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Anexo 1
TERMO DE ADESÃO – NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO

2

Aos ______ dias do mês de ___________ de 2015, o Chefe e o Coordenador da equipe pedagógica do
NRE ___________________, situado na rua _____________________, bairro _____________, da
cidade de
__________________, manifestam o desejo em aderir ao Projeto Piloto CONECTADOS e declaram se comprometer com
a realização das ações necessárias para seu cumprimento e os critérios deste projeto.
1 DO OBJETO
O Projeto Piloto CONECTADOS tem por objetivo estimular a diversificação da prática pedagógica nas escolas, por
meio de tablets educacionais, de maneira a contribuir com o processo de ensino e aprendizagem e com a organização
escolar. Com a adesão ao presente projeto a escola receberá: (a) um kit contendo 60 tablets, 04 roteadores, cartões de
memória, HD externo; (b) formação continuada para os professores e agente educacional II (que atue como Adm. Local);
(c) acompanhamento e assessoria das equipes pedagógicas e técnicos de suporte dos NRE.
2 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
São responsabilidades e obrigações das partes deste Termo de Adesão:
2.1 A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) se compromete em:
a) distribuir os equipamentos presentes no kit do Projeto Piloto CONECTADOS aos NRE e estes para as escolas;
b) distribuir um kit com equipamentos similares aos das escolas para testes do NRE;
c) promover a formação continuada aos profissionais do NRE envolvidos no projeto;
d) oferecer suporte técnico-pedagógico e acompanhamento do projeto;
e) garantir acompanhamento, apoio e avaliação permanentes durante todo desenvolvimento do projeto.
2.2 Para ingressar ao Projeto Piloto CONECTADOS o NRE deverá:
a) indicar escolas conforme quantidades e critérios estabelecidos pela Seed;
b) disponibilizar mínimo de duas pessoas da equipe pedagógica para formação e apoio pedagógico dos professores
em tecnologias educacionais;
c) disponibilizar técnico de suporte para manutenção básica dos equipamentos das escolas envolvidas no projeto;

d) prover condições para a formação e acompanhamento das atividades do projeto. Será necessário o
mínimo de uma visita por escola a cada 15 dias.
3 DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Adesão vigorará até dezembro de 2016, prazo para o encerramento das
atividades do Projeto Piloto CONECTADOS.
4 DA PUBLICIDADE
Fica a cargo e responsabilidade da Seed-PR promover a publicação e divulgação dos resultados
obtidos durante a realização das atividades do projeto.
Sem mais e por ser expressão da verdade, assinam este documento o Chefe do NRE, o Coordenador
da equipe pedagógica e representante da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR).
________________, _____ de setembro de 2015.
________________________________
Chefe do NRE:
Nome:
CPF:
________________________________
Coordenador da equipe pedagógica
Nome:
CPF:

________________________________
Secretaria de Estado da Educação do Paraná
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Anexo 2
TERMO DE ADESÃO – ESCOLA
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Aos ____ dias do mês de _________ de 2015, os dirigentes, coordenadores pedagógicos e professores do
Colégio Estadual _________________, situado na rua _____________________, bairro _____________, da cidade
de __________________ cadastrado no INEP sob n.º ________________ e atendido pelo Núcleo Regional de
_____________, manifestam o desejo em aderir ao Projeto Piloto CONECTADOS e declaram se comprometer com a
realização das ações necessárias para seu cumprimento e os critérios deste projeto.
1 DO OBJETO
O Projeto Piloto CONECTADOS tem por objetivo estimular a diversificação da prática pedagógica nas escolas, por
meio de tablets educacionais, de maneira a contribuir com o processo de ensino e aprendizagem e com a organização
escolar. Com a adesão ao presente projeto a escola receberá: (a) um kit contendo 60 tablets, 04 roteadores, cartões de
memória, HD externo; (b) formação continuada para os professores e agente educacional II (que atue como Adm. Local);
(c) acompanhamento e assessoria das equipes pedagógicas e técnicos de suporte dos NRE.
2 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
São responsabilidades e obrigações das partes deste Termo de Adesão:
2.1 A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) se compromete em:
a) distribuir os equipamentos presentes no kit do Projeto Piloto CONECTADOS às escolas;
b) promover a formação continuada a todos os envolvidos no projeto;
c) disponibilizar suporte técnico-pedagógico e acompanhamento do projeto presencial e a distância;
d) garantir o acompanhamento, apoio e avaliação permanentes durante todo desenvolvimento do projeto.
2.2 Para ingressar ao Projeto Piloto CONECTADOS, a escola deverá:
a) contemplar, no prazo de um (01) ano, na reformulação de seu Projeto Político-Pedagógico da Escola (PPP), o
conceito de utilização das tecnologias para fins pedagógicos;
b) utilizar os equipamentos para fins pedagógicos, exclusivamente com os alunos e professores;
c) garantir a participação de professores e agentes em formação continuada ofertada para o projeto;

d) permitir o acesso à escola das equipes pedagógicas e técnicos de suporte dos NRE para acompanhar
o desenvolvimento de atividades e a manutenção dos equipamentos, respectivamente.
e) prover local para armazenamento dos equipamentos, seguro e adequado.
3 DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Adesão vigorará até dezembro de 2016, prazo para o encerramento das
atividades do Projeto Piloto CONECTADOS.
4 DA PUBLICIDADE
Fica a cargo e responsabilidade Seed-PR promover a publicação e divulgação dos resultados
obtidos durante a realização das atividades do projeto.
Sem mais e por ser expressão da verdade, assinam este documento os representantes do Colégio
e da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR).
________________, ___ de setembro de 2015.

________________________________
Direção
Nome:
CPF:
________________________________
Equipe pedagógica de apoio
Nome:
CPF:
________________________________
Secretaria de Estado da Educação do Paraná
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Anexo 3
MODELO DE ATA
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Aos________________________________________________________________, às___________________, conduzida
pelo/a diretor/a_________________________________________________________, e pela equipe pedagógica formada
por _______________________________________________________________________________________________
________________________________ e com a presença do(s) professor(es), realizou-se reunião nas dependências do/a
escola/colégio______________________________, tendo por objetivo a ciência do Conselho Escolar acerca da participação
desta/e escola/colégio no Projeto Piloto CONECTADOS e registro da anuência dos envolvidos acerca dos benefícios e
atribuições referentes a este projeto.
Após leitura e discussão, o Conselho Escolar: ( ) deferiu ( ) indeferiu a participação deste estabelecimento de ensino no
Projeto Piloto CONECTADOS tecendo as seguintes considerações:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________Cumprindo-se todos os propósitos, a reunião na qual
eu __________________________________ lavrei a ata, lida e assinada por todos os presentes, se encerrou.

