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O que é e como nasce o EVTux

What is and how as born the EVTux



O EVTux é uma distribuição de Linux que tem por base o trabalho de
investigação que desenvolvemos sobre a integração de ferramentas digitais
na disciplina de Educação Visual e Tecnológica, intitulado “Ferramentas
Web, Web 2.0 e Software Livre em EVT”.

O que é e como nasce o EVTux

EVTux is a Linux distribution that is based on the research work we have developed
regarding the integration of digital tools in the disciplinary area of Visual Arts and
Technology Education, titled "Web, Web 2.0 Tools and Free Software in EVT".

What is and how as born the EVTux



Após quinze meses de estudo e desenvolvimento do projecto com um grupo
de cerca de cinquenta colaboradores, todos docentes desta disciplina,
recensearam-se quase quatrocentas ferramentas digitais passíveis de
integração em contexto de Educação Visual e Tecnológica (EVT). Dessa
listagem surgiu a posterior catalogação e categorização das ferramentas,
tendo em conta os conteúdos e áreas de exploração da disciplina.

O que é e como nasce o EVTux

After fifteen months of study and project development carried out by a group of
around fifty collaborators, all teachers of this curricular subject, nearly four hundred
digital tools that can be used in the context of Visual Arts and Technology Education
(VATE) were listed. On completion of the listing, cataloging and categorization of the
tools was conducted taking into consideration the contents and exploration areas of
the subject area.

What is and how as born the EVTux



O EVTux tem pré instaladas todas as aplicações para Linux bem como
integradas no browser as ferramentas digitais que não necessitam de
instalação e correm directamente a partir da Web, para além dos mais de
trezentos manuais de apoio à utilização dessas ferramentas.



EVTux offers all the applications for Linux already preinstalled. The digital
tools that require no installation and run directly from the Web are also
integrated in the browser. In addition, there are more than three hundred
manuals for assistance in the use of these tools.



Disponível em dual boot ou versão live, o EVTux constitui-se como um
poderoso recurso que agrega todo o trabalho do EVTdigital, podendo ser
uma ferramenta de eleição para os docentes desta disciplina utilizarem em
contexto de sala de aula.

Available in dual boot or live version, EVTux presents itself as a powerful resource that
aggregates all the work of EVTdigital and may become the tool of reference for
teachers of this curricular area for use in the context of their classrooms.



Como objectivos fundamentais do EVTux temos:

As fundamental objectives of EVTux we have:

• Facilitar a análise e selecção das ferramentas digitais a explorar em
contexto de EVT;
•To make easier the analysis and selection of digital tools to explore in the
context of VATE;

Finalidades e Objectivos do EVTux

Aims and Objectives of EVTux



• Agregar numa distribuição livre todas as ferramentas e recursos digitais para a
disciplina de EVT;
• To pack in a free distribution all the tools and digital resources for the subject of VATE;

• Permitir a criação de um recurso simplificado da utilização das TIC nesta
disciplina;
• To allow the creation of a simplified application of ICT in this subject area;

• Disseminar pelos professores e alunos uma distribuição livre que possibilite a
exploração de recursos digitais gratuitos para a disciplina de EVT;
• To spread by teachers and students a free distribution enabling the exploitation of
free digital resources for the subject of VATE;

• Fomentar uma cultura ética e de responsabilidade para a utilização de recursos
livres ou gratuitos em detrimento de software proprietário, muitas vezes
demasiado caro.
• To foster an ethical culture of responsibility towards the use of free resources instead
of proprietary software, which is often too expensive.



Conceptualmente, depois de listadas todas
as ferramentas digitais, aquelas que eram
baseadas em software livre para Linux
foram pré instaladas e todas as baseadas
na web e web 2.0 foram adicionadas aos
marcadores do browser seleccionado para
esta distribuição, divididas em 35
categorias.

Conceptually, once listed all the digital tools,
those that were based on free software for Linux
were pre‐installed and all of those based on web
and web 2.0 were added to the selected browser
favorites for this distribution and were divided in
35 categories.

Desenvolvimento do projecto EVTux
Development of the EVTux project



O protótipo do EVTux está concluído e deveremos iniciar a fase de testes
entre Maio e Julho de 2011. Acabada a fase de testagem e afinada a versão
final, a mesma será disponibilizada online para download e lançada uma
edição em DVD.

The prototype of EVTux is completed and we shall start the testing phase
between May and July 2011. When the testing phase is finished and the final
version fine tuned, it will be available online for download and a DVD edition will
be released.

Estado de desenvolvimento do EVTux
Stage of development of EVTux



Prevê-se já para o ano lectivo de 2011/2012 que os docentes da disciplina de
Educação Visual e Tecnológica – mas também outros docentes e públicos –
possam ter acesso a partir do EVTux a uma distribuição que incluirá, sem
grande esforço de pesquisa, cerca de 400 ferramentas digitais e respectivos
manuais de utilização, potenciando-se e simplificando-se assim a utilização
das ferramentas digitais para esta área curricular específica.

It is expected already for the 2011/2012 school year that teachers of the subject of
Visual Arts and Technological Education - and also other teachers and public - to
have access from within EVTux to a distribution that will include, without much
research effort, some 400 of digital tools and respective manuals, thus
empowering and simplifying the use of digital tools for this particular curricular
area.



O EVTux permitirá a qualquer
utilizador aceder a qualquer
ferramenta catalogada no âmbito
do estudo que desenvolvemos de
forma prática e simples,
constituindo uma mais-valia
especialmente relevante na
simplificação de acesso a estas
ferramentas, incluindo-se também
a possibilidade de visualização
imediata dos quase trezentos
manuais já publicados e incluídos
nesta distribuição.

Conclusões Conclusion
EVTux will allow any user to access
any cataloged tool in the study we
have developed in a practical and
simple way, providing a particularly
important asset in simplifying the
access to these tools, including also
the possibility of immediate
visualization of the nearly three
hundred manuals already published
and part in this distribution.



Estamos certos de que esta
estratégia permitirá disseminar o
conceito de software livre e de
utilização de recursos digitais
baseados no conceito de
gratuitidade e, principalmente,
facilitar a pesquisa, análise e
selecção das ferramentas mais
adequadas a cada contexto
específico decorrente das situações
de ensino e aprendizagem na
disciplina de EVT.

Conclusões Conclusion
We are confident that this strategy
will promote the concept of free
software and use of digital resources
based on the concept of gratuity
and, particularly, make research,
analysis and selection of tools easier
and best suited to each specific
context resulting from the situations
of teaching and learning in the VATE
subject area.



Vamos então conhecer o

EVTux
mas antes…

Let’s move on and get to know

EVTux
but before that …



Contacto do EVTux

O EVTux na Internet e Redes Sociais

Esta apresentação está disponível em:
http://www.authorstream.com/tag/jarodrigues

http://www.slideshare.net/jarodrigues/

jarodrigues@gmail.com

https://www.facebook.com/pages/EVTux/216890131655523
mailto:jarodrigues@gmail.com?subject=EVTux
http://evtux.wordpress.com/
http://twitter.com/evtux
http://www.authorstream.com/User-Presentations/jarodrigues/
http://www.slideshare.net/jarodrigues/
http://www.authorstream.com/tag/jarodrigues
http://www.slideshare.net/jarodrigues/
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Obrigado pela
vossa atenção

Thank you for
your atention
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