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Manual Kit Multimídia na Sala do Professor

O Projeto Kit Multimídia na Sala do Professor

Em mais uma iniciativa destinada a valorizar os educadores da 
rede pública de ensino, a Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo oferece um kit multimídia para equipar todas as salas 
dos professores das escolas do Estado. Com isso, a partir de 
2008, mais de 5.200 escolas terão acesso direto à Internet e às 
videoconferências e ambientes colaborativos da Rede do Saber, 
além de contarem com recursos informáticos para a reprodução 
de DVDs, por exemplo, entre outras possibilidades. 

Composição do kit

O kit multimídia é composto por um microcomputador completo, 
impressora, switch para conexão com a rede da escola e com a 
Internet (pelo sistema Intragov), TV de 29 polegadas interligada ao 
computador e mobiliário para instalação dos novos equipamentos 
(as escolas com mais de mil alunos receberão um segundo 
computador).

Objetivos

Com a instalação do kit multimídia, será possível garantir as 
condições necessárias para que as ações de capacitação 
dos educadores e gestores de toda a rede de ensino possam 
acontecer diretamente nas escolas, potencializando os espaços 
coletivos de trabalho pedagógico. Será possível, também, ampliar 
as formas de comunicação institucional entre os vários órgãos 
e unidades da rede estadual. Além disso, em razão da garantia 
de acesso à Internet e da oferta de recursos tecnológicos do 
kit, os professores poderão buscar subsídios para a preparação 
de aulas, criar ou reproduzir ferramentas de auxílio didático ou 
ter acesso a conteúdo ou cursos que valorizem sua formação 
pessoal e profissional, entre outras possibilidades.

Para que serve o kit

Os equipamentos do kit multimídia serão conectados à rede 
Intragov, permitindo o uso de recursos multimídia, incluindo: 
a visualização de vídeos pela TV de 29 polegadas; acesso em 
banda larga à Internet; acesso às videoconferências da Rede do 
Saber pela tecnologia vídeo-streaming; acesso às ferramentas 
de colaboração da Rede do Saber; exibição de materiais 
didáticos, paradidáticos e relacionados aos programas e projetos 
desenvolvidos em toda a rede nos formatos CD-ROM e DVD, etc.



Como utilizar a TV para visualizar recursos do computador

Para assistir na TV a videoconferências ou vídeos 
disponíveis na Internet utilizando o kit multimídia é preciso:

1. Ligar o microcomputador e a televisão (a imagem que aparece 
no monitor do computador será a mesma exibida na TV);

2. Abrir o programa navegador de Internet (Internet Explorer) e 
acessar a página da videoconferência ou do vídeo em questão. 
A transmissão vai ser iniciada na televisão;

3.  Ao finalizar a transmissão da videoconferência ou do vídeo, 
basta fechar todas as janelas e desligar adequadamente os 
equipamentos.

Além da reprodução de videoconferências e de vídeos disponíveis 
pela Internet, é possível assistir pela TV a vídeos gravados em DVD 
ou CD-ROM. 

Os procedimentos são similares, isto é:

1. Ligar o microcomputador e a televisão (a imagem que 
aparece no monitor do computador será a mesma exibida na 
televisão);

2. Abrir o arquivo de vídeo pelo programa de execução de 
mídias digitais (Windows Media Player);

3. Ao finalizar a exibição do vídeo, basta fechar todas as janelas 
e desligar adequadamente os equipamentos.

Caso seja necessário utilizar o microcomputador enquanto 
ocorre a transmissão da videoconferência ou é reproduzido um 
vídeo em DVD ou CD-ROM, basta minimizar as janelas.

Cuidado: se for fechada a janela onde está sendo reproduzida a 
videoconferência ou se for encerrado o programa de execução 
de mídias digitais, a transmissão pela TV será encerrada.



Boas práticas com o kit multimídia

Acompanhe, a seguir, algumas dicas de como cuidar bem do 
kit multimídia:

• Ao desligar o microcomputador, lembre-se sempre de seguir 
os procedimentos adequados: clicar no botão Iniciar, selecionar 
Desligar e clicar no botão Desativar. 
Não esquecer de desligar o monitor no botão de liga/desliga;

• Ao desligar a televisão pelo controle remoto, desligar também 
no botão do próprio aparelho para não deixá-lo em stand by, 
condição em que continua consumindo energia e fica sujeito a 
problemas elétricos;

• Ter o cuidado de sempre deixar o controle remoto próximo da 
televisão para evitar sua perda;

• Manter os equipamentos sempre limpos, evitando o uso de 
produtos químicos na limpeza, principalmente no monitor do 
computador;

• Desligar a impressora e o estabilizador quando os aparelhos 
não estão em uso;

• Adquirir sempre suprimentos originais para a impressora;

• O papel que será utilizado na impressora deve ser deixado 
sempre em local seco e arejado para evitar que acumule 
umidade e venha a enroscar na impressora.



Quem viabiliza o projeto
O Projeto Kit Multimídia na Sala do Professor é uma iniciativa 
da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP) e 
da CENP (Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas), 
com coordenação da Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação (FDE) e apoio das Coordenadorias de Ensino da 
Região Metropolitana da Grande São Paulo (COGSP) e do 
Interior (CEI), além da Rede do Saber. 

Informações sobre os equipamentos

Como já indicado anteriormente, cada escola da rede pública 
estadual de ensino terá direito a um kit multimídia a ser instalado 
na sala dos professores, sendo que escolas com mais de mil 
alunos terão direito a um microcomputador extra. Todos os 
computadores são da marca Procomp e possuem a mesma 
configuração. 

Conheça a configuração das máquinas:

• Processador Intel Core 2 Duo  4400 – 2Ghz;
• Memória RAM de 512 MB;
• Disco rígido de 80 GB;
• Leitor e gravador de CD/DVD;
• Monitor de 17 polegadas;
• Teclado, mouse e caixas de som.

O kit multimídia inclui, ainda:

• Impressora laser monocromática: Xerox Phaser 3428DN;
• Televisão em cores CCE29 polegadas – modelo HPS2907FS;
• Um estabilizador para cada microcomputador
• Switch para conexão em rede local e acesso à Internet;
• Mesa para computador ( escolas com mais de mil alunos 
recebem duas unidades );
• Cadeira (escolas com mais de mil alunos recebem duas 
unidades );
• Rack para TV.
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