABER
Introdução
A prática escolar vem mostrando cada dia mais que a leitura é uma
ferramenta fundamental para que o aluno prossiga seus estudos com
sucesso. O aluno só aprende a escrever lendo e só aprende a ler, lendo.
Um dos equívocos praticados nas escolas ultimamente é o de
acreditar que as tarefas de ler e escrever sejam conteúdos exclusivos
das aulas de Língua Portuguesa.
Poucos professores de outras áreas se preocupam e investem
em atividades que valorizem os aspectos textuais nos trabalhos dos
seus alunos. Isto é um grande engano, pois para todas as disciplinas
escolares, a Língua Portuguesa é de suma importância.
O aluno que sabe ler tem melhores possibilidades de transitar e
obter sucesso em outras áreas do conhecimento, como por exemplo,
em interpretar problemas e gráficos matemáticos, aplicar fórmulas de
física, entender relações químicas, fazer relações entre fatos históricos,
literários, políticos e sociológicos, além de melhorar o acesso às
informações, tornando-se assim um cidadão crítico e podendo de fato
exercer sua cidadania.
A escola deve então primar pelo aprendizado da Língua
Portuguesa ao longo do currículo pelo qual o aluno deve passar
do Ensino Infantil até o Ensino Médio.
Porém, o aluno do século XXI, esta inserido em novas tecnologias
que não fazem parte da escola tradicionalista, o que desmotiva
e não aproxima o aluno do conhecimento.
ESTAÇÃO DO SABER é um projeto de democratização do acesso
ao mundo da leitura que se utiliza da tecnologia para facilitar as aprendizagens,
levando novas tecnologias e uma biblioteca móvel para
dentro da sala de aula de uma forma prática, acessível
e extremamente moderna.

ESTAÇÃO DO SABER
OBJETIVO
O objetivo do Projeto Estação do Saber é proporcionar a democratização
da informação, formação de leitores, e o aporte ao processo educacional
permanente. A biblioteca móvel tem como objetivo ir até aos estudantes dentro
da sala de aula ou em ambiente propício a leitura, jardim ou pátio da escola.

PÚBLICO ALVO
A Estação do Saber tem como seu público alvo alunos da Educação
Infantil, Ensino Fundamental I e II, palestras e apresentações
em ambientes internos ou externos.

JUSTIFICATIVA
Segundo o PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) que
avalia o letramento em Leitura, Matemática e Ciências no mundo, o Brasil esta
ranqueado em 53º lugar, numa lista de 65 países.
Já no Brasil, temos o Ibope e o Instituto Pró-Livro que indica que 45%
da população não lê nenhum exemplar por ano, sendo que desses, 53% indicam
não ter interesse pela leitura e outros 42% admitem não ler por ter difculdade.

A intenção da Estação do Saber é transformar o contato dos alunos
com os livros e melhorar a qualidade de ensino deixando suas aulas
mais dinâmicas, mais atrativas e com grandes possibilidades de melhorar
a aprendizagem dos alunos e seu interesse no ambiente escolar.

DISTRIBUIÇÃO
Orientamos dimensionar uma Estação do Saber por sala de aula, ou por escola.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL DA ESTAÇÃO DO SABER
DESCRITIVO
Carro biblioteca em madeira MDF laminado de 15mm, com
dimensões apropriadas para facilitar a mobilidade nas unidade
escolares, com vitrine lateral dos livros e internamente
equipada com duas prateleiras em cada lado, com suporte
para os livros, tampa articulada, portas para os dois lados
com fechaduras, rodas em borracha com trava para freio,
plug de alimentação, tampa articulada,com amortecedores
a gás para levantamento do quadro e televisão.

EQUIPAMENTOS

• 01 televisor de 32 polegadas, LED
• 01 quadro
• 01 DVD
• 01 Microfone
• 01 LaserPoint
• 01 Pen Drive
• 01 Computador com sistema operacional

DIMENSÕES

Altura: 1,00m
Largura: 0,60m
Comprimento: 1,15m
CORES DISPONÍVEIS:
Azul Royal ou Branco

Windows, com pacote Offce,
com acesso à internet via wireless ou modem,
leitor de USB e CD/

DVD, além de teclado e mouse sem fio.

DEFESA DO PRODUTO
Como já citado anteriormente, o aluno do século XXI
apresenta outras habilidades e contato direto com a
tecnologia, justamente pelo fato de terem nascido neste
mundo já globalizado e inserido numa interface tecnológica
desde muito cedo.
Porém a escola tradicional continua achando que uma lousa
e um giz podem render uma boa aula e interessar os alunos.
A proposta da Estação do Saber é levar as novas
tecnologias e um amplo acervo bibliográfico para dentro
da sala de aula, transformando as aulas tradicionais em
aulas dinâmicas, interativas, com diversos recursos
para que transforme a qualidade dos processos de
aprendizado dos alunos, desenvolvendo assim sua
autonomia e em conseqüência, o aprendizado
ao longo da vida.
Além de transformar a aprendizagem dos alunos,
a Estação do Saber poderá trazer para dentro da sala de
aula um acesso privilegiado à pesquisa por facilidade das
tecnologias digitais.

A ideia do produto Estação do Saber é que o professor possa
incentivar seus alunos para que usem toda a potencialidade
das novas tecnologias e de um grande acervo bibliográfico
para aprender ao longo da vida e para que sejam produtores de
conhecimento e não meros consumidores de serviços e novas
tecnologias.
Do ponto de vista do aprendizado, a ferramenta tecnológica
na sala de aula irá colaborar para a inserção de conteúdos
específicos que nem poderia ser ensinados sem os recursos
adequados, além de poder facilitar e contribuir para aulas mais
dinâmicas dentro e fora da sala de aula.
A tecnologia tem um papel importante no desenvolvimento de
habilidades para atuar no mundo de hoje e umas das missões
das escolas preocupadas com o futuro de seus alunos é incluir
estas tecnologias no cotidiano escolar.
Novas mídias, recursos e possibilidades garantem maiores
chances de aprendizado para todos os tipos de alunos, em todas
as idades. Em suma, a Estação do Saber traz a tecnologia para
transformar a educação, ou seja, a tecnologia digital deverá ser
uma estratégia pedagógica adicional.

RESULTADOS ESPERADOS
O QUE ESPERAMOS:

• Professores estimulados em usar a Estação do Saber em suas aulas,
tornando-as mais dinâmicas, com uso de recursos tecnológicos de
última geração;

• Alunos estimulados a mergulhar no mundo da leitura, transformando
suas aprendizagens, acesso às informações;

• Promover o incentivo à leitura para todos do ambiente escolar
e a disseminação da informação, além da possibilidade do uso
do equipamento em palestras e apresentações, ao ar livre.
• Despertar no aluno da Educação Infantil e do Ensino Fundamenta l I
e II, ou seja, dos quatro aos quinze anos, o gosto pela leitura e assim
formar leitores para toda a vida, melhorando seu acesso à educação,
alcançando assim melhores índices educacionais.

E para finalizar citamos Paulo Freire, “Se a educação não muda tudo, é impossível
mudar alguma coisa sem a educação”.

RECURSOS
Aparelho de DVD

Computador

Porta DVD

Tecnologia, praticidade, versatilidade

Lousa

Teclado sem fio

Espuma protetora

Mouse sem fio

Dobradiças e travas

Kit Professor

Prateleiras para Livros

Rodas com trava

Amortecedor a gás

COLOQUE AQUI O SEU ACERVO BIBLIOGRÁFICO
A interatividade entre os diversos componentes da Estação do Saber, permite
que
o professor utilize uma gama imensa de recursos para dar dinâmica a atividades
dentro e fora da sala de aula, proporcionando aos alunos uma aula rica em
informações, dinâmica e multi funcional, tornando-as interessantes e
prazerosas, compatíveis
com o universo atual dos educandos.

VERSATILIDADE
Compacto, móvel, multi funcional, adaptável a diversos meios de comunicação
a Estação é a ferramenta ideal para modernizar toda rede de ensino.

EDITORA EXPANSÃO
O que melhor caracteriza a Editora Expansão é a grande intenção
de oferecer ao ensino público um ambiente que estimule a investigação, a
comunicação, o espírito criativo, fazendo do professor e do aluno, cidadãos que
possam contribuir efetivamente para o desenvolvimento de sua comunidade,
do seu estado e do seu País.
Isto quer dizer que a Expansão, é capaz de prover todo o equipamento
necessário ao funcionamento pleno de uma unidade educacional, desde o
mínimo detalhe da mobília de uma sala de aula à máxima efciência na edição de livros.
Além de montar todo o suporte de ensino de uma unidade educacional
completa, ou seja, laboratórios, mobiliário, mapas, livros didáticos, livros
técnicos, livros de literatura, a Expansão ainda presta serviços de capacitação
de professores e de consultoria especializada.
Afinal, o maior diferencial em um ensino de qualidade ainda é o ser humano.
O trabalho realizado e desenvolvido pela Expansão, no que se
refere a implementos didáticos, consultoria e assessoria vêm contribuindo
significativamente para a visibilidade da educação na Bahia no âmbito nacional
e internacional.
A Expansão, no mercado educacional há quase 10 anos, constituiu
equipe de elevada qualificação e experiência para elaboração de projetos
educacionais voltados ao setor público.
Sem dúvida, o sucesso decorre da credibilidade que a Expansão, conquistou através
de sua equipe técnica, da experiência de cada colaborador
da sua equipe, onde estão o respeito ao ambiente acadêmico aliado ao compromisso
maior da assistência à educação, que é de servir ao aluno.

