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Proposta para ampliação das ações de
tecnologia educacional na Secretaria de
Estado da Educação do Paraná - SEED/PR.
Dados de Identificação
Projeto

PROJETO CONECTADOS 2.0

Gerente do Projeto

DPTE

Início Previsto

Março/2017
Informações Gerais
●

Favorecer e ampliar a discussão e o uso de tecnologias
educacionais, com a comunidade escolar de 500
estabelecimentos de ensino público estaduais em 2017 e
outras 500 em 2018.

●

Ofertar formação com ênfase a temática “Educação na
Cultura Digital”, abordando o conceito de Cultura Digital e
suas relações com a escola, o currículo e a sociedade;
Incentivar a prática de produção de objetos educacionais a
partir do acesso à ferramentas e aplicativos disponíveis na
internet;
Promover o intercâmbio de práticas e diferentes abordagens
de ensino com o uso de tecnologias educacionais entre
professores e gestores;
Ampliar o parque tecnológico das escolas estaduais;
Acompanhar e avaliar os efeitos da discussão e do uso
de tecnologias educacionais na prática pedagógica e na
organização escolar;
Compartilhar e divulgar as práticas desenvolvidas nas
escolas participantes com toda a comunidade escolar.

Objetivo Geral

●

●

Objetivos Específicos
●
●

●
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Justificativa

O projeto CONECTADOS 2.0 foi planejado com vistas a atender o
Plano de Metas do Governo do Estado do Paraná (2015-2018),
a ação 6 do Programa Minha Escola Tem Ação - (META), as
“Diretrizes para uma Política Nacional de Inovação e Tecnologia
Educacional 2017-2021” e a pesquisa realizada na rede
estadual de educação do Paraná intitulada Guia Edutec. Também
considerou-se a experiência com o Projeto CONECTADOS em
2015-2016 que demonstrou que a participação dos professores é
mais efetiva quando o coletivo escolar é convidado a participar de
determinadas ações. Esta ação também mostrou a necessidade
da renovação do parque tecnológico nos estabelecimentos de
ensino e apresentou fragilidades na visão e competências quanto
à utilização de tecnologias digitais por parte da gestão e dos
professores das escolas, coadunando com o que está proposto nos
demais documentos orientadores.
Para além da aquisição de recursos tecnológicos digitais, percebeuse também necessidade de formação continuada adequada a
realidade de cada estabelecimento de ensino. O denominador
comum destas será a Educação na Cultura Digital, por ser este
tema essencial na educação do nosso tempo, para atingir as
crianças e jovens estudantes que estão inseridos neste contexto.
Variáveis do Projeto

Declaração do Escopo:
Potencializar a utilização de recursos tecnológicos, em 500 estabelecimentos de ensino
do Estado do Paraná, de maneira a contribuir com a organização escolar pedagógica e
administrativa. Este projeto terá início em março de 2017 com duração prevista até dezembro
de 2018 sob a responsabilidade da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais através
da Coordenação de Tecnologias Educacionais e da Coordenação de Educação a Distância e
Web em parceria com o Núcleo de Informática da Secretaria de Educação e com a Assessoria
Técnica do Gabinete. Organizado em quatro fases compreendendo: Seleção e diagnóstico das
500 escolas e definição dos equipamentos tecnológicos; Orientação e acompanhamento das
escolas na elaboração do Plano de Ação Coletivo com Tecnologias Educacionais - PLACTEC
e produção e oferta de formação continuada para os profissionais participantes do projeto;
orientação na utilização dos recursos tecnológicos novos e os presentes nas escolas; e
divulgação das práticas desenvolvidas nas escolas.
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Exclusões (Não Escopo):
- Atender solicitações de recursos físicos, humanos para além do previsto neste projeto.
- Atender as escolas que não foram indicadas no projeto.
Orçamento: LOA 2017.
Premissas: Necessidade de ampliação do parque tecnológico das escolas públicas estaduais.
Necessidade de formação continuada em tecnologia para os profissionais da rede.
Restrições (limitam o planejamento e desenvolvimento): Ausência dos recursos previstos.
Riscos (comprometem os resultados pretendidos): Desistência das escolas participantes.

Cronograma
Convite e adesão das escolas selecionadas

Março 2017

Identificação das necessidades e potencialidades da
escola (retrato da escola)

Março 2017

Licitação para aquisição dos arranjos tecnológicos

Abril a Outubro/2017

Formação Continuada “Educação e Cultura Digital”

Abril a Novembro/2017

Entrega dos equipamentos licitados

A partir de Novembro/2017

Registro e divulgação de Práticas Pedagógicas
Inovadoras na Cultura Digital

Decorrer do processo de formação.

1o Simpósio de Práticas Pedagógicas Inovadoras
na Cultura Digital

Novembro/2017

Avaliação do Projeto

Dezembro/2017
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Produtos esperados
Produto

Descrição

Curso de formação

Elaboração e oferta de cursos de formação em tecnologias
educacionais

PLACTEC

Elaboração do Plano de Ação Coletivo com Tecnologias
Educacionais (PLACTEC) articulado com o Projeto Político
Pedagógico e o Regimento Escolar para a integração da Cultura
Digital, definindo a visão de uso de tecnologia, a escolha de
recursos tecnológicos a serem adquiridos, a segurança dos
estudantes e profissionais da educação, a organização dos
tempos e espaços para uso.

Ampliação do Parque
tecnológico

Aquisição e distribuição de kit tecnológicos para as escolas
participantes

Produções dos professores

Divulgação / publicação das produções dos professores a
partir das experiências e práticas desenvolvidas no ambiente
escolar
Unidades envolvidas (Stakeholders)

Demandantes

DPTE, NII, Diretoria Geral, Superintendência da Educação

Impactados

NREs e escolas

Influenciadores

DPTE (Coordenações), NII

Decisores

DPTE, NII, Diretoria Geral, Superintendência da Educação
______________________________________
Demandantes
______________________________________
Dirigentes
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