
FEDORA
• Projeto Fedora Educação

Um dos objetivos do Fedora Educação é a divulgação e inserção do software livre dentro de 
universidades e escolas. Incentivando o uso do Fedora em conjunto com softwares de código aberto, 
fazendo com que os alunos não apenas usem os programas, mas também contribuam, melhorando, 
opinando e discutindo sobre os softwares que eles usam, e assim possibilitando que eles conheçam 
esse mundo livre da tecnologia, ao mesmo tempo que aprendem conceitos básicos de convivência, 
que o aprendizado em conjunto proporciona. O Projeto Fedora Educação é uma dos muitos projetos 
que hoje contribuem na parte da educação, e além disso mantém em seus repositórios, programas 
para uso educativo. Essa lista tem crescido cada vez mais e hoje são muitos os programas que o 
projeto disponibiliza junto com o S.O Fedora

O que é um Fedora Remix? 
Um Remix Fedora é uma combinação de software, com ou sem software de terceiros, que qualquer 
membro da comunidade pode criar a qualquer momento. Você pode usar um Fedora Remix para:
* Para uma plataforma de hardware específica como um netbook, o roteador ou outro dispositivo;
* Fornecer uma combinação adequada de software para um grupo específico interesse, como 
artistas, músicos, programadores, educadores, artesãos, etc;
* Demonstrar um produto usando o Fedora como a plataforma do sistema operacional;
* Crie um portátil inicializável, um verdadeiro ambiente para uma sala de aula;
* Oferta materiais promocionais para os clientes dentro de um sistema operacional totalmente 
personalizável;
* Ou qualquer um dos inúmeros aplicativos.
O Fedora Educação vem como padrão softwares para a utilização no meio acadêmico e também 
para o uso pessoal.
Por que livedvd em vez de livecd?
R: Adotamos o livedvd para que fosse possível oferecer recursos capazes de atender necessidades 
de todos os cursos que possam vir a utilizar os laboratórios de uma instituição de ensino.
Como posso utilizar esse remix?
R: O Fedora Educação pode ser gravado em:
- Midia de DVD usando o K3b ou qualquer software de gravação de imagens iso. No Windows 
pode ser utilizado o Nero, Easy Creator e etc..
- No Pendrive Utilizando o liveusb-creator Para saber mais acesse 
http://www.projetofedora.org/colocando-o-fedora-educacao-no-pendrive. A vantagem de usar o 
Fedora Educação em um pendrive em vez do dvd é que podera ser salvo dados. Dessa forma o que 
for feito em uma maquina sera vizualizado em qualquer outra.

Quais Softwares vem no Remix do Fedora Educação:
Ciências

• Gnu Octave 
• wxMaxima 
• Stellarium 
• Celestia 
• Kstars 
• Kalzium 
• Step 
• Geografia

Globe (Earth) Simulation 
• Marble 
• KGeography 

http://www.projetofedora.org/colocando-o-fedora-educacao-no-pendrive


•  

Treino de Digitação
• KTouch

Jogo de Memória
• Blinken

Matematica
• KAlgebra 
• Kbruch 
• Kig 
• Macaulay2 
• KmPlot 
• Kcalc

Fisica
• Avogadro 
• GenChemLab

Idiomas
• KLettres 
• KHangMan 
• Kanagram

Eletrônica
• KTechlab

Desenvolvimento
• Quanta Plus 
• Bluefish Editor 
• KDevelop 
• Eclipse 
• LogFactor5

Gráficos
• Blender 
• Gimp 
• inkscape

Escritório
• BrOffice.org Impress 
• BrOffice.org Draw 
• BrOffice.org Calc 
• BrOffice.org Writer

Internet
• Ktorrent 
• firefox 
• Kmail 
• KFTPGrabber 
• Konversation 
• Kopete 
• KRDC



Multimídia
• K3b 
• amarok 
• Kaffeine

Link para o download do Fedora Educação pelo mininova:

http://www.mininova.org/get/2418037
http://thepiratebay.org/torrent/4792188
http://fedora-edu.ispbrasil.com.br 
http://www.projetofedora.org
http://www.jasonnfedora.eti.br
http://www.fedora.org.br
http://www.ekaaty.com.br 

Atenciosamente,

------------------------------------------------
Cristiano Furtado
Gerente de TI - Projetos de Software Livre
Embaixador do Fedora no Brasil
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