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Projeto

APRESENTAÇÃO
O presente documento é a síntese do trabalho realizado pela Coordenação de Tecnologias
Educacionais (CTE) enquanto demanda do Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais
(DPTE) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, no Projeto Piloto CONECTADOS, ocorrido
nos anos de 2015 e 2016.
Para apresentar as ações planejadas e desenvolvidas pela CTE e implementadas em
vinte e oito Núcleos Regionais de Educação (NRE) pelos assessores pedagógicos em tecnologias
educacionais, organizamos o texto em cinco capítulos.
O primeiro capítulo traz o histórico da utilização de tecnologias no Paraná nos últimos
quinze anos, a fim de situar o leitor sobre o cenário estadual no qual o Projeto Piloto CONECTADOS
nasceu.
O segundo capítulo apresenta o Projeto CONECTADOS, com suas características,
composição e atribuição dos sujeitos envolvidos.
O terceiro capítulo apresenta de forma detalhada as ações de formação desenvolvidas
nesta demanda, a formação continuada dos assessores pedagógicos em tecnologias e
técnicos de suporte que atuam nos NRE, como também da formação que estes profissionais
proporcionaram aos professores, pedagogos e diretores das escolas participantes. Além dessas
formações, também é apresentada escolas interativas que ocorreram com a presença dos
alunos destas escolas e o Simpósio – Ensino Médio e a Formação para o Trabalho: Tecnologias
no contexto educacional, que foi o evento de apresentação das ações exitosas desenvolvidas
nas escolas participantes e fechamento do projeto no ano de 2016.

Por fim, o último capítulo deste documento trata da avaliação do CONECTADOS,
apresentando seus pontos positivos, as dificuldades encontradas e como foram superadas e
as possibilidades para ações futuras deste Departamento e Coordenação, baseadas nos dados
apresentados no capítulo quatro.

RELATÓRIO

O capítulo quatro trata dos resultados obtidos junto aos envolvidos no CONECTADOS,
através de questionários aplicados em diversos momentos deste projeto.
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1. BREVE HISTÓRICO DA DISTRIBUIÇÃO DE
TECNOLOGIAS NO ESTADO DO PARANÁ
Antes de abordarmos o Projeto CONECTADOS, é importante situar quanto aos programas
e parcerias que o Estado do Paraná aderiu para a aquisição e distribuição de equipamentos
tecnológicos no contexto educacional. Aqui apresentaremos brevemente os principais programas
implementados nos estabelecimentos de ensino do Paraná.

I. Laboratórios e Lousas Digitais
Em 1996, o estado do Paraná implantou o Programa de Extensão, Melhoria e Inovação
do Ensino Médio do Paraná (PROEM). Esse programa previu a reformulação do Ensino
Técnico Profissionalizante apoiado na proposição da nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB) que
projetou reformas de colégios públicos estaduais que aderiram formalmente ao Programa,
com a construção de ambientes específicos para bibliotecas e laboratórios de informática e o
financiamento da compra de computadores e periféricos pelos diretores e presidentes da APM
de 912 colégios do Estado, por meio da Feira de Informática ocorrida em julho de 1998 em
Faxinal do Céu. A duração desse Programa foi de 10 anos (de 1998 a 2007) e seus executores
no Estado foram a SEED, FUNDEPAR e APMs (Associações de Pais e Mestres).

RELATÓRIO

A partir de 2005 ocorreu a distribuição de computadores para as escolas pelo Governo
do Paraná no Programa BRA/03/036 também conhecido como Paraná Digital (PRD). Nesse
programa foram instalados 2.100 laboratórios, equipamentos para as secretarias das escolas
e servidores, num total de 44.000 computadores com acesso à internet, visando atender cerca
de 2.100 escolas públicas estaduais. A composição dos laboratórios continha um servidor e
multiterminais chamados de fourhead, constituídos de uma CPU para quatro usuários.
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Atualmente estão em funcionamento 19.123 computadores do PRD nas escolas do
Paraná. O quadro abaixo detalha a quantidade de escolas atendidas por este programa e a
situação de seus respectivos laboratórios.
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Quantidade
de escolas

Situação

2.004

Possuem Servidor PRD em funcionamento

1.615

Possuem computadores PRD no laboratório e na secretaria

290

Possuem computadores PRD apenas na secretaria

62

Possuem computadores PRD apenas no laboratório

37

Possuem apenas o servidor PRD para disponibilizar a internet
para o Proinfo

Entre 1997 e 2014 foram entregues 2.738 laboratórios Proinfo, incluindo os laboratórios
do Programa Brasil Profissionalizado (28 laboratórios entregues) e os laboratórios do Proinfo
Rural (34 laboratórios entregues em 2015). Referente ao PRONACAMPO, contrato 13/2012,
foram entregues 164 laboratórios. Contabilizando todas as entregas relacionadas ao Proinfo e
Pronacampo, o Estado possui 55.765 computadores. Cada escola tem, em média, 26 computadores para utilização dos alunos.
Juntamente com os laboratórios, entre 2011 e 2013 foram entregues 1.384 Projetores
Proinfo e em 2013, 1.340 Lousas Digitais. O MEC/FNDE fez novo registro de preço, mas com o
aumento do dólar a empresa contratada alegou impossibilidade de assinar novo contrato inviabilizando a aquisição de novos equipamentos, mesmo com reserva orçamentária no Estado
para fazê-lo.

RELATÓRIO

Quadro 1 - Resumo da situação do Paraná Digital nas escolas em 2015.
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II. Convergência e Mobilidade
Para retratar o Programa “Tablet Educacional” no estado do Paraná, apresentamos
primeiramente um panorama nacional do surgimento da proposta e, na sequência, o cenário
do Paraná com relação às expectativas de uso de tecnologias educacionais por ocasião da
adesão ao Programa, além da infraestrutura tecnológica das escolas. No panorama nacional
é possível analisar como ocorreu o desenho de licitações e a tomada de decisões quanto à
escolha do equipamento. No contexto estadual paranaense buscamos destacar, na perspectiva
da prática pedagógica, os motivos que levaram à adesão ao Programa. Apresentamos, também,
a quantidade de tablets entregues aos professores e a velocidade de conexão à internet que as
escolas dispõem até o momento da implantação do CONECTADOS (2015/2016).
a. Panorama nacional do Programa “Tablet Educacional”:

RELATÓRIO

Com o crescimento na aquisição de dispositivos móveis pelos brasileiros, o governo
federal, a partir de 2008, mobilizou o FNDE para a definição de um equipamento adequado à
utilização na educação básica. A intenção inicial era a aquisição de equipamentos digitais de
custo reduzido com função de leitor eletrônico de livros (e-reader). No decorrer desse processo
de definição, o MEC avaliou como necessário que o equipamento a ser adquirido também
reproduzisse vídeos, entre outros recursos educacionais.
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O FNDE, em parceria com universidades federais, sob acompanhamento da coordenação
do ProInfo, realizou as pesquisas para determinar as especificações técnicas do equipamento
como, por exemplo, sua configuração mínima. A especificação técnica do primeiro modelo de
tablet a ser licitado pelo MEC ocorreu em 2011 e a licitação ficou pronta em 2012. Inicialmente,
o MEC intencionava adquirir os tablets para utilização pelos alunos das escolas públicas, mas
em 2012, com a mudança ministerial, alterou-se o público-alvo que utilizaria os tablets. O MEC,
na figura do ministro Aloízio Mercadante, entendeu que era necessário promover primeiramente
o acesso dos professores às TIC por meio de uma ferramenta de auxílio à pesquisa, visto
que a maioria dos alunos já possuía acesso às mais recentes tecnologias. Entretanto, não
foi definida de maneira clara uma política educacional norteadora do uso dos tablets. Essa
proposta, idealizada e aprovada com termos de referência do FNDE, ocorreu sem consulta
prévia aos Estados e municípios.
Os tablets especificados neste edital de 2012 tinham o custo de R$ 276,99 por unidade.
Na nova versão do edital em 2013, foram definidos dois modelos, um de 07 e outro de 10
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polegadas, ao custo de R$ 276,99 e R$ 462,49 respectivamente. Ambos contavam com a
seguinte configuração: sistema operacional Android, processador de 01 GHz, memória RAM de
512 Mb, HD de 16Gb, câmera traseira com resolução de 02 Mp e frontal com resolução VGA
de 640 x 480 (mesma resolução para gravação). Em relação à conectividade, optou-se por
tablets com acesso wi-fi e bluetooth, mas sem suporte à internet 3G, uma vez que na época
do desenho da licitação apenas 1800 municípios contavam com este tipo de acesso à internet.
É importante ressaltar que em 2012 o sistema operacional Android tinha a versão Android
4.0.4 - Ice Cream Sandwich e que, de 2012 até 2015, foram disponibilizadas mais três versões
de Android, porém o sistema operacional Android presente no tablet não permite atualização.
Um sistema operacional numa versão mais antiga pode não executar com qualidade um
aplicativo mais recente.
Os equipamentos licitados em 2012 começaram a chegar aos professores no ano de
2013.
Cabe destacar que o foco da ação do governo federal no Programa Tablet Educacional
foi aquisição do hardware e as ações específicas com foco em conteúdo e treinamento de
professores ficaram a cargo dos governos estaduais e municipais.
b. Cenário estadual sobre o uso de tecnologias na educação:

Assim, em 2011, elaborou uma avaliação junto às 2100 escolas, a fim de mensurar
quais necessidades elas apresentavam em relação ao uso das tecnologias. O questionário
on-line intitulado: “O Uso das Tecnologias nas Escolas Públicas do Estado do Paraná” foi
respondido por, aproximadamente, 33.000 professores dos 32 Núcleos Regionais de Educação
do Estado do Paraná. A partir dos resultados foi possível verificar e analisar os avanços e as
necessidades relativas ao uso dos laboratórios de informática das escolas, o acesso e uso dos
recursos disponibilizados no Portal Dia a Dia Educação, bem como a formação continuada e
anseios de novas tecnologias, materiais e conteúdos por parte dos professores.
Dentre os aspectos e fatores analisados, uma solicitação que apareceu no questionário
foi aquisição de projetores para as escolas, ferramenta que agregada às demais tecnologias
presentes, viabilizaria a disseminação dos materiais produzidos por eles em sala de aula.

RELATÓRIO

A Secretaria de Educação do Estado do Paraná entende que a escola, enquanto instituição
social, não pode desconsiderar o uso das TIC como transformador social que proporciona uma
série de mudanças na forma como se constrói o mundo e o conhecimento.
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Ressalta-se aqui a importância do Governo Federal buscar uma maior aproximação
junto aos estados e municípios na definição de suas políticas educacionais com vistas à aquisição, manutenção e uso de tecnologias incorporando as necessidades e anseios regionais.
Cabe ressaltar que o PROINFO, que historicamente fazia a interlocução com os estados e municípios, vem enfraquecendo ao longo dos anos.
c. O Estado do Paraná e o Programa “Tablet Educacional”:
O Estado do Paraná aderiu ao Programa Federal “Tablet Educacional”, por entender que
dispositivos móveis como estes possibilitam ao usuário acessar (on-line ou offline) diversas
mídias e recursos, em qualquer lugar, combinando mobilidade e convergência. Cabe lembrar
que essa adesão traz consigo alguns benefícios como a transferência do oneroso processo de
licitação para o governo federal, que inclui o registro de preço e traz agilidade, economia no
preço final dos equipamentos e segurança de adquirir equipamentos avaliados por técnicos
capacitados. Entretanto, pode ocorrer que o equipamento adquirido pelo Estado não corresponda
totalmente às expectativas dos professores da rede e o tempo que leva para chegar às mãos
dos profissionais da rede estadual é longo, visto que deve seguir os trâmites federais.

RELATÓRIO

Na pesquisa anteriormente mencionada, os professores desejavam projetores para
trabalhar conteúdos digitais em sala de aula e também, indiretamente, estimular a produção
de recursos digitais. Nesse sentido, o tablet educacional responde parcialmente aos anseios
dos professores. Com ele é possível produzir conteúdos digitais como fotos, textos, áudios e
vídeos. Tal ferramenta, na mão do professor, pode auxiliá-lo em tarefas básicas como cálculos,
planejamento de cronogramas, planilhamento de notas, edição e compartilhamento de textos e
arquivos, acesso e busca de informações na internet, organização das atividades pedagógicas
e da sala de aula.
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Cabe ressaltar a necessidade da conexão à internet para que diversos aplicativos e
ações on-line possam ser executados. Além disso, a maioria dos bons aplicativos existentes
são pagos, exigindo que o professor invista na aquisição para o uso na sua prática docente. Por
fim, os aplicativos ocupam espaço no reduzido espaço de memória do tablet educacional. Caso
o professor instale muitos aplicativos, o tablet pode travar e/ou ficar muito lento.
Na adesão do Governo do Paraná ao Programa Tablet Educacional, entre 2012 e 2015,
foram adquiridos e distribuídos os seguintes equipamentos:
• 27.463 unidades do modelo 2013 YPY-AB7D - 7”;
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• 3.139 unidades do modelo 2013 YPX-AB10D - 10”;
• 28.933 unidades do modelo 2014 YPY-AB7E - 7”.

III. Conectividade
Em 2005 o Governo do Paraná, em parceria com a COPEL, iniciou a implantação de
conexão à internet por meio de fibra óptica e via satélite nas escolas da rede pública de educação básica. Do ano de 2005 a 2012, o contrato efetuado previa 10 MBPS em cada escola paranaense. A partir de 2012 com a revisão de contrato houve aumento da velocidade de conexão
em alguns estabelecimentos de ensino.
Os dados de 2015/2016 mostram que foram atendidos 2119 estabelecimentos, sendo:
Satélite = 500 (24%)
Fibra ótica = 1619 (76%)
A velocidade da internet nas escolas conectadas por fibra é:
4 MBPS = em 847 escolas
8 MBPS = em 416 escolas
10 MBPS = em 326 escolas
15 MBPS = em 30 escolas
A definição da velocidade da internet foi calculada conforme a quantidade de matrículas
em cada estabelecimento de ensino.
501 a 1000 matrículas = 8 MBPS
1001 a 2000 matrículas = 10 MBPS
acima de 2000 matrículas = 15 MBPS
Obs.: as conexões via satélite não ultrapassam 1MB, com tempos de resposta muito
baixos.

RELATÓRIO

Até 500 matrículas = 4 MBPS
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Cabe esclarecer que os links da COPEL constituem a intranet que interligam as escolas
com a CELEPAR e têm saída para a internet pela RNP (Rede Nacional de Pesquisa). Os links
corporativos de dados de fibra óptica da COPEL fazem parte do contrato com a SEAP e possuem
garantia de banda, portanto, não é correto comparar um link de ADSL com um link de dados.
Um link de fibra ótica corporativo de 4MB tem qualidade de tráfego de dados muito superior a
um link de ADSL da mesma banda. Os links de dados da COPEL são monitorados pela CELEPAR, com gráficos que indicam o consumo de banda por escola. Sempre que a escola reclama
de lentidão, o Núcleo de Informática e Informação (NII) analisa os gráficos para verificar a
saturação do link e a necessidade da realização de um upgrade.
Quando a necessidade é constatada, realiza-se a mudança de velocidade. Convém
destacar que a percepção de lentidão da internet está relacionada a vários fatores, podendo
ser causada pela infraestrutura interna na escola (servidores, switch, receiver ou conversores de mídia), pela saturação do servidor do site acessado e pelo equipamento utilizado para
acesso à rede (baixa configuração), entre outros fatores que compõem o enlace da rede. Isso
significa que o simples fato de aumentar a banda disponível não garante melhora na velocidade
de acesso à internet.

RELATÓRIO

IV. Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE):
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O presente programa tem sua gestão em conjunto pela Anatel e pelo MEC, em parceria
com a Secretaria de Estado da Educação. Trata-se de ação federal direta nas escolas. Lançado
em 2008, o PBLE nasce da alteração de uma obrigação das operadoras que têm concessão para
a exploração de telefonia fixa. Ao invés de instalar postos de serviço telefônico (orelhões), como
exigia um termo assinado anteriormente, elas se responsabilizam pela instalação de infraestrutura de conexão à internet em alta velocidade, com a melhor conexão disponível (velocidade
média comercializada naquela localidade), nas escolas públicas urbanas. Tal acordo abrange
todos os municípios brasileiros e todas as escolas urbanas mapeadas pelo Censo da Educação
do MEC. De acordo com o programa, os serviços prestados devem se estender sem ônus até o
ano de 2025. Cabe ressaltar que desde o momento da implantação deste programa, o estado
do Paraná tentou negociar a substituição destes serviços pelo aumento de Banda na rede do
Paraná Digital, mas não obteve sucesso.
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Quanto às conexões do PBLE, em 2015/2016, das 2148 escolas, são atendidas 1764 e,
destas:
1MB = 7 Escolas
2Mb = 1502 Escolas
3MB = 22 Escolas
4MB = 22 Escolas
5MB = 52 Escolas
10 MB = 1 Escola
Não informado = 158 Escolas
No Brasil existe um grande problema de conectividade à internet nas escolas, particularmente nas escolas do campo, uma vez que faltam investimentos das operadoras de telefonia
na disponibilização de acesso em localidades mais remotas. Dentro deste cenário, a Secretaria
de Estado da Educação do Paraná (SEED-PR) organizou ações para estimular a utilização de
tecnologias no contexto educacional como apresentado no capítulo 2 deste documento.

Os programas e parcerias apresentados no capítulo 1 localizam a iniciativa aqui apresentada pelo Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais (DPTE), da Secretaria de
Estado da Educação do Estado do Paraná (SEED-PR), chamada de Projeto CONECTADOS, que
iniciou em novembro de 2015. Esta previu a utilização pedagógica de tablets com alunos, estimulando a diversificação da prática pedagógica nos estabelecimentos de ensino. Observou-se
a necessidade de adequação de espaços físicos nos ambientes escolares, bem como, com a
expansão de Laboratórios de Informática, ao mesmo tempo que os conceitos de mobilidade,
flexibilidade e convergência tecnológica envolvem cada vez mais pessoas, ações e processos.
Assim, utilizou-se destes conceitos como elementos norteadores para um modelo de aprendizagem de inclusão digital com o uso pedagógico de tablets com alunos. O projeto previu,
adesão por convite, distribuição de equipamentos e ações de formação continuada para o uso

RELATÓRIO

2. O PROJETO CONECTADOS
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de tecnologias e pesquisa, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas durante o
projeto, ao longo dos anos de 2015 e 2016. Este capítulo apresenta as ações constituintes do
Projeto CONECTADOS, convite e seleção dos estabelecimentos de ensino participantes, constituição dos equipamentos tecnológicos distribuídos, sujeitos e ações de formação continuada
para o uso de tecnologias no contexto educacional.
Em novembro de 2015 a SEED-PR convidou os Núcleos Regionais de Educação (NRE)
a conhecerem o projeto (anexo I) e aderirem a esta iniciativa (anexo II). A partir do aceite dos
NRE, houve a seleção e adesão de setenta estabelecimentos de ensino da rede pública estadual do Paraná (anexo III). A documentação da adesão dos NRE e dos estabelecimentos de
ensino ao projeto se deu por meio da assinatura de um termo (anexo II). Também solicitou-se
aos estabelecimentos de ensino a aprovação do Conselho Escolar com relação à participação
no projeto, registrada em ata (anexo IV). Aos setenta estabelecimentos de ensino que aderiram
ao projeto, coube o compromisso de garantir a participação dos professores nos processos de
formação planejados. Coube-lhes, também, permitir o acesso dos assessores pedagógicos em
tecnologias e dos técnicos de suporte dos Núcleos Regionais em suas dependências para que,
respectivamente, acompanhassem o desenvolvimento de atividades escolares e realizassem a
manutenção dos equipamentos, além de disponibilizar local adequado para o armazenamento
e carregamento de equipamentos. À adesão do projeto, seguiu-se a distribuição de equipamentos constituintes do “Kit CONECTADOS”, descrito a seguir.

RELATÓRIO

I. Equipamentos Kit CONECTADOS
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O Kit CONECTADOS foi constituído pelo excedente dos tablets educacionais distribuídos
até 2015 e dos equipamentos doados pela parceria estabelecida com a Receita Federal, em
2015. Nesse ano, a SEED-PR recebeu diversos equipamentos como, por exemplo, cartões de
memória, HD externos, roteadores, tablets, etc. Essa parceria ampliou as possibilidades do
projeto CONECTADOS, atender setenta estabelecimentos de ensino. Os tablets oriundos da
Receita Federal foram destinados aos NRE de Área Metropolitana Norte, Área Metropolitana Sul,
Cornélio Procópio, Curitiba, Guarapuava, Irati, Jacarezinho, Londrina, Ponta Grossa, Telêmaco
Borba, União da Vitória, Wenceslau Braz. Os NRE de Assis Chateaubriand, Apucarana, Campo
Mourão, Cascavel, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Goioerê, Ivaiporã, Laranjeiras do Sul, Maringá,
Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, Toledo e Umuarama receberam tablets educacionais oriundos
do FNDE (excedentes), como mostra a figura a seguir.
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Figura 1 - Mapa de distribuição dos equipamentos por NRE.

Fonte: CTE
Cada kit de materiais foi composto por:
• 60 tablets
• Cartões de Memória (memory cards)
• 04 Roteadores
• 02 Extensores de Alcance (range extender)
• 01 HD Externo SAMSUNG 500 GB

Outro recurso oferecido aos setenta estabelecimentos de ensino participantes do Projeto
CONECTADOS foi a conta @escola.pr.gov.br. Essas contas são produtos da parceria que iniciou
em 2016 entre Secretaria de Estado da Educação do Paraná e a empresa Google (processo da
parceria ainda tramita e foi utilizado no Projeto CONECTADOS como piloto). Além de e-mail do
professor e alunos, a conta oferece recursos digitais específicos para a Educação, desenvolvidos pela iniciativa Google for Education (atualmente GSuit), como o Google Classroom (sala
de aula virtual), integração dos recursos Google Drive, Agenda, Mapas e espaço ilimitado de
armazenamento para os professores. Foram criadas contas para todos os professores e alunos
dos estabelecimentos de ensino participantes do projeto.

RELATÓRIO

II. Contas @escola
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O processo de formação e a utilização pedagógica desses recursos nos estabelecimentos de ensino participantes do projeto constituíram à SEED uma amostragem. A análise da
amostragem norteará uma possível ampliação de utilização desses recursos para toda a rede
pública de educação do Paraná.
Para implementar ações utilizando dos equipamentos presentes no kit CONECTADOS e
dos recursos digitais disponibilizados aos estabelecimentos de ensino participantes do projeto,
foi necessário o envolvimento de diversos profissionais da educação, com funções e atribuições específicas, como descrito a seguir.

III. Atribuições dos profissionais envolvidos no projeto
O desenvolvimento das ações referentes ao Projeto CONECTADOS envolveu técnicos
pedagógicos que atuam em diversos setores da SEED-PR (entre eles, Coordenação de Tecnologias Educacionais, Coordenação de Educação a Distância e Núcleo de Informática e Informação), além dos profissionais que atuam nos Núcleos Regionais de Educação e também nos
estabelecimentos de ensino. Das atribuições desses sujeitos, citam-se:

RELATÓRIO

a. Secretaria de Estado da Educação (CTE, CEaD Web, NII)
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A Coordenação de Tecnologias Educacionais esteve à frente das ações do projeto-piloto,
cujas ações foram desenvolvidas em conjunto com a Coordenação de Educação a Distância e
Web e o Núcleo de Informática e Informação. Dentre as atribuições desses setores, citam-se:
• produzir os materiais utilizados nas formações;
• proporcionar formação continuada aos assessores pedagógicos de cada NRE;
• criar e disponibilizar contas @escola para professores e funcionários das escolas
participantes;
• disponibilizar repositório de conteúdos digitais, organizados por disciplina;
• acompanhar processo licitatório para aquisição dos equipamentos escolhidos pelo
estabelecimento de ensino;
• garantir o acompanhamento, apoio e avaliação permanentes durante todo desenvolvimento do projeto;
• receber relatórios dos NREs e emitir parecer final quanto ao acompanhamento e
avaliação do projeto.
Secretaria de Estado da Educação do Paraná
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b. Assessores(as) Pedagógicos(as) em Tecnologias Educacionais
Os assessores pedagógicos foram responsáveis pelos processos de formação e apoio
pedagógico em tecnologias educacionais aos profissionais da educação envolvidos.
Com o objetivo de organizar os encontros realizados para o Grupo de Estudos nos estabelecimentos de ensino integrantes do Projeto CONECTADOS, a Coordenação de Tecnologias
Educacionais definiu o papel dos assessores pedagógicos, enumerando-lhes as seguintes atribuições:
• planejar e definir, junto com a equipe gestora, os dias e períodos para a realização
dos encontros no estabelecimento de ensino;
• atender, individualmente ou em grupos, os professores participantes do projeto;
• estudar previamente os roteiros sugeridos para os encontros, mediando as ações
solicitadas;
• acompanhar os registros das ações implementadas pelos professores com seus alunos e/ou comunidade escolar, enviando-as no ambiente e-escola;
• atualizar o relatórios das visitas e das ações do CONECTADOS;
• realizar o registro fotográfico das ações desenvolvidas durante os encontros, bem
como das demais ações que porventura o estabelecimento esteja desenvolvendo
dentro do Projeto CONECTADOS;

• receber e analisar o relatório de ações mensais do responsável pelo projeto no estabelecimento de ensino, postando-o na pasta, referente ao estabelecimento, no Drive.
O planejamento realizado previa a presença dos assessores, quinzenalmente, nos estabelecimentos, assim como o envio, à CTE, de relatórios referentes às visitas realizadas. Essas
visitas constituíam momentos destinados à observação e apoio pedagógico às ações desenvolvidas com professores e/ou alunos, e à realização dos encontros do Grupo de Estudo. Para
o registro destas visitas foi elaborado um formulário, disponibilizado e preenchido pelos assessores.

RELATÓRIO

• compartilhar no Drive, na pasta referente ao estabelecimento de ensino visitado, os
registros fotográficos, nomeando-os e inserindo uma breve descrição contendo a
data de realização da ação;
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c. Técnico(a) de Suporte:
A principal função do técnico de suporte está relacionada à manutenção básica dos
equipamentos, auxiliando o AdmLocal (administrador local) dos estabelecimentos de ensino na
manutenção dos tablets, rede lógica e outras questões de ordem técnica. Essa equipe também
é responsável pela formação dos administradores locais (AdmLocal) referente às questões
técnicas que envolviam a utilização dos tablets com os alunos.
d. Responsável pelo Projeto no estabelecimento de ensino:
O papel dos profissionais responsáveis pelo projeto nos estabelecimentos de ensino foi
organizado da seguinte maneira:
• acompanhar o assessor pedagógico durante o encontro realizado em seu estabelecimento de ensino;
• repassar as ações mediadas pelo assessor pedagógico aos professores participantes
que não puderam participar da visita na data e horário agendados;
• incentivar e acompanhar a implementação das ações solicitadas pelo assessor
pedagógico;
• elaborar e encaminhar, por e-mail , para o assessor pedagógico, o relatório de ações
referente às atividades realizadas para o Projeto CONECTADOS;
• realizar o registro fotográfico das ações concernentes ao projeto, desenvolvidas na
ausência do assessor pedagógico em tecnologias educacionais.

RELATÓRIO

e. AdmLocal (Administrador Local):
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São responsáveis por auxiliar na manutenção dos equipamentos de informática escolares. Os AdmLocais receberam formação para atuarem na instalação e acompanhamento
técnico dos equipamentos disponíveis no kit CONECTADOS nos estabelecimentos de ensino.
Neste trabalho, contaram permanentemente com o auxílio do técnico de suporte.
Alguns estabelecimentos de ensino participantes do projeto não tiveram a presença
destes profissionais.
Além do engajamento dos profissionais supracitados, o projeto CONECTADOS previu
ações de formação continuadas voltadas para a utilização de recursos tecnológicos, elaboradas para cada grupo de profissionais presentes no projeto. É apresentado a seguir cada
formação ofertada, suas características e público-alvo.
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3. FORMAÇÕES DESENVOLVIDAS
As formações ofertadas para os envolvidos no Projeto CONECTADOS, objetivou situar
esses profissionais quanto a natureza do projeto, propiciar reflexão sobre o contexto educacional atual e a utilização de dispositivos móveis como ferramentas pedagógicas, e demais
assuntos relacionados, que em determinados momentos do projeto mostraram-se relevantes à
sua implementação. Assim, nesta parte deste documento, relacionam-se todas as formações,
ofertadas aos técnicos pedagógicos dos NREs que atuaram no projeto, como aos professores,
diretores e pedagogos dos estabelecimentos de ensino participantes, além da realização de
escolas interativas direcionadas aos alunos e do simpósio de encerramento.

3.1 FORMAÇÃO OFERTADA AO NRE
Os assessores pedagógicos em tecnologias educacionais e os técnicos de suporte constituem as principais equipes do NRE envolvidas no Projeto CONECTADOS. Esses profissionais
receberam formação específica ofertada pela SEED.

I. Assessores(as) Pedagógicos(as) em Tecnologias Educacionais:

O Projeto CONECTADOS reiniciou suas atividades em fevereiro de 2016. Sua primeira
ação neste ano foi uma reunião realizada no município de Curitiba, nos dias dezesseis e dezessete. Nessa reunião ocorreu o repasse dos resultados obtidos com a avaliação diagnóstica realizada em 2015, por meio dos questionários aplicados aos setenta estabelecimentos de ensino
participantes. Nesse momento também houve o repasse do link com o material de estudo
que foi trabalhado pelos estabelecimentos de ensino integrantes do Projeto CONECTADOS na
Semana Pedagógica de 2016: https://goo.gl/vc73p6.

RELATÓRIO

A formação para os assessores teve início em Setembro de 2015. Nesse momento, a
formação ocorreu prioritariamente na forma de reuniões realizadas por meio de webconferências e Escolas Interativas, quando o projeto foi apresentado juntamente com o repasse de
orientações acerca da avaliação diagnóstica. O resultado da avaliação serviu de base para o
desenvolvimento das ações realizadas em 2016.
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A professora Dra. Glaucia da Silva Brito, professora da Universidade Federal do Paraná
(UFPR), que possui experiência nas áreas de Educação e Comunicação com ênfase em Tecnologias da Informação e Comunicação, realizou uma palestra abordando e discutindo o conceito de tecnologia. O conceito utilizado neste processo de formação provém do professor Dr.
Cipriano Luckesi:

RELATÓRIO

Tecnologia educacional é a própria educação, enquanto incorpora,
inteligente e politicamente, os artefatos humanos chamados de
“ponta” ou “fronteira” no processo de avançar na apropriação dos
conhecimentos, na formalização da mente, no preparo do educando
para lutar por uma vida social mais digna e mais “justa”.
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Imagem 2 - Palestra da Profª Glaucia Brito na reunião com os Assessores Pedagógicos em
Tecnologias Educacionais dos NRE, realizada em Curitiba.	Fonte: CTE
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Imagem 3 - Reunião com os Assessores Pedagógicos em Tecnologias Educacionais dos NRE em
Curitiba. Fonte: CTE

Imagem 4 - Telas das turmas criadas no Google Classroom. Fonte: CTE
A Turma CTE criada no Google Classroom contou com a participação de todos os assessores pedagógicos em tecnologias educacionais. Sua criação constituiu mais uma possibili-

RELATÓRIO

Nesse momento de formação, a ferramenta Google Classroom foi apresentada aos
assessores pedagógicos. As principais funcionalidades do recurso foram trabalhadas em uma
breve oficina. A partir dos recursos presentes nesta ferramenta, foram criadas turmas (salas de
aula virtuais) junto aos assessores pedagógicos, de acordo com as imagens dispostas abaixo.
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dade de comunicação que permitiu uma troca de experiências e de materiais de estudo entre
os assessores. Dessa forma, com a utilização do Google Classroom, tornou-se um espaço
de reposição de materiais desenvolvidos para as formações em tecnologias educacionais no
estado do Paraná, centralizando materiais e dúvidas referentes ao Projeto CONECTADOS.
Com o propósito de apresentar os materiais de estudo e suscitar discussões, foram
realizadas com os assessores Escolas Interativas, conferências transmitidas ao vivo, e Webconferências, reuniões virtuais. Assim, esses profissionais puderam enviar suas dúvidas e
comentários por meio de um chat moderado. Ao longo do Projeto CONECTADOS, antecedendo os
encontros previstos para os grupos de estudos, foram realizadas diversas Escolas Interativas.
Em agosto de 2016 ocorreu uma formação abordando a utilização do e-mail com o
domínio@escola.pr.gov.br e a elaboração de documentos digitais como textos, apresentações,
planilhas e formulários de perguntas (por meio dos recursos do Drive). A organização do trabalho docente com uso do Google Classroom foi retomada nessa ocasião.

II. Técnicos(as) de Suporte:
A formação ofertada aos técnicos de suporte dos NRE foi organizada e realizada pelo
Núcleo de Informática e Informação (NII). A formação abordou conteúdos como, por exemplo:
intranet (instalação, configuração, roteador, conceitos básicos de rede de computadores, componentes de uma rede, topologias de rede e redes Wi-fi), internet, configuração de tablets, controle das contas de e-mail, carregamento e armazenamento dos tablets nas escolas e colégios.
Os processos de formação aconteceram com a realização de webconferências, disponibilização de tutoriais e cursos presenciais realizados nos municípios de Curitiba e Foz do
Iguaçu.

RELATÓRIO

3.2 FORMAÇÃO OFERTADA AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
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I. Grupo de Estudos - 2015:
Em novembro de 2015, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná realizou o primeiro Grupo de Estudos: “CONECTADOS - Utilização Pedagógica de Tablets com Alunos”. Realizado em setenta estabelecimentos de ensino que aderiram ao projeto, o Grupo de Estudos foi
ofertado aos Professores, Pedagogos e Diretores. Essa primeira oferta do Grupo de Estudos,
registrado no Sicape sob o 76123, teve seu início no dia nove de novembro de 2015, encerSecretaria de Estado da Educação do Paraná
Superintendência da Educação
Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais
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rando-se em nove de dezembro do mesmo ano. Perfazendo uma carga horária de vinte horas,
esta primeira oferta totalizou 1097 inscritos, dos quais 735 apresentaram 100% de frequência
e foram certificados. Ao final, cada estabelecimento de ensino elaborou um planejamento partindo das discussões encaminhadas no roteiro preestabelecido pela SEED-PR.
Com a realização dos grupos de estudos, os estabelecimentos de ensino selecionados,
juntamente com os NRE que aderiram ao projeto, puderam refletir acerca da mobilidade e dos
dispositivos móveis, questões que se impõem no cotidiano de alunos, professores e demais
profissionais da educação. Presentes nas atividades diárias, a Secretaria de Educação entende
que estes dispositivos podem ser utilizados pedagogicamente nos ambientes escolares, onde
seu uso ainda é notadamente incipiente. Neste sentido, com o intuito de compor um diagnóstico referente à situação dos estabelecimentos de ensino, foram aplicados três questionários
investigativos aos profissionais da educação.Também objetivou a realização de um diagnóstico
a respeito dos seguintes aspectos presentes nos estabelecimentos de ensino participantes:
infraestrutura, processos pedagógicos, aspectos relacionados a necessidades de formação
para as tecnologias e aos diversos contextos nos quais estes se inserem. Analisando os dados
obtidos nesta avaliação diagnóstica, tem-se as seguintes considerações:

Dos 1097 participantes inscritos neste primeiro Grupo de Estudos, 735 foram concluintes (70%). O primeiro questionário, dirigido aos professores e à equipe gestora, foi respondido
por aproximadamente 53% dos participantes. O segundo questionário foi respondido por apenas 11% dos participantes, enquanto 45% responderam ao terceiro questionário. O número de
respostas obtidas referentes à equipe gestora não diferiu do número de respostas obtidas dos
professores. Dos setenta estabelecimentos de ensino participantes do projeto, somente 53%
responderam ao primeiro questionário. O segundo questionário, destinado à equipe gestora, foi
respondido por 65% dos participantes. Apesar do diagnóstico não representar a totalidade dos
participantes, as respostas recebidas foram utilizadas para a organização do grupo de estudos
de 2016.
b. Quanto ao perfil associado à tecnologia
De acordo com o perfil social traçado pela equipe gestora, mais de 80% dos estabelecimentos de ensino afirmaram que, em média, 75% de seus estudantes possuíam um aparelho

RELATÓRIO

a. Quanto à participação dos profissionais da educação
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celular. Já entre os professores, mais de 98% afirmou possuir o aparelho. Logo, constatado o
uso desta tecnologia pela maioria dos alunos e professores, o projeto pretendeu ampliar o uso
desta tecnologia para além do uso pessoal, integrando-a aos processos de ensino e aprendizagem.
c. Quanto a outros recursos tecnológicos (além do celular)
Dentre os profissionais da educação entrevistados, observou-se os seguintes dados:
• 99,14% possuem computador;
• Mais de 82% possuem tablet;
• Mais de 97% possuem acesso à internet em casa;
• Mais de 84% possuem acesso à internet no celular, sendo que 87% dos entrevistados utilizam a internet diariamente.
Verificou-se, também, que mais de 93% dos pesquisados utilizam redes sociais, sendo
que mais de 84% utilizam Facebook e WhatsApp. Esses dados podem parecer triviais, porém,
indicam um crescimento no interesse dos profissionais da educação no tratamento das tecnologias. Tais dados são relevantes, pois consideramos que os educadores são fundamentais
para que o processo de ensino ocorra. Outros fatores podem impactar nesse processo, como
infraestrutura, logística, entre outros, mas consideramos que a partir da reflexão e da renovação das práticas de cada um dos envolvidos, também será possível modificar os cenários
educacionais, diversificando o ensino e a aprendizagem.

RELATÓRIO

d. Quanto aos cursos de formação em tecnologias educacionais

20

Verificou-se que 62% dos respondentes realizaram alguma formação nos últimos dois
anos, que 14% dos profissionais afirmaram ter realizado formação sobre o Tablet Educacional.
13% realizaram formação em Lousa Digital e 6% dos profissionais realizaram o curso Aprendizagem com Mobilidade.
O Curso Aprendizagem com Mobilidade foi uma das etapas de formação propostas para
o Projeto CONECTADOS e, apesar de alguns professores já tê-lo realizado, foi-lhes sugerido que
o realizassem novamente, visto que o curso havia sido reestruturado.
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e. Quanto aos conhecimentos necessários para a utilização de tecnologias em
sala de aula
Aproximadamente 30% dos entrevistados afirmaram necessitar de formação que abordasse encaminhamentos metodológicos. 26% disseram precisar de aprofundamento teórico,
prático e técnico. Outras sugestões de formação referiram-se a aplicativos, ambientes virtuais
e segurança digital.
As indicações apresentadas pelos respondentes foram priorizadas na organização dos
dez encontros realizados para o “Grupo de Estudos para o CONECTADOS”, que ocorreram de
julho a novembro de 2016. O evento apresentou uma carga horária de oitenta horas, distribuídas em atividades presenciais e a distância, com o objetivo de oportunizar situações de reflexão e discussão a respeito do uso pedagógico dos equipamentos distribuídos para as escolas e
colégios que aderiram ao projeto. Com base no resultado obtido na realização desse diagnóstico, a Coordenação de Tecnologias Educacionais (CTE) pôde planejar ações específicas.

II. Semana pedagógica

Os estabelecimentos de ensino foram orientados quanto à importância da elaboração de
um planejamento que apresentasse a intencionalidade da aplicação dos recursos tecnológicos,
tendo em vista o processo pedagógico. O planejamento do Projeto CONECTADOS desenvolvido
pelos estabelecimentos, denominado “Planejamento Didático-Pedagógico”, buscou prever formas de utilização dos equipamentos disponibilizados e poderia abranger:
• a elaboração e o desenvolvimento do Plano de Trabalho Docente (PTD). Exemplo: a
utilização dos equipamentos disponibilizados para explicar um determinado conteúdo;
• planejamento de ações relacionadas à gestão pedagógica. Exemplo: realização de
reuniões pedagógicas com professores, pais e/ou comunidade;

RELATÓRIO

Os planejamentos desenvolvidos pelos estabelecimentos de ensino e encaminhados à
SEED no ano de 2015 foram retomados na Semana Pedagógica ocorrida no início do ano letivo
de 2016. Essa retomada foi realizada com base no conceito de tecnologia firmado pelo estabelecimento de ensino no PPP. Orientou-se aos estabelecimentos de ensino que, naqueles casos,
quando o PPP não apresentasse o conceito de tecnologia ou então, que o conceito apresentado
não estivesse de acordo com a proposta do Projeto CONECTADOS, fossem revistos e integrados
ao PPP.
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• desenvolvimento de projetos interdisciplinares, multidisciplinares e outros que a
própria instituição pretenda realizar. Exemplo: Projeto de Educação Ambiental e/ou
Projeto de Combate à Evasão e ao Abandono Escolar.
O Planejamento Didático-Pedagógico e as produções realizadas pelos profissionais da
educação, neste momento, foram compartilhadas com a CTE por meio do recurso Google Drive.

III. Aprendizagem com Mobilidade para o CONECTADOS (1ª Oferta):
O curso Aprendizagem com Mobilidade (APCM) propôs reflexões acerca da mobilidade
e dos dispositivos móveis, questões que se impõem no cotidiano de alunos, professores e
demais profissionais da educação. Presentes nas atividades diárias, estes dispositivos podem
ser utilizados pedagogicamente nos ambientes escolares, onde seu uso ainda é incipiente. Com
o objetivo de suscitar discussões acerca do conceito “mobilidade”, o curso foi ofertado aos
professores dos estabelecimentos de ensino que aderiram ao Projeto CONECTADOS.
Registrado no Sistema de Capacitação de Profissionais da Educação (SICAPE), sob o
número 76424, a formação teve início em 21 de março de 2016 com encerramento em oito de
maio, perfazendo uma carga horária de 32 horas. Realizado na modalidade EaD (Educação a
Distância), por meio da plataforma e-escola, essa primeira oferta contabilizou 1634 inscritos,
dos quais 800 foram certificados, apresentando frequência igual a 100%. Foram ofertadas
setenta turmas que corresponderam aos setenta estabelecimentos de ensino participantes do
Projeto CONECTADOS. A mediação pedagógica (tutoria) foi realizada por 63 Assessores Pedagógicos em Tecnologias Educacionais.

RELATÓRIO

As ações da CTE contemplaram a proposição, organização e administração do evento
no SICAPE, a elaboração do material de estudo para o curso, a assessoria de formação, a
coordenação de tutoria e o acompanhamento das ações desenvolvidas nos estabelecimentos
de ensino envolvidos no Projeto.
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IV. Aprendizagem com Mobilidade para o CONECTADOS (2ª Oferta):
No mês de agosto ocorreu a segunda oferta do curso Aprendizagem com Mobilidade para
o CONECTADOS (APCM). Contando com a participação de 28 Núcleos Regionais de Educação,
este curso foi tutorado por 37 Assessores Pedagógicos em Tecnologias Educacionais. O curso foi
ofertado na modalidade EaD, no Ambiente Virtual de Aprendizagem e-escola, aos professores
dos estabelecimentos de ensino participantes do Projeto CONECTADOS. Os materiais de estudo
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e atividades disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem(A.V.A.) constituem-se na
leitura, pesquisa e realização de atividades individuais, desenvolvidas e compartilhadas no
grupo. Tais atividades foram mediadas,acompanhadas e avaliadas pelos professores tutores.
Registrado no SICAPE sob o número 77020, esta oferta do curso APCM iniciou-se em
quinze de agosto e se encerrou no dia seis de outubro, perfazendo uma carga horária de 32
horas. Essa segunda oferta totalizou 879 participantes inscritos, dos quais 309 foram certificados, apresentando frequência igual a 100%. Foram abertas 35 turmas, respeitando os
seguintes critérios: mínimo de 21 inscritos por turma e máximo de 25.
As ações desenvolvidas pela CTE referentes à segunda oferta do curso Aprendizagem
com Mobilidade para o Projeto CONECTADOS contemplaram a proposição, organização e administração do evento no sistema de registro SICAPE, a elaboração do material de estudo para
o curso, a assessoria de formação, a coordenação de tutoria e o acompanhamento das ações
desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino envolvidos no Projeto CONECTADOS.

V. Grupo de estudos para o CONECTADOS - 2016:
O segundo Grupo de Estudos para o CONECTADOS buscou subsidiar e incentivar as
ações pedagógicas dos professores com a utilização de tecnologias em práticas educacionais.

O Grupo de Estudos para o CONECTADOS totalizou uma carga horária de oitenta horas,
totalizando 1103 inscritos, encerrando-se no dia sete de novembro de 2016. O Grupo de Estudos registrou 1103 participantes inscritos, dos quais 604 foram certificados, apresentando
frequência igual a 100%.
As ações da CTE para este segundo momento do Grupo de Estudos contemplaram a proposição, organização e administração do evento no SICAPE, a elaboração do material de estudo
disponibilizado no curso, assessoria de formação, acompanhamento das ações desenvolvidas
nos estabelecimentos de ensino no projeto.

RELATÓRIO

Registrado no SICAPE sob o número 76588, esta segunda oferta do Grupo de Estudos
ocorreu na modalidade semipresencial e foi dividido em dez encontros, com início no dia nove
de maio de 2016. Cada encontro foi composto por duas horas presenciais e mais seis horas
destinadas ao planejamento e reflexão das atividades que seriam executadas posteriormente
em sala de aula. Os encontros continham materiais que subsidiavam as ações pedagógicas
com tecnologias nos espaços escolares. O curso também apresentou sugestões de atividades
que poderiam ser implementadas com os alunos, professores e comunidade escolar dos estabelecimentos de ensino participantes.
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Diversos elementos de estudo (textos, vídeos, links, assim como os Roteiros elaborados
para o Grupo de Estudos) compõem o amplo material de auxílio proposto, criado e definido para
auxiliar e orientar as partes envolvidas ao longo do projeto.
Foram elaborados seis roteiros para direcionar e orientar os dez encontros propostos
para a realização do Grupo de Estudos. Os roteiros sugerem temas que serão abordados e discutidos nos momentos de formação, assim como a proposição de atividades que também serão
desenvolvidas com os professores participantes. Na sequência, os roteiros serão apresentados
e detalhados.
a. Roteiros para os encontros do Grupo de Estudos:

RELATÓRIO

Os roteiros propostos para os encontros do Grupo de Estudos foram elaborados e produzidos pela Coordenação de Tecnologias Educacionais (CTE), com a finalidade de orientar os
assessores pedagógicos em tecnologias educacionais para o trabalho com os professores nos
estabelecimentos de ensino participantes. As temáticas propostas foram selecionadas considerando as respostas dos profissionais da educação aos questionários que lhes foram aplicados no início do projeto (novembro de 2015).
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Pela necessidade de orientar professores e alunos quanto ao uso dos recursos digitais (comunicação e informação), a temática discutida nos dois primeiros encontros do Grupo
de Estudos foi Segurança na Internet. Para abordar a temática elaborou-se um roteiro de
estudos contendo vídeos e questões para discussão. Disponibilizou-se uma entrevista com o
psicólogo Fernando Schreiber, que possui especialização em ciberbullying, e uma entrevista
com a técnica pedagógica Ana Paula Pacheco, integrante da Secretaria de Estado da Educação, responsável pela educação em Direitos Humanos, que também atua na orientação do uso
da Internet, prevenindo problemas como ciberbullying, sexting e flamming. Ao final desses
encontros, solicitou-se aos profissionais envolvidos a elaboração de um documento que abordasse a utilização da Internet no contexto escolar, objetivando sua inserção no Projeto Político
Pedagógico e Regimento Escolar. O roteiro dos dois primeiros encontros pode ser consultado no
anexo V deste documento.
O tema Recursos na Nuvem foi discutido no terceiro e quarto encontros, com o objetivo
de possibilitar a compreensão do conceito “computação na nuvem”, apresentar e explorar os
recursos da conta @escola.pr.gov.br e planejar os materiais disciplinares prevendo ações de
ensino e aprendizagem a partir dos recursos disponíveis na nuvem. Este roteiro foi composto
Secretaria de Estado da Educação do Paraná
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por atividades práticas que foram desenvolvidas no laboratório de informática, quando houve
a exploração da conta acima citada dos recursos e dos Aplicativos e complementos do Google
Drive. Ao final dos dois encontros os profissionais da educação deveriam elaborar uma notícia
a respeito das ações que estavam acontecendo no estabelecimento de ensino. Este documento
é público e está disponível na página do Programa CONECTADOS, no Portal Dia a dia Educação:
https://goo.gl/CxltNK. O roteiro do terceiro e quarto encontros pode ser consultado no anexo VI
deste documento.

O sétimo encontro aborda o tema Ensino Híbrido, propondo uma reflexão a respeito
da necessidade de inovação do modelo tradicional de ensino. Este encontro buscou repensar
os diferentes estilos de aprendizagem presentes nas salas de aula e na forma como a tecnologia permite sua incorporação junto às práticas metodológicas diversificadas, apresentando
a tendência da educação Ensino Híbrido. O desafio proposto aos professores a inserção, no
Google Classroom, de uma atividade disciplinar seguindo a proposta do Ensino Híbrido e de
sua aplicação junto aos estudantes, relatando a forma como a ação se deu. O roteiro do sétimo
encontro pode ser consultado no anexo IX deste documento.
Mídias na Educação foi a temática abordada no oitavo, nono e décimo encontros. A
escolha desse tema se deve ao seguinte entendimento: os estabelecimentos de ensino precisam utilizar as diversas formas de linguagem e de comunicação, no intuito de construir o
conhecimento com os alunos. As atividades propostas no roteiro destes encontros abordam o

RELATÓRIO

Abordando, ainda, o tema Recursos na Nuvem, os encontros cinco e seis apresentaram
a ferramenta Google Classroom (ou Google Sala de Aula), que possibilita a organização e a
sistematização de atividades pedagógicas com alunos, utilizando tecnologias digitais e a Internet. O foco do quinto encontro é a apresentação da ferramenta Google Classroom e de seus
recursos aos professores. No desafio proposto para este quinto encontro o professor deveria
criar um plano de aula para sua disciplina no Google Classroom. O roteiro do quinto encontro
pode ser consultado no anexo VII deste documento. No sexto encontro o professor saiu do perfil
de aluno (explorado no encontro anterior) e passou para o perfil de professor. O foco deste
encontro esteve na criação dos espaços de estudos dos professores com seus alunos no Google
Classroom. O objetivo do sexto encontro foi a apresentação dos recursos presentes na ferramenta Google Classroom enquanto metodologia de trabalho possível em situações de ensino e
aprendizagem com alunos. Como desafio deste encontro o professor deveria criar uma turma,
incluir atividades e inserir os seus alunos. O roteiro do sexto encontro pode ser consultado no
anexo VIII deste documento.
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tema “História da Minha Escola” e utilizam a metodologia de Rotação de Estações - quando se
dá ênfase ao trabalho colaborativo para a produção de um jornal, de um curta-metragem e de
uma website. Os roteiros do oitavo, nono e décimo encontros podem ser consultados no anexo
X deste documento.
Os materiais desenvolvidos e produzidos pela CTE, para a realização dos dez encontros
do Grupo de estudos, contêm recursos realizados em parceria com a TV Paulo Freire, com a
Coordenação de Multimídias e com o Portal Dia a dia Educação.
b. Cronograma:
Segue abaixo, o cronograma dos encontros, assim como os temas trabalhados.

RELATÓRIO

Imagem 5 - Cronograma do grupo de estudos do projeto CONECTADOS. Fonte: CTE
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c. Exemplos de ações desenvolvidas em alguns estabelecimentos de ensino do
CONECTADOS:
O grupo criado no Whatsapp, composto pelos assessores pedagógicos em tecnologias
Educacionais e pelos técnicos pedagógicos da CTE, proporcionou mais uma forma de comunicação, interação, reflexão e discussão, além do compartilhamento de diversas imagens e
relatos sobre as ações desenvolvidas no decorrer do projeto.
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Imagem 6 - Assessora Elisabeth Soares - NRE
Londrina dia 01/06/2016 - Aula de Inglês no
CELEM do C.E. Benedita. Fonte: Elisbeth Soares

Imagem 7 - Suporte Técnico Cleverson
Cirino Coelho da Silva - NRE Paranavaí - Dia
31/05/2016. - C.E. Paranavaí. Fonte: Cleverson Cirino Coelho da Silva

Diversas ações que resultaram em experiências pedagogicamente ricas foram realizadas nos estabelecimentos de ensino participantes do projeto. Tais ações estão registradas em
notícias do CONECTADOS, e em CONECTADOS - Foi notícia , ambas hospedadas no Portal Dia
a Dia Educação, na página do projeto, e também nas pastas dos professores participantes,
armazenadas no Google Drive.
Na sequência serão apresentados exemplos de ações desenvolvidas por alguns estabelecimentos de ensino. As demais ações poderão ser consultadas no Portal Dia a Dia Educação.

A Escola Estadual Ângelo Trevisan (Curitiba), dentre outras ações desenvolvidas, realizou
a produção de vídeos cuja temática foi a prevenção e o combate à dengue e ao chikungunya. O
Colégio Estadual Monteiro Lobato - EFM (Cornélio Procópio) desenvolveu, dentre outras atividades, produções sobre Frida Kahlo.
O Colégio Estadual Tiradentes - EFM (Umuarama), realizou a Semana da Internet Segura,
com o tema: “Faça sua parte para uma Internet mais positiva – #AInternetQueQueremos”.
Essa ação contou com o apoio da ONG SaferNet Brasil, da Universidade Paranaense – UNIPAR,
além do comércio local.

RELATÓRIO

O Festival de Nanometragem realizado pelo Colégio Estadual Narciso Mendes - EFM
(Curitiba), é um exemplo das diversas ações realizadas pelos estabelecimentos de ensino. Este
festival apresentou doze pequenos vídeos (45 segundos), selecionados entre 38 produções
realizadas por alunos dos sétimos e oitavos anos do Ensino Fundamental, sendo que os cinco
primeiros lugares possuíam direito à premiação.
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Mais detalhes sobre essas e outras ações realizadas nos estabelecimentos de ensino
integrantes do Projeto Conectados podem ser consultadas no seguinte endereço: https://goo.
gl/MP2Un5.

VI. Escola interativa com alunos
A Escola Interativa é um recurso presente no Portal Dia a Dia Educação que tem por
intuito realizar a transmissão de conferências ao vivo para grandes públicos. Integrando
a transmissão de vídeo e a comunicação via chat, consiste num espaço para a formação
continuada dos profissionais da educação. Durante a realização de cada palestra, o público
participante pode enviar dúvidas e comentários por meio de um chat moderado, disponibilizado
na mesma página.
No primeiro semestre de 2016, paralelamente às ações de formação desenvolvidas
com os professores no Grupo de Estudos, foram realizadas duas Escolas Interativas com a
participação dos alunos.

RELATÓRIO

A primeira teve como tema o Protagonismo Juvenil. Concluinte do ensino médio, Sayuri
Magna Bosco compartilhou sua experiência na busca por uma alternativa que substituísse
a utilização de embalagens de poliestireno, conhecidas popularmente pelo nome comercial
“isopor”, por uma embalagem criada a partir do bagaço da cana de açúcar. Sayuri mostrou os
resultados alcançados com sua pesquisa e as propostas para a continuidade de seus estudos
(“Escola Interativa - Iniciação Científica no Ensino Médio”, disponível em: https://goo.gl/fQHUi9.
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Imagem 8 - Sayuri Magna Bosco realizando a “Escola Interativa - Iniciação Científica no Ensino
Médio”. Fonte: CTE.
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Os alunos dos estabelecimentos de ensino integrantes do Projeto CONECTADOS acompanharam a Escola Interativa, interagindo e enviando perguntas via chat.
Imagem 9 - Alunos do Colégio Est. Prof.
Narciso Mendes participando, ao vivo, da
“Escola Interativa - Iniciação Científica no
Ensino Médio”. Fonte: CTE.

Imagem 10 - Alunos do Colégio Est. Prof.
Narciso Mendes participando, ao vivo, da
“Escola Interativa - Iniciação Científica no
Ensino Médio”. Fonte: CTE.

A realização da segunda Escola Interativa, intitulada “Escola Interativa - Produção de
Vídeo”, ocorreu no dia quinze de abril de 2016. Abordando o tema Youtubers, contou com a
participação de três Youtubers: Fabio Meira Alves, autor do Crocodillogames; Jhenifer Borges
Fogaça, aluna do Colégio Estadual São Paulo Apóstolo - EFM (Curitiba) e Paulo Luan Domingues
Ferreira, criadores do canal Meio Metro. Essa Escola Interativa contou com a participação, ao
vivo, de alunos do Projeto CONECTADOS dos colégios de Ponta Grossa, Londrina e Irati (disponível em: https://goo.gl/V4DsRn).

RELATÓRIO

Imagem 11 - Alunos do Colégio Est. Narciso
Mendes participando, ao vivo, da “Escola
Interativa - Iniciação Científica no Ensino
Médio”. Fonte: CTE.
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Imagem 12 - Youtubers Jhenifer e Paulo realizando a “Escola Interativa - Produção de Vídeo”.
Fonte: CTE.

RELATÓRIO

Imagem 13 - Youtuber Fabio Meira Alves realizando a “Escola Interativa - Produção de Vídeo”.
Fonte: CTE.
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VII. SIMPÓSIO - Ensino Médio e a Formação para o Trabalho - Tecnologias no Contexto Educacional
O simpósio “Ensino Médio e a Formação para o Trabalho - Tecnologias no Contexto Educacional” foi realizado no município de Foz do Iguaçu e ofertado aos professores e pedagogos
dos estabelecimentos de ensino participantes do Projeto CONECTADOS, Coordenadores Pedagógicos dos NRE, Técnicos de Suporte, Assessores Pedagógicos em Tecnologias Educacionais e
representantes da Secretaria de Estado da Educação do Paraná.
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O simpósio ocorreu no período de sete a onze de novembro de 2016, totalizando 32 horas
de curso. Foram ofertadas trezentas vagas, com um total de 295 inscritos. Deste total de inscritos, 267 foram certificados com 100% de frequência enquanto 28 não estiveram presentes.
O simpósio abordou, por meio da realização de palestras, mesas-redondas, conferências e oficinas, o papel das tecnologias educacionais no Ensino Médio e na formação para
o trabalho, proporcionando o compartilhamento de experiências pedagógicas decorrentes da
utilização de tecnologias digitais provenientes do Projeto CONECTADOS.
O simpósio subsidiou seus participantes demonstrando, teórica e metodologicamente,
diversas possibilidades de utilização de recursos tecnológicos nos espaços escolares, por meio
da seguinte programação:
a. Conferência de Abertura: A Professora Drª. Glaucia da Silva Brito realizou uma
análise sobre o Projeto CONECTADOS, com base nos dados colhidos durante a avaliação do projeto.

b. Palestra “Traga seus Dispositivos para a Sala de Aula - Como o Fenômeno BYOD
(Bring Your Own Device) pode Contribuir na Educação”: O Professor Dr. José
Armando Valente apresentou seus estudos e vivências nessa temática. Em diversas partes do mundo, os dispositivos móveis (celulares, smartphones e tablets)
invadiram os espaços escolares. Nessa perspectiva, pesquisadores e professores
aderiram ao Bring Your Own Device (BYOD) ou traga seu próprio dispositivo, aliando
as funcionalidades presentes nesses equipamentos às atividades pedagógicas. O

RELATÓRIO

Imagem 14 - Conferência realizada pela Profª Drª. Glaucia da Silva Brito. Fonte: CTE.
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movimento permeia a educação em diversas partes do mundo, e os pesquisadores
apontam melhorias na aprendizagem dos estudantes, que ficam mais interessados
e conectados com o conteúdo disciplinar do que apenas no período das aulas com
as metodologias tradicionais.

Imagem 15 - Palestra realizada pelo Prof. Dr. José Armando Valente. Fonte: CTE.

RELATÓRIO

c. Palestra “Sala de Aula Invertida - Metodologias com Ensino Híbrido e os
Recursos Tecnológicos Educacionais para Personalização da Aprendizagem”:
O Professor Dr. José Moran explanou sobre a Sala de Aula Invertida, sendo esta uma
das formas de ensino híbrido, possível de ser integrada aos atuais modelos de organização escolar. Pressupõe a inversão de atividades, com a exposição do conteúdo
antes das aulas por meio de recursos digitais e no momento da aula, o professor
trabalha com outras metodologias (ativas), como debates, discussões, elaboração
de produtos, dinamizando as aulas e personalizando a aprendizagem.
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Imagem 16 - Palestra realizada pelo Prof. Dr. José Manuel Moran. Fonte: CTE.
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d. Mesa-redonda “Metodologias com Ensino Híbrido e os Recursos Tecnológicos
Educacionais para Personalização da Aprendizagem”: Neste momento, os professores Drs. José Moran e José Armando Valente apresentaram suas vivências e
estudos referentes à modalidade Ensino Híbrido e suas variantes. O Ensino Híbrido
é uma modalidade de ensino que une o digital e não digital, tempos síncronos e
assíncronos, espaços escolares e não escolares visando uma aprendizagem mais
personalizada. Conversam sobre os estudos, experiências de ensino e aprendizagem
com ensino híbrido e como os professores podem implementar em suas escolas
essa temática. A mediação foi realizada pela professora Drª Glaucia da Silva Brito.

e. Palestra “Ferramentas, Plataformas e Aplicações Móveis na Educação Básica”:
A Prof.a Drª. Maysa Brum discorreu sobre as experiências que observou quanto ao
uso das tecnologias digitais e da Internet nos contextos educacionais da educação básica, em estabelecimentos de ensino brasileiros e de outros países. Quais os
benefícios e obstáculos que esses recursos trazem aos professores e escolas e de
que forma podem ser implementados.

RELATÓRIO

Imagem 17 - Mesa-redonda com Prof. Dr. José Manuel Moran e Prof. Dr. José Armando
Valente, mediada pela Profª. Drª. Glaucia da Silva Brito. Fonte: CTE.
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Imagem 18 - Palestra realizada pela Profª Drª. Maysa Brum. Fonte: CTE.

RELATÓRIO

f. Palestra “Dispositivos Móveis: A Relação do Celular em Sala de Aula”: A Prof.a
Drª. Nuria Pons Vilardell Camas apresentou uma análise das Tecnologias Digitais na
integração curricular buscando entender o currículo e a integração das tecnologias
digitais, e refletindo acerca da necessidade da Formação inicial e contínua do Professor na integração curricular das Tecnologias Digitais.
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Imagem 19 - Palestra realizada pela Profª. Drª. Nuria Pons. Vilardell Camas. Fonte:
CTE.
g. Palestra “Recursos Tecnológicos de Produção Colaborativa e sua Repercussão
no Contexto Educacional”: A Profª. Drª. Suely Scherer discorreu sobre a maneira
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como a tecnologia digital apresenta diversos recursos que possibilitam a produção colaborativa de materiais pedagógicos e estratégias de ensino e aprendizagem,
quando os alunos são convidados a serem coautores da sua construção do conhecimento.

Imagem 20 - Palestra realizada pela Profª Drª. Suely Scherer. Fonte: CTE.

Imagem 21 - Palestra realizada pela Profª Soraia Novaes. Fonte: CTE.

RELATÓRIO

h. Palestra “Desafio do Código e os Recursos Google para a Melhoria da Aprendizagem Escolar”: A Prof. Soraia Novaes abordou a aprendizagem de programação
nas escolas e como ela repercute na aprendizagem - o jeito hacker de ser professor
com as tecnologias gratuitas.
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i. Conferência de encerramento (Computadores na Sociedade do Conhecimento
e a Formação para o Trabalho): O Prof. Dr. Marcelo Borba propôs uma discussão
abordando a história e as transformações do uso de tecnologias digitais na educação
matemática em sala de aula. Apresentou as quatro fases das tecnologias digitais em
educação matemática que podem ser resumidas pelas palavras-chave: Logo, Softwares, cursos on-line e Internet rápida. As tecnologias digitais têm transformado a
própria noção do que é ser humano e também têm mudado as próprias instalações
físicas. A sala de aula está em movimento devido à Internet. Ela abandona sua
forma de “cubo” e cria raízes para todos os lados com conexões virtuais criadas
pela internet. O professor também mostrou as novas possibilidades que coletivos
de seres-humanos-com-mídias podem desenvolver na sala de aula com exemplos
envolvendo vídeos e softwares.

RELATÓRIO

Imagem 22 - Conferência realizada pelo Prof. Dr. Marcelo C. Borba. Fonte: CTE.
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Durante o evento também ocorreram Grupos de Trabalho (GT), que consistiram em
momentos de discussão e avaliação do Projeto CONECTADOS. Os GT foram organizados por
temas. São eles:
GT 1 - Diversificação da Prática Pedagógica, Intercâmbio de Práticas e PPP;
GT 2 - Acesso a Objetos Digitais e Infraestrutura (Assistência Técnica e Conectividade);
GT 3 - Formação Continuada e Assessoria Pedagógica.
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Imagem 23 - Grupo de trabalho realizado
com os Professores e Pedagogos.

Imagem 24 - Grupo de trabalho realizado
com os Técnicos de Suporte.

Imagem 25 - Grupo de trabalho realizado
com os representantes do NRE e SEED.

Imagem 26 - Grupo de trabalho realizado
com os Assessores Pedagógicos em
Tecnologias Educacionais.

Fonte: CTE.

RELATÓRIO

Os participantes foram organizados em três GT, da seguinte maneira, de acordo com a
função desempenhada em seus locais de atuação: (1), professores e pedagogos dos estabelecimentos de ensino participantes do CONECTADOS; (2), técnicos de suporte dos NRE; (3),
assessores pedagógicos em tecnologias educacionais dos NRE e (4), a equipe pedagógica dos
NRE e representantes da SEED. Essa organização teve por objetivo facilitar o andamento das
discussões e a avaliação do projeto.
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Ao longo do simpósio, os estabelecimentos de ensino integrantes do Projeto CONECTADOS participaram de dois momentos específicos, quando puderam apresentar as ações realizadas no ano de 2016, por meio da exposição de pôsteres ou relatos de experiência.
A apresentação dos pôsteres ocorreu em momentos denominados “Café com Pôster”.
Durante o evento ocorreram seis cafés com pôsteres, quando 47 estabelecimentos de ensino
apresentaram suas ações mais relevantes.

RELATÓRIO

Imagem 27 - “Café com pôster”. Fonte: CTE.
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Nos Relatos de Experiência, os profissionais dos estabelecimentos de ensino puderam
descrever e compartilhar oralmente suas experiências e ações realizadas. Foram realizados
cinco momentos, totalizando a apresentação de catorze trabalhos. A relação dos trabalhos
apresentados pode ser consultada na programação geral do simpósio, disponível no anexo XI
deste documento. O resumo dos relatos pode ser consultado em https://goo.gl/9Sj7C2.
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Imagem 28 - Relatos de Experiência. Fonte: CTE.
Os conteúdos abordados durante o simpósio, assim como as fotos do evento, podem ser
acessados no seguinte endereço: https://goo.gl/VnDmHg.
No capítulo a seguir são apresentados os resultados obtidos em cada formação ofertada, em números e feedbacks que possibilitaram a análise qualitativa das ações referentes
ao Projeto CONECTADOS.

4. RESULTADOS
No decorrer do Projeto CONECTADOS foram realizados diversos momentos de formações,
como se pode observar no item 2 deste documento. As formações foram avaliadas separadamente e, a seguir, serão apresentados os resultados das avaliações, em ordem cronológica.

O curso Aprendizagem com Mobilidade foi ofertado em dois momentos no ano de 2016.
A primeira oferta ocorreu no período compreendido entre 21 de março e oito de maio. A segunda
oferta ocorreu de quinze de agosto a seis de outubro de 2016. Sua primeira oferta já estava
prevista desde o início do planejamento das ações do Projeto CONECTADOS. A segunda oferta
desta formação ocorreu em consequência da solicitação dos NRE, pelas seguintes razões:
• ingresso de novos professores no estabelecimento de ensino, interessados em participar do projeto após a conclusão da primeira oferta;
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• professores não concluintes na primeira oferta do curso, que justificaram a não
conclusão, interessados em refazer o curso;
• interesse de professores de estabelecimentos de ensino que não participaram do
Projeto CONECTADOS.
Em sua primeira oferta, o Curso Aprendizagem com Mobilidade disponibilizou 1748 vagas
para professores QPM (Quadro Próprio do Magistério), professores PSS (Processo Seletivo Simplificado), pedagogos, diretores e Agentes Educacionais II. Do total das vagas ofertadas, foram
preenchidas 1634, distribuídas em 63 turmas. Deste total de inscritos, 800 cursistas foram
concluintes enquanto 834 foram não concluintes.
Já a segunda oferta do Curso Aprendizagem com Mobilidade disponibilizou 925 vagas
para professores QPM, professores PSS, pedagogos e diretores. Foram preenchidas 879 vagas,
distribuídas em 37 turmas. Do total de inscritos na segunda oferta do curso 309 cursistas
foram concluintes, enquanto 570 foram não concluintes. Também foram disponibilizadas vagas
para os NRE que não aderiram ao projeto mas solicitaram a formação.
A participação dos NRE nas duas ofertas pode ser vista na tabela e nos gráficos abaixo.
Vagas
ofertadas

Vagas
preenchidas

Concluintes

Não
concluintes

APUCARANA

65

59

23

36

ÁREA M. NORTE

125

112

48

64

ÁREA M. SUL

65

64

33

31

ASSIS
ChatEAUBRIAND

42

42

31

11

CAMPO MOURÃO

90

82

38

44

CASCAVEL

125

105

61

44

CIANORTE

25

25

7

18

CORNÉLIO
PROCÓPIO

110

108

63

45

CURITIBA

295

286

83

203

DOIS VIZINHOS

85

74

21

53

FOZ DO IGUAÇU

50

49

26

23
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Vagas
ofertadas

Vagas
preenchidas

Concluintes

Não
concluintes

FRANCISCO
BELTRÃO

25

25

12

13

GOIOERÊ

65

62

19

43

GUARAPUAVA

80

74

39

35

IBAITI

0

0

0

0

IRATI

75

67

23

44

IVAIPORÃ

120

109

23

86

JACAREZINHO

50

43

23

20

LARANJEIRAS
DO SUL

72

68

29

39

LOANDA

75

71

36

35

LONDRINA

155

150

71

79

MARINGÁ

155

142

75

67

PARANAGUÁ

0

0

0

0

PARANAVAÍ

80

74

32

42

PATO BRANCO

65

65

34

31

PITANGA

70

70

46

24

PONTA GROSSA

72

69

36

33

TELÊMACO BORBA

80

73

40

33

TOLEDO

120

116

49

67

UMUARAMA

87

87

29

58

UNIÃO DA VITÓRIA

85

80

25

55

WENCESLAU BRAZ

65

62

34

28

2673

2513

1109

1404

NRE

TOTAL

Tabela 1 - Participação dos NRE no curso Aprendizagem com Mobilidade, primeira e segunda
ofertas.
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Gráfico 1 - Aproveitamento das vagas disponibilizadas nas ofertas do curso Aprendizagem com
Mobilidade para o CONECTADOS, primeira e segunda oferta.
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O gráfico acima revela um grande número de cursistas desistentes e não concluintes.
Na investigação realizada para identificar as razões dos números apresentados, destacam-se:
(1), a funcionamento do curso estabelecido com prazos de fechamento para todos os módulos
e atividades de acordo com o cronograma estabelecido - disponibilizado no ambiente do curso,
quando existe uma cultura de realizar as atividades a distância próximo ao dia determinado
para o fechamento do módulo/atividades; (2), a ocorrência das atividades do curso em concomitância com o fechamento de notas no estabelecimento de ensino e a apropriação tecnológica
dos professores com o novo sistema de registro de notas (Registro de Classe On-line - RCO)
- este fato foi mencionado por alguns professores contatados durante a investigação. Outros
fatores alegados pelos profissionais investigados foram: a quantidade de leituras (considerada
grande), a falta de tempo e a pouca familiaridade com diversos recursos tecnológicos abordados neste curso.
Ao final de cada oferta do curso Aprendizagem com Mobilidade, os cursistas puderam
responder a um questionário de avaliação. Por meio desse questionário a Coordenação de TecSecretaria de Estado da Educação do Paraná
Superintendência da Educação
Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais
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nologias Educacionais pôde verificar os pontos positivos e negativos que ocorreram durante a
sua realização.
A avaliação da primeira oferta foi respondida por 789 profissionais, enquanto que 295
profissionais responderam ao questionário destinado à avaliação da segunda oferta. A relação
de cursistas respondentes com a quantidade de inscritos e de concluintes pode ser observada
no gráfico abaixo.

As respostas obtidas foram tabuladas e podem ser observadas na sequência.
Quando questionados a respeito do domínio do professor-tutor em relação aos conteúdos abordados, a maioria dos cursistas respondeu positivamente, conforme se pode verificar
no gráfico abaixo.
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Gráfico 2 - Proporção de cursistas respondentes da avaliação do curso, primeira e segunda
etapa.
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Gráfico 3 - Domínio do conteúdo abordado no curso pelo professor-tutor.
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Os gráficos apresentados abaixo revelam o depoimento da maioria dos cursistas, afirmando que o professor-tutor orientou as atividades propostas por meio de envio de e-mensagens e postagens no quadro de avisos, além de responder prontamente às dúvidas apresentadas
pelos cursistas via e-mensagem ou fórum de dúvidas.
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Gráfico 4 - Orientação realizadas pelo professor-tutor para a execução das atividades propostas, por meio de e-mensagem e quadro de avisos.
Secretaria de Estado da Educação do Paraná
Superintendência da Educação
Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais

Projeto

Gráfico 5 - Atuação do professor-tutor no fórum de dúvidas.
De acordo com os cursistas, os professores-tutores utilizaram os fóruns para registrar
suas respostas, interações e intervenções consistentes e/ou fundamentadas. Quando questionados a este respeito 89,02% dos cursistas responderam que “concordam totalmente”;
8,221% responderam concordar parcialmente; 0,93% não têm opinião a respeito; 0,55% discordaram parcialmente, enquanto 1,29% discordaram totalmente.

Gráfico 6 - Mediação realizada pelos professores-tutores nas atividades propostas no curso.
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De acordo com os resultados obtidos no questionário de avaliação, o gráfico abaixo
revela que os professores-tutores atuaram nos fóruns como mediadores, promovendo a participação e a interação entre os cursistas.

45

Projeto

Obtiveram-se os seguintes números e respostas para a afirmação “Seu tutor realizou
feedback (retorno) nas tarefas e diários, apresentando comentários relevantes e, quando
necessário, fez sugestões para o melhor desenvolvimento das atividades”: 89,2% dos
respondentes concordaram totalmente com a afirmação; 8,39% concordaram parcialmente;
0,74% não tiveram opinião a este respeito; 1,02% discordaram parcialmente e 0,65%
discordaram totalmente da afirmação.
Quando questionados se a tutoria foi satisfatória e atendeu às necessidades e eventuais
dificuldades apresentadas durante o curso, obteve-se as respostas apresentadas no gráfico
abaixo.
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Gráfico 7 - Satisfação dos cursistas quanto ao atendimento de eventuais necessidades e
dificuldades apresentadas durante o curso.
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Ao serem questionados sobre os materiais do curso, 75,65% dos respondentes afirmaram
que os videotutoriais indicados no material complementar do Módulo 1 foram adequados para o
sucesso do desbloqueio do tablet educacional e também para sua utilização no curso, conforme
se pode verificar no gráfico abaixo.
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Gráfico 8 - Adequação dos videotutoriais, indicados no material complementar do Módulo 1,
para o sucesso do desbloqueio dos tablets educacionais e para a sua utilização no curso.

Gráfico 9 - Relevância das leituras obrigatórias no curso.
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Os materiais, arquivos, links e ferramentas disponibilizados durante o curso
contribuíram para a construção do conceito de aprendizagem com mobilidade para 85,61%
dos respondentes, que concordaram totalmente com esta afirmação. 13% dos respondentes
afirmou concordar parcialmente, 0,37% não tinha opinião formada a este respeito, 0,55%
discordaram parcialmente e 0,46% dos respondentes discordaram totalmente.O gráfico abaixo
apresenta as respostas dos cursistas quando questionados a respeito da relevância das
leituras indicadas como obrigatórias, e de sua contribuição para o entendimento das questões
levantadas durante o curso Aprendizagem com Mobilidade.
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O gráfico abaixo apresenta as respostas dos cursistas quanto à clareza e objetividade
dos enunciados das atividades propostas, bem como de sua pertinência em relação aos
conteúdos apresentados.

Gráfico 10 - Clareza, objetividade e pertinência dos enunciados das atividades propostas.
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A grande maioria dos cursistas respondentes afirmou que o curso contribuiu e contribuiria
para o repensar de sua prática pedagógica, como se pode observar no gráfico abaixo.
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Gráfico 11 - Contribuição do curso para o repensar da prática pedagógica.
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Aos cursistas que responderam “Sim”, foi-lhes perguntado na sequência, a forma como
o curso contribuiu e contribuiria para o repensar de sua prática pedagógica. Abaixo, segue a
transcrição de algumas respostas, depoimentos selecionados que refletem a opinião da maioria dos respondentes no que diz respeito:
• Às possibilidades pedagógicas do uso das tecnologias em sala de aula

• Às reflexões a respeito da própria prática pedagógica
Os cursistas também revelaram que o curso contribuiu com a inovação, fundamentação e reflexão sobre a prática pedagógica. A esse respeito, seguem alguns depoimentos dos
cursistas sobre a forma como o curso contribuiu e contribuiria para o repensar da sua prática
pedagógica: “Dando subsídios e promovendo reflexões sobre a necessidade de inovar a prática
pedagógica”; “No sentido de aproveitar os dispositivos móveis como recursos didáticos capa-
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O curso Aprendizagem com Mobilidade ofereceu subsídios e auxiliou no entendimento e
na reflexão acerca do uso de dispositivos móveis em sala de aula, segundo os cursistas: “Ajudou a repensar na forma de interagir e construir novas metodologias, no campo da era digital”;
“Repensar minha prática pedagógica, repensando o uso dos aplicativos móveis em sala de
aula”; “No sentido de nos fazer entender a importância de nos atualizarmos e nos prepararmos
para esse novo jeito de ensinar”; “Me ajudando a entender que a mobilidade em sala de aula
é possível”; “Apresentando novas metodologias que auxiliam no desenvolvimento do aprendizado”; “Para eu pensar nos dispositivos móveis como um aliado à minha prática em sala de
aula, e não como algo que atrapalhe minha aula”; “Adequando de forma responsável, o uso
de dispositivos móveis na prática pedagógica”; “Utilizando o site dia a dia em aula mais interativa”; “Sabendo que com tempo de preparo e criatividade podemos elaborar aulas incríveis
usando as TIC’s”; “Na melhor forma de como trabalhar com os dispositivos móveis em sala de
aula. E ampliou meus conhecimentos na área da informática”; “Despertou novo interesse em
fazer uso das tecnologias com alunos especiais (clientela que trabalho)”; “Aprendi formas de
utilizar o celular como recurso pedagógico e como instrumento que motiva a participação dos
alunos”; “Através da construção de práticas pedagógicas inovadoras com o uso da tecnologia”;
“Melhorar e aperfeiçoar as aulas e a relação professor/aluno”; “Trazendo as novas tecnologias
para o alcance de nossas mãos, utilizando-as em sala de aula e até mesmo como ferramenta
para orientação dos alunos”.
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zes de dinamizar o trabalho com os conteúdos disciplinares”; “Estar mais atenta às orientações dadas aos professores sobre a necessidade do uso dos dispositivos móveis em sala de
aula, pois os alunos já estão fazendo uso dos mesmos para acompanhar a aula do professor,
buscando informações sobre o assunto em tempo real da aula, sendo assim é uma forma
que ele tem para fazer perguntas ao professor, testar seu conhecimento sendo uma forma
mais eficaz de polemizar o assunto discorrido. Os professores estão trazendo estas questões com mais frequência à coordenação pedagógica para discutir novos encaminhamentos
junto ao pedagogo, como também já estão percebendo que devem demonstrar mais domínio
de conteúdo, também de como acessar os diversos aplicativos ou sites que disponibilizam
o conteúdo estudado. Sentem que a exigência em estarem conectados está cada vez mais
próxima”; “Contribuí com o movimento de novas reflexões e questionamento sobre o campo
educacional. Esse movimento aponta para a necessidade de integrar novos conhecimentos e
materiais que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino, viabilizando não apenas
mudanças curriculares, mas também um ensino ativo, que enfatize a autonomia e a pesquisa,
bem como a cooperação entre as pessoas envolvidas no processo de aprendizagem. Vale ressaltar que, embora os desafios lançados com esta proposta novas linguagens e internet no
contexto escolar, o desenvolvimento com esta formação em ambientes de aprendizagem tem
criado oportunidades de repensar velhos modelos, a partir de novas modalidades”; “Principalmente quanto ao uso de celular em sala de aula, ao qual eu tinha aversão por ver os alunos
somente atrapalhando o andamento das aulas com seus usos inadequados deste dispositivo
móvel”; “Contribuiu para uma reflexão mais assertiva sobre as possibilidades de inclusão de
mobilidade na sala de aula tradicional”; “Desmistificando a utilização de dispositivos móveis
em sala de aula, possibilitando participar de comunidades educacionais com os alunos, entre
outros”; “Rompimento da resistência à utilização dos celulares em sala de aula”; “Pensar em
outras maneiras, estratégias que venham contribuir para uma aula mais estimuladora onde os
alunos possam participar mais efetivamente”.
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• Aos novos conhecimentos adquiridos no decorrer do curso
As respostas dos cursistas salientaram a segurança que o curso lhes deu no uso dos
dispositivos móveis em sala de aula, logo, de acordo com os relatos, o curso contribuiu e
contribuiria para o repensar da sua prática pedagógica das seguintes formas: “Proporcionou
segurança em trabalhar com os tablets e ampliou conhecimento na área”; “Tendo mais segurança em trabalhar com os dispositivos móveis em sala de aula, pois o curso contribuiu para
Secretaria de Estado da Educação do Paraná
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aquisição de novos conhecimentos”; “Buscando se inteirar das tecnologias dos dispositivos
móveis, permitindo segurança ao conduzir os alunos na busca de informações”; “O curso possibilitou novas aprendizagens, o que resultará em maior segurança para diversificar a prática
pedagógica”; “Especialmente em relação à visão que eu tinha sobre o uso dos dispositivos
móveis em sala de aula. Hoje posso afirmar que conheço referências, tenho leituras e sei fundamentar a minha prática. O que nos dá muita segurança”. “O curso ofereceu a oportunidade
de nos aprimorar nessa área tecnológica, de conhecermos formas de trabalhar e tornar as
nossas aulas mais atrativas para os alunos por meio do uso da mobilidade móvel.”; “Ampliou
meus conceitos pedagógicos e possibilitou uma visão mais holística da educação, na utilização
das diversificadas ferramentas de mídias a serem utilizadas como tecnologias educacionais.”;
“Percebo a partir da leitura e estudos proporcionados pelo curso e a orientação da tutora, que
a mobilidade abre inúmeras perspectivas para uma aprendizagem interessante, cooperativa,
fazendo uso de dispositivos que hoje, na grande maioria, os alunos têm disponíveis à mão.
Foi enriquecedor”; “Aprendi que cabe ao professor assumir a mediação das interações, de
modo que o aluno possa construir o seu conhecimento em um ambiente desafiador, em que
os dispositivos móveis possam promover o desenvolvimento da autonomia, da criatividade,
da sistematização do conhecimento, do desenvolvimento da colaboração, da cooperação e
autoestima”; “O curso trouxe ideias, sugestões muito úteis para nossa prática, além das trocas de experiências com os colegas”; “Desde o texto teórico escolhido como norteador do
curso me fez pensar os fenômenos relacionados às tecnologias de maneira mais aprofundada
e madura. Algumas práticas já estou utilizando com os alunos da educação especial como os
microcontos, por exemplo. Desta forma, considero o curso de um nível bastante satisfatório”;
“Ampliando meu conhecimento ao manusear o equipamento; ao promover ações de incentivo à
pesquisa e ao “saber fazer”; estar inserida com meus alunos ao “mundo digital” que vivemos”;
“Através do conhecimento de que os dispositivos móveis e seus aplicativos são ferramentas
importantes para viabilização e concretização do trabalho pedagógico no espaço escolar, já que
os mesmos possibilitam o acesso dos conhecimentos produzidos ao longo dos tempos, nas
diferentes áreas.”; “Com sugestões e tutoriais que enriqueceram minha forma de pesquisa e
armazenamento de atividades ficando mais prazerosa”.
No entendimento dos participantes, o curso tratou de novas oportunidades de trabalho
com os alunos: “Trabalho com SRM (sala de recurso multifuncional) e esse curso veio contribuir para melhoria de minha prática pedagógica e oferta de maiores e melhores recursos didáticos a serem utilizados pelos alunos objetivando a melhoria de sua aprendizagem em geral”;
“O curso apresentou conceitos que me ajudou a refletir e a perceber que todas as dificuldades
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que possam aparecer quando utilizar em uma aula os dispositivos móveis e a internet podem
ser facilmente superadas com o auxílio, inclusive, dos próprios alunos. Também reforçou o que
já havia percebido: que essas ferramentas já estão ao alcance da grande maioria dos alunos,
mas num uso descompromissado e que é a nossa função direcionar toda essa tecnologia para
um uso produtivo e criativo”; “Ajudou a compreender melhor os dispositivos móveis e levar
os alunos a participarem das aulas com mais interesse”; “Contribuiu para analisar o uso dos
dispositivos móveis de uma forma ampla nas minhas aulas, para assim ter um melhor aprendizado por parte dos alunos”.
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Quanto aos tutoriais propostos para o curso, o gráfico abaixo apresenta o número de
cursistas que consultaram estes materiais no transcorrer do curso.
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Gráfico 12 - Acesso dos cursistas aos tutoriais indicados nos materiais do curso Aprendizagem
com Mobilidade.
Aos cursistas que responderam afirmativamente quanto à realização de consultas aos
tutoriais indicados, foi perguntado a respeito da utilidade dos tutoriais disponibilizados: 98,4%
afirmaram que os tutoriais foram úteis para a realização do curso, enquanto que 1,6% dos
respondentes afirmou que não encontrou utilidade para os tutoriais disponibilizados.
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A última questão levantada nesta avaliação solicitava o registro de aspectos positivos e/
ou negativos relativos à proposta deste curso e da atuação de seu professor-tutor, bem como a
apresentação de sugestões para sua melhoria. Esta questão foi respondida por 894 cursistas,
ou seja, 82,47% do total de cursistas que responderam a avaliação do curso. As transcrições
apresentadas abaixo refletem a opinião da maioria dos cursistas a respeito:

“O curso foi excelente. Contribuiu e continuará contribuindo para a preparação das
minhas aulas. Gostei muito”; “a proposta do curso é excelente pois nos fez repensar em como
associar nossas aulas ao conhecimento tecnológico que nos cerca”; “o curso é excelente e
apresenta uma ótima fundamentação teórica”; “o curso foi bem interessante pois as leituras
indicadas ajudam o professor a lidar com uma aprendizagem digital que oferece novos olhares para o ensino e principalmente para a interação com nosso aluno, num mundo repleto de
informação, de transição”; “o curso foi muito bem organizado e distribuído de forma a facilitar
o aprendizado. Foi divertido e profundo, promovendo reflexões significativas”; “o curso é muito
importante para esclarecer aos professores como e porque trabalhar com os dispositivos móveis
de forma pedagógica. Nas discussões dos fóruns conseguimos visualizar muitas práticas de
outros professores que nos ampliam horizontes”; “ao meu ver foram somente pontos positivos
neste curso, pois possibilita a nós educadores um novo ; “o curso é bastante interessante pois
aborda um tema atual e uma prática que precisa ser desenvolvida na escola. Sem formação
não é possível fazer a utilização dos dispositivos de forma consciente e positiva”; “o curso
proporcionou a discussão sobre Aprendizagem com Mobilidade, bem como as questões que
envolvem o uso das novas tecnologias na educação. O curso também proporcionou conhecer
novas ferramentas tecnológicas”; “só posso dizer que havia algum tempo que não me envolvia
e aproveitava tanto o conteúdo de um curso a distância como o que ocorreu com este. Desta
forma, parabenizo todos os envolvidos e sugiro que ofertem, novamente, para outros docentes”;
“este curso deveria ser realizado por todos os profissionais da educação o mais breve possível.
Temos urgência em mudar nossa atitude, nossa estratégia, desenvolver o uso consciente dos
dispositivos móveis em sala de aula para que os alunos aprendam com eficácia”.
• Críticas e dificuldades gerais sobre o curso
“No 1º momento o curso destinava-se à instrumentalização dos profissionais da educa-
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• Da excelência do curso, elogios registrados pelos respondentes
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ção para a utilização dos tablets em sala e com ele, viriam as melhorias necessárias para tal:
tablets (que não funcionam) e internet (que não comporta nem o RCO). Falta muito ainda!”;
“curso muito teórico, sem ajudar na prática cotidiana”; “o ponto negativo é para mim a dificuldade na plataforma”; “dificuldades de aplicabilidade, devido à falta de uma rede sem fio boa
(wireless)”; “sem a conectividade desejada na escola, não podendo utilizar a H/A”; “somente
que o curso foi rápido demais em um período de fechamento de notas, onde o professor se
encontra atolado de coisas, mesmo com as horas atividades, que não são suficientes”; “o
negativo foi as postagens das atividades, pois não tínhamos tido treinamento para trabalhar
com os recursos dos dispositivos móveis”; “dificuldade para acessar o Moodle, pois o mesmo
não abria no laboratório de informática, dando acesso somente em computadores particulares”; “o difícil foi porque estava participando do CONECTADOS na escola também”; “foi relevante para aprimorar as aulas utilizando os dispositivos móveis, porém, fica a desejar pelo fato
das escolas não terem suporte para usarmos destas tecnologias, que são necessárias para o
enriquecimento do dia a dia das práticas pedagógicas”; “falta de capacitação aos profissionais
da educação, para o uso destes dispositivos na escola”; “não concordo com o critério que se o
aluno perde o prazo de um módulo, perde o curso todo”.

RELATÓRIO

• Elogios ao material didático do curso
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“Superou minhas expectativas, material bem elaborado, diversificado”; “o material disponibilizado para a formação é muito adequado e tivemos uma tutora bastante presente e
competente”; “o curso foi válido. Tivemos atividades diferenciadas com material de apoio coerente”; “entre os aspectos positivos podemos destacar o excelente material e atividades bem
criativas”; “o material sugerido é muito interessante como proposta de estudo sobre novas
metodologias de ensino”; “curso com muito material de excelente qualidade, tanto no formato
como nos textos. Seria muito importante uma continuação desse curso com mais modelos de
material, textos e vídeos”; “além de formar atitudes positivas frente às mudanças apresentou
sugestão... que é o Contrato Pedagógico”; “todas as informações que me foram passadas
foram de grande valia para meu caminho profissional”; “as atividades propostas foram de
grande valia para aplicações em sala de aula”; “de um modo geral, só tenho que elogiar e
agradecer a oportunidade, o conteúdo foi muito rico, o apoio do tutor fundamental”; “o curso foi
extremamente relevante. O conteúdo é fundamental para adequarmos nossas práticas docentes e tornar nossas aulas mais criativas e dinâmicas”; “refletir sobre os dispositivos móveis
foi muito importante para a minha prática educativa”; “embora tive dificuldade no uso do drive
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por exemplo, percebi que houve mais positividade, pois aprendi formas práticas, conceitos
que ampliaram meus saberes”; “contribuiu para um repensar na prática pedagógica o uso
consciente dos dispositivos móveis em sala de aula”; “foi muito bom participar deste curso,
e aprendi muito com os tutoriais e as práticas desenvolvidas”; “o conteúdo do curso foi muito
pertinente, pois os dispositivos móveis fazem parte da rotina de nossos alunos e cabe ao professor utilizá-los em sala de aula, com finalidade pedagógicas. Não houve aspectos negativos”.
• Críticas ao material didático do curso
“Textos demasiadamente extensos e por vezes repetitivo, leituras cansativas”; “achei o
curso bastante interessante, mas o texto inicial é muito difícil e não permite ao leitor iniciante
compreender bem. Chega a desanimar e cheguei a pensar em desistir do curso”; “textos às
vezes com difícil compreensão”.

“Aprendi bastante e acredito que o papel da tutora foi muito relevante. Sempre auxiliando, avisando e tirando as dúvidas”; “o curso foi bem administrado, pois a professora-tutora
dava muita atenção e nos ajudou bastante”; “a professora tutora sempre bem disposta a tirar
dúvidas dos colegas e dispôs materiais para nossa pesquisa”; “o tutor foi bem prestativo,
demonstra conhecimento nas tecnologias”; “a tutora, foi maravilhosa, solícita, preparada e
mediadora”; “com o auxílio da tutora conseguimos vencer os desafios para usar a tecnologia”;
“a atuação da tutora foi fundamental pois sempre que senti dificuldades ela me auxiliou prontamente, conseguindo sanar minhas dificuldades”; “a atuação do professor foi ótima, sempre
respondendo aos questionamentos ou tarefas com prontidão e bom atendimento pedagógico”;
“o papel do professor-tutor também foi essencial nesse processo, incentivando, motivando
a todos a caminhar no processo de aprendizagem”; “o feedback da professora tutora, bem
como sua simpatia, a atenção nos avisos, Fórum, Diário e Tarefa”; “o professor foi motivador,
sempre auxiliando para que as tarefas fossem concluídas de forma satisfatória”; “a atuação
da professora tutora deste curso foi de grande relevância, considerando que a mesma prestou
atendimento em todas as necessidades que surgiram. Inclusive em horários que estavam fora
do seu expediente”; “a tutora está de parabéns, mostrou domínio no conteúdo proposto, orientando de forma clara e objetiva”; .

RELATÓRIO

• Elogios ao trabalho desenvolvido pelos professores-tutores
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• Crítica ao trabalho desenvolvido pelo professor-tutor
Apenas um cursista registrou críticas ao seu professor-tutor: “o professor tutor foi parcialmente ativo, pois não obtive retornos de questões que foram postadas. Acho que todos
devem ter respostas. Mas foi satisfatório o envolvimento do professor”.

RELATÓRIO

• Observações quanto ao tempo proposto para a realização das atividades/do curso

56

“a observação que tenho é que o tempo para desenvolver algumas das atividades foi
um pouco curto”; “negativo apenas o tempo, pois é um curso que exige muita leitura e aprofundamento. Acho até que a quantidade de horas deveria ser maior”; “muito material didático
e pouco tempo para estudar e realizar as atividades propostas”; “o ponto negativo que dificultou a reflexão crítica nos fóruns e nas atividades do curso foi o tempo/período/carga horária
de curso, ou seja, pouco tempo para as leituras e estudos dos materiais disponibilizados”; “o
curso foi cansativo, os textos eram longos demais para o pouco tempo de cada módulo. Os
enunciados muito longos, as atividades muito longas, o tempo muito curto”; “o curso foi ótimo,
porém o tempo destinado à realização das atividades eram curtos sobrecarregando os cursistas”; “o tempo para realizar as atividades, relativamente curto; a carga horária pequena”; “não
achei que o tempo dado para as atividades foi satisfatório, pois, a tecnologia não é nossa área
de trabalho e nos exige mais pesquisa e dedicação para seu entendimento”; “acredito que,
pela complexidade de algumas atividades, o tempo destinado a sua resolução foi muito curto,
bem como a carga horária total”; “deve-se observar que na proposta do curso de 03 módulos
bastante complexos, é insuficiente apenas 32 horas de certificação”; “tempo entre uma tarefa
e outra muito curto, bateu com fim de bimestre, provas, correções, recuperação.. sobrecarga
do professor. Por favor flexibilizar mais os prazos e calendário”; “curto espaço entre um módulo
e outro poderia ser mais horas pois nosso tempo é curto para fazer uma boa leitura de todos
os materiais”; “acredito que a carga horária deveria ser maior, pois o tempo gasto para fazer
as atividades foi enorme. No mínimo 60 horas”; “aspecto negativo é ao tempo destinado aos
módulos, necessita ampliar a carga horária”; “o tempo de certificação é muito pouco diante do
volume e da complexidade das atividades, mas a proposta do curso é excelente, embora gostaria de ter cursos mais direcionados às disciplinas e cursos técnicos”; “as atividades proposta
foram muitas pelo n° de horas de certificação, o número de atividades poderia ser a mesma,
mas o n° de horas poderia ser maior na certificação”; “pelo número de atividades proposta,
penso que a carga horária poderia ser maior”; “penso que deveria rever a carga horária do
curso, pois o mesmo necessitou um empenho superior à 32h como o proposto”.
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“Disponibilizar o referido curso no início do ano letivo”; “deveria ter encontros presenciais”; “na minha opinião precisamos de mais capacitações desse nível. Gostaria de poder
participar também de forma presencial. Talvez uma parte da semana pedagógica poderia ser
voltada para tal formação”; “as atividades poderiam ficar abertas até o final do módulo, isso
dificultou bastante”; “textos muito bons, porém a pontuação do curso deveria ser maior dado
à quantidade e complexidade das tarefas”; “talvez mais autores para ler sobre o assunto, pois
para mim foi um assunto novo, senti a necessidade de mais leituras”; “gostaria que tivéssemos
oficinas por disciplina para uso do celular em sala de aula”; “o curso foi ótimo! Melhor ficaria
se tivéssemos oficinas por disciplina”; “o referencial teórico utilizado foi de extrema importância para reflexão e mudança na prática docente. Sugiro que este tema seja abordado em uma
capacitação para todos os professores das disciplinas, como por exemplo, na Formação em
Ação. Parabéns a equipe”; “gostaria que nos proporcionassem mais cursos sobre as tecnologias
para aperfeiçoar e tornar ainda mais atrativas as nossas aulas”; “para mim, dentro da minha
realidade sobre as tecnologias, frente às dificuldades e desafios, foi de extrema importância,
penso que necessidade de uma formação contínua, e de acordo com o nível de apropriação dos
conhecimentos neste tema”; “que este tema possa ser tema também da formação continuada
para atingir o grupo maior de educadores e personagens da educação”; “gostaria que os próximos cursos tivesse algumas horas presenciais ou ter algum horário disponível na escola com o
professor-tutor para tirar dúvidas”; “a carga horária deveria ser maior e dividida em presencial
e à distância”; “senti necessidade de algo presencial para ajudar a entender”; “penso que
parte de um curso assim deveria ser presencial”; “acredito que poderia ter havido algumas
horas presenciais para facilitar as discussões”; “o curso foi bom, mas seria melhor se fosse
presencial pois ainda temos dificuldades”; “o curso é bom porém ele tem muito conteúdo e
teria que ter momentos presenciais”; “gostaria de um curso semipresencial para aprendermos
a usar ferramentas da conectividade, como vídeos, fotos e baixar programas”; “acredito que
encontros presenciais têm uma eficiência mais significativa”; “o curso foi satisfatório, mas é
preciso um curso presencial e dinâmico, para podermos aprender a utilizar a tecnologia”.
O curso Aprendizagem com Mobilidade contou com turmas de coordenação de tutoria,
espaço onde os professores-tutores disponibilizavam planilhas de acompanhamento dos cursistas, relatórios de notas e recebiam orientações da equipe CTE, discutindo os materiais propostos no curso com os demais professores-tutores. Neste espaço também foram disponibilizados os diários sobre as atividades propostas, onde os professores-tutores deixaram alguns

RELATÓRIO

• Sugestões apresentadas pelos cursistas
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relatos que seguem abaixo: “as reflexões, por meio dos textos propostos, propiciaram novos
entendimentos de termos tecnológicos e aplicativos de uso pedagógico, enfim, da cultura da
mobilidade. As produções de textos reflexivos nos diários e fóruns revelaram que haverão futuras modificações na prática pedagógica dos professores concluintes, desta forma acreditamos
que, o objetivo do Curso foi alcançado”; “os professores relataram falta de tempo e acúmulo
de trabalho”; “percebi uma certa dificuldade dos cursistas quanto ao cumprimento dos prazos,
tanto que houve três desistências nesse período. Não acredito que seja dificuldade na execução
da atividade, mas devido a sobrecarga de atividades escolares, o que dificultou concluírem
as atividades em tempo”; “os cursistas gostaram bastante da atividade do cientista, onde as
sugestões de atividade foram bastante valiosas. Alguns apresentaram certa dificuldade no
último fórum deste módulo, onde teriam que inserir o link da atividade”; “os professores desistentes, evidenciaram principalmente a falta de tempo hábil para a conclusão das atividades,
mas eu particularmente não penso assim, pois no módulo foi muito bem alocado o tempo”.

4.2 GRUPO DE ESTUDOS - 2016
Entre os meses de julho a novembro de 2016, a Secretaria de Estado da Educação
do Paraná realizou a segunda etapa do Grupo de Estudos nos estabelecimentos de ensino
participantes do Projeto CONECTADOS. Essa etapa teve como objetivo a discussão dos temas
elencados pelos professores no questionário de diagnóstico, aplicado no primeiro momento do
Grupo de Estudos (2015).
Ao final da segunda etapa do Grupo de Estudos, que promoveu a utilização de aplicativos
e softwares, verificando suas possibilidades pedagógicas, alunos e profissionais da educação
participantes do projeto responderam a um questionário de avaliação.

RELATÓRIO

I. Avaliação do projeto realizada pelos alunos

58

O questionário de avaliação destinado aos alunos foi composto por treze perguntas: oito
perguntas fechadas e cinco perguntas com respostas abertas e semiabertas. A aplicação do
questionário se deu entre os dias 27/09/2016 e 27/10/2016, totalizando 911 respostas.
A quantidade de alunos respondentes por NRE pode ser observada no gráfico abaixo.
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Gráfico 13 - Quantidade de alunos que responderam a avaliação do projeto CONECTADOS por
NRE.
Os NRE listados a seguir não obtiveram respostas de seus alunos: Assis Chateaubriand,
Campo Mourão, Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Goioerê, Guarapuava, Jacarezinho, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa e Toledo. Quatro Núcleos Regionais de Educação
tiveram seus dois estabelecimentos ocupados pelos alunos. Outros cinco NRE tiveram apenas
um dos seus estabelecimentos ocupados.
A quantidade de alunos respondentes por estabelecimento de ensino pode ser observada na tabela abaixo.
Escola

Respondentes

AMN

C. E. João Batista Vera

00

AMN

C. E. Amyntas de Barros

01

AMN

C. E. Floripa Teixeira de Faria

AMN

C. E. Zumbi dos Palmares

102
06
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NRE
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NRE

60

Escola

Respondentes

AMS

C. E. Costa Viana

03

AMS

C. E. São Cristóvão

00

Apucarana

C. E. Heitor de Alencar Cavalcante
Furtado

00

Apucarana

C. E. Pe. José de Anchieta

02

Assis
Chateaubriand

C. E. Humberto de Alencar Castelo
Branco

00

Assis
Chateaubriand

E. E. Jorge Nacli

00

Campo Mourão

C. E. Dom Bosco

00

Campo Mourão

C. E. Antonio Teodoro

00

Cascavel

C. E. Marillis Farias Pirotelli

00

Cascavel

C. E. Horácio Ribeiro dos Reis

26

Cascavel

C. E. Mário Quintana

01

Cascavel

C. E. Júlia Wanderley

00

Cascavel

C. E. Pe. Pedro Canisio Henz

02

Cornélio
Procópio

C. E. Castro Alves

00

Cornélio
Procópio

C. E. Monteiro Lobato

00

Curitiba

C. E. Francisco Zardo

00

Curitiba

C. E. Yvone Pimentel

33

Curitiba

C. E. Professor Cleto

00
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Escola

Respondentes

Curitiba

C. E. Emiliano Perneta

00

Curitiba

C. E. Teobaldo L. Kletemberg

00

Curitiba

C. E. Marli Queiroz de Azevedo

01

Curitiba

C. E. La Salle

00

Curitiba

C. E. Narciso Mendes

40

Curitiba

E. E. Ângelo Trevisan

22

Dois Vizinhos

C. E. Leonardo da Vinci

00

Dois Vizinhos

C. E. Dois Vizinhos

00

Foz do Iguaçu

C. E. Jorge Schimmelpfeng

00

Foz do Iguaçu

C. E. Ulysses Guimarães

00

Goioerê

C. E. Antonio Lacerda Braga

00

Goioerê

C. E. Ribeiro de Campos

00

Guarapuava

C. E. . Profª Leni Marlene Jacob

00

Guarapuava

C. E. Cristo Rei

00

Irati

C. E. João de Mattos Pessôa

29

Irati

E. E. Profª Luiza Rosa Zarpelon
Pinto

00

Ivaiporã

C. E. Barbosa Ferraz

19

Ivaiporã

C. E. Cristóvão Colombo

00

Jacarezinho

C. E. Anésio de Almeida Leite

00

Jacarezinho

C. E. Luiz Setti

00
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Escola

Respondentes

Laranjeiras do
Sul

C. E. Laranjeiras do Sul

01

Laranjeiras do
Sul

C. E. José Marcondes Sobrinho

00

Loanda

C. E. Afonso Camargo

01

Loanda

C. E. Guilherme de Almeida

00

Londrina

C. E. Antonio de Moraes Barros

00

Londrina

C. E. Benedita Rosa Rezende

83

Londrina

C. E. Profª Maria José Balzanelo
Aguilera

00

Maringá

C. E. Vital Brasil

36

Maringá

C. E. Duque de Caxias

21

Maringá

C. E. Alberto Byington Junior

29

Paranavaí

C. E. de Paranavaí EF M PRO

00

Paranavaí

C. E. Flauzina Dias Viegas EFM

00

Pato Branco

C. E. Professor Agostinho Pereira

00

Pato Branco

C. E. Carlos Gomes

00

Pitanga

E. E. Tiradentes

58

Pitanga

C. E. João Paulo II

135

Ponta Grossa

C. E. Prof. Becker e Silva

00

Ponta Grossa

C. E. Prof. Meneleu de Almeida Torres

00
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Telêmaco Borba

C. E. São Francisco

42

Telêmaco Borba

C. E. Custódio Neto

11

Toledo

C. E. Luiz Augusto Morais Rego

00

Toledo

C. E. Presidente Castelo Branco

00

Umuarama

C. E. Professor Paulo Alberto Tomazinho

42

Umuarama

C. E. Tiradentes

38

União da Vitória

C. E. São Cristóvão

União da Vitória

C. E. Túlio de França

63

Wenceslau Braz

C. E. Milton Benner

60

Wenceslau Braz

C. E. Dr. Sebastião Paraná

00

TOTAL

4

911

Tabela 2 - Quantidade de alunos, por escola, respondentes da avaliação do Projeto CONECTADOS.

Gráfico 14 - Utilização de dispositivos móveis em sala de aula pelos alunos.

RELATÓRIO

Uma das perguntas presente no questionário de avaliação aplicado aos alunos referia-se
à utilização de dispositivos móveis (tablet, smartphone) em sala de aula. O gráfico abaixo
retrata as respostas dadas pelos estudantes.
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Na sequência, aos alunos que assinalaram a opção “Sim”, afirmando que utilizaram
dispositivos móveis em sala de aula, foi-lhes perguntado: “Você gostou de utilizar estes equipamentos durante as aulas?” e, como se pode observar no gráfico abaixo, mais de 90% dos
alunos posicionou-se favorável a esta utilização.

Gráfico 15 - Satisfação dos alunos na utilização de dispositivos móveis em sala de aula.

RELATÓRIO

Quando questionados a respeito de quais atividades significativas foram realizadas no
estabelecimento de ensino, como o uso de tablets e smartphones, os alunos responderam
conforme o gráfico abaixo.
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Gráfico 16 - Modos de utilização de dispositivos móveis em sala de aula.
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Nas questões abertas os alunos puderam expressar sua opinião sobre: (1), problemas
técnicos quanto ao uso dos tablets em sala de aula; (2), a relação de algumas atividades
que executaram simultaneamente; (3), problemas na execução das aulas com a utilização
de recursos tecnológicos; (4), vantagens na execução das aulas com a utilização de recursos
tecnológicos; (5) acesso ao e-mail @escola.pr.gov.br; (6), utilização de tablets nas aulas e
(7), reflexões a respeito da contribuição dos tablets e smartphones para a melhoria da aprendizagem.
Mostraram-se diversificadas as respostas dadas pelos alunos às questões relacionadas aos temas citados. Algumas podem ser conferidas nos tópicos abaixo:
• Declarações dos alunos quanto aos problemas técnicos relacionados ao uso dos
tablets em sala de aula:
a.	 “Na realidade, não conseguimos executar nenhuma atividade com o tablet, pois
sempre estava com problemas”.
b.	 “Nenhuma porque os tablets não entra em nada, então não tem como fazer
NADA”.
c.	 “Não funcionou, e quando entrou na net ficou travando muito e chegamos a
desistir de usar porque acabou o horário de aula”.
d.	 “A professora pediu para conectar à internet mas não deu certo”.
• Declarações dos alunos a respeito das atividades que executaram com a utilização
dos tablets:
a.	 Produção de áudios, Produção de vídeo, Produção de slides, Edição de página
da web.
c.	 Produção de slides, responder questionários on-line, leitura e criação de textos.
d.	 Produção de vídeo, Produção de slides, Edição de página da web, Produção de
jornal.
e.	 Produção de áudios, Produção de vídeo, Produção de slides, Edição de página da
web, não realizamos muitas atividades pois não deu certo a primeira tentativa,
estou esperando a próxima e torcendo para não haver problemas.

RELATÓRIO

b.	 Produção de slides, Classroom.
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As principais respostas dos alunos quando questionados a respeito dos problemas
identificados na execução das aulas com a utilização de recursos tecnológicos foram organizadas
no gráfico abaixo.

Gráfico 17 - Problemas identificados na execução das aulas com a utilização de recursos
tecnológicos.
• Quanto aos problemas observados na utilização de recursos tecnológicos em sala de
aula, citamos as seguintes declarações dos alunos:
a.	 “Baixa velocidade de conexão à internet”;
b.	 “Baixa velocidade de conexão à internet, travava e vídeos não pegavam”;

RELATÓRIO

c.	 “Baixa qualidade dos equipamentos utilizados”, “Baixa velocidade de conexão
à internet, não abriu um vídeo explicativo sobre o conteúdo, que estava incluso
na atividade daquele dia.”;
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d.	 “Muito baixa qualidade nos tablets, trava muito, não abre nada, mais perdemos
tempo tentando entrar do que aprendemos.”;
e.	 “Baixa qualidade dos equipamentos utilizados, baixa velocidade de conexão à
internet, a bateria dos tablets acaba muito rápido.”;
f.	 “Tablet bugadão.”;
g.	 “O navegador não funciona”;
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h.	 “Baixa qualidade dos equipamentos utilizados”, “Baixa velocidade de conexão à
internet, alguns aparelhos têm problemas tipo quando a gente clica para abrir a
internet ou alguma outra coisa abre as configurações! Sem a gente fazer nada!”;
i.	 “Baixa qualidade dos equipamentos utilizados”, “Baixa velocidade de conexão à
internet, não presta, trava muito, e outros não ligam.”;
j.	 “Baixa qualidade dos equipamentos utilizados”, “Baixa velocidade de conexão à
internet, usamos computadores de dois em dois, pois não tinham computadores
para todos.”;
k.	 “Baixa velocidade de conexão à internet”, “A internet cai o tempo inteiro, não
tem computador suficiente para todos, a internet não pega na sala.”;
l.	 “Baixa qualidade dos equipamentos utilizados”, “Baixa velocidade de conexão
à internet, não dá pra usar os tablets por que a internet não pega na sala não
aguenta carga.”.

Gráfico 18 - Vantagens na utilização de recursos tecnológicos nas aulas.
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• As vantagens percebidas e relatadas pelos alunos na execução de aulas com a utilização de recursos tecnológicos foram organizadas no gráfico abaixo. Nessa questão
cada aluno poderia selecionar mais de uma opção e escrever o que julgasse conveniente.
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Ainda sobre essa questão citamos as seguintes declarações dos alunos:
a.	 “Aula mais interessante”, “Aula mais participativa”, “Não precisa copiar tanto e
ainda usamos a ideia da internet segura pra usar a internet para uma coisa boa.”
b.	 “Aula mais interessante”, “Melhor aprendizado do conteúdo proposto pelo(a) professor(a)”, “Maior concentração na atividade proposta pelo(a) professor(a)”, “Maior
interação entre professor(a) e alunos(as)”, “Maior acesso às informações”, “Aula
mais participativa.”
c.	 “Melhor aprendizado do conteúdo proposto pelo(a) professor(a).”
d.	 “Nenhuma porque ele simplesmente não funciona direito.”

RELATÓRIO

• Quanto ao acesso ao e-mail @escola.pr.gov.br, 24,7% do total de 911 alunos respondentes afirmaram nunca ter acessado esta conta, enquanto 75,3% afirmaram
que já acessaram a conta criada em seu nome. O gráfico abaixo mostra a frequência
de acesso dos alunos a este e-mail .
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Gráfico 19 - Frequência de acesso dos alunos ao e-mail@escola.pr.gov.br
• Sobre à utilização do e-mail@escola.pr.gov.br em substituição a outros e-mails,
48,69% dos alunos amostrados responderam negativamente, enquanto 51,31%
responderam afirmativamente, portanto deixariam de utilizar uma outra conta para
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se manter conectados ao e-mail com domínio@escola. Dos alunos amostrados
75,1% perceberam alguma vantagem na utilização do e-mail@escola.pr.gov.br em
comparação com outro e-mail utilizado, enquanto 24,9% dos alunos afirmaram não
perceber vantagens.
• Quanto às vantagens percebidas na utilização do e-mail@escola.pr.gov.br, cada
aluno poderia selecionar mais de uma opção de resposta. Também poderia registrar
outras situações que julgasse convenientes. As respostas dadas pelos estudantes
podem ser verificadas no gráfico que segue.

• Quando questionados sobre a contribuição dos tablets e smarthphones para a
melhoria da aprendizagem, 94,73% do total de alunos amostrados afirmou que
estes equipamentos podem contribuir com a melhoria da aprendizagem, enquanto
5,27% afirmou que não podem contribuir com a melhoria da aprendizagem.
Aos alunos que afirmaram que tablets e smartphones podem contribuir com a melhoria
da aprendizagem, foi perguntado sobre a forma como esta contribuição poderia se dar. O gráfico abaixo é resultado da análise das respostas obtidas.

RELATÓRIO

Gráfico 20 - Vantagens na utilização do e-mail com domínio@escola.pr.gov.br
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Gráfico 21 - Exemplos dados pelos alunos sobre como os dispositivos móveis podem contribuir
para a melhoria da aprendizagem.
Abaixo, algumas declarações dos alunos quanto à contribuição dos dispositivos móveis
na aprendizagem:
a.	 “Primeiramente pelo fato de não podermos mais deixá-los de lado, os alunos se interessam mais e descobrem o quanto é possível aprender com dispositivos móveis.”;
b.	 “Por que nós trazemos a nossa tecnologia para a escola.”;
c.	 “Pelo fato de fazer que o aluno tenha mais interesse na matéria, dando mais proporção ao aprendizado.”;

RELATÓRIO

d.	 “Porque possibilita uma melhor compreensão dos conteúdos”;
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e.	 “Por conta da interação com os alunos e também faz com que eles se concentrem
mais no assunto.”;
f.	 “O uso de dispositivos em sala de aula melhora a interação professor/aluno, os dispositivos também tornam as atividades mais práticas.”;
g.	 “Pois o aluno consegue interagir melhor com o professor e prestar mais atenção na
aula, conseguindo aprender mais.”;
h.	 “É mais legal do que ficar só vendo o professor falar lá na frente.”;
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i.	 “Por que é sempre bom usar a tecnologia ao nosso favor para o nosso dia a dia.”;
j.	 “Quando o aparelho funciona as aulas ficam bastante interessantes e isso pode
melhorar na aprendizagem.”;
k.	 “Por que aumenta a possibilidade de conhecimento.”;
l.	 “São recursos que a maior parte dos alunos tem acesso e possibilitam aos professores o enriquecimento dos conteúdos ministrados.”;
m.	 “Porque os equipamentos usados por exemplo os celulares, são coisas as quais
conhecemos muito bem e gostamos muito de usar.”;
n.	 “Porque gosto muito de usar o celular e é bom poder usá-lo de uma forma que vai
me auxiliar mais do que jogos e redes sociais.”;
o.	 “Porque nos dias de hoje, os jovens praticamente vivem mexendo em computadores,
celulares e outros aparelhos eletrônicos, no caso, o tablet em sala de aula é melhor e
mais amplificado para a atenção na aula (para alguns). Além do mais, é melhor pra
fazer uma prova ou algo do tipo.”;
p.	 “Pois é algo diferente do que estamos acostumados, mostra que além dos livros,
temos acesso à tecnologia.”;
q.	 “Nós adolescentes estamos acostumados a utilizar esses tipos de equipamentos,
seja para entretenimento ou até para adquirir mais conhecimento. Usando esses
equipamentos, nos sentiremos mais “soltos”, descontraídos, dando até gosto de
estudar, pois poderemos compartilhar as ideias mais facilmente, não nos limitando
a um caderno.”;

• Do total de alunos que responderam ao questionário, 5,27% - o que representa
48 alunos respondentes, afirmaram que a utilização de equipamentos tecnológicos
como tablets e smartphones em sala de aula não contribui com a melhoria de sua
aprendizagem. Na questão seguinte, estes alunos deram alguns exemplos justificando suas respostas. Essas justificativas podem ser observadas no gráfico abaixo.

RELATÓRIO

r.	 “Porque é uma praticidade para nós alunos, tornando possível o acesso a outros
sites que ajudam a tirar dúvidas que muitas vezes estão presentes em sala, e o
professor não consegue responder a todos os alunos no curto período de aula.”.
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Gráfico 22 - Exemplos dados pelos alunos apontando algumas razões pelas quais os os dispositivos móveis não contribuem com a melhoria da aprendizagem.
Nas afirmações que se seguem, os alunos apontam algumas razões pelas quais os
dispositivos móveis não contribuem com a aprendizagem:
a.	 “Porque os alunos não prestaram atenção nas aulas, e os tablets não tinham bom
funcionamento, e consequentemente não tinha aula.”
b.	 “Por que os alunos não prestariam atenção na explicação da professora”.
c.	 “Porque os professores são melhores”.

RELATÓRIO

d.	 “Acredito que não, pois seria um meio de distração que dificultaria ainda mais a
organização em sala de aula, esses equipamentos poderiam ser de uso pessoal para
alguns alunos.”
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e.	 “Por que os equipamentos da escola não são suficientes para a utilização!!”

II. Avaliação do projeto realizada pelos profissionais da educação
O questionário de avaliação do Projeto CONECTADOS, aplicado aos profissionais da educação, foi composto por 36 perguntas: sete questões foram realizadas com o intuito de traçar
o perfil dos respondentes; quatro questões referiram-se ao e-mail @escola.pr.gov.br; e 25
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versaram sobre o desenvolvimento do Projeto CONECTADOS no estabelecimento de ensino. Do
total das 36 questões destinadas aos profissionais da educação, 24 questões foram de respostas fechadas, sete de respostas semiabertas e cinco questões foram de respostas abertas.
A aplicação do questionário se deu entre outubro e novembro de 2016. Neste período,
258 profissionais da educação responderam ao questionário.
a. Perfil dos profissionais respondentes:

Gráfico 23 - Porcentagem, por NRE, de profissionais da educação respondentes do questionário
de avaliação do Projeto CONECTADOS.
Salienta-se que não houve a participação dos NRE de Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu,
Goioerê, Paranavaí, Pato Branco e Toledo.
Quanto ao vínculo empregatício dos profissionais da educação, observa-se, por meio do
gráfico abaixo, que a maioria dos respondentes é funcionário efetivo, vinculado ao Estado como

RELATÓRIO

A quantidade de profissionais da educação respondentes por NRE pode ser observada
no gráfico abaixo.
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integrantes do Quadro Próprio do Magistério (QPM). Somente um funcionário da educação,
integrante do Quadro de Funcionários da Educação Básica (QFEB), respondeu ao questionário.

Gráfico 24 - Forma de vínculo profissional com a SEED.

RELATÓRIO

Quanto ao tempo de atuação na área da educação, o gráfico abaixo revela que 50% dos
respondentes atuam na área da educação por mais de quinze anos.
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Gráfico 25 - Tempo de atuação, na área da educação, dos profissionais participantes do Projeto
CONECTADOS.
A maioria dos respondentes são professores, totalizando 76,7%. A equipe pedagógica
compõe 15,1%, enquanto a direção escolar perfaz 6,2% do total de profissionais que respondeu ao questionário. Cerca de 1,9% dos demais respondentes possuem outras funções
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(professor-readaptado e agente educacional II). Esses dados estão representados no gráfico
abaixo.

Gráfico 26 - Função dos profissionais respondentes dentro do seu estabelecimento de ensino
de atuação.

Gráfico 27 - modalidade/etapa de ensino dos profissionais participantes.

RELATÓRIO

Quanto à modalidade/etapa de ensino, a maioria dos professores participantes atua
no Ensino Fundamental - Séries Finais. As demais respostas estão apresentadas no gráfico
abaixo, devendo-se considerar que um mesmo professor pode atuar em mais do que uma
modalidade/etapa de ensino.
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A área de atuação dos professores respondentes está informada no gráfico abaixo,
devendo-se considerar que diversos professores atuam em mais de uma área.

Gráfico 28 - Área de atuação do professores participantes.
b. Conexão à Internet - gestão escolar:
Algumas perguntas presentes no questionário de avaliação do CONECTADOS foram
destinadas especificamente aos diretores participantes do projeto. Para eles, as questões
versaram sobre a infraestrutura da internet no estabelecimento de ensino.

RELATÓRIO

A natureza da conexão à internet que cada estabelecimento de ensino possui pode ser
observada no gráfico abaixo.
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Gráfico 29 - Tipo de conexão à internet presente nas escolas participantes do Projeto
CONECTADOS.
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O gráfico abaixo exibe as respostas dos diretores quanto à velocidade da conexão
existente nos estabelecimentos de ensino.

Gráfico 30 - Velocidade de conexão à internet presente nos estabelecimentos de ensino
participantes do projeto.
c. Utilização do e-mail domínio @escola:

Gráfico 31 - Frequência de utilização do e-mail @escola pelos profissionais respondentes.

RELATÓRIO

A maioria dos profissionais da educação respondentes faz uso esporádico do domínio
@escola.pr.gov.br, conforme está apontado no gráfico abaixo.
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No gráfico abaixo nota-se que a maioria dos respondentes afirma sua intenção de substituir seu e-mail atual fazendo uso somente do @escola.pr.gov.br.

Gráfico 32 - Intenção dos participantes de substituir o e-mail atual, pela utilização constante
do e-mail do domínio @escola.

RELATÓRIO

A maioria do respondentes, 86%, afirma que observa vantagens na utilização do e-mail
com domínio @escola sobre outros e-mails disponíveis e gratuitos. As vantagens apontadas
pelos respondentes podem ser observadas no gráfico abaixo.
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Gráfico 33 - Vantagens do e-mail @escola apontadas pelos respondentes.
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d. Avaliação geral do Projeto CONECTADOS:
As ações gerais do Projeto CONECTADOS foram avaliadas a partir de 24 questões, sendo
duas questões abertas, três semiabertas e 19 fechadas. Estas questões destinaram-se aos
profissionais da educação participantes do CONECTADOS.
A maioria (82,9%) dos profissionais respondentes da avaliação do projeto afirma que a
quantidade de equipamentos disponibilizados foi suficiente para o seu bom andamento. Quanto
à qualidade dos equipamentos disponibilizados, 69,3% dos respondentes afirma que foi adequada para o bom andamento do projeto, enquanto que 28,1% dos respondentes afirma que
os equipamentos disponibilizados eram de baixa qualidade, dificultando assim o andamento
do projeto. Ainda sobre esta questão, 1,9% dos respondentes não tinham ou não manifestaram
sua opinião.
Quando questionados sobre a contribuição dos equipamentos disponibilizados pelo projeto na melhoria do desenvolvimento das atividades nos estabelecimentos de ensino, a maioria
dos respondentes, 83%, afirma que houve contribuição, enquanto que 15,1% afirmam que
não houve contribuição. Cerca de 1,9% dos respondentes não emitiram sua opinião sobre esta
questão.

Gráfico 34 - Suficiência da internet para a execução das atividades propostas pelo Projeto
CONECTADOS.

RELATÓRIO

Sobre a suficiência da internet disponível nos estabelecimentos de ensino, obteve-se
o gráfico abaixo, onde percebeu-se que foi insuficiente para cerca de 38% dos respondentes.
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Ainda sobre a infraestrutura da escola, os profissionais da educação foram questionados (questão semiaberta) sobre os equipamentos que sentem falta em seu estabelecimento de
ensino. Para essa questão obteve-se o gráficos abaixo.

Gráfico 35 - Equipamentos tecnológicos faltantes nos estabelecimentos de ensino, de acordo
com os respondentes.

RELATÓRIO

No gráfico acima observa-se que 66 respondentes assinalaram a opção “outros”. A
opinião destes respondentes está exposta no gráfico abaixo.
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Gráfico 36 - Outros equipamentos faltantes nas escolas participantes do Projeto CONECTADOS.
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Durante a execução do Grupo de Estudo, proposto como formação no Projeto
CONECTADOS, foram realizadas diversas atividades. De acordo com 98% dos respondentes
estas atividades contribuíram para a melhoria da prática pedagógica em seu estabelecimento
de ensino. Essas atividades também contribuíram, segundo 98,5% dos respondentes, para
torná-los mais autônomos, sendo capazes de desenvolver sua independência em relação ao
uso dos recursos tecnológicos.
Quanto ao material utilizado no Grupo de Estudo, 96,9% dos respondentes afirmaram
que a linguagem utilizada no material de estudo e nas demais referências é clara, precisa e
estimula a aprendizagem.
O gráfico abaixo indica os temas, abordados no grupo de estudo, que causaram maior
impacto na comunidade escolar. Salienta-se que essa questão aceitava mais que uma opção
de resposta.

Sobre a contribuição dos temas abordados no grupo, para a melhoria da prática
pedagógica as respostas dos participantes foi organizada no gráfico abaixo.

RELATÓRIO

Gráfico 37 - Temas abordados no grupo de estudo que causaram maior impacto na comunidade
escolar.
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Gráfico 38 - Contribuição dos temas propostos no grupo de estudos para a melhoria da prática
pedagógica.
Quando questionados sobre a metodologia adotada no Grupo de Estudos, 96,1% dos
respondentes afirmaram que esta foi adequada para a formação dos profissionais envolvidos
no projeto.

RELATÓRIO

A adesão dos alunos e pais ao Projeto CONECTADOS foi outra questão inserida na
avaliação do projeto. Neste quesito 91,4% dos participantes afirmaram que os alunos tiveram
boa adesão. Já a adesão dos pais recebeu opiniões divididas, conforme observa-se no gráfico
abaixo.
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Gráfico 39 - Adesão dos pais dos alunos ao Projeto CONECTADOS.
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A maioria dos respondentes, 90,7%, avalia como boa e ótima a sua participação no
desenvolvimento das ações propostas para o projeto. Já 7,4% afirmam que sua participação
foi regular e 2% dos respondentes afirmam que sua participação foi de razoável a ruim.
A participação da equipe pedagógica é avaliada entre boa e ótima por 94,1% dos
respondentes, 3,9% afirmam que esta participação foi regular e, apenas 2% opinam que esta
participação foi entre razoável e ruim.

Gráfico 40 - a) Frequência de utilização de recursos tecnológicos na prática pedagógica antes
da participação no Projeto CONECTADOS; b) Frequência de utilização de recursos tecnológicos
na prática pedagógica durante a participação no Projeto CONECTADOS; c) Pretensão em
continuar utilizando recursos tecnológicos na prática pedagógica após o encerramento do
Projeto CONECTADOS.

RELATÓRIO

Nos gráficos abaixo observa-se a frequência de utilização de recursos tecnológicos na
prática pedagógica dos respondentes antes e durante o projeto. Bem como sua intenção de
continuar utilizando esses recursos após a finalização do projeto.
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Várias atividades propostas durante o grupo de estudos foram aplicadas pelos professores com os alunos. Sendo assim, os professores fizeram maior utilização dos recursos
tecnológicos na sua prática pedagógica. Os recursos mais utilizados podem ser observados no
gráfico abaixo.

Gráfico 41 - Equipamentos tecnológico mais utilizados na prática pedagógica dos professores
durante o projeto.

RELATÓRIO

Quando questionados sobre a possibilidade e motivos da continuação da utilização das
tecnologias após o encerramento do projeto CONECTADOS, os profissionais deram as respostas
apresentadas no gráfico abaixo.
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Gráfico 42 - Motivos que levaram os professores a continuar, ou não, utilizando os recursos
tecnológicos em sua prática pedagógica após o encerramento do projeto.
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Dos dados acima, concernentes à avaliação geral do projeto, destacam-se duas respostas:
Professor 1: “Os recursos tecnológicos quando bem utilizados, prendem a atenção do
aluno, os estimulam e agregam as aulas. O investimento deve ser muito
maior, a educação precisa de renovação e de novas abordagens. O projeto
é fantástico, tem muito a acrescentar tanto para os alunos quanto para
os docentes. O interesse de ambos, ainda barra o avanço destas novas
ideias, tanto um quanto o outro, ainda esboçaram certa resistência quanto
os Projeto. Mais informação, mais cursos, mais abordagens e, com certeza, mais investimento, talvez dessem mais ânimo e gerariam outro tipo
de interesse sobre o Projeto, uma vez que várias tentativas de uso foram
barradas por falta de estrutura lógica no colégio. O colégio onde trabalho
só funcionou por iniciativa da direção, que bancou o custo para atender a
todos de forma a alcançar o objetivo do Projeto. Ainda assim, falhas ocorreram e que prejudicaram a aplicação deste. Na minha opinião, o Projeto
deveria continuar e virar, talvez, obrigatoriedade de currículo”.
Professor 2: “Não, porque minha escola não tem internet de qualidade, os alunos não
receberam os tablets e laboratório de informática não funciona”.

RELATÓRIO

Quando questionados a respeito dos pontos negativos ocorridos na execução do Projeto
CONECTADOS, os profissionais apresentaram as situações disponíveis no gráfico abaixo, com
destaque para a baixa velocidade da internet disponível nos estabelecimentos de ensino.
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Gráfico 43 - Pontos negativos ocorridos durante a execução do projeto.

RELATÓRIO

O gráfico acima foi elaborado a partir de uma questão de resposta aberta. As respostas
em destaque trazem alguns comentários relevantes realizados pelos professores:
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Professor 3: “O principal problema encontrado foi quanto à internet, pois muitas vezes
preparávamos a aula e ela não funcionava. O tablet não dá para utilizar
em sala de aula pois não conectam todos pela internet fraca que temos na
escola. Mesmo com novos roteadores instalados não é possível utilizar os
tablets on-line apenas off, baixando aplicativos. E isso foi frustrante para
os alunos, eles ficaram um pouco decepcionadas com os tablets. Porém
utilizei muito o laboratório de informática, que conta com computadores
sucateados, mas é o que temos.”
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Professor 4: “A dificuldade encontrada foi no uso dos tablets on-line em sala de aula,
quando é acessado em grupos de mais de quatro alunos. Muitas vezes
foi utilizado o laboratório de informática para poder realizar as atividades
com os alunos, mas encontramos outro empecilho, computadores insuficientes. O projeto é excelente desde que tenhamos condições de trabalho.”
Professor 5: “Internet insuficiente dificultou principalmente o uso on-line dos tablets,
dificuldade de utilizar o tablet em sala de aula devido à falta de capacitação para tal e a internet com capacidade aquém, alguns professores
ainda estão alheios ao uso dos recursos tecnológicos em sala de aula,
as oficinas ocorreram de forma muito aligeirada, faltou mais tempo para
dedicação ao CONECTADOS.”

Gráfico 44 - Principais pontos positivos ocorridos durante a execução do projeto.

RELATÓRIO

Quando questionados a respeito dos principais pontos positivos ocorridos ao longo da
execução do Projeto CONECTADOS, os profissionais da educação apresentaram as situações
constantes no gráfico abaixo, com destaque para o grande aprendizado proporcionado pelo
Grupo de Estudos.
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O gráfico acima foi elaborado a partir de uma questão de resposta aberta. A seguir destacam-se alguns comentários relevantes realizados pelos professores:
Professor 6: “O processo de ensino por meio da mobilidade interativa de conexão, é
mais atrativa aos olhos dos alunos, pois estes passam a maior parte do
dia muitas vezes conectados a um mundo paralelo por meio destes aparelhos. Além disso, os diversos aplicativos e sites, possibilitam um melhor
entendimento dos conteúdos propostos de forma prática, divertida e contextualizada.”
Professor 7: “Aulas mais produtivas e professores entusiasmados com o aprendizado
no grupo de estudos.”
Professor 8: “O projeto é excelente, o curso foi de grande aprendizado, os alunos gostaram muito de utilizar os tablets, foi perceptível o empenho de alguns
professores em utilizar as tecnologias, acredito que melhorando a internet
e alcançando o sinal em todos os ambientes será um grande sucesso.”
e. Acompanhamento realizado pelos assessores pedagógicos nos estabelecimentos de ensino:

RELATÓRIO

• Para a maioria dos profissionais respondentes, 95,8%, o número de visitas realizadas pelos assessores pedagógicos em tecnologias educacionais, nos estabelecimentos de ensino participantes do projeto, foi suficiente para a execução
das atividades propostas. A grande maioria dos respondentes (96,9%) também
avaliou como ótimo e bom o envolvimento dos assessores nas ações desenvolvidas pelo projeto nos estabelecimentos de ensino.
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4.3 SIMPÓSIO ENSINO MÉDIO E A FORMAÇÃO PARA O TRABALHO TECNOLOGIAS NO CONTEXTO EDUCACIONAL
Durante o Seminário ocorreram Grupos de Trabalho (GT), nos quais se deu a avaliação
do projeto pelos profissionais envolvidos. Estes GT foram organizados por temáticas e também
de acordo com a função desempenhada pelos profissionais envolvidos.
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Projeto

Os temas propostos para os GT foram:
• GT1 - Diversificação da Prática Pedagógica, Intercâmbio de Práticas e PPP.
• GT2 - Acesso a Recursos Tecnológicos Educacionais e Infraestrutura (Assistência
Técnica e Conectividade).
• GT3 - Formação Continuada e Assessoria Pedagógica.
As avaliações nos GT foram realizadas, distintamente, pelos seguintes grupos: assessores pedagógicos em tecnologias educacionais, técnicos de suporte, profissionais de diferentes
setores dos NRE e SEED e, também, contou com a participação dos professores e pedagogos
participantes do projeto. Cada grupo foi mediado por um ou mais membros da DPTE.
As questões propostas foram respondidas no âmbito individual e coletivo, revelando
aspectos referentes ao andamento do projeto nos estabelecimentos de ensino. A avaliação
individual foi realizada por meio do preenchimento de um formulário impresso. Já a avaliação
coletiva contou com várias questões, projetadas para a visualização comum, que foram amplamente discutidas pelos participantes. O resultado desta discussão foi registrado por um redator
selecionado pelo grupo e participante deste.
Abaixo seguem as avaliações realizadas, organizadas por temática do grupo de trabalho
e na sequência por grupo de profissionais envolvidos.

III. Grupo de Trabalho 1 - Diversificação da Prática Pedagógica, Intercâmbio de Práticas e Projeto Político-Pedagógico

a. Assessores Pedagógicos em Tecnologias Educacionais:
Este grupo de profissionais contou com a participação de 52 respondentes para essa
temática. Todos os demais NRE contaram com, no mínimo, um representante cada, conforme
demonstra a tabela abaixo.

RELATÓRIO

Este tema foi abordado no GT realizado no dia oito de novembro de 2016. Abaixo segue
o resultado obtido para a avaliação acerca dessa temática, organizada por grupo de participantes.
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Nº de
representantes

NRE

1

Área Metropolitana Sul, Assis Chateaubriand, Curitiba, Dois Vizinhos,
Francisco Beltrão, Ibaiti, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Maringá,
Paranavaí, Paranaguá, Pato Branco, Ponta Grossa, Wenceslau Braz.

2

Apucarana, Área Metropolitana Norte, Campo Mourão, Cianorte,
Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Goioerê, Guarapuava, Irati, Ivaiporã,
Loanda, Londrina, Pitanga, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama, União
da Vitória.

4

Cascavel.

Tabela 3 - Quantidade, por NRE, de assessores pedagógicos em tecnologias educacionais
participantes do GT1.

RELATÓRIO

Em relação à sua atuação nos estabelecimentos de ensino, 81% dos assessores pedagógicos responderam que estavam cientes daquilo que era esperado de sua ação; 11% dos
pesquisados afirmaram que não tinham ciência a respeito das expectativas e 8% não responderam à questão.
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Quando questionados sobre a importância das ações propostas pela CTE na atuação
desenvolvida nos estabelecimentos de ensino participantes do Projeto CONECTADOS, os assessores consideraram os roteiros do Grupo de Estudos como o item de maior importância no
auxílio do seu trabalho. Consideraram de menor importância a permanência de oito horas nos
estabelecimentos de ensino durante a realização das visitas quinzenais. Os demais itens pesquisados podem ser observados no gráfico abaixo.
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Gráfico 45 - Importância das ações propostas pela CTE para a atuação do assessor pedagógico
em tecnologias educacionais junto aos estabelecimentos de ensino participantes do Projeto
CONECTADOS.

Gráfico 46 - Contribuição dos temas, abordados durante o Grupo de Estudos, para a melhoria
da prática do assessor pedagógico em tecnologias educacionais junto aos estabelecimentos de
ensino participantes do projeto.

RELATÓRIO

Em relação aos temas abordados ao longo do projeto, verifica-se que o tema que mais
contribuiu para a melhoria da prática profissional do assessor pedagógico foi “recursos na
nuvem”, enquanto que o tema de menor contribuição foi “ensino híbrido”. A contribuição dos
demais temas abordados podem ser observados no gráfico abaixo.
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A reestruturação do Projeto Político-Pedagógico (PPP) do estabelecimento de ensino
participante do projeto contou com a participação da maioria dos assessores pedagógicos.
Alguns assessores tiveram grande participação, enquanto que outros não participaram,
conforme pode-se observar no gráfico abaixo.

RELATÓRIO

Gráfico 47 - Participação dos assessores pedagógicos em tecnologias educacionais na
reestruturação do PPP dos estabelecimentos de ensino participantes do Projeto CONECTADOS.
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Quanto à participação dos assessores pedagógicos na elaboração do planejamento do
estabelecimento de ensino para o Projeto CONECTADOS, verifica-se que 60% dos respondentes
participaram ativamente, 26% participaram pouco, enquanto que 14% não participou.
Na sequência, a síntese do formulário coletivo é apresentada, salientando-se o fato de
que os assuntos propostos foram amplamente debatidos pelo grupo.
Quando questionados sobre as mudanças observadas no cotidiano dos estabelecimentos
de ensino acompanhados, a partir dos conhecimentos compartilhados durante o Grupo de
Estudos, os assessores afirmaram que “as eventuais mudanças decorreram do engajamento
do corpo docente nas atividades do CONECTADOS e da sua solicitação de qualificação em
áreas de maior interesse como, por exemplo, em segurança na internet, ferramentas do Google
Drive, Google Classroom e as possibilidades de utilização das aplicações em dispositivos
móveis com finalidade pedagógica.” Nesse acompanhamento, os assessores observaram
que “a expectativa dos participantes frente ao projeto no ambiente escolar, convergiu para a
natureza usual dos cursos enquanto processo de qualificação, desprendendo-se da iniciativa
de mudança ora proposta. A natureza do Projeto, em muitos casos, acabou sucumbindo à
cultura escolar onde geralmente as propostas de mudanças são recebidas com ressalvas e
Secretaria de Estado da Educação do Paraná
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pouca adesão.” Afirmam ainda que em alguns casos, “os professores passaram a utilizar as
práticas vivenciadas no projeto em outras turmas que não estavam inseridas. Geralmente esta
prática foi observada em grupos pequenos que foram receptíveis às novas informações que
estavam sendo repassadas.”
As dificuldades encontradas para a implementação das ações propostas pelo Projeto nos
estabelecimentos de ensino participantes, no que diz respeito à diversificação e ao intercâmbio
de práticas pedagógicas, referem-se, segundo os assessores, ao planejamento. “Entende-se
o planejamento como uma estratégia para o enfrentamento das dificuldades existentes no
cotidiano escolar, assume os seguintes conteúdos: qualificação básica em tecnologias dos
professores, cronograma de execução das atividades frente ao panorama de qualificação
encontrado e condensação das atividades frente à amplitude dos impactos propostos dentro
do projeto. Nesse sentido, uma proposta enquanto orientação para a realização de uma grande
mudança deve considerar o tempo necessário para sua efetivação, ainda mais, diante de um
cotidiano escolar atribulado. Portanto, o planejamento deve procurar estruturação, adequação
e fluidez; os estabelecimentos de ensino possuem suas próprias realidades: nuances, projetos
e dificuldades. Por fim, as demais atribuições do Assessor que devem ser consideradas no
momento de definir seus limites de atuação na execução dos trabalhos.” Os assessores
também mencionam que “as formalidades estabelecidas aos participantes somaram-lhes
algumas dificuldades, pois havia excesso de atividades, orientações, regulações e, ainda, a
necessidade de esclarecer a divisão da execução de trabalho entre assessores, professores e
demais participantes; sem esta divisão, sobrecarregou-se o trabalho do assessor, afastando-o
da sua dedicação natural dentro do projeto, devido à falta de critério na proposição e na adesão
ao CONECTADOS.”
Para a melhoria da diversificação da prática pedagógica, os assessores consideram como
elementos importantes: “Realizar os planejamentos buscando maior coerência entre a atividade
proposta e o tempo demandado para sua execução; contemplar o nível de conhecimento e
prática dos participantes (básico – intermediário – avançado) quando da adesão dos mesmos
às atividades propostas e, contemplar a expectativa do assessor no que se refere à elaboração
do projeto, no sentido de tornar as atividades tangíveis frente à estrutura, público e ao contexto
escolar.”
O intercâmbio de práticas pode ser melhorado, segundo os assessores, realizando as
seguintes ações: Elaborar um documento de “boas práticas” para orientar a execução das
atividades – manuais, vídeos, tutoriais, aplicativos, etc.; reduzir ou otimizar a hierarquia
documental, buscando unificar relatórios, documentos e instância para promover maior
dinamismo ao trabalho do assessor(a); estabelecer um fórum de “boas práticas” e intercâmbio
de práticas, subscrito a critérios formais – exemplo: escola interativa, encontros regionais,

RELATÓRIO

Projeto
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entre outros.”
Outro aspecto considerado importante, porém não foi abordado dentro desta temática
refere-se à importância de “estabelecer e reforçar as finalidades do Projeto CONECTADOS,
considerando os anos seguintes, bem como os desdobramentos previstos para o decurso do
projeto.”

RELATÓRIO

b. Técnicos de suporte:
Para a temática abordada no GT1, este grupo contou com a participação de 27
profissionais, não havendo representantes dos NRE da Área Metropolitana Sul, Cianorte, Ibaiti,
Irati, Laranjeiras do Sul, Pitanga e União da Vitória. Os NRE de Ponta Grossa e Maringá contaram
com dois representantes, enquanto os demais NRE contaram com um representante cada.
Quanto ao atendimento técnico aos estabelecimentos de ensino do Projeto CONECTADOS,
85,18% dos respondentes afirmaram que o realizaram; 11,11% dos respondentes afirmaram
que não realizaram atendimentos, enquanto que 3,7% não responderam à questão.
Conforme disposto nas atribuições do NRE, presente na descrição do Projeto CONECTADOS,
a equipe técnica de suporte teve como função a manutenção básica dos equipamentos. Para
realizar a manutenção os técnicos de suporte precisariam de alguns conhecimentos específicos
sobre os quais foram questionados, quanto à sua aptidão. Os itens questionados, juntamente
com as respostas dos técnicos, são demonstrados no gráfico abaixo.
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Gráfico 48 - Aptidão dos técnicos de suporte quanto aos conhecimentos necessários para
prestar atendimento aos estabelecimentos de ensino participantes do Projeto CONECTADOS.
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Considerando os dados acima percebe-se que a maior aptidão dos técnicos de suporte
refere-se à manutenção dos computadores, enquanto o quesito que revelou menor aptidão
entre os amostrados foi a manutenção dos tablets, equipamentos distribuídos para os
estabelecimentos de ensino participantes do Projeto CONECTADOS.
Quando questionados sobre seu envolvimento nas ações junto aos estabelecimentos na
implementação do Projeto CONECTADOS, obteve-se as respostas mostradas no gráfico abaixo.

Gráfico 49 - Envolvimento dos técnicos de suporte nas ações desenvolvidas durante o Projeto
CONECTADOS.

Segundo os técnicos de suporte, o Núcleo de Informática e Informação - NII colaborou
para a implementação das ações propostas para o Projeto CONECTADOS, por meio do “aumento
da banda de internet nos estabelecimentos de ensino integrantes do projeto e liberação de IPs
(Internet Protocol); entrega dos roteadores, tablets e demais equipamentos; disponibilização
dos tutoriais para configuração dos roteadores; formação técnica; liberação da rede COPEL
para instalação de rede sem fio nos estabelecimentos de ensino; manutenção dos tablets.”
Para estes profissionais o setor ainda poderá contribuir com as seguintes questões: “deverá ser
realizada a conscientização/sensibilização dos chefes e coordenações do NRE quanto à importância do projeto; criar a demanda de administradores locais nos estabelecimentos de ensino e
ampliar a equipe técnica de suporte para os estabelecimentos de ensino e NRE.”

RELATÓRIO

Na sequência, a síntese do formulário coletivo é apresentada, salientando-se o fato de
que os assuntos propostos foram amplamente debatidos pelo grupo.
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Os técnicos de suporte se envolveram de diversas formas nas ações referentes ao
Projeto CONECTADOS nos estabelecimentos de ensino, dentre elas, segundo os profissionais,
destacam-se: “apoio técnico; adequação da infraestrutura dos estabelecimentos de ensino;
instalação/configuração dos roteadores na rede COPEL para o funcionamento do projeto;
capacitação dos administradores locais para realização de suporte técnico aos professores
dos estabelecimentos participantes do projeto; desbloqueio e manutenção dos tablets.”
Quanto à participação dos técnicos de suporte em ações que promovam práticas
pedagógicas com o uso de tecnologias, este grupo destacou: orientação técnica para os
profissionais da educação dos estabelecimentos de ensino e Núcleos Regionais; assessoria
técnica/pedagógica nas ações realizadas nos estabelecimentos de ensino e, também, orientação
para uso de ferramentas pedagógicas.”
A equipe técnica pôde contribuir com algumas ações para o aprimoramento da
diversificação da prática pedagógica e do Intercâmbio de práticas nos espaços escolares, de
acordo com o grupo respondente, são elas: “realizar os cursos de formação técnica previstos para
os administradores locais para os professores e conscientização/sensibilização dos diretores
dos estabelecimentos de ensino quanto à importância do projeto.” Porém, este grupo salienta
que é importante “criar/melhorar o ambiente virtual para permitir a troca de experiências entre
as escolas do projeto.”
Dentro da mesma temática outros aspectos foram discutidos pelos técnicos de suporte,
destacando-se as seguintes necessidades: “aprimorar a interação entre as equipes (técnico e
pedagógico) envolvidos no projeto; nivelar do conhecimento técnico com todos os envolvidos no
projeto; efetivar a participação da comunidade escolar no projeto.”

RELATÓRIO

c. Profissionais representantes dos NRE e departamentos da SEED:
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Este grupo de profissionais contou com 38 participantes para esta temática, sendo que
32 atuam nos NRE e seis exercem funções na SEED. Os formulários individuais entregues para
os dois públicos foram diferentes. O formulário coletivo foi respondido pelos dois públicos, em
conjunto.
• Dados obtidos junto aos representantes dos NRE:
Dentre os 32 participantes dos NRE que responderam às questões, não houve
representantes dos NRE de Goioerê, Irati e Paranaguá. O NRE de Curitiba contou com dois
representantes, enquanto o NRE de Foz do Iguaçu contou com três participantes. Todos os
demais Núcleos contaram com um representante cada.
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A função desempenhada pelos participantes em seus respectivos NRE pode ser observada no gráfico abaixo.

Gráfico 50 - Função desempenhada pelos representantes dos NRE, participantes do GT1.

Gráfico 51 - Ações realizadas pelos representantes dos NRE, que promovem a diversificação
da prática pedagógica com a utilização de tecnologias educacionais.

RELATÓRIO

Sobre ações que promovem a diversificação da prática pedagógica com a utilização de
tecnologias educacionais nos estabelecimentos de ensino, 75% dos participantes afirmaram
que essas ações são desenvolvidas em seu setor de atuação. O gráfico abaixo indica as ações
que são realizadas.
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Ainda sobre ações que promovem a diversificação da prática pedagógica com a utilização de tecnologias educacionais, nos estabelecimentos de ensino, 25% dos participantes
responderam que seu setor de trabalho não realiza ações com este fim. Os motivos que levam
a não realização dessas atividades por alguns setores podem ser observados no gráfico abaixo.

RELATÓRIO

Gráfico 52 - Justificativas dadas pelos representantes dos NRE para a não realização de ações
que promovem a diversificação da prática pedagógica com a utilização de tecnologias educacionais.
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A ocorrência do intercâmbio de práticas entre estabelecimentos de ensino foi informada
por 68,75% dos participantes, enquanto 28,13% afirmam que esta ação ainda não ocorre.
A realização deste intercâmbio é considerado viável para estes participantes, que entendem
a importância de incluir a Equipe de Ensino no Projeto CONECTADOS; entende-se que esta
orientação à Equipe de Ensino é necessária e pode ocorrer nos momentos previstos para a
realização da formação em ação. Um participante não respondeu esta questão.
A maneira como o intercâmbio de práticas entre os estabelecimentos de ensino ocorre
pode ser observada no gráfico abaixo.
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Gráfico 53 - Formas de ocorrência do intercâmbio de práticas pedagógicas entre os
estabelecimentos de ensino.

Gráfico 54 - Presença de elementos referentes ao uso de tecnologias educacionais nos Projetos
Políticos-Pedagógicos analisados pelos NRE.

RELATÓRIO

Quando questionados a respeito do acompanhamento dos processos de atualização do
PPP, 96,9% dos pesquisados afirmam realizá-lo. Quanto ao conteúdo dos documentos acompanhados, verifica-se que alguns não contemplam elementos referentes ao uso de tecnologias
educacionais, conforme mostra o gráfico a seguir.
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Ainda analisando a presença dos elementos que dizem respeito ao uso de tecnologias
educacionais no PPP, os participantes apresentaram as seguintes observações: “as escolas e
os técnicos precisam de algum documento ou orientação quanto a esse registro no PPP; poucos
efetivam a ação devido à infraestrutura que não ajuda; contemplam o conceito, porém percebe-se um distanciamento entre teoria e prática da escola; o PPP contempla, porém, ainda não
há como quantificar/qualificar a prática; é importante melhorar as orientações enviadas aos
NRE.”
Quanto ao acompanhamento dos participantes dos NRE frente às ações realizadas no
decorrer do Projeto CONECTADOS, 56,25% dos amostrados afirmam que acompanharam esse
desenvolvimento; 43,75% afirmam que acompanhamento não foi efetivado.
Quando realizado, esse acompanhamento se deu de acordo com o gráfico a seguir.

RELATÓRIO

Gráfico 55 - Formas de acompanhamento dos representantes do NRE às ações desenvolvidas
durante o Projeto CONECTADOS.
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• Dados obtidos junto aos representantes da SEED
Este grupo contou com a participação de seis representantes da SEED, sendo um da
Superintendência e um representante de cada um dos seguintes departamentos: Departamento
de Educação Especial - DEE, Departamento da Diversidade - DEDI, Departamento de Gestão
Educacional - DGE, Departamento de Educação e Trabalho - DET e Departamento de Educação
Básica - DEB.
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Os representantes do DEE, DGE, DET e DEB desconheciam o Projeto CONECTADOS. Os
representantes do Departamento da Diversidade e da Superintendência afirmaram conhecê-lo.
Todos os respondentes afirmaram que os técnicos dos NRE não solicitaram auxílio de
seu departamento para a realização das ações propostas ao longo do projeto.
De acordo com os respondentes, as ações dos departamentos (DEE, DEDI, DGE, DEB e
Superintendência) poderiam ser articuladas com o projeto. Somente o representante do Departamento de Educação e Trabalho afirmou que o projeto não tem relação com as ações desenvolvidas no seu departamento.

Sobre o intercâmbio de práticas entre estabelecimentos de ensino, os representantes
da Superintendência, Dedi e DET afirmaram que ele se dá por meio da Equipe Multidisciplinar
e da realização de encontros organizados entre profissionais de áreas específicas. Os demais
departamentos (DGE, DEE e DEB) afirmaram não realizar a prática do intercâmbio, porém,
a consideraram viável. Um representante do Departamento de Educação Básica realizou o
seguinte comentário a respeito da realização dessa prática: “Não, mas creio que seja muito
importante e necessário para a diversificação das práticas pedagógicas. Acredito que uma
maior articulação entre o DEB e o Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais DPTE seria também muito produtiva para vislumbrar possibilidades de mais encaminhamentos
metodológicos usando a tecnologia”.
Quanto ao acompanhamento da atualização do PPP nos estabelecimentos de ensino, os
representantes da Superintendência, Dedi, DEB e DET, afirmaram que realizavam esse acompanhamento, porém, as questões relacionadas à tecnologia não eram observadas, observando-se apenas as questões relacionadas aos seus departamentos. Já o DGE e o DEE afirmaram que não realizavam diretamente o acompanhamento da atualização do PPP; no caso do

RELATÓRIO

Todos os respondentes afirmaram que seus departamentos desenvolvem ações que promovem a diversificação da prática pedagógica com a utilização de tecnologias educacionais
nos estabelecimentos de ensino. Representantes de três departamentos (DGE, DEDI e DEB)
afirmaram que o desenvolvimento dessas ações se dá por meio da realização de formações
continuadas. O representante do Departamento de Educação Especial afirmou que essa ação
ocorre diretamente com os estudantes que apresentam alguma deficiência física no acesso ao
currículo no uso de tecnologias assistivas. O representante do Departamento de Educação e
Trabalho afirmou que tais práticas são desenvolvidas por meio do uso dos laboratórios específicos dos cursos técnicos.
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Departamento de Gestão Educacional (DGE) há contribuição na elaboração de documentos
norteadores sobre o PPP.
Na sequência, a síntese do formulário coletivo é apresentada, salientando-se o fato de
que os assuntos propostos foram amplamente debatidos pelo grupo.
O grupo de respondentes entende que “utilizar recursos tecnológicos e metodológicos
diversificados nas diferentes práticas pedagógicas e o intercâmbio é a troca dessas práticas.”
Projetos como o CONECTADOS favorecem a diversificação e o intercâmbio de práticas
entre as escolas, conforme o grupo “facilitando o diálogo entre professores e auxiliando na
diversificação e multiplicidade de práticas para inovar no trabalho docente.”
De acordo com o grupo de participantes, a SEED poderia desenvolver outras ações para
a promoção da diversificação e intercâmbio de práticas pedagógicas, são elas: encontros
periódicos por meio da hora atividade concentrada; encontros agendados em data marcada
em calendário para socialização e intercâmbio entre os professores; oficinas para os técnicos
disciplinares no mesmo formato dos projetos para atingir um maior público; formação por meio
de Escola Interativa promovida pela SEED; proposição de tema para o Formação em Ação e o
projeto CONECTADOS; a formação dos NRE ser antes da formação dos professores (Repositório
digital); maior articulação entre os Departamentos e a DPTE; replicar as formações e experiências que ocorreram aos professores da rede; maior divulgação dos projetos promovidos
pelos departamentos da SEED para os próprios profissionais da SEED (por exemplo, via e-mail
Expresso).
d. Professores(as) e Pedagogos(as):

RELATÓRIO

Este grupo de profissionais contou com um total de 115 participantes. A tabela abaixo
indica o número de participantes separados por NRE.
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Nº de
representantes

NRE

1

Foz do Iguaçu

2

Apucarana, Campo Mourão, Goioerê, Laranjeiras do Sul, Ponta Grossa

3

Ivaiporã, Jacarezinho, Loanda, Paranavaí, Toledo
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Nº de
representantes

NRE

4

Assis Chateaubriand, Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Guarapuava,
Pato Branco, Pitanga, Telêmaco Borba, Umuarama, União da Vitória,
Wenceslau Braz

5

Área Metropolitana Sul, Irati, Londrina

6

Maringá

7

Área Metropolitana Norte

8

Cascavel

13

Curitiba

Tabela 4 - Quantidade de professores e pedagogos participantes do GT1, organizados por NRE.
Não houve representantes do NRE de Cianorte, Francisco Beltrão, Ibaiti e Paranaguá,
visto que não aderiram ao projeto.

Gráfico 56 - Forma de adesão dos professores e pedagogos ao Projeto CONECTADOS.

RELATÓRIO

A maioria dos respondentes afirmou que foram convidados a aderir ao Projeto
CONECTADOS, conforme explicitado no gráfico abaixo.
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Após a adesão do estabelecimento de ensino ao Projeto CONECTADOS, 71% dos
respondentes afirmou que houve discussão sobre tecnologias educacionais para a atualização
do PPP. Sendo que 64% destes afirmou ter participado do momento de discussão em sua
escola. Os respondentes que afirmaram não ter participado da discussão, justificaram sua
ausência, conforme gráfico abaixo.

RELATÓRIO

Gráfico 57 - Justificativas apresentadas pelos profissionais que afirmaram não terem
participado da discussão sobre tecnologias educacionais para a atualização do PPP, em seu
estabelecimento de ensino.
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Aproximadamente 76% dos profissionais respondentes afirmaram estar cientes das
expectativas em relação aos resultados esperados no desenvolvimento do Projeto CONECTADOS
nos estabelecimentos de ensino. O planejamento para a diversificação da prática pedagógica
contemplou o uso de tecnologias educacionais segundo 94% dos respondentes. Salienta-se
que esta inserção estava entre os resultados esperados para o projeto.
A maioria dos respondentes, 62%, afirmou que não foi possível desenvolver na íntegra,
as práticas planejadas com o uso de tecnologias educacionais. Os motivos que levaram a não
conclusão das atividades conforme o planejado, podem ser observados no gráfico a seguir.
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Gráfico 58 - Causas da não conclusão das práticas pedagógicas em sala de aula, planejadas
pelos profissionais respondentes, no decorrer do Projeto CONECTADOS.

Gráfico 59 - Temas que promoveram interação entre 18% dos estabelecimentos de
ensino participantes do Projeto CONECTADOS.

RELATÓRIO

Quanto à possibilidade de interação e intercâmbio de práticas entre professores e alunos
de estabelecimentos de ensino distintos, 82% dos respondentes afirmam que essa integração
não ocorreu. Os estabelecimentos de ensino em que os profissionais afirmam tê-las realizado
destacam seus temas centrais, que podem ser observados no gráfico abaixo.
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Na sequência, a síntese do formulário coletivo é apresentada, salientando-se o fato de
que os assuntos propostos foram amplamente debatidos pelo grupo.
De acordo com o grupo “por estarmos no início de uma alfabetização digital, os
conhecimentos adquiridos ao longo do Projeto CONECTADOS provocaram algumas modificações
nas práticas pedagógicas. As modificações ocorridas foram por parte de alguns professores.
Professores que participaram do curso CONECTADOS e uma mínima parcela que não participou
do curso. Levando em conta os problemas enfrentados, o resultado foi positivo, porque os
professores que se envolveram no trabalho mudaram sua prática em sala de aula, em que
passaram a utilizar várias ferramentas e aplicativos como: Classroom, Moodle, @escola,
Google Drive, APPS e jogos educacionais.”
Tais mudanças refletiram o uso efetivo da tecnologia em toda comunidade escolar, tanto
em relação aos professores, quantos aos alunos. “Quanto aos professores: Está desmistificando
o uso pedagógico das tecnologias, retirando o(a) professor(a) de sua zona de conforto e
promovendo o ensino diferenciado e mais interativo; facilitou o trabalho em equipe, troca de
informação e repensou os espaços escolares; houve maior envolvimento das equipes CRTE
com as escolas, aprimorando o trabalho com o uso das tecnologias; facilitou a preparação das
aulas; possibilitou o uso do e-mail @escola.pr.gov.br, dos recursos em nuvem e do Classroom;
apresentou o ensino híbrido que é muito positivo.” Assim, o grupo afirma que “o curso do
CONECTADOS foi ótimo e dinâmico.” Alguns professores salientaram que houve “imposição de
alguns núcleos e direções para que aderissem ao Projeto CONECTADOS.” Alguns mencionaram
que “não houve apresentação suficiente desta proposta e que seria necessário maior clareza
sobre o projeto.”

RELATÓRIO

Já aos alunos, o projeto proporcionou “outra visão do uso do celular como ferramenta
pedagógica; aproximando-os do professor, rompendo barreiras entre ambos; também
proporcionou trocas de aprendizagem entre os sujeitos.”
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Quanto às dificuldades encontradas na implementação das práticas propostas no
projeto, o grupo mencionou “dificuldades no trabalho com tecnologia com os professores; os
trabalhos foram realizados com os celulares dos alunos que é muito melhor que os tablets do
CONECTADOS; a implantação ocorreu concomitante ao RCO, gerando conflitos para que os
professores utilizassem os recursos tecnológicos (muita novidade ao mesmo tempo); recusa por
parte de alguns professores em utilizar mais de um e-mail (institucional, pessoal, @escola);
a plataforma Classroom funcionou muito bem, mas somente nos laboratórios de informática;
os tablets são pouco funcionais, on-line não dava para realizar as atividades, somente offSecretaria de Estado da Educação do Paraná
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line (áudios, fotos), mas com dificuldades; não são todos os alunos que têm condições de
adquirir seus próprios equipamentos; logística para utilização dos tablets é dificultoso para os
professores (carregar todos os tablets/falta de tempo hábil); extinção do técnico-pedagógico
por áreas dentro da CRTE; o curso demorou para começar em algumas escolas, porque o
projeto chegou com prazo muito curto para ser realizado; muitos professores não abraçaram
o projeto; adesão “forçada” de professores em algumas escolas; em algumas escolas poucas
visitas da CRTE; resistência de alguns professores em se atualizar; falta de adequação de
equipamentos, internet que não possibilita acessos adequados, não aguentando a demanda;
articulação entre professores, direção e CRTE.” Sobre o PPP, alguns professores comentaram
que este “contempla o uso das tecnologias, mais proíbe o uso do celular.”

Para intensificar a diversificação e o intercâmbio de práticas pedagógicas, o grupo
comenta que poderiam ocorrer modificações nos seguintes aspectos: “na semana pedagógica
compartilhar com as escolas as práticas pedagógicas desenvolvidas no projeto entre áreas de
ensino; prever no calendário escolar o intercâmbio de práticas entre as escolas; trabalhar nas
formações o conteúdo do projeto propiciando as trocas de experiências; realização de mais
Seminários como este (Simpósio Ensino Médio e a Formação para o Trabalho - Tecnologias no
Contexto Educacional); inserir a parte teórica no Moodle e as práticas e oficinas nos grupos de
estudos para maior troca de experiências e aprendizagem; eleger um professor que articule as
práticas educacionais e que auxilie os outros que têm dificuldades, com disponibilização de
carga horária para esta atividade; promover encontros por áreas para a troca de experiências

RELATÓRIO

As facilidades encontradas na implementação das práticas propostas no Projeto
CONECTADOS, destacadas pelo grupo, são: “a aceitação dos alunos, pois as tecnologias em
geral fazem parte do seu cotidiano e o uso pedagógico é novidade; possibilidade de uso das redes
sociais em cunho pedagógico, relacionando-as com os conteúdos e facilitando a comunicação;
a tecnologia pode proporcionar um avanço aos alunos que apresentam dificuldades no
processo de ensino e aprendizagem; assessoramento da CRTE; maior envolvimento dos alunos;
conhecimento das ferramentas; compartilhamento de informações/arquivos; maior interação
entre professores e alunos; torna o ensino mais atrativo e dinâmico; houve ampliação do
projeto nas turmas e professores envolvidos nas atividades propostas; em algumas escolas
houve influência positiva do PIBID; Classroom – atividade utilizada positivamente; em alguns
NRE apoio total da CRTE desde fevereiro; melhorou a autoestima, o envolvimento, a afetividade
e o interesse dos alunos, aproximou a relação professor/aluno; utilização de várias ferramentas
e aplicativos como: Classroom, Moodle, @escola, Google Drive, apps e jogos educacionais.”
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nos NRE; divulgação e publicação das práticas pedagógicas realizadas em cada disciplina, por
meio de planos de aula; incentivo, com pontuação, para os professores que publicarem suas
práticas; maior formação para os AdmLocais; autonomia na escolha dos temas da Formação e
ação, semana pedagógica, nos momentos de discussão que os professores têm na escola; troca
de experiências entre os professores, realizando apresentações para que outros conheçam o
trabalho do colega e repensem seu próprio trabalho; tecnologia não é só laboratório. O laboratório
é uma possibilidade de espaço.”

RELATÓRIO

De acordo com o grupo de professores e pedagogos, projetos como o CONECTADOS
promovem a diversificação e o intercâmbio de práticas pedagógicas entre as escolas nos
seguintes aspectos: “o projeto promove as integrações entre as escolas, porém ele barra em
algumas particularidades. É preciso ser articulado, adequado entre seus pares, escolas e
comunidades.” Muitos profissionais relataram que esta diversificação e intercâmbio deve ser
melhorada/efetivada, visto que “não houve o intercâmbio de práticas entre as escolas; faltou
envolvimento dos técnicos de suporte nas ações do projeto, contando apenas com os técnicos
da CRTE para ensinar o uso das ferramentas; o envolvimento é parcial por parte dos outros
professores dentro da escola, só se envolvem os que estão participando do projeto, havendo
pouco compartilhamento de ideias; falta de envolvimento dos professores participantes devido
à carga horária, pois é necessário ter tempo para realizar atividades como: postagens, elaborar
artigos, grupos de estudos, preparar atividades e baixar aplicativos.”
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Alguns NRE expuseram a forma como se deu a diversificação e o intercâmbio de práticas
pedagógicas entre as escolas participantes do projeto. “No NRE de Ivaiporã houve gincana entre
as escolas envolvidas; no NRE de Umuarama houve incentivo para produzir e publicar seus
planos de aula por intermédio da técnica da CRTE; no NRE de Apucarana houve reunião entre os
professores; no NRE de Wenceslau Braz houve troca de experiências em conversas informais;
no NRE área norte de Colombo, as atividades postadas são visualizadas e comentadas pelos
professores de outras escolas; no NRE de Ponta Grossa, os técnicos da CRTE levavam as
experiências pedagógicas desenvolvidas de uma escola para outra.” Uma sugestão dada pelo
grupo é a “ampliação no uso do WhatsApp e do Facebook para publicação das experiências em
todos os NRE.”
Dentro da mesma temática, o grupo salienta alguns aspectos que não foram questionados,
porém considera pertinente registrar, são eles: “planejar uma formação com carga horária
maior com diferentes níveis de dificuldades para todos os professores, para o letramento
na área; capacitação prévia da equipe pedagógica; investimento nas redes das escolas e
Secretaria de Estado da Educação do Paraná
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a otimização para que os alunos usem seu próprio equipamento; autonomia dos recursos
destinados às escolas para investir em redes ou equipamentos; os professores participantes
precisam registrar suas ações para que possam conhecer as práticas já realizadas; evitar
comprar equipamentos visando o preço e sim a qualidade; para melhorar a logística é preciso
ter planejamento prévio para uso dos tablets e aplicativos; ampliar a oferta do projeto para as
demais escolas.”

IV. Grupo de Trabalho 2 - Acesso a Recursos Tecnológicos Educacionais
e Infraestrutura (Assistência Técnica e Conectividade)
Este tema foi abordado no GT realizado no dia nove de novembro de 2016. Abaixo
segue o resultado obtido para a avaliação acerca dessa temática, organizada por grupo de
participantes.
a. Assessores Pedagógicos em Tecnologias Educacionais
Neste segundo dia de GT, o grupo contou com a participação de 52 assessores
pedagógicos. Não houve a participação do representante do NRE de Pato Branco; os demais
NRE contaram com a presença de, no mínimo, um assessor, conforme a tabela abaixo.

1
2
3
4

NRE
Apucarana, Área Metropolitana Sul, Assis Chateaubriand, Dois Vizinhos,
Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Ibaiti, Laranjeiras do Sul, Maringá,
Paranavaí, Paranaguá, Ponta Grossa e Wenceslau Braz
Área Metropolitana Norte, Campo Mourão, Cianorte, Cornélio Procópio,
Goioerê, Guarapuava, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Loanda, Londrina,
Pitanga, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama e União da Vitória
Cascavel
Curitiba

Tabela 5 - Quantidade, por NRE, de assessores pedagógicos em tecnologias educacionais participantes do GT2.

RELATÓRIO

Nº de
representantes
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Do total de respondentes, cinco representam os NRE que não aderiram ao Projeto
CONECTADOS e, por essa razão, não responderam ao questionário. Dessa forma, essa participação não foi computada na análise de dados.
Além dos recursos tecnológicos educacionais, aplicativos e/ou softwares indicados no
CONECTADOS, 70,21% dos assessores indicaram outros recursos relevantes nas ações desenvolvidas no projeto, enquanto 23,40% não indicaram; 6,38% não responderam à questão.

RELATÓRIO

As categorias dos recursos indicados pelos assessores estão destacadas no gráfico
abaixo, no qual se deve considerar que um assessor indicou mais de um recurso.
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Gráfico 60 - Recursos com possibilidades educacionais indicados pelos assessores pedagógicos
em tecnologias educacionais.
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Seguem algumas observações relacionadas aos dados apresentados no gráfico acima:
• Dentre os editores e conversores de áudio e vídeo foram citados: VLC, Format Factory, Peggo, Avidemux, Viva vídeo, Clip converter, Camtasia, Converter file, Any vídeo
converter.
• Dentre os aplicativos foram citados: Geogebra, Fábrica de aplicativos, Enem, Agingbooth, Evernot, Organs 3D, Chega de Bulling.
• Na categoria AVA foram citados o Moodle, Edmodo e Socrative.
• Dentre os equipamentos foram citados o UCA, Lousa Digital e Filmadora
• Nos editores de imagem foram citados o Paint net, PicPick, Kolour Paint.

Gráfico 61 - Dificuldades apontadas pelos assessores pedagógicos em tecnologias educacionais
na execução das atividades propostas no decorrer do Projeto CONECTADOS.

RELATÓRIO

As maiores dificuldades encontradas pelos assessores referem-se à lentidão da conexão e ao uso simultâneo de vários tablets. A utilização do Google Drive e do Classroom foram
considerados os itens de maior facilidade. Os demais itens citados podem ser observados no
gráfico abaixo.
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Os fatores que levaram às dificuldades apresentadas acima podem ser observados no
gráfico abaixo. No qual destaca-se a baixa qualidade da conexão à internet.

RELATÓRIO

Gráfico 62 - Fatores que ocasionaram dificuldades na execução das atividades propostas no
decorrer do Projeto CONECTADOS.
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Em relação à infraestrutura para o desenvolvimento das ações do projeto, os assessores
pedagógicos foram questionados quanto: à qualidade da velocidade na conexão Wi-fi; versão
do Android presente nos tablets, capacidade de processamento/armazenamento, duração da
bateria, carregamento da bateria e qualidade dos tablets, atualização dos navegadores e capacidade de conexão dos computadores do laboratório de informática. Dentre os itens avaliados a
conexão Wi-fi e a qualidade dos tablets foram considerados como os itens mais problemáticos,
conforme representado no gráfico a seguir.
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Gráfico 63 - Condições apresentadas pela infraestrutura dos estabelecimentos de ensino participantes do Projeto CONECTADOS.

Gráfico 64 - Relevância pedagógica dos principais recursos tecnológicos utilizados no decorrer
do Projeto CONECTADOS.

RELATÓRIO

Os assessores foram questionados a respeito dos principais recursos utilizados na formação ofertada para o Grupo de Estudos do CONECTADOS, quanto à relevância no uso dos
recursos tecnológicos educacionais pelos profissionais participantes do projeto.
Dentre os recursos citados o Google Drive, o e-mail @escola e o Google Classroom
foram considerados os mais relevantes, como se pode observar no gráfico abaixo.
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O e-mail com domínio @escola é o principal e-mail utilizado pelos assessores pedagógicos em tecnologias educacionais, sendo utilizado por 74,5% destes profissionais. Superando
o e-mail expresso, que conta com a utilização de 23,4% dos assessores.
Na sequência, a síntese do formulário coletivo é apresentada, salientando-se o fato de
que os assuntos propostos foram amplamente debatidos pelo grupo.
Sobre a infraestrutura dos estabelecimentos de ensino, o grupo de respondentes considera como aspectos negativos ao desenvolvimento das ações do Projeto CONECTADOS: “A
funcionalidade e a capacidade dos roteadores wireless na rede local – LAN; a estabilidade da
conexão WAN - “fibra ótica”; a versão do ANDROID (S.O.) dos tablets, bem como a qualidade
dos equipamentos; a obsolescência dos equipamentos dos laboratórios – Proinfo e Paraná
digital; estrutura física e “layout” dos laboratórios de informática e uso inadequado das instalações – utilização como depósito, acervo, etc. e; a ausência do “AdmLocal” para atender as
demandas específicas com qualificação e atribuições adequadas.”

RELATÓRIO

Como fatores positivos ao andamento destas ações o grupo destaca: “a disponibilidade
dos aplicativos educacionais da Google; o uso do Smartphone dos alunos e professores com
finalidade pedagógica ou em substituição dos Tablets; a implementação em algumas escolas
de mobiliário adequado, equipamentos de infraestrutura, instalações dentro da iniciativa do
próprio estabelecimento e suas instâncias administrativas.”
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Quanto aos encaminhamentos/ações que podem ser adotados para amenizar e/ou
melhorar o acesso aos recursos tecnológicos educacionais e infraestrutura no contexto do Projeto CONECTADOS, o grupo fez as seguintes proposições: Investimentos em roteadores de nível
corporativo de alto desempenho para viabilizar a utilização dos dispositivos móveis com efetividade; formação e atribuição de função específica para o AdmLocal; acompanhamento efetivo
do Técnico de Suporte para a regular prescrição, implementação, instalação, uso e manutenção
dos equipamentos; contratação de conexões de maior desempenho – velocidade e confiabilidade; investir na aquisição de projetores multimídia, notebooks.
No que se refere a uma próxima compra de equipamentos pela Secretaria de Educação,para a utilização com os alunos, alguns assessores optariam pela compra de tablets
somente “para normatização dos equipamentos nos estabelecimentos que receberam os
tablets sortidos e, também para a aquisição de tablets para os alunos que não dispõem de
recursos para aquisição de qualquer tipo de dispositivo.” Em sua maioria, os assessores indiSecretaria de Estado da Educação do Paraná
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caram “investir em Notebooks ou Chromebook e Roteadores profissionais.”
Quanto aos aspectos não contemplados, porém considerados pertinentes pelo grupo,
destacam-se: buscar uma maior valorização do setor enquanto promotor do uso das tecnologias na educação, sendo em si determinante para a promoção do aprendizado e da formação
dos estudantes; rever a quantidade de assessores frente à demanda de atividades; investir na
ampliação e consolidação do @escola; ampliar a oferta de formação dos professores e dos
assessores nos seus diversos aspectos e; dar continuidade ao Projeto CONECTADOS.
b. Técnico de Suporte
Este grupo contou com 25 participantes durante o GT2. Não houve representantes dos
NRE da Área Metropolitana Sul, Cianorte, Cornélio Procópio, Ibaiti, Irati, Laranjeiras do Sul,
Pitanga e União da Vitória. O NRE de Maringá contou com dois representantes, enquanto os
demais com um representante cada.
Do total de respondentes, 92% realizou atendimento técnico aos estabelecimentos de
ensino participantes do Projeto CONECTADOS. Sendo que 76% destes indicaram soluções técnicas relevantes para as ações do projeto nos estabelecimentos de ensino.

Gráfico 65 - Soluções indicadas pelos Técnicos de Suporte aos estabelecimentos de ensino
participantes do Projeto CONECTADOS.

RELATÓRIO

As soluções indicadas pelos técnicos de suporte podem ser observadas no gráfico seguir.
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Sobre as dificuldades relacionadas à infraestrutura, enfrentadas pelo técnico de suporte
em seu atendimento técnico aos estabelecimentos de ensino do Projeto CONECTADOS, percebe-se, pelo exposto no gráfico abaixo, que a capacidade de processamento/armazenamento
dos tablets foi indicada como o item que apresentou maior dificuldade de atendimento. A dificuldade apontada como a mais passível de solução foi a capacidade de conexão do laboratório
de informática.

RELATÓRIO

Gráfico 66 - Dificuldades encontradas pelos Técnicos de Suporte quanto à infraestrutura
utilizada no Projeto CONECTADOS.

116

Quando questionados a respeito das dificuldades encontradas na instalação ou no
funcionamento dos aplicativos e/ou objetos de aprendizagem e/ou softwares utilizados pelos
estabelecimentos de ensino do Projeto CONECTADOS, verificou-se que o uso simultâneo de
vários tablets é tido como o item de maior dificuldade. Verifica-se também que, dentre os itens
pesquisados, a instalação do aplicativo e/ou objeto de aprendizagem nos tablets é considerada
como fácil. Os demais itens pesquisados podem ser observados no gráfico a seguir.
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Gráfico 67 - Dificuldades encontradas pelos Técnicos de Suporte quanto à instalação e/ou
funcionamento de softwares utilizados pelos estabelecimentos de ensino durante o Projeto
CONECTADOS.

Gráfico 68 - Relevância dos recursos tecnológicos educacionais utilizados no Projeto CONECTADOS, de acordo com a visão dos Técnicos de Suporte.

RELATÓRIO

Dentre os recursos tecnológicos educacionais utilizados no projeto, os técnicos de
suporte consideram como mais relevante a utilização do Google Drive, seguido pelo Google
Classroom, e-mail @escola.pr.gov.br e aplicativos diversos. Estes e outros itens pesquisados
podem ser observados no gráfico abaixo.
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O principal e-mail utilizado pelos técnicos de suporte, para a execução de suas demandas, é o Expresso, contando com 67% dos respondentes. Verifica-se que 20% desses profissionais utiliza o Gmail e 7% utiliza o @escola como e-mail padrão.
Na sequência, a síntese do formulário coletivo é apresentada, salientando-se o fato de
que os assuntos propostos foram amplamente debatidos pelo grupo.
Quanto aos aspectos positivos relacionados à infraestrutura, que influenciaram no
desenvolvimento das ações técnicas nos estabelecimentos de ensino do projeto CONECTADOS,
destacam-se: “aumento de velocidade do link da COPEL; possibilidade de rotear a conexão
COPEL; liberação do servidor em DHCP Relay e o recebimento de equipamentos.”
Entre os aspectos negativos relacionados à infraestrutura, que influenciaram o desenvolvimento das ações técnicas nos estabelecimentos de ensino do projeto CONECTADOS,
destacam-se: “equipamentos não compatíveis com as necessidades do Projeto (roteadores/
switchs domésticos); tablets obsoletos; recursos financeiros insuficientes para infraestrutura;
muita burocracia para liberação do recurso financeiro aos estabelecimentos de ensino; imagem
incompatível para os tablets 2014 e a dificuldade de deslocamento dos técnicos aos estabelecimentos de ensino.”
Para solucionar os problemas encontrados nos estabelecimentos de ensino participantes do Projeto CONECTADOS foram desenvolvidas estratégias e ações com os AdmLocais. De
acordo com os Técnicos de Suporte houve capacitação dos AdmLocais e o atendimento prioritário aos estabelecimentos de ensino do projeto.

RELATÓRIO

Quando questionados sobre a possibilidade de opinar a respeito de uma próxima compra
de equipamentos pela Secretaria de Educação, os técnicos de suporte indicariam a compra de
netbooks que atendessem às necessidades do projeto; não comprariam tablets.
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Ainda dentro da temática Acesso a Recursos Tecnológicos Educacionais e Infraestrutura
(Assistência Técnica e Conectividade), os técnicos de suporte registraram as seguintes sugestões:
• Disponibilidade de um carro específico para o atendimento dos Assessores Pedagógicos em Tecnologias Educacionais e Suporte Técnico.
• Recurso financeiro para manutenção técnica do parque tecnológico (compra/serviço) sem necessidade de cotação orçamentária (limitado a R$ 1.000,00) para os
estabelecimentos de ensino.
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• Recurso financeiro no valor de até R$ 1.000,00 ao ano, para compra de equipamentos e insumos aos Assessores Pedagógicos em Tecnologias Educacionais e Técnicos
de Suporte dos NRE.
• Possibilidade de liberação da ferramenta social Whattsapp no contexto escolar.
• Aumento da velocidade de banda larga no link COPEL e ADSL MEC (mínimo 20 megas
COPEL e 5 ADSL).
• Aquisição de roteadores comerciais e switchs profissionais para atender as necessidades do Projeto.
• Upgrade da estrutura lógica e elétrica do PRD.
• Adequação da Bolsa-Auxílio aos valores atuais.
c. Representantes dos NRE e departamentos da SEED
Este grupo de profissionais contou com 30 participantes para esta temática, sendo que
26 participantes trabalham nos NRE e quatro trabalham na SEED. Os formulários individuais
entregues para os dois públicos eram diferentes. O formulário coletivo foi respondido com a
participação conjunta dos dois públicos.
• Dados obtidos junto aos representantes dos NRE:

Verificou-se que 88,46% dos respondentes utilizam recursos tecnológicos educacionais
(aplicativos e/ou objetos de aprendizagem e/ou softwares) como apoio, planejando as diferentes
situações que se apresentam na condução de suas ações em seu local de trabalho; 11,54%
dos respondentes afirmaram que não fazem uso desses recursos.
Os recursos tecnológicos utilizados pelos respondentes podem ser observados no gráfico
abaixo.

RELATÓRIO

Dos 26 participantes não houve representantes dos Núcleos de Cascavel, Dois
Vizinhos, Goioerê, Irati, Paranaguá, Pato Branco e Toledo. O NRE de Curitiba contou com dois
representantes. Todos os demais Núcleos contaram com um representante cada.
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Gráfico 69 - Recursos tecnológicos utilizados pelos profissionais dos NRE para a execução de
suas funções.

RELATÓRIO

O modo de utilização dos recursos tecnológicos educacionais indicados como usuais
pelos profissionais dos NRE pode ser visualizado no gráfico abaixo.
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Gráfico 70 - Modo de emprego dos recursos tecnológicos educacionais considerados usuais
pelos profissionais dos NRE.
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A maioria dos respondentes (53,85%), afirmou que os assessores pedagógicos
dispunham de tempo para compartilhar com os membros da equipe de ensino, as ações
referentes ao uso de recursos tecnológicos relacionados ao projeto. A forma como se deu esse
compartilhamento pode ser observada no gráfico a seguir

Gráfico 71 - Meios utilizados pelos Assessores Pedagógicos em Tecnologias Educacionais para
compartilhar as ações desenvolvidas durante o Projeto CONECTADOS com os demais membros
do NRE.

Gráfico 72 - Motivos apontados pelos profissionais do NRE para o não compartilhamento das
ações do Projeto CONECTADOS pelos assessores pedagógicos em tecnologias educacionais
com os demais membros do NRE.

RELATÓRIO

Os profissionais que afirmaram não haver compartilhamento das ações do projeto com
os demais membros da equipe de ensino (46,15% dos respondentes) identificaram alguns
motivos, que podem ser observados no gráfico abaixo.
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No decorrer do Projeto CONECTADOS os encaminhamentos apresentados pelos assessores
referentes ao uso de recursos tecnológicos - aplicativos e/ou objetos de aprendizagem e/ou
softwares e infraestrutura, eram de conhecimento de 69,23% dos respondentes; 30,77%
afirmaram que desconheciam os encaminhamentos realizados pelos assessores. A maioria
desta troca de informações ocorreu por meio de relatos e conversas informais com membros
da equipe de ensino.
• Dados obtidos junto aos representantes da SEED:
Este grupo contou com quatro participantes: da Superintendência, do Departamento
da Diversidade - DEDI, do Departamento de Gestão Educacional - DGE e do Departamento de
Educação e Trabalho - DET.
Quando questionados a respeito da utilização de recursos tecnológicos como apoio
para planejar as diferentes situações que se apresentam na condução de ações na SEED, os
respondentes da Superintendência, DGE e DET afirmaram que não os utilizavam. O representante
do Dedi afirmou que utiliza programas-padrão como o Movie Maker, editores de imagem e
softwares para produzir apresentações e questionários on-line.

RELATÓRIO

Os representantes do DEDI e DGE afirmaram que na condução do seu trabalho,
houve alguma interação de sua equipe com os assessores pedagógicos dos NRE/SEED, no
desenvolvimento de ações relacionadas ao uso dos recursos tecnológicos. Para o DGE essa
interação teve como finalidade a elaboração do curso Formação em Ação, bem como da Semana
Pedagógica, enquanto o Dedi afirmou que compartilha documentos abertos para a produção de
materiais em conjunto. Já os representantes do Departamento de Educação e Trabalho (DET) e
Superintendência afirmaram que não há interação.
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Os principais motivos que levam às dificuldades que os estabelecimentos de ensino
apresentam em relação ao uso dos recursos digitais, aplicativos e/ou objetos de aprendizagem
e/ou softwares, bem como em relação à infraestrutura são identificados pelos respondentes
como: “falta de formação para os profissionais da educação; falta de manutenção dos
equipamentos disponíveis nas escolas/colégios; dificuldade na integração entre o conteúdo
e os recursos digitais por parte dos profissionais da educação; conexão à internet de baixa
qualidade; falta de infraestrutura nas escolas/colégios, principalmente nas do campo, indígenas
e quilombolas; medo dos professores.”
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Na sequência, a síntese do formulário coletivo é apresentada, salientando-se o fato
de que os assuntos propostos foram amplamente debatidos pelo grupo. Este formulário foi
respondido conjuntamente pelos representantes dos NRE e também da SEED.
No decorrer do Projeto CONECTADOS foram desenvolvidas várias ações de busca e
compartilhamento de recursos digitais, aplicativos e/ou objetos de aprendizagem e/ou softwares
para o apoio às diferentes necessidades que se apresentam nas escolas. De acordo com o grupo
“estas ações tiveram sucesso na escola. No entanto, a equipe de ensino (equipe disciplinar)
dos NRE e SEED não tiveram interação com os(as) técnicos(as) da CRTE e as formações
promovidas pelo DPTE.” De acordo com o grupo, outras ações poderiam ser desenvolvidas,
como: “oportunizar formação para os técnicos da equipe disciplinar e coordenação para que
estes possam colaborar com o trabalho docente nas instituições de ensino; aprimorar e ampliar
a estrutura física e de acesso à internet das escolas/colégios; promover encontros entre as
escolas/colégios participantes do projeto.”
Um dos recursos trabalhados durante o Projeto CONECTADOS foi a Escola interativa Recursos Digitais. O grupo afirmou que não utilizou esse ambiente nos trabalhos desenvolvidos
com os profissionais da educação em processos de formação ou em encontros nas escolas. Para
o grupo tais ações não ocorreram pois “a equipe de ensino não teve formação para trabalhar
em conjunto com os(as) técnicos(as) da CRTE, dificultando o trabalho pedagógico. A equipe
disciplinar não teve condições de desenvolver oficinas com os professores.”

Para uma próxima compra de equipamentos pela Secretaria de Educação, os respondentes afirmam que optariam pela compra de tablets para o trabalho com alunos. Para o grupo
“o tablet tem uma possibilidade maior de instalação de aplicativos. Mobilidade. Flexibilidade.
Necessidade de compra de um tablet com processadores mais potentes. No entanto, seria
mais produtivo um tablet híbrido (notebook/tablet).”
Dentro dessa temática, o grupo considera pertinente registrar que “é necessário realizar
a substituição e atualização dos equipamentos que se encontram nas escolas (TV Multimídia
– Computadores PR Digital).”

RELATÓRIO

O grupo de participantes afirma que em caso de expansão do Projeto CONECTADOS para
as demais escolas do Estado, é necessário realizar as seguintes adequações de infraestrutura:
“melhoria na conexão e acesso à internet; qualidade dos equipamentos; recursos financeiros;
agilidade na manutenção e reparos dos equipamentos.”
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d. Professores(as) e Pedagogos(as)
Para a temática abordada no segundo GT, este grupo contou com 94 participantes. A
tabela abaixo indica o número de participantes por NRE.
Nº de
representantes

NRE

0

Cianorte, Francisco Beltrão, Ibaiti, Paranaguá, Ponta Grossa, Toledo

1

Foz do Iguaçu

2

Apucarana, AM Sul, Campo Mourão, Goioerê, Laranjeiras do Sul

3

Cornélio Procópio, Ivaiporã, Jacarezinho, Loanda, Paranavaí, União da
Vitória

4

AM Norte, Assis Chateaubriand, Cascavel, Dois Vizinhos, Guarapuava,
Irati, Pato Branco, Pitanga, Telêmaco Borba, Umuarama, Wenceslau
Braz

6

Londrina, Maringá

9

Curitiba

RELATÓRIO

Tabela 6 - Quantidade de professores e pedagogos participantes do segundo dia do Grupo de
Trabalho, organizados por NRE.
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Entre os recursos tecnológicos educacionais utilizados pelos estabelecimentos de ensino
durante o Projeto CONECTADOS destaca-se o Google Drive, enquanto o menos utilizado foi a
Escola Interativa - Recursos Digitais, conforme mostra o gráfico abaixo.
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Gráfico 73 - Grau de utilização, por professores e pedagogos, dos recursos educacionais propostos no Grupo de Estudo do Projeto CONECTADOS.

Gráfico 74 - Recursos tecnológicos educacionais utilizados nas práticas pedagógicas durante o
Projeto CONECTADOS, além daqueles propostos durante o Grupo de Estudo.

RELATÓRIO

Cerca de 50% dos respondentes afirmaram que utilizaram outros recursos tecnológicos
educacionais em suas práticas pedagógicas durante o Projeto CONECTADOS. Esses recursos
podem ser observados no gráfico a seguir.
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Os professores e pedagogos participantes deste GT, também foram questionados quanto
à relevância dos principais recursos tecnológicos utilizados no Projeto CONECTADOS. A ordem
de relevância destacada pode ser observada abaixo.

Gráfico 75 - Relevância dos recursos tecnológicos utilizados durante o Projeto CONECTADOS,
por professores e pedagogos.

RELATÓRIO

Quando questionados sobre as dificuldades de implementação das ações do Projeto nas
aulas/estabelecimento de ensino, referentes à infraestrutura e ao uso dos aplicativos, recursos
tecnológicos educacionais e/ou softwares, os participantes apontaram que a utilização de
vários tablets concomitantes foi a mais crítica. Este e outros dados podem ser observados a
seguir.
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Gráfico 76 - Graus de dificuldade e facilidade apresentados pelos professores e pedagogos na
implementação das ações propostas no Projeto CONECTADOS, referentes à infraestrutura e ao
uso dos aplicativos, recursos tecnológicos educacionais e/ou softwares.

Gráfico 77 - Grau de
utilização de diversos
e-mails pelos professores e
pedagogos participantes do
segundo Grupo de Trabalho.

RELATÓRIO

O gráfico abaixo demonstra a preferência em relação ao e-mail utilizado pelos
participantes. Observa-se que o e-mail com domínio @escola é o mais utilizado.
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Na sequência, a síntese do formulário coletivo é apresentada, salientando-se o fato de
que os assuntos propostos foram amplamente debatidos pelo grupo.
Quanto à utilização de aplicativos e/ou recursos tecnológicos educacionais e/ou
softwares nas suas práticas pedagógicas, os respondentes destacaram como aplicativos:
“enumerica, viva vídeo, pixton (desenvolver história em quadrinhos, fotonovelas - difícil
conexão), cola matemática, monster numbers, escola games, hand talk, simuladores, skymap,
mathematics, cavas, google formulários, force effect, cmapcloud, photomat, edmodo, youtube,
google pad, whatsapp, moodle, imo, Chess Life, Duolingo, Pedometro (realiza caminhada,
marcador de passos), Cmaptools (mapa conceitual), Photoedition, Remind (redação on-line),
Google Maps, Earth, Qr Code, Dropbox, como desenhar fácil (artes), google skymaps, corpo 3D
(ciências), células 3D, evobooks (ciências - Programa inspira digital)”. Os recursos tecnológicos
destacados pelos respondentes foram: “Tablets, Smartphone, Datashow, pendrives, TV Pen
Drive, lousa digital, PC, Laboratório de Informática, Notebook, Quadro Negro, Impressora,
Câmera, Scanner.” Quanto aos Softwares destacaram-se: “Audacity, Movimaker, Google Drive,
Classroom.” E os Sites: “Planeta bio, Hands on tec, Facebook.”

RELATÓRIO

Como aspectos da infraestrutura da escola que afetaram positivamente as ações do
projeto CONECTADOS, o grupo destaca: melhoria dos equipamentos oferecidos na escola;
distribuição dos tablets e roteadores para as escolas; e-mail @escola.pr.gov.br; assistência
da CRTE; instalação de wi-fi em algumas escolas; laboratório de informática; aproximou o
aluno do acesso aos recursos tecnológicos; possibilitou a elaboração de projetos riquíssimos
em aprendizagem, pela dedicação e envolvimento do professor com o projeto CONECTADOS.
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Os aspectos que afetaram negativamente as ações do projeto, destacados pelo
grupo,são: qualidade dos equipamentos e deficiência dos softwares dos tablets; assistência
técnica precária para os tablets; laboratórios de informática (que já existem nas escolas)
apresentaram problemas e não atenderam às necessidades básicas do projeto CONECTADOS;
falta de investimento do Estado para que o trabalho ocorra com maior eficiência e eficácia;
a escola não tem recursos financeiros para implementar os recursos necessários para o
CONECTADOS (rede/ roteadores, etc); a ausência da participação do Adm local em algumas
escolas; sinal e velocidade da internet fracos; em todas as escolas para a instalação do wi-fi
necessitou de investimento próprio e o sinal oferecido pela SEED é fraco e de baixa velocidade;
alteração do projeto e número excessivo de alunos por turmas.
Para uma próxima compra de equipamentos pela Secretaria de Educação, o grupo
optaria pela compra de tablets para o trabalho com alunos. Pois estes equipamentos oferecem
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“mobilidade, praticidade, uso de aplicativos, fotos, desde que os tablets sejam de qualidade. A
sugestão é para que a SEED realize uma pesquisa para detectar as fragilidades de cada escola,
pois cada uma apresenta uma realidade e necessidade diferenciadas.”
Além dos tablets o grupo afirmou que “compraria Notebook pela capacidade de
armazenamento de dados, durabilidade, facilidade de assistência técnica, softwares, velocidade
no processamento de áudio e vídeo.” também comprariam “roteadores de sinal com qualidade,
projetores, investimento e melhoria do laboratório de informática, SMART TV em cada sala, com
entradas HDMI e conexão com a internet de alta velocidade.”

Dentro dessa temática o grupo ressalta alguns aspectos que não foram contemplados,
porém foi considerada a pertinência de registro. São eles: “na maioria das escolas o Projeto
CONECTADOS não atendeu às expectativas quanto ao uso dos tablets para o desenvolvimento
das atividades em virtude do mau funcionamento dos dispositivos; utilização do fundo rotativo
para implementação e melhoria da internet; disponibilidade de cota extra para as escolas
participantes do Projeto CONECTADOS; para a aquisição de equipamentos novos considerar
equipamentos com qualidade, devido à sua durabilidade e menor necessidade de manutenção,
pois nem sempre existem profissionais para manutenção em todos os municípios; suporte
adequado para a mobilidade dos equipamentos (carregamento); quando houver mudanças no
espaço físico das escolas deve haver previsão de investimento na infraestrutura; aumentar
o número de técnicos que atendem às escolas; desenvolver aplicativos e simuladores que
possam ser trabalhados off-line, inclusive no RCO; melhorar o sistema do RCO: estabilidade,
salvamentos duplicados, alerta de ausência de registro, adequação do RCO ao formato de
sala de apoio, sala de recurso, Mais Educação e outras, atualização de série para ano, abrir
a possibilidade de alterar a data de frequência sem perder o que foi lançado, dar acesso aos
Coordenadores de Ensino Técnico ao RCO e propor eventos para discussão de melhorias do
RCO.”

V. Grupo de Trabalho 3 - Formação Continuada e Assessoria Pedagógica
Este tema foi abordado no GT realizado no dia dez de novembro de 2016. Abaixo segue
o resultado obtido para a avaliação acerca dessa temática, organizada por grupo de participantes.

RELATÓRIO

O grupo destaca que “independente da escolha dos equipamentos é de fundamental
importância que a aquisição seja de qualidade e fácil assistência.”
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a. Assessores Pedagógicos em Tecnologias Educacionais
Neste terceiro dia de GT, o grupo contou com a participação de 51 assessores pedagógicos em tecnologias educacionais. Não houve representantes dos NRE da Área Metropolitana
Sul e Pato Branco, os demais NRE contaram com a presença de, no mínimo, um assessor,
conforme mostra a tabela abaixo.
Nº de
NRE
representantes
Assis Chateaubriand, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão,
Ibaiti, Laranjeiras do Sul, Maringá, Paranavaí, Paranaguá, Ponta Grossa,
1
Umuarama, Wenceslau Braz.
Apucarana, Área Metropolitana Norte, Campo Mourão, Cianorte, Cornélio
Procópio, Goioerê, Guarapuava, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Loanda,
2
Londrina, Pitanga, Telêmaco Borba, Toledo, União da Vitória.

3

Curitiba

4

Cascavel

RELATÓRIO

Tabela 7 - Quantidade, por NRE, de assessores pedagógicos em tecnologias educacionais participantes do GT3.
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Do total de respondentes, cinco representam NRE que não aderiram ao Projeto CONECTADOS; estes participantes não responderam ao questionário e, por esse motivo, sua participação não foi computada para a análise dos dados.
A opinião do respondentes quanto à organização geral do Grupo de Estudos proposto
para o CONECTADOS, pode ser observada no gráfico abaixo.
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Gráfico 78 - Avaliação dos assessores pedagógicos em tecnologias educacionais quanto à
organização geral do Grupo de Estudos proposto para o Projeto CONECTADOS.

Gráfico 79 - Percepção dos Assessores Pedagógicos em Tecnologias Educacionais quanto aos
encaminhamentos propostos para as diferentes temáticas abordadas no Grupo de Estudos,
desenvolvido durante o Projeto CONECTADOS.

RELATÓRIO

As dificuldades/facilidades encontradas pelos Assessores Pedagógicos em Tecnologias
Educacionais nos encaminhamentos propostos dentro das temáticas abordadas no Grupo de
Estudos do Projeto CONECTADOS podem ser observadas a seguir.
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No que se refere ao engajamento dos professores nas temáticas trabalhadas no projeto,
verifica-se que os temas “segurança na internet” e “recursos na nuvem” promoveram, respectivamente, maior participação dos profissionais. Estes e outros dados podem ser observados
no gráfico abaixo.

RELATÓRIO

Gráfico 80 - Engajamento dos professores nas atividades propostas para as diferentes temáticas abordadas durante o GE desenvolvido no Projeto CONECTADOS.
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Os principais meios de comunicação utilizados pelos Assessores Pedagógicos em Tecnologias Educacionais no atendimento aos professores do Projeto CONECTADOS, podem ser
observados no gráfico abaixo. É importante ressaltar que era uma questão de múltipla escolha.

RELATÓRIO

Gráfico 81 - Principais formas de contato do assessor pedagógico em tecnologias educacionais
com os profissionais participantes do Projeto CONECTADOS.
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Quando questionados acerca das ações realizadas no projeto, 70% dos assessores
afirmaram que, para viabilizar sua execução, houve necessidade de realizar ações que não
estavam previstas nas formações e no assessoramento. Dentre as ações não previstas,
mas realizadas pelos assessores, destaca-se a maior quantidade de visitas realizadas nos
estabelecimentos de ensino. Esta e outras ações relatadas podem ser observadas a seguir.

Gráfico 82 - Ações realizadas pelos Assessores Pedagógicos em Tecnologias Educacionais que
estes entendem como não previstas no planejamento do Projeto CONECTADOS.

RELATÓRIO

Na sequência, a síntese do formulário coletivo é apresentada, salientando-se o fato de
que os assuntos propostos foram amplamente debatidos pelo grupo.
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O grupo percebe que a organização escolar, quanto à assessoria aos professores, “ainda
que dentro do previsto no projeto, não contemplou as necessidades, exigindo o uso de meios
alternativos ao presencial, como: e-mail , telefone, contato com a equipe pedagógica, Whattsapp, etc.”
Segundo o grupo “embora a reconhecida e fundamental importância do trabalho do(a)
pedagogo(a) no projeto, o apoio deste(a) profissional, em alguns casos e em seus motivos
diversos, afastou-se das atribuições delimitadas no projeto, sendo recorrente: ausência e rotaSecretaria de Estado da Educação do Paraná
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tividade do(a) pedagogo(a) no estabelecimento de ensino; falta de compreensão da dimensão
e da execução do projeto; excesso de atribuições e falta de disponibilidade do(a) profissional;
ausência de formação e perfil adequado para as exigências; dificuldades na consolidação do
projeto diante da mudança de gestão de alguns estabelecimentos.”
Quanto à organização escolar para os momentos de formação presencial, o grupo
comenta que esta se deu de forma satisfatória, “para os grupos de estudo o assessor, em
muitos casos, precisou deslocar-se para replicar a mesma ação conforme a disponibilidade
concedida pela escola/colégio.”
Em relação à formação a distância, o grupo aponta como pontos positivos: “ a proposta
do curso, o material e as atividades propostas; engajamento dos professores na consolidação
do uso dos recursos em sua rotina profissional e interesse pelas possibilidades apontadas.”

Em caso de continuidade desse modelo de formação, o grupo registra as seguintes
sugestões de melhoria: ‘“estabelecer critérios/níveis para participação no projeto (básico –
intermediário – avançado); no curso ‘Aprendizagem com mobilidade’ estabelecer no mínimo
três encontros presenciais com participação obrigatória e datas de realização prefixadas; em
formações na modalidade EaD, rever o cronograma principalmente nos seus fechamentos de
módulos; tornar claras as políticas inerentes à educação a distância e presencial ofertadas
pela SEED; possibilidade de acompanhamento formal por meio de ferramenta própria (Moodle)
das discussões realizadas no Grupo de Estudos; rever o formato das recuperações ofertadas; realizar encontros regulares entre equipes pedagógicas do NRE, do estabelecimento de
ensino e da equipe de assessores pedagógicos em tecnologias educacionais; rever o acúmulo
de demandas do(a) assessor(a) em determinados períodos”’.
Dentro dessa temática o grupo não realizou nenhuma consideração, além das contempladas nas questões propostas para a discussão.

RELATÓRIO

Ainda para a formação a distância os pontos negativos destacados são: a distância
entre o período de inscrição e o início do curso; dificuldade dos professores diante do estudo do
material teórico; falta de equilíbrio entre as atividades práticas e teóricas; falta de encontros
presenciais; datas de recuperação coincidindo com o início do módulo subsequente; encerramento das atividades em dias não úteis; falta de uso do e-mail institucional – expresso; usual
acúmulo de atribuições dos professores que acabam comprometendo a execução das atividades; dependência do professor em relação ao(a) assessor(a) para realização das atividades.
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b. Técnicos de Suporte
O GT3 contou com 26 técnicos de suporte. Não houve representantes dos NRE da Área
Metropolitana Sul, Cianorte, Cornélio Procópio, Ibaiti, Irati, Laranjeiras do Sul, Pitanga e União
da Vitória. Os NRE de Ponta Grossa e Maringá contaram com dois representantes, enquanto os
demais NRE com um representante cada.
Do total de presentes neste Grupo de Trabalho, 92,30% realizaram o atendimento técnico
aos estabelecimentos de ensino participantes do Projeto CONECTADOS.
Ao longo do projeto, a Coordenação de Tecnologias Educacionais (CTE) disponibilizou
diversos materiais que subsidiaram as diferentes ações planejadas. Tais materiais são do
conhecimento de 76,9% dos técnicos de suporte.
Quanto à formação continuada, 80,8% dos amostrados afirmaram que receberam
formação para o atendimento aos estabelecimentos de ensino participantes do projeto. Sobre
os conteúdos desta formação, 81% dos técnicos de suporte asseguraram que ela forneceu
conhecimentos necessários para a realização de atendimento. Já 19% dos técnicos afirmaram
que os conhecimentos adquiridos foram insuficientes para a realização desse atendimento.

RELATÓRIO

Os problemas técnicos que surgiram nos estabelecimentos de ensino participantes do
projeto, e que foram mais difíceis de solucionar, podem ser observados no gráfico abaixo.
Salienta-se que alguns técnicos relataram mais de um problema.
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Gráfico 83 - Problemas enfrentados pelos Técnicos de Suporte que apresentaram maior
dificuldade de solução.
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No assessoramento aos estabelecimentos de ensino do Projeto CONECTADOS, 27% dos
técnicos afirmaram que houve necessidade de realizar ações que não estavam previstas no
projeto, para que sua execução fosse viável. Dentre essas ações destacam-se: assessoria para
compra de roteadores; assessoria para a instalação de internet particular no estabelecimento
de ensino; e a imagem do tablet. Outras ações foram citadas, porém, já eram previstas para o
desenvolvimento do bom andamento do projeto, são elas: reset de tablets; adequação da rede
lógica; e instalação de wi-fi.
Aproximadamente 81% dos técnicos de suporte afirmaram que houve formação para o
AdmLocal dos estabelecimentos de ensino participantes do projeto.
Na sequência, a síntese do formulário coletivo é apresentada, salientando-se o fato de
que os assuntos propostos foram amplamente debatidos pelo grupo.
Várias ações na formação continuada foram desenvolvidas, para o assessoramento
técnico dos estabelecimentos de ensino participantes do projeto, dentre elas os Técnicos de
Suporte participantes destacam: cursos para AdmLocal; evento para a Formação de Técnicos
de Suporte (Curitiba e Foz do Iguaçu); carga horária total de 24 horas (4 horas destinadas ao
Projeto CONECTADOS); webconferência e envio de Tutoriais.

Abaixo destacam-se algumas sugestões dos técnicos de suporte, para a melhoria em
caso de continuidade desse modelo de formação: próximas formações que incluíssem os
Diretores dos estabelecimentos de ensino para sensibilização quanto aos aspectos técnicos
dentro de seus estabelecimentos de ensino; formações que possibilitem oficinas práticas
a todos; disponibilizar espaço para o NII expor as questões técnicas pertinentes ao projeto
(estrutural, redes, etc).
Ainda dentro da temática, os técnicos de suporte destacam: a necessidade de adequar
o número de funcionários para o setor de acordo com o porte de cada NRE; valorização dos
assessores pedagógicos e técnicos de suporte, tão importantes na área de TI; melhor alinhamento
na troca de informações entre assessores técnicos e pedagógicos, de preferência que os

RELATÓRIO

De acordo com os Técnicos de Suporte, para a utilização de tecnologias educacionais
nos espaços escolares, quanto à formação continuada, ainda precisam ser desenvolvidas as
seguintes ações: formação técnica básica (hardware/software) para todos os profissionais da
educação; formação para AdmLocais por pólo, com disponibilização de recursos financeiros
para o deslocamento deste.
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mesmos compartilhem o mesmo espaço físico de trabalho; definir demandas exclusivas para
atuação tanto do suporte técnico quanto do assessor pedagógico; manutenção de profissionais
com conhecimento específico para o assessoramento pedagógico e suporte técnico, buscando
evitar a perda destes profissionais para demandas nas escolas/colégios; nos processos de
formações buscar sempre ter, pelo menos, um assessor técnico e pedagógico.

RELATÓRIO

c. Profissionais representantes dos NRE e departamentos da SEED:
Este grupo de profissionais contou com 37 participantes, dos quais 32 trabalham nos
NRE e 5 trabalham na SEED. Os questionamentos realizados para os dois públicos foram os
mesmos, portanto, a análise dos dados foi realizada conjuntamente.
Não houve representantes dos Núcleos de Foz do Iguaçu, Goioerê, Irati, Paranaguá e
Toledo. Todos os demais NRE contaram com um representante cada. A SEED contou com a
participação dos representantes da Superintendência, do Departamento de Educação Básica DEB, Departamento de Educação e Trabalho - DET, Departamento de Educação Especial - DEE
e Departamento de Gestão Educacional - DGE.
Dos respondentes verificou-se que 62% participaram de processos de formação sobre
o uso de tecnologias educacionais no decorrer do ano de 2016. A SEED foi a proponente e
também a responsável pelos processos de formação de 80% desses profissionais.
Nas formações ofertadas pelos setores/departamentos de trabalho dos NRE e SEED,
50% dos respondentes afirmaram que não foram oportunizados momentos para a discussão
e/ou integração de saberes quanto ao uso de tecnologias educacionais no contexto escolar,
conforme é possível verificar no gráfico abaixo.
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Gráfico 84 - Momentos de discussão e/ou integração de saberes quanto ao uso de tecnologias
educacionais no contexto escolar oportunizados nas formações propostas pela SEED.
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Os profissionais que realizaram a discussão em seus locais de trabalho informaram que
esta se deu das seguintes maneiras: oficinas sobre o uso de tecnologias durante a semana
pedagógica do NRE, de forma contextualizada na reestruturação dos planos de curso dos cursos
técnicos; nas formações que ocorrem no NRE; nas discussões que ocorrem no departamento;
no planejamento de ações para o ano de 2017; reuniões; oficinas ofertadas para o uso de
tecnologias no contexto das disciplinas; troca de experiência entre os professores envolvidos;
formações ofertadas pela DPTE/CTE e executadas pelos(as) assessores(as) pedagógicos(as).
Quando questionados sobre a necessidade de formação continuada em seus locais de
trabalho, que fundamente a discussão e integração acerca do uso de tecnologias educacionais
no contexto escolar, todos os respondentes afirmaram que esta formação é necessária.
As sugestões dos profissionais para a realização das formações para os NRE e SEED
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ofertar para o NRE os temas trabalhados nos grupos de estudo do CONECTADOS.
Incluir no calendário formações para os técnicos disciplinares.
Ofertar oficinas no NRE.
Propor mais formações em EaD.
Ampliar a integração entre os departamentos da SEED, NRE e escolas/colégios.
Melhorar a articulação entre os técnicos disciplinares e os(as) assessores(as) pedagógicos(as).
Fortalecer os encaminhamentos metodológicos disciplinares utilizando recursos tecnológicos.
Oferecer recursos que podem melhorar as tarefas diárias.
Auxiliar na inserção do uso de TI nos PPP.
Promover trocas de experiências entre os profissionais do NRE.
Formação com os recursos da Google.
Formação sobre o RCO.

Na sequência, a síntese do formulário coletivo é apresentada, salientando-se o fato
de que os assuntos propostos foram amplamente debatidos pelo grupo composto pelos dois
públicos (NRE e SEED).

RELATÓRIO

foram:
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Para que se efetive a integração entre os conhecimentos necessários na execução das
ações desenvolvidas pelos técnicos-pedagógicos dos NRE e departamentos com formações
futuras na utilização de tecnologias educacionais, os respondentes sugerem:

RELATÓRIO

• Envolver as equipes de ensino (equipe disciplinar) sempre que houver formações da
DPTE.
• Integrar as equipes de ensino com as demais equipes nas formas presencial e/ou
on-line.
• Replicar as formações dadas para os representantes dos NRE aos professores da
rede.
• Repassar antecipadamente as formações em tecnologias educacionais para as
equipes de ensino e demais equipes dos NRE e SEED, para que possam proporcionar
apoio aos professores.
O grupo afirma que a formação continuada em tecnologias educacionais pode aprimorar/agilizar/facilitar as ações desempenhadas pelos(as) técnicos(as) pedagógicos(as) dos NRE
e departamentos desencadeando melhorias nos processos de ensino e aprendizagem, gestão
educacional e demais especificidades relacionadas ao contexto educacional da seguinte forma:
proporcionando subsídios e conhecimentos aos técnicos dos NRE para que possam atender
aos professores da rede; sabendo utilizar as ferramentas disponíveis para otimizar o tempo
de trabalho e melhorar a qualidade do serviço e; priorizando que os(as) técnicos(as) dos NRE
tenham o e-mail @escola antes dos professores.
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Ainda dentro da temática abordada no GT 3 o grupo considera pertinente registrar que
deve-se: “Haver uma sincronia entre os organogramas da SEED e dos NRE; estabelecer um
calendário prévio para as formações da SEED e NRE; estabelecer um calendário para o NRE
compartilhar as formações que receberam para os demais setores; retomar a produção de
objetos educacionais como “OACs” e “Folhas”; estabelecer um grupo de estudos determinado
pela SEED para que todos os NRE estejam em sincronia.
d. Professores(as) e Pedagogos(as)
O terceiro Grupo de Trabalho contou com 89 participantes. O número de participantes
por NRE pode ser observado na tabela abaixo.
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Nº de
NRE
representantes

0

Cianorte, Francisco Beltrão, Ibaiti, Paranaguá, Ponta Grossa

1

Assis Chateaubriand, Foz do Iguaçu, Toledo, Wenceslau Braz

2

Apucarana, Campo Mourão, Dois Vizinhos, Goioerê, Ivaiporã,
Jacarezinho, Laranjeiras do Sul

3

Área Metropolitana M Sul, Cornélio Procópio, Irati, Loanda, Paranavaí,
Telêmaco Borba

4

Guarapuava, Pato Branco, Pitanga, Umuarama, União da Vitória

5

Cascavel, Londrina, Maringá

6

Área Metropolitana Norte

12

Curitiba

Quando questionados a respeito dos materiais disponibilizados (conteúdos), 98% dos
respondentes afirmaram que foram suficientes para subsidiar as ações no Projeto CONECTADOS.
Os encaminhamentos realizados pelo assessores pedagógicos em tecnologias educacionais, com o intuito de subsidiar as ações no CONECTADOS, foram considerados suficientes
por 99% dos amostrados.
O tempo disponibilizado à formação para o CONECTADOS foi considerado totalmente
suficiente para 52% dos respondentes, enquanto que 47% afirmaram que este tempo foi parcialmente suficiente e 1% diz ser insuficiente.

RELATÓRIO

Tabela 8 - Quantidade de professores e pedagogos participantes do GT 3, organizados por NRE.
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Mais de 90% dos respondentes afirmaram que houve assessoria pedagógica por
parte dos assessores pedagógicos além dos momentos previstos nas formações do Projeto
CONECTADOS, conforme se pode visualizar no gráfico abaixo.

Gráfico 85 - Existência de assessoria pedagógica em tecnologias educacionais, além dos
momentos previstos pelo projeto CONECTADOS.

RELATÓRIO

A pertinência e adequação dos temas, apresentados durante a formação ofertada no
projeto, à realidade dos estabelecimentos de ensino, de acordo com os professores e pedagogos respondentes, pode ser observada no gráfico abaixo.
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Gráfico 86 - Pertinência dos temas, propostos durante a formação ofertada no projeto, à realidade dos estabelecimentos de ensino participantes do Projeto CONECTADOS.
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O grau de dificuldade de implementação das temáticas trabalhadas no decorrer da formação ofertada no projeto, de acordo com os respondentes, pode ser observada no gráfico
abaixo.

Gráfico 87 - Temáticas que apresentaram dificuldade de implementação durante a formação
ofertada no decorrer do Projeto CONECTADOS.

O grupo afirmou que os conhecimentos compartilhados no decorrer da execução do
projeto CONECTADOS (Segurança na internet, Ensino híbrido, Trabalho colaborativo e outros)
modificaram o seu cotidiano escolar.
De acordo com o grupo essa modificação possibilitou:
• “A abertura para o uso dos dispositivos móveis ainda que em níveis e formas diferentes.
• Mudanças na prática pedagógica e na aprendizagem dos envolvidos no projeto;
maior interação e participação dos alunos.
• Reconhecer práticas já realizadas por meio das teorias que o curso proporcionou.

RELATÓRIO

Na sequência, a síntese do formulário coletivo é apresentada, salientando-se o fato de
que os assuntos propostos foram amplamente debatidos pelo grupo composto de professores e
pedagogos dos estabelecimentos de ensino participantes do Projeto CONECTADOS.
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• A quebra de tabus ao abordar temas como bullying, cyberbullying, segurança na
internet e preconceitos.
• Alertar os alunos sobre os pontos positivos e negativos da internet, possibilitando
debates.
• Fortificou o físico tecnológico, através da chegada dos tablets, dos roteadores.
• Concluímos que o projeto mudou o cotidiano dos professores inseridos no projeto,
mas não o da escola, pois não houve trabalho colaborativo. Exceto por meio do RCO,
pois este incluiu toda a escola, retirando da zona de conforto mesmo aqueles que
não quiseram aderir ao projeto.
Ainda, referindo-se às mudanças, o grupo apontou:
• Houve dificuldade e resistência ao trabalho colaborativo entre os professores, porém
o Projeto possibilitou o compartilhamento de práticas individuais.
• Houve uma mudança somente por parte dos professores que estavam participando
do Projeto CONECTADOS, não havendo um envolvimento total da escola, os
professores não participantes não aderiram aos projetos elaborados pelos outros
professores, muitos preferem manter sua zona de conforto, preferindo não mudar
suas metodologias. Mas, mesmo entre os professores participantes, faltou interação.

RELATÓRIO

• Houve dúvidas dos professores para aderirem ao projeto por falta de esclarecimento
sobre o que era, e muitos professores desistiram no decorrer do curso por dificuldades,
mesmo havendo assessoria dos formadores constantemente.
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Quanto às ações da escola no que diz respeito à organização escolar (organização do
tempo, espaço para estudos, liberação dos profissionais, outros) para o desenvolvimento das
ações do Projeto CONECTADOS (encontros do grupo de estudos, apoio para implementação das
atividades junto aos alunos, etc), o grupo menciona que “a questão organizacional da escola
foi atendida quanto à oferta dos espaços e apoio para o desenvolvimento das ações do Projeto
CONECTADOS.
“Houve apoio positivo por parte da direção, porém faltou recursos para resolver problemas que surgiram no decorrer do projeto, como a conexão wi-fi. A gestão tentou resolver
os problemas, os professores tentaram modificar as atividades, o tempo e o espaço tentando
viabilizar as ações. Os horários dos professores, que muitas vezes trabalham em mais de
uma escola, dificultaram a realização das atividades e o desenvolvimento das ações, levando
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o(a) assessor(a) pedagógico(a) dos NRE a estar muitos dias nas escolas e distanciando os
participantes do grupo, que não conseguiam estar todos ao mesmo tempo. Faltou pensar estes
momentos, pois essa ação levou à desistência de muitos professores em relação ao projeto,
pois foram avisados não ser possível ter faltas durante o curso.
Em relação à liberação dos profissionais houve mais dificuldade devido ao horário das
aulas e das horas atividades.”
Em caso de continuidade do modelo de formação ofertado no decorrer do Projeto
CONECTADOS, o grupo registra as seguintes sugestões de melhoria:
• “Formação prévia com a direção, equipe pedagógica da escola e com o responsável
pelo projeto, com o intuito de destacar que o projeto é da escola.
• Formação obrigatória em formato de oficinas sobre o uso de dispositivos móveis
para aprendizagem para todos os professores das escolas participantes.
• Disponibilizar um momento na semana pedagógica para o repasse das informações
sobre o projeto para todos os professores.
• Disponibilizar fóruns para a discussão técnica aos participantes do projeto concomitante às formações presenciais.
• Propiciar aos professores participantes do projeto 2015 - 2016 para que sejam coordenadores em outras escolas que irão aderir ao projeto, atribuindo-lhes carga horária específica e certificação para isso.
• Incentivar a participação dos professores e coordenadores criando pontuação diferenciada.

• Elaborar e fixar um cronograma que possa atender melhor o professor participante
do projeto, a fim de ter uma melhor aderência e envolvimento de todos.
• Descentralização dos encontros entre os núcleos.
• Certificado para alunos monitores, que aderissem ao projeto, dando suporte aos
professores e demais colegas, que eles também pudessem ter formação para isso,
que passariam a serem disseminadores das atividades.

RELATÓRIO

• No curso a distância abrir todos os módulos (pelo menos para leituras) no início do
curso.
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• Realizar um curso CONECTADOS, com certificação, para alunos, para serem tutores
deste projeto, a fim de apoiar os professores, incentivar e colaborar na efetivação do
projeto na escola. Curso de vídeo, nuvem e outros.
• Durante o curso houve alunos que se dedicaram muito, colaborando para o sucesso
do projeto na escola.
• Maior tempo na carga horária para a aprendizagem das ferramentas pelo professor
e para a sua aplicação.
• Faltou aderência dos agentes educacionais, que não tinham o conhecimento do
projeto, poderia abrir o curso também para os agentes educacionais, pois o projeto
pressupõe o envolvimento de toda comunidade escolar. É um público presente na
escola, é que muitas vezes não apresentam conhecimentos sobre as tecnologias.
• Participação dos professores das salas de recursos.
• Ampliação dos ADMs nas escolas, pois muitas vezes eles tentam dar suporte, mas
lhes falta tempo.
• Repensar a reorganização do tempo, das horas atividades de acordo com o
cronograma do projeto.
• Proporcionar encontros por escolas dentro do mesmo núcleo para o compartilhamento
e discussão das práticas pedagógicas realizadas.
• Maior compartilhamento das ações desenvolvidas pelos (as) professores (as)
participantes do projeto.
• Reuniões periódicas com a participação de todos os envolvidos.

RELATÓRIO

• Aumentar o número de assessores da CRTE para atender aos professores.
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• Necessidade do técnico-pedagógico do NRE, desde que tenha a formação nos cursos
do CONECTADOS para acompanhar e orientar os professores das escolas.
• Assegurar que os técnicos da CRTE estejam mais presentes nas escolas para atender
as demandas do projeto e dar assessoria para os professores.”
• Dentro da temática abordada neste GT, o grupo considera pertinente registrar:
• “Incentivar os profissionais da rede para que tenham domínio específico na área
tecnológica, bem como professores PDE, ou professores do projeto CONECTADOS,
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que implementaram com sucesso suas ações para que disseminem esse conhecimento dentro do ambiente escolar.
• Ofertar, na formação em ação, oficinas disciplinares que trabalhem o uso dos dispositivos móveis e de aplicativos.
• Retomar, no coletivo escolar, as ações desenvolvidas no projeto CONECTADOS dando
prosseguimento e devido acompanhamento ao Projeto.
• No modelo implantado do Grupo de Estudos, o relatório do coordenador é muito
extenso, sugere-se deixá-lo mais objetivo. ”
Quanto à formação a distância o grupo ressalta como pontos positivos a “flexibilidade de
horário, mobilidade, possibilidade de pesquisa on-line, conteúdo aprofundado com referenciais
teóricos atuais e relevantes.” Os pontos negativos destacados pelo grupo são: “pouco tempo
para a realização de cada módulo e poucas atividades práticas.”
Sobre a formação presencial o grupo destaca que deve-se “propiciar aos professores
envolvidos no projeto CONECTADOS formação continuada no formato de oficinas, relatos de
experiência e palestras, como o que aconteceu em Curitiba-PR nos dias 20 e 21 de outubro/2016.

Dessa avaliação, os pontos negativos destacados foram: “quem apresenta dificuldade
em lidar com tecnologia não consegue acompanhar o curso; não houve modalidade de
acordo com a dificuldade apresentada pelo professor. O formato do projeto não contempla
a necessidade de cada professor. É para aqueles que já apresentam conhecimentos sobre
tecnologia; comodismo do professor, que não se interessa em buscar e reservar um tempo para
sua formação continuada; pouco tempo para o desenvolvimento de cada etapa, pois aqueles
professores que apresentam dificuldades querem participar do projeto; falta de integração e
colaboração entre todos os professores das escolas, participantes ou não.”
No capítulo a seguir analisaremos os resultados obtidos das avaliações e das ações
implementadas nos estabelecimentos de ensino que participaram do Projeto CONECTADOS.

RELATÓRIO

Na avaliação geral do Projeto CONECTADOS o grupo salienta como pontos positivos:
“a mobilidade, a flexibilização; os equipamentos adquiridos pela escola; as ideias elaboradas
através do surgimento dos projetos; o Simpósio de encerramento que possibilitou a troca entre
os pares, a dinâmica oferecida pelo seminário, por meio de grupos de trabalho em dar voz
aos professores, pedagogos, diretores e núcleos envolvidos no processo; a importância dos
palestrantes e a formação transmitida; a aprendizagem da importância do registro.”
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5. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS

RELATÓRIO

A partir dos resultados anteriormente apresentados, pode-se avaliar o Projeto Piloto
CONECTADOS, como uma iniciativa precursora na utilização de dispositivos móveis no
contexto educacional. É importante levar em consideração, que o projeto ocorreu alguns meses
após a promulgação da Lei Estadual n° 18118/2014, que dispunha sobre a utilização de
dispositivos eletrônicos nos espaços escolares, e cujo entendimento levou alguns professores
e estabelecimentos de ensino a proibirem a utilização de celulares e tablets (principalmente).
Assim, o Projeto CONECTADOS veio ressignificar essa utilização, pedagógica, desses recursos
tecnológicos, promovendo uma profunda reflexão sobre a práxis docente. Esta reflexão
analisou desde os aspectos de infraestrutura e limitações presentes nos espaços escolares
e equipamentos tecnológicos disponíveis (configuração dos tablets, acesso e velocidade de
conexão a Internet) como a postura do professor, suas competências e conhecimentos acerca
dos recursos tecnológicos presentes no espaço escolar e as mudanças necessárias para que
esta utilização repercutisse em melhorias nos processos de ensino e de aprendizagem.
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Quanto a avaliação do objetivo geral inicial do projeto CONECTADOS, o qual era “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”,
pode-se dizer que foi atingido parcialmente. Por um lado, os tablets obtiveram uma avaliação
negativa devido sua configuração limitada, entretanto, os estabelecimentos de ensino os utilizaram na medida do possível, e na impossibilidade da utilização, buscaram outros recursos
tecnológicos que pudessem dar a resposta necessária às ações propostas pela Coordenação de
Tecnologias Educacionais (CTE/SEED). Quanto aos objetivos específicos, foi ofertada diversas
formações aos profissionais da educação envolvidos no projeto, a fim de fomentar para a administração e uso dos recursos tecnológicos presentes nas escolas, e nessas foi divulgado repositórios e demais sites com acesso a objetos digitais de aprendizagem voltados a conteúdos,
com metodologias diversificadas e diferenciadas (Ensino Híbrido, por exemplo). A co-autoria
e protagonismo foi incentivado nessas formações, de forma que o objetivo de estimular o uso
de aplicativos e recursos tecnológicos (on-line e off-line) foi alcançado. Os demais objetivos
foram parcialmente atingidos, como veremos ao longo desse capítulo.
Conforme documentado no arquivo “Projeto Piloto CONECTADOS” (2015) estavam
previstas ações referentes à pesquisa e avaliação, tais como:
Secretaria de Estado da Educação do Paraná
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• delineamento dos contextos educacionais presentes nos setenta estabelecimentos
participantes do projeto; elaboração de instrumentos de pesquisa (questionários
on-line, entrevistas semiestruturadas, opinário, etc.); implementação dos
instrumentos de pesquisa junto aos participantes do projeto que atuam nos
estabelecimentos de ensino selecionados;
• avaliação por meio de consulta on-line para direção, pedagogos, professores e alunos;
• análise dos dados coletados;
• publicação de relatórios.
O delineamento dos contextos educacionais foi desenvolvido ao longo das formações,
compartilhados pelos estabelecimentos de ensino em pastas virtuais dentro do Google Drive,
especialmente organizados para este fim. Também foi possível analisar determinados fatores
presentes nestes contextos educacionais por meio dos questionários e demais instrumentos de
avaliação implementados ao longo do projeto. Os processos de avaliação referentes ao Projeto
CONECTADOS ocorreram ao longo da realização do “Grupo de Estudos” e também do “Simpósio
Ensino Médio e a Formação para o Trabalho - Tecnologias no Contexto Educacional”, quando os
participantes responderam aos instrumentos de avaliação previamente elaborados.

Um dos resultados obtidos foi em relação à aderência e engajamento dos participantes
no Projeto. Vale lembrar que um dos critérios estabelecidos aos estabelecimentos de ensino
para sua participação no projeto, foi a participação por adesão. Porém, a participação efetiva dos professores e alunos no projeto esteve notoriamente relacionada ao engajamento das
equipes gestoras e pedagógicas dos estabelecimentos, que desenvolveram com qualidade um
número maior de ações e produções.
Os resultados mostraram que, apesar das dificuldades surgidas na realização de algumas ações previstas no projeto, os estabelecimentos de ensino produziram o que lhes foi solicitado. Diversas vezes, foram além daquilo que lhes foi solicitado, criando e inovando suas ações
educativas - avanços foram nitidamente percebidos. Por meio desses resultados foi possível
repensar as práticas para 2017: os professores, repensando suas práticas pedagógicas e a
DPTE suas propostas de formação, entre elas, a continuidade deste projeto, chamado agora de

RELATÓRIO

A organização, coleta e tabulação dos dados obtidos por meio desses instrumentos de
análise nortearam aspectos e critérios que resultaram na avaliação do próprio projeto, refletindo-se acerca dos objetivos e resultados alcançados, observando-se aquilo que, porventura,
tenha dado certo ou não; assim como as razões de cada resultado.
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CONECTADOS 2.0, cujo eixo norteador é a Escola na Cultura Digital. Essa temática comum a
todos participantes vem em decorrência dos resultados obtidos no Projeto Piloto CONECTADOS,
como veremos adiante.

RELATÓRIO

Os professores da Rede Estadual de Educação do Paraná, participantes do Projeto
CONECTADOS em 2016, tiveram a oportunidade de vivenciar iniciativas com o uso de tecnologias
que possibilitam a resolução colaborativa de problemas, a experimentação, o desenvolvimento
tecnológico e o compartilhamento de conhecimento, estimulando uma cultura de inovação e
de criatividade por meio de produções digitais que envolvem toda a comunidade escolar. Essa
cultura de inovação e criatividade por meio de produções digitais ultrapassou os objetivos
inicialmente delineados nesse projeto piloto, mostrando a necessidade da continuidade de
projetos desta natureza, em mais estabelecimentos de ensino.
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Muitos professores incorporaram e modificaram o uso de dispositivos móveis em sua
prática pedagógica. Tal fato foi constatado por meio do questionário respondido anteriormente
pelos alunos, que indicou possibilidades do surgimento de uma disposição positiva por parte de
alguns professores à mudança, à disposição e à incorporação de novas tecnologias. As respostas
dos alunos permitem chegar-se à seguinte afirmação: o trabalho com dispositivos móveis em
sala deixa as aulas mais interessantes, com alunos mais participativos e autores no processo
de aquisição do conhecimento. Os estudantes reconheceram que o uso destes dispositivos
móveis pode contribuir para a melhoria da aprendizagem. Esses resultados apontam que a
utilização de tecnologias digitais disponíveis nos espaços escolares é bem aceita, mostrando
ser necessárias ações que deem continuidade a esse uso com finalidades pedagógicas,
ampliando e amplificando o repertório de encaminhamentos metodológicos e pedagógicos dos
professores com a utilização de tecnologias junto e com os alunos. Ainda reafirmando essa
necessidade, os dados obtidos nos questionários mostram que os professores veem como
essencial o papel do assessor pedagógico em tecnologias educacionais, para a obtenção dos
resultados positivos apresentados pelos estabelecimentos de ensino. Logo, constatou-se que o
trabalho dos assessores junto à equipe de ensino dos NRE seria imprescindível, planejando e
executando as ações de forma colaborativa.
A principal formação realizada no Projeto CONECTADOS foi o Grupo de Estudos. Pelas
diversas possibilidades profissionais demonstradas, ele foi avaliado de maneira positiva pelos
professores participantes. Segundo os assessores pedagógicos que realizaram as formações,
os roteiros elaborados pela CTE foram os itens que mais auxiliaram o trabalho desenvolvido
com os estabelecimentos de ensino.
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Os professores participantes do projeto receberam a conta educacional @escola.pr.gov.
br durante a realização dos encontros do Grupo de Estudos - os alunos receberam o acesso ao
e-mail dessa conta educacional posteriormente. De acordo com as respostas dos professores
e dos alunos inquiridos no questionário de avaliação, muitos alunos utilizaram o e-mail @
escola.pr.gov.br afirmando que perceberam suas vantagens, inclusive, em relação ao trabalho
desenvolvido no Google Classroom. A maior parte dos professores não utilizou este e-mail com
frequência, mas aqueles que o fizeram perceberam suas vantagens.
As equipes dos assessores pedagógicos em tecnologias se dispôs a atender os professores em diversos períodos, a fim de superar dificuldades logísticas referentes à organização dos
tempos escolares e períodos de formação para os professores participantes. Em alguns casos,
a parceria entre assessores pedagógicos e equipe gestora dos estabelecimentos participantes
foi fundamental, pois os materiais dos encontros do grupo de estudo eram debatidos entre
esses profissionais, e os pedagogos repassavam aos professores que não estavam presentes
no momento da formação. Ainda assim, a solução ideal, segundo alguns professores e assessores, seria a ocorrência de momentos de formação nos quais todos professores participassem
sincronamente desses encontros do Grupo de Estudos.

Em relação à possibilidade de uma futura compra de equipamentos, quase a totalidade
dos assessores pedagógicos, técnicos de suporte, professores e pedagogos, indicariam a compra de netbooks, notebooks, roteadores de qualidade, projetores, melhoria do laboratório de
informática, SMART TV em cada sala - com entradas HDMI, e conexão com internet de alta
velocidade. Logo, segundo os profissionais, a compra destes Itens atenderia às necessidades
do projeto. Apenas uma pequena parte da equipe dos NRE e SEED e dos professores e pedagogos afirmou que o tablet possui maior capacidade de instalação de aplicativos e mobilidade.
Por essa razão, comprariam tablets com processadores mais potentes e de qualidade.

RELATÓRIO

No que se refere à infraestrutura, as dificuldades que mais foram citadas dizem respeito à falta de conexão à internet Wi-fi, o que impossibilitou a realização de diversas ações
previstas com a utilização de dispositivos móveis. Muitos profissionais envolvidos no projeto,
assim como os alunos nos questionários, solicitaram melhorias na qualidade da conexão dos
estabelecimentos de ensino, entendendo seu caráter essencial para a realização de trabalhos
na perspectiva dos que foram desenvolvidos no CONECTADOS. Nos grupos de trabalho realizados no “Simpósio Ensino Médio e a Formação para o Trabalho - Tecnologias no Contexto
Educacional” algumas equipes relataram que os problemas de infraestrutura dificultaram o
bom andamento do projeto.
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De acordo com essa exposição, conclui-se que o Projeto CONECTADOS atingiu seu
principal objetivo, estimulando a diversificação da prática pedagógica nos estabelecimentos
de ensino, por meio de tablets educacionais, contribuindo com o processo de ensino e
aprendizagem e com a organização escolar. No entanto, além dos tablets, computadores e
demais dispositivos móveis também fizeram parte das ações do projeto. Observou-se que a
realização do Projeto CONECTADOS trouxe ganhos concretos aos seus setenta estabelecimentos
de ensino participantes.

RELATÓRIO

A identificação das potencialidades, dificuldades e das características observadas
nos dados apresentados anteriormente foram de grande importância e foram considerados
pelo Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais, bem como pela Coordenação
de Tecnologias Educacionais no planejamento das ações desenvolvidas para 2017 e 2018,
norteando a elaboração do projeto CONECTADOS 2.0, com a continuidade da participação das
setenta escolas do CONECTADOS e ampliação para mais 430 escolas, totalizando quinhentas
escolas em 2017, com ampliação para mais quinhentos estabelecimentos de ensino em 2018.
Neste projeto, levou-se em consideração o que assessores, diretores, pedagogos e professores
mencionaram quanto à formação continuada para a utilização de tecnologias e as diferentes
realidades escolares, que requerem diferentes recursos tecnológicos. Desta forma, uma das
principais características do CONECTADOS 2.0 foi a possibilidade de escolha de equipamentos
digitais a serem adquiridos e distribuídos, em função das necessidades e dos perfis de uso
de tecnologias identificados pelos próprios sujeitos das escolas participantes. Os materiais,
opiniões e dados tabulados no Projeto CONECTADOS também ofereceu informações para
determinar o eixo norteador da formação para o CONECTADOS 2.0, que é a Escola na Cultura
Digital.
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6. ANEXOS
ANEXO I - Projeto CONECTADOS
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/conectados/projeto.pdf

ANEXO II - Termos de adesão
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/conectados/anexos.pdf

ANEXO III - Escolas participantes
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=1561

ANEXO IV - Modelo de ata de adesão
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/conectados/anexos.pdf

ANEXO V - Roteiro dos dois primeiros encontros - Segurança na internet

ANEXO VI - Roteiro do terceiro e quarto encontros - Recursos do Google
https://docs.google.com/document/d/1ZkUVzWLEFUYEylJtokzsyDNuH9R9T0tYjoYfCJj3
YLg/edit
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https://docs.google.com/document/d/1qjWPkhIXmjiH9ftb6bi4A7Mnp5sidxrEPrBr34YK
Lzg/edit
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ANEXO VII - Roteiro do quinto encontro - Recursos na Nuvem - Google
Classroom
https://docs.google.com/document/d/1Mrmwbg5jMw-1MO8ixPyeFbEBL_
vGBvY0ZMKQiMi07Dg/edit#heading=h.vzmdprkig23o

ANEXO VIII - Roteiro do sexto encontro - Google Classroom - Criação de
turma e inserção de atividades
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / d o c u m e n t / d / 1 y 4 l X 0 8 x 8 W 1 R W R Av A P- o w S 8 NUMlimDEE3NdZjYw_Mao/edit

ANEXO IX - Roteiro do sétimo encontro - Ensino Híbrido
https://docs.google.com/document/d/1ax6yyZqBD0oDhsrZ_446FsKugG10i1sQQWOivkhF_Q/edit

ANEXO X - Roteiros do oitavo, nono e décimo encontros - Mídias na Educação

RELATÓRIO

https://docs.google.com/document/d/1zRFcLOBM_
ln1bcO7y3f75dB7e7KSdKtvGXFdh8EzyHY/edit
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ANEXO XI - Programação geral do simpósio “Ensino Médio e a Formação
para o Trabalho - Tecnologias no Contexto Educacional”
https://drive.google.com/file/d/0B4c_OZzGee12Wkc0U1pnRS1SSFk/view
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