
MODALIDADES DE LOUSAS DIGITAIS
EXISTENTES NO MERCADO



A tecnologia invadiu
a sala de aula

Hoje as escolas recorrem a dispositivos 
eletrônicos para tornar as atividades 
interessantes e em sintonia com o 
dia-a-dia dos alunos. A lousa digital é um 
dos elementos que se tornaram populares 
entre professores e estudantes. No 
entanto, a escolha do equipamento não é 
uma tarefa simples.



Como fazer uma
boa escolha
A lousa digital precisa atender a três 
perfis de usuários: a direção da escola, 
os professores e os alunos. Cada um 
deles tem demandas e interesses 
próprios. Por isso, é importante conhecer 
os diversos modelos de lousa digital e 
escolher aquele que mais se adequa às 
necessidades dos usuários.



Diversidade

As lousas digitais podem ter sistema 
touch screen ou funcionar com 
caneta interativa. No que se refere à 
tecnologia, os equipamentos se 
enquadram em cinco categorias:

Tecnologia infravermelho

Ultrassônica

Eletromagnética

Resistiva

Leitura óptica



Tecnologia
infravermelho

Apresenta molduras na tela 
que liberam raios emissores e 
receptores de infravermelho.



Ultrassônica Sistema semelhante ao infravermelho, 
sendo que há liberação de raios 
emissores e receptores de ultrassom.



Eletromagnética
Funciona com canetas interativas. É um 

modelo menos sofisticado sob o ponto de 

vista tecnológico e, por isso, custa menos.



Resistiva
Considerada padrão classe A, essa lousa digital funciona sem o 

auxílio de caneta ou qualquer outro dispositivo. Basta estar 

conectada ao computador e ao projetor multimídia. Tem 

garantia de cinco anos.



Leitura óptica
O leitor garante qualidade da imagem e funciona como um 

mouse sem fio. A caneta, a partir de uma microcâmera, efetua 

a leitura da tela. O dispositivo se conecta ao computador por 

bluetooth. Esse equipamento costuma ter garantia maior.



Tamanhos e medidas
O maior problema da maioria das lousas digitais é a 

dimensão, que varia de 77 a 100 polegadas. A maioria dos 

professores e alunos reclama do tamanho da tela e 

também da altura da base em relação ao piso. Uma lousa 

com dimensão menor que 100 polegadas é indicada 

somente para salas com no máximo 10 alunos. A única 

lousa do mercado que não tem limitação é a TAW. Assim, 

ela é a única opção se a sala de aula tiver mais de 10 alunos.

Cabe destacar ainda que lousas digitais pequenas 

limitam a área disponível para apresentação do 

conteúdo. Isso faz com que o professor se veja na situação 

de desenvolver parte da aula no quadro negro tradicional 

– o que representa um contrassenso.



Tamanhos e medidas

Para orientar o responsável na hora da compra 

do equipamento, há uma regra simples: 

Outro elemento que deve ser avaliado na hora 

da compra é o projetor. Quanto maior a resolução, 

maior será a definição das imagens. Recomenda-se 

equipamentos com resolução nativa superior a 

1.200 x 800 e 2.800 lumens para salas de aula 

com capacidade para mais de 10 alunos.

A lousa digital deve ter as dimensões mais 
próximas daquelas apresentadas pelo 

quadro negro disponível na sala de aula.



Critérios de escolha

Antes da compra deve-se levar em conta 
critérios como:

Histórico de adoção de tecnologia em 
sala de aula;

Habilidade do quadro de professores 
com o manejo de dispositivos 
eletrônicos;

Disponibilidade para treinamento da 
equipe.

O ideal é escolher uma lousa 
digital com a usabilidade mais 
simples possível, próxima à do 
quadro com giz.



Como em todo grupo heterogêneo, há 
professores que dominam com facilidade 
equipamentos eletrônicos.

Mas também existem os que ainda rejeitam o 
uso de dispositivos. Para estes, é fundamental 
um trabalho não só de treinamento para 
utilização da lousa, mas de convencimento dos 
ganhos pedagógicos proporcionados pelo 
dispositivo.

Critérios de escolha

Não há quem se mantenha reticente ao de-
scobrir as funcionalidades da lousa digital. 
Além de poder preparar o conteúdo em casa e 
lançá-lo posteriormente direto no equipa-
mento, as aulas podem ser gravadas em 
áudio e vídeo, compartilhadas e mantidas 
em um banco de conteúdos. E tudo acessível 
pela internet, 24 horas por dia.



Pacote de compra

Ainda que o custo da aquisição dos dispositivos 
seja elevado – os preços da lousa variam de R$ 2 
mil a R$ 8 mil, dependendo do modelo –, o ganho 
de rendimento em sala de aula compensa o valor 
do investimento. O ideal é que a escola conte com 
a assessoria técnica para a elaboração de um 
projeto de implantação das lousas digitais.

Quando o responsável pela compra pesquisar 
modelos e preços, deve ficar atento ao pacote 
que acompanha a lousa digital. Há empresas 
que incluem softwares, bancos de imagem, 
séries pedagógicas, treinamento presencial 
da equipe, suporte online para dúvidas sobre 
uso da lousa digital e até mesmo garantia 
permanente do equipamento.



TAW: um novo conceito em lousa digital
Gostamos de dizer que a TAW é a terceira geração das 

lousas: une as características de uma lousa tradicional 

com a de uma lousa digital. Conheça mais da TAW:

www.tawitech.com

Siga nossas redes sociais:



Um produto desenvolvido pela
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