Escola de ensino médio será a 1ª beneficiada
com laboratório de informática
Projeto do governo envolve investimento de 650 milhões de reais e prevê que, até
2010, as 130 mil escolas públicas tenham computadores com conteúdo didático
digital.

As escolas de ensino médio serão as primeiras beneficiadas com o projeto que
prevê que, até 2010, o governo instale laboratórios de informática em todas as 130
mil instituições de ensino público do país, um investimento avaliado em 650
milhões de reais. Todas as instituições de ensino médio vão ter pelo menos um
laboratório de informática até o mês de dezembro, o que equivale a 15.700 escolas
desse nível em todo o país.
A informatização das escolas públicas é uma das metas previstas no Plano Nacional
de Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado na semana passada pelo governo
federal. O programa responsável pela informatização das escolas é o Programa
Nacional de Informática na Educação (Proinfo), que existe desde 1997.
Segundo o gerente do Proinfo, José Guilherme Ribeiro, depois de informatizados as
instituições de ensino médio, o foco serão as escolas que atendem entre a 5ª e a 8ª
séries e os estabelecimentos urbanos e rurais, que deverão ser equipadas em 2008.
Em seguida, virão as escolas de 1ª à 4ª séries, que deverão ser atendidas em 2009
e 2010.
“Em 2007, vamos atender em torno de 12 mil escolas - cinco mil escolas rurais e
sete mil urbanas. Em 2008, tentaremos atender, no total das escolas rurais e
urbanas, em torno de 14 a 15 mil escolas. E, nos anos de 2009 e 2010, em torno
de 30 mil escolas por ano”, informa o gerente do Proinfo. Segundo ele, a
universalização da informática nas escolas deverá atingir cerca de 55 milhões de
alunos do ensino básico até 2010.
Neste ano, o governo deverá investir 128 milhões de reais na parte de infraestrutura do Proinfo, ou seja, na aquisição de computadores e outros
equipamentos. Outros 75 milhões de reais vão ser gastos com a criação de
conteúdos digitais.
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