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oBJETO: Aquisição' por meio de assistência financeira do FNDÚMEC' de NOTEBoOK' para

professores da rede de Ensino Público Municipal'

Nãotemcomofalaremeducaçãodequalidadesemmencionarmeiosquetenhamaintençâoda

informaçãoáualizadaeprecisacomÍinsanortearprofessoresquantoaosconleúdos,metodologiase

objetivos em sala de âula' uma vez que "( )o mundo vive um acelerado desenvoMimento' em que a

tecnologiaestápresentediretaouindiretamenteematividadesDastantecomuns()'(PCN'1998b'p'

13E). Razão que toma notÓrio o papel que a EsÍera competente tem em discutir referêncies como

avanços e mudanças em seu cotidiano educacional' nos mais diversos espaços e níveis de ensino'

portanto, é de íundamental importância possibilitar ao docente a exploraÉo de toda uma demanda

âcelerade de recursos 
'Tecnologias digitais cada vez menores'

mals leves e mais Íápidas garantem a

portabilidâde dos equipamentos (note e

netbooks, tablets, celulares etc ) e a

flexibilidede de ecesso (uso de wirelesse

da computaÉo nas nuvens) 
'

independentemente do locel em que es

Pessoas e as inÍormaçóes estejam''

Kenski (2013' P 62)

Neste senlido, Possibilitar sos docentes o acesso aos notebooks no espaço escoler é favorecer Para

o bom andamento do ano letivo na rede de ensino público municipal, pois diante das urgências

letivas, o dispositivo com a mesma funÇão de um computador, não necessila de tantos equiPamentos

interligados e Propicia a mesma funciona lidade de um computador. Neste sentido, é intencionel uma

produtividade maior em relação ao tempo necessário ao estudo Propriamente dito, em sala de aula,

com recursos oÍerecidos Pelo notebook como facilitadores de tarefas e auxiliadores do ensino e da

eprêndizage m das disciPlinâs Propostas Pela Base Nacional Comum CurÍicular -BNCC junto aos

alunos. Dien te do embasamento, exposições, e urgênciasl, e ainda ao que nos refeímos aos trâmites

necessanos, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMl, abertura de procedimentos licitalÓrios

slaÉo em vigor quanto ao OBJETO Aquisição, por meio de assistência financeira

«ás;inaç.igg

nos termos da Legi
do FNDflMEC, de

Público MuniciPal.

NOTEBOOK OucnÇÂo CoNECTADA, para pÍofessoÍes da rede de Ensino

A Teixeira Pinho
unicipal de Educaçãos
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