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Uma das contrapartidas de sua escola ao aderir ao Projeto CONECTADOS 2.0 era a              

elaboração do Plano de Ação Coletiva para o uso de Tecnologias, doravante chamado de              

PLACTEC. Este documento é muito importante, pois registra como a escola e seu coletivo              

pensam as tecnologias e sua utilização, resguardando a todos quanto a pertinência das             

ações educacionais envolvendo a Cultura Digital. Desta forma, os assessores          

pedagógicos em tecnologias educacionais trabalharão com a equipe gestora as questões           

que constituirão o PLACTEC. Caberá à equipe gestora, na figura dos diretores e/ou             

pedagogos a elaboração deste documento (que poderá ser feito colaborativamente).          

Desta forma, enviamos este modelo para a escrita do PLACTEC, com os tópicos que              

contemplam as informações necessárias para o desenho de um plano de ação efetivo, o              

qual será também uma carta de intenções da escola quanto ao uso dos recursos e               

equipamentos por ela solicitados dentro do projeto. Seu PLACTEC deverá ter as            

seguintes seções: 

 

1) INTRODUÇÃO  

 

A introdução do PLACTEC (Plano de Ação Coletiva para o uso de Tecnologias) 

deve situar o leitor quanto o que é a escola e deverá conter: 

a) IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA CONECTADOS 2.0 

b) A escola participou do Projeto Piloto CONECTADOS em 2016? Se sim, deverá            

mencionar o que modificou em suas práticas de 2016 até o presente momento e              

como o projeto influenciou as decisões referentes ao Projeto CONECTADOS 2.0 e            

a Escola na Cultura Digital. Se não participou, não precisa mencionar nada. 

c) No texto introdutório, é necessário colocar qual o nível que a escola se encontra,              

em todas as dimensões analisadas segundo a devolutiva do questionário do Guia            

Edutec, respondido no ano de 2016. 

d) Ainda na introdução, faz-se necessário transcrever um ou mais trechos do PPP da             
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sua escola que foi atualizado para determinar o perfil da escola que trabalha com              

as TDIC e com a Cultura Digital. 

 

2) TRAJETÓRIA 

A trajetória é a parte do PLACTEC que mostrará como a escola e seu coletivo               

construíram (até aqui) as ações para a utilização pedagógica das TDIC e da imersão              

desta na Cultura Digital. Esta seção deverá conter: 

a) A proposta desenvolvida em 2016 (APENAS para as 70 escolas do           

CONECTADOS/2016). 

b) Resgate sua síntese do Módulo Zero (maio/2017): 

i) A escola conseguiu avançar na inserção da Cultura Digital? Se sim de que             

forma? Se não, quais os motivos? 

ii) As solicitações que os alunos fizeram para uma Escola na Cultura Digital            

estão contempladas nas propostas atuais? De que forma? 

c) As propostas elaboradas pelos gestores na visita dos assessores em junho/julho           

2017. 

d) As sugestões dos professores às propostas desenvolvidas (visita assessores         

agosto/setembro). 

e) Qual a proposta norteadora do PLACTEC? 

f) Indique a escolha dos equipamentos escolhidos e qual a intencionalidade          

pedagógica que pensaram para estes. 

g) Se vocês fizessem a escolha hoje, seria a mesma da feita em maio de 2017? Por                

quê? 

 

3) PORTFOLIO 

Esta seção é o espaço para a escola dissertar sobre as ações que tem desenvolvido               

dentro do Projeto CONECTADOS 2.0 e que fazem parte do seu PLACTEC. Pode incluir              

além do texto, imagens e links de vídeos, sites entre outros recursos que foram              

elaborados e utilizados pelo coletivo escolar. Exemplo de ação desenvolvida: Semana da            

Internet Segura. 

4) PLANEJAMENTO FUTURO 

Esta parte do documento PLACTEC visa apresentar quais encaminhamentos         
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pedagógicos estão previstos para 2018 e adiante, com a utilização dos recursos e             

equipamentos tecnológicos selecionados pela escola. 

a) Qual a proposta norteadora do PLACTEC? 

b) Quais tecnologias e recursos digitais serão utilizados? 

c) Qual(is) é(são) o(s) objetivo(s) educacional(is) pretendido(s) com esta proposta? 

d) Qual(is) é(são) o(s) encaminhamento(s) metodológico(s) escolhido(s)? 

e) Qual(is) espaço(s) escolar(es) será(ão) utilizado(s)? 
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