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APRESENTAÇÃO
O CONECTADOS 2.0 é um projeto da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-

PR) cujo objetivo é favorecer e ampliar a discussão e o uso de tecnologias educacionais junto à 
comunidade escolar.

O planejamento desta ação visou 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.

O planejamento também considerou a experiência obtida com o Projeto CONECTADOS em 
2015-2016 (projeto-piloto), que demonstrou que a participação dos professores é mais efetiva quando 
o coletivo escolar é convidado para participar das ações. A experiência adquirida com o projeto-
piloto também mostrou a necessidade da renovação do parque tecnológico nas instituições de ensino. 
A avaliação do Guia EduTec1 indicou as fragilidades existentes nos campos relacionados a visão e 
competências, considerando-se a utilização de tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDICs) por parte dos docentes e da gestão escolar. Com isso, percebeu-se a necessidade de se ofertar 
formação continuada adequada à realidade de cada instituição de ensino. O denominador comum nos 
processos de formação foi educação na cultura digital, tema essencial na educação do nosso tempo, 
que alcança e sensibiliza as crianças e os jovens estudantes, já inseridos nesse contexto. Em 2017, 
foram atendidas quinhentas instituições de ensino da rede pública estadual.

A seguir, apresentaremos os objetivos específicos propostos para o Projeto:

• Ofertar formação com ênfase na 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 a ferramentas e 
aplicativos disponíveis na internet;

• Promover o intercâmbio de práticas e diferentes abordagens de ensino com o uso de 
tecnologias educacionais por parte de professores e gestores;

• Ampliar o parque tecnológico das escolas e colégios estaduais;

1 Ver: <https://goo.gl/YCjfQo>.

https://goo.gl/YCjfQo
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• Acompanhar e avaliar os efeitos da discussão e do uso de tecnologias educacionais na prática 
pedagógica e na organização escolar;

• Compartilhar, com toda a comunidade escolar, as práticas desenvolvidas nas instituições de 
ensino participantes.

     Ações nos Núcleos Regionais de Educação

Em janeiro de 2017, o Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais (DPTE) iniciou 
a organização do Projeto CONECTADOS 2.0, visando a atender quinhentas instituições de ensino. Em 
março do mesmo ano, ocorreram reuniões com os 32 núcleos regionais de educação (NREs), nos 
quais realizou-se a apresentação da proposta inicial do Projeto.

Para essa reunião foram convocados os seguintes profissionais: chefe do NRE, coordenador 
da equipe pedagógica, um representante dos assessores pedagógicos em tecnologias educacionais e 
um técnico de suporte. As reuniões ocorreram em polos, conforme descrito abaixo:

 
• Polo 1 - Local: Curitiba. Data: 17/03/2017. Participaram desse evento os NREs AMN, AMS, 

Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa e União da Vitória.

Figura 1 - Reunião entre DPTE e NREs AMN, AMS, Curitiba, Paranaguá, 
Ponta Grossa e União da Vitória, para apresentação do Projeto CONECTADOS 2.0 

Fonte: Seed/PR
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• Polo 2 - Local: Cascavel. Data: 21/03/2017. Participaram desse evento os NREs de Assis 
Chateaubriand, Cascavel, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco e 
Toledo.

Figura 2 - Reunião entre representantes da Seed e NREs do polo 2, para apresentação do Projeto CONECTADOS 2.0

Fonte: Seed/PR

• Polo 3 - Local: Guarapuava. Data: 22/03/2017. Participaram desse evento os NREs de 
Guarapuava, Irati, Laranjeiras do Sul e Pitanga.

 
Figura 3 - Reunião entre representantes da Seed e NREs do polo 3, para apresentação do Projeto CONECTADOS 2.0 

Fonte: Seed/PR
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• Polo 4 - Local: Londrina. Data: 28/03/2017. Participaram desse evento os NREs de Apucarana, 

Cornélio Procópio, Ibaiti, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Telêmaco Borba e Wenceslau Braz.

Figura 4 - Reunião entre representantes da Seed e NREs do polo 4, para apresentação do Projeto CONECTADOS 2.0 

Fonte: Seed/PR

• Polo 5 - Local: Maringá. Data: 29/03/2017. Participaram desse evento os NREs de Campo 

Mourão, Cianorte, Goioerê, Loanda, Maringá, Paranavaí e Umuarama.

Figura 5 - Reunião entre representantes da Seed e NREs do polo 5, para apresentação do Projeto CONECTADOS 2.0

Fonte: Seed/PR.
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Na ocasião desses encontros, os NREs receberam a listagem das instituições de ensino 
pré-selecionadas pelo DPTE para validação. Essas instituições foram indicadas respeitando-se o 
critério de proporcionalidade por NRE, bem como os seguintes critérios: instituições participantes do 
Projeto CONECTADOS 2016, instituições de ensino integral, instituições da diversidade (do campo, 
quilombolas, das ilhas e indígenas), instituições com menor uso de recursos tecnológicos (de acordo 
com a avaliação do Guia EduTec), instituições com melhor uso de recursos tecnológicos (de acordo 
com a avaliação do Guia EduTec), instituições que não possuíam laboratório de informática ou que 
possuíam poucas máquinas em funcionamento, e instituições que possuíam grande número de 
alunos matriculados na sala de recursos.

No momento da validação, cada NRE pôde sugerir/alterar as instituições pré-selecionadas 
de acordo com a sua realidade. Alguns NREs optaram por selecionar um número diferente do 
disponibilizado inicialmente, em consonância com suas realidades locais. 

No decorrer de 2017, o Colégio Estadual Antonio Xavier da Silveira - EFMN, do município 
de Irati, optou em desistir de participar do Projeto. Dessa forma, o Projeto continuou com 499 
instituições de ensino.

Em todas as visitas realizadas, buscou-se esclarecer aos NREs que o CONECTADOS 2.0 
tratava-se de um projeto de formação para o uso de tecnologias, que previa atividades a serem 
desenvolvidas pela Seed, NRE e instituições de ensino. 

Conforme consta no termo de adesão, assinado tanto pela chefia do NRE quanto pela 
direção escolar, é da responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-
PR) proporcionar formação continuada aos professores das instituições de ensino participantes, 
por meio dos assessores pedagógicos presentes no NRE (que foram previamente formados), 
criar contas educacionais @escola para professores das instituições de ensino participantes, 
acompanhar processo licitatório para aquisição dos equipamentos escolhidos pelas 
instituições de ensino, garantir o acompanhamento, apoio e avaliação permanentes durante 
todo o desenvolvimento do Projeto. Caberá a cada NRE: disponibilizar equipe pedagógica para 
formação e apoio pedagógico em tecnologias educacionais; disponibilizar técnico de suporte para 
manutenção básica dos equipamentos das instituições envolvidas no projeto; prover condições 
para a formação e acompanhamento das atividades do projeto, respeitando o cronograma 
proposto pela Seed-PR, e elaborar relatórios de acompanhamento e avaliação das instituições 
no Projeto. 
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Por fim, cabe a cada instituição participante: definir um grupo de representantes que 
contemple direção escolar, equipe pedagógica, professores, agentes educacionais e grêmio 
estudantil; proceder à escolha de equipamentos, via formulário on-line disponível no Portal Dia 
a Dia Educação, para futura aquisição (baseado nas fichas de sínteses do coletivo escolar), 
tendo clareza das condições de infraestrutura, logística e recursos humanos presentes 
na instituição de ensino e arranjos compatíveis com essa realidade; indicar um ou mais 
responsável(is) pela organização e logística dos equipamentos tecnológicos da instituição de 
ensino; estimular professores, equipe pedagógica e agentes educacionais a participarem das 
formações continuadas sobre educação na cultura digital (participação de no mínimo 25% 
dos profissionais); oportunizar tempo e espaços para encontros presenciais que constituirão 
a formação continuada com o coletivo escolar; desenvolver ações pedagógicas e educacionais 
abrangendo todo o coletivo escolar, com o devido registro e atribuição da autoria e créditos aos 
envolvidos; contemplar/rever o conceito de utilização das tecnologias para fins pedagógicos e 
da educação na cultura digital em seu projeto político-pedagógico (PPP); permitir à instituição 
de ensino o acesso das equipes pedagógicas e técnicos de suporte dos NREs e Seed-PR para 
acompanhar o desenvolvimento de atividades e a manutenção de equipamentos; em caso de 
aquisição de equipamentos, prover local seguro e adequado para armazenamento. 

As ações descritas acima constituem a preparação (de logística, de infraestrutura, de 
recursos humanos e pedagógica) para o recebimento de um kit de equipamentos escolhido pelo 
coletivo de cada instituição de ensino. 

PARCERIAS
As ações de parcerias não geram ônus ao Estado e possibilitam a diversificação de modelos 

de formação continuada ou de acesso a recursos a todos os profissionais da educação.

• Contas educacionais @escola

As contas educacionais @escola são resultado da parceria que ocorreu entre a Seed-PR 
e a empresa Google (número de protocolo 14.217.209-7). Essas contas, além de permitirem o uso 
do e-mail, têm como diferenciais: um espaço ilimitado de armazenamento de arquivos digitais, 
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recursos de edição (na nuvem) de textos, planilhas, apresentações, formulários, testes, desenhos, 
entre outros (sem necessidade de instalação de nenhum software nos computadores). 

Em 2016, em caráter experimental, foram criadas contas para professores, equipe diretiva e 
gestora, agentes educacionais II e alunos das setenta instituições de ensino participantes do Projeto 
CONECTADOS. Em 2017, foram criadas contas educacionais para os professores PDE da turma de 
2016, profissionais de ensino atuantes nos 32 NREs e para os diretores de todas as instituições 
de ensino estaduais. Em 2018, criaram-se contas educacionais para todos os professores da rede 
estadual de educação do Paraná, bem como para agentes educacionais II e alunos. 

Para consultar a conta @escola criada, os professores e agentes educacionais II podem 
acessar o sistema RH Seed (www.rhseed.pr.gov.br) ou entrar em contato com os assessores 
pedagógicos em tecnologias educacionais do seu NRE. Os alunos podem consultar sua conta @
escola na secretaria de sua instituição de ensino ou no seu boletim escolar.

No Portal Dia a Dia Educação (www.rhseed.pr.gov.br), encontram-se disponíveis videotutoriais 
com orientações sobre o primeiro acesso à conta @escola, bem como sobre possibilidades de uso do 
ambiente virtual de aprendizagem Google Sala de Aula: <https://goo.gl/sgrkaX>. 

• Fundação Telefônica Vivo

A Fundação Telefônica Vivo ofertou de forma on-line o curso a distância “Produção 
colaborativa do conhecimento: redes para multiplicar e aprender”, em agosto de 2018, para 
agentes I e II das instituições de ensino participantes do Projeto CONECTADOS. 1.511 profissionais 
iniciaram o curso e, destes, 1.210 o concluíram.

Os docentes, a plataforma e o monitoramento para a realização dos cursos, bem como 
a certificação, foram de responsabilidade do Instituto Singularidades, vinculado à Fundação 
Telefônica.

Desta maneira, a parceria com a Fundação Telefônica Vivo colabora com os objetivos da 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná, da Superintendência da Educação e do Departamento 
de Políticas e Tecnologias Educacionais no sentido de ampliação de oportunidade de formação 
continuada para os profissionais da educação.

http://www.rhseed.pr.gov.br
http://www.rhseed.pr.gov.br
https://goo.gl/sgrkaX
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FORMAÇÕES PARA O USO DE 
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
Durante o planejamento desenvolvido para o Projeto CONECTADOS 2.0, foram propostas 

atividades a serem realizadas de maneira presencial e a distância. A seguir apresentamos essas 
duas modalidades de formação disponibilizadas para o projeto:

Formações presenciais

Desde a sua criação, o Projeto CONECTADOS 2.0 teve como proposta ser um projeto de formação 
para o uso de tecnologias. Assim, este foi o foco para a definição do formato e do cronograma da 
formação continuada.

As formações presenciais foram organizadas por meio da produção de roteiros e de materiais de 
apoio elaborados pela Coordenação de Tecnologias Educacionais (CTE) da Seed/DPTE, para orientar/
formar os assessores pedagógicos em tecnologias educacionais dos NREs. Estes, por sua vez, 
repassam essas formações diretamente às instituições de ensino com as equipes gestoras e demais 
profissionais das instituições participantes do projeto. Dentre as formações propostas destacamos:

Roteiro para a escola

O primeiro roteiro, chamado de Módulo Zero, foi desenvolvido para que as instituições de 
ensino participantes pudessem se situar em relação ao conceito de cultura digital escolar e sobre 
de que forma esta se apresenta no interior dos estabelecimentos de ensino. Para esse momento, 
foram disponibilizados três roteiros de orientação para os assessores, representantes da instituição 
de ensino e professores (junto aos alunos). Os objetivos foram:

• realizar um diagnóstico da situação (em 2017) das instituições de ensino no que diz respeito 
ao uso das tecnologias digitais educacionais e da educação na cultura digital (suas relações 
com a instituição de ensino, o currículo e a sociedade);

• apresentar aos estudantes os conceitos da cultura digital, a fim de que eles possam refletir 
a respeito desse tema (já presente em seu cotidiano).
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Público-alvo: assessores pedagógicos em tecnologias educacionais dos NREs, profissionais 
da educação e estudantes das instituições de ensino participantes do projeto.

Descrição da ação: As atividades propostas nos roteiros foram desenvolvidas direto nas 
instituições de ensino com a mediação dos assessores pedagógicos em tecnologias educacionais. 
Neste primeiro momento, todo o coletivo deveria participar, incluindo alunos e representante da 
comunidade escolar.

Materiais produzidos: Roteiro sobre cultura digital, disponível em: <https://goo.gl/dVAiur>.

Figura 6 - Reunião Módulo Zero em Campo Mourão, no C.E. Alberto Santos Dumont

Fonte: Seed-PR

Após as reflexões propostas nos grupos de estudo, cada instituição de ensino selecionou o ar-

ranjo de equipamentos mais adequado para desenvolver as ações propostas a fim de avançar quanto 

à inserção da instituição de ensino na cultura digital.

O arranjo de equipamentos, denominado de kit CONECTADOS, foi escolhido pelo coletivo esco-

lar (direção, equipe pedagógica, professores, agentes educacionais I e II e alunos).

O kit CONECTADOS foi escolhido pela instituição de ensino com base em um conjunto de equi-

pamentos pensado pela Seed/DPTE, que compreende:

https://goo.gl/dVAiur
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• laboratório de produção (uma câmera fotográfica com cartões de memória, carregador e 
bateria;  um tripé para câmera; um fone de ouvido; um gravador de áudio; um monitor de 
referência; um notebook e uma impressora 3D);

• laboratório móvel (sete netbooks e um roteador móvel);
• netbooks adicionais para o laboratório móvel;
• carrinho para recarga e transporte de netbooks;
• rede Wi-Fi;
• projetores multimídia.

 Formação para os assessores pedagógicos em tecnologias educacionais

Nos dias 13/03 a 02/04 foi realizada em Curitiba, no DPTE, uma reunião presencial com as 
equipes de assessores pedagógicos em tecnologias educacionais dos NREs e foi ofertado o curso 
sobre produção de conteúdos midiáticos e impressão 3D. O objetivo dessa ação foi orientar melhor 
os assessores a respeito dos conceitos que seriam abordados para inserir a cultura digital de forma 
mais expressiva nos espaços escolares.

Durante a reunião, foi apresentado o planejamento para as ações a serem desenvolvidas 
para o Projeto CONECTADOS 2.0, no ano de 2017, ações estas a serem implementadas diretamente 
nas instituições de ensino. E, durante o curso, que teve carga horária de 16 horas, os conteúdos 
foram desenvolvidos a partir de atividades “mão na massa”, voltadas à resolução colaborativa 
de problemas, à experimentação e ao desenvolvimento tecnológico, estimulando uma cultura de 
inovação e criatividade.

Roteiro para a equipe gestora

 Este segundo roteiro foi desenvolvido para fundamentar as reflexões e discussões entre 
o assessor pedagógico em tecnologias educacionais e as equipes gestoras (direção e pedagogos) 
sobre a visão que a escola tem de si na cultura digital. O material, dividido em cinco momentos, 
propõe também a retomada dos projetos político-pedagógicos (PPP) das instituições de ensino no 
que diz respeito ao uso das tecnologias educacionais, bem como a discussão do PPP a partir de 
reflexões acerca da cultura digital e da incorporação das TDICs no contexto escolar. Os principais 
objetivos foram:
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• fundamentar a equipe gestora das instituições de ensino no que se refere à teoria Four in 
Balance;

• avaliar, com a equipe gestora de cada instituição de ensino, as respostas das instituições no 
Guia EduTec, no que diz respeito à dimensão visão;

• analisar o PPP da instituição de ensino como ponto de partida para o engajamento na cultura 
digital.

 Público-alvo: Este roteiro foi destinado aos assessores pedagógicos em tecnologias 
educacionais dos NRE e foi utilizado na reunião com a equipe gestora (direção e equipe pedagógica) 
das instituições de ensino participantes do Projeto CONECTADOS 2.0.
 Descrição da ação: As atividades propostas no roteiro foram desenvolvidas nas instituições 
de ensino com mediação dos assessores pedagógicos em tecnologias educacionais, entre os meses 
de junho e julho de 2017.

Na primeira atividade foi apresentada a fundamentação da teoria Four in Balance, que tem 
sido utilizada no desenvolvimento e na avaliação de situações educacionais visando ao uso eficaz 
e eficiente das TDICs na educação. Esta teoria é composta de dois elementos: humano e técnico, 
sendo que o elemento humano é constituído por dois eixos: visão e competência. O elemento técnico é 
composto pelos eixos conteúdos e recursos digitais, e infraestrutura. Para que haja sucesso, os quatro 
eixos devem estar em equilíbrio para que a utilização seja eficaz. 

Figura 7: Ilustração dos elementos e eixos do modelo Four in Balance 

Fonte: Kennisnet (2015)
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Nas outras atividades foram propostas a análise e discussão da devolutiva do Guia EduTec, 
verificando se a mesma se aproximava do diagnóstico que a instituição de ensino fizera durante o 
Módulo Zero e do PPP, considerando as discussões e o material estudado durante o curso a distância  
“Aprender na cultura digital”. 

Com o objetivo de proporcionar um momento de reflexão sobre como a escola pode avançar 
dentro da dimensão visão, desenvolveu-se a atividade “tempestade de ideias” (descrita no rotei-
ro para a equipe gestora). Nesta atividade, cada instituição, juntamente com seu coletivo escolar, 
poderia sugerir ações que pudessem serem implementadas nas instituições de ensino. Das ideias 
sugeridas, o coletivo de cada instituição precisava selecionar três ações que realmente deveriam ser 
implementadas no decorrer do projeto.

As três melhores propostas sugeridas de cada instituição foram agrupadas por temas, con-
forme o gráfico a seguir.

Gráfico 1: Itens recorrentes nas ideias levantadas pelas instituições de ensino participantes do Projeto 

Fonte: Seed/CTE
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Neste roteiro também foram apresentados à equipe gestora os recursos presentes na conta 
pedagógica @escola. 

Materiais produzidos: Roteiro para a equipe gestora, disponível em: <https://goo.gl/dm-
1z7n> e Apresentação da teoria Four in Balance, disponível em: <https://goo.gl/lyiJLE>.

Roteiro para os professores 

Este roteiro foi destinado especificamente à discussão com os professores, e ocorreu nos 
espaços escolares. Ele foi dividido em três momentos de aplicação. O primeiro deles tratou dos 
repertórios desenvolvidos pelos professores em sala de aula, de que forma cada um deles vem 
atuando nessa perspectiva com a utilização das tecnologias disponíveis nas instituições de ensino. 
O segundo buscou apresentar e orientar os professores e equipe gestora quanto ao uso da conta 
educacional @escola e seus respectivos recursos. O terceiro teve por objetivo apresentar aos 
professores as potencialidades presentes no ambiente Google Sala de Aula, também disponível na 
conta educacional @escola, e orientou quanto à elaboração do plano de ação coletiva para o uso de 
tecnologias (Plactec) das instituições de ensino, visto que cada uma deveria elaborar um plano de 
uso para os equipamentos disponibilizados e inserir esse plano em seu PPP. A seguir apresentam-se 
os 3 roteiros:

• Roteiro 1

Objetivo: Refletir sobre as práticas pedagógicas (repertórios) desenvolvidas com a utilização 
das TDICs presentes no estabelecimento de ensino, partindo da avaliação do questionário do Guia 
EduTec, da avaliação do Módulo Zero e dos conceitos abordados no curso “Aprender na Cultura Digital”. 

Público-alvo: Professores
Ementa do encontro: Fundamentação da teoria Four in Balance, retomada do questionário 

Guia EduTec, realização da tempestade de ideias a partir da devolutiva e  apresentação das fichas 
de recursos e tarefas para a instituição de ensino. Roteiro disponível em: <https://goo.gl/LjH6rU>.

Nos meses de agosto, setembro e outubro, os assessores pedagógicos visitaram duas vezes 
as instituições de ensino participantes do Projeto para trabalharem os roteiros de ações junto aos 
seus professores. Entre agosto e setembro também debateu-se com os professores sobre a dimensão 
competências, do questionário Guia EduTec. Para este documento, essa é a dimensão que indica as 

https://goo.gl/dm1z7n
https://goo.gl/dm1z7n
https://goo.gl/lyiJLE
https://goo.gl/LjH6rU
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habilidades e competências que diferentes atores presentes na instituição de ensino precisam ter para 
o uso adequado de tecnologias na educação. Para esse debate foi trabalhada cada uma das questões 
que compunham essa dimensão no Guia EduTec. Depois disso, foi encaminhada a mesma dinâmica de 
tempestade de ideias, realizada anteriormente com a equipe gestora, para um levantamento de ideias 
dos professores. Finalizando as atividades dessa visita, os assessores apresentaram aos professores 
as fichas com recursos educacionais, as quais continham diversos recursos digitais, possibilidades e 
metodologias pedagógicas.

Foram lidos, organizados e tabulados os resultados provenientes da tempestade de ideias 
dos professores. Sua síntese se encontra quantificada a seguir e disponível em: <https://goo.gl/
as1GtU>.

Gráfico 2: Ideias/ações levantadas pelas escolas do Projeto CONECTADOS 2.0

Fonte: Seed/CTE

https://goo.gl/as1GtU
https://goo.gl/as1GtU
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Gráfico 3: Ações/recursos citados pelos professores a serem executados/utilizados no Projeto CONECTADOS

Fonte: Seed/CTE

• Roteiro 2

Objetivo: Apresentar e orientar professores e equipe gestora quanto ao uso da conta educacio-
nal @escola e seus respectivos recursos potencialmente significativos para o cotidiano educacional.

Público-alvo: Professores 
Ementa do encontro: Realização de um diagnóstico sobre a dimensão dos recursos digi-

tais, primeiro acesso, personalização e utilização da conta educacional @escola, como criação de 
contatos e grupos além da sincronização com os e-mails do Expresso, utilização da Agenda e dos 
complementos do Google Drive. Este roteiro encontra-se disponível em: <https://goo.gl/cm7UxE>.

No mês de outubro, ocorreu a segunda visita dos assessores às instituições de ensino. Nesse 
encontro, trabalhou-se, com os professores, o acesso à conta educacional e em seguida, a apresenta-
ção dos recursos presentes, tais como Agenda Google Drive, Documentos, Planilhas e Apresentações 

https://goo.gl/cm7UxE


18

RE
LA

TÓ
RI

O

Secretaria de Estado da Educação do Paraná
Superintendência da Educação

Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais

Projeto

Google. Foi contextualizado e relacionado o uso da conta educacional @escola e seus recursos com 
as dimensões da teoria Four in Balance (Recursos Digitais), visando à apresentação de metodolo-
gias e estratégias de trabalho com o uso dos recursos disponíveis na conta educacional @escola, 
de forma que os participantes pudessem discutir e encaminhar, individual e coletivamente, possi-
bilidades pedagógicas de utilização desses recursos em suas atividades nos espaços escolares.

No mês de novembro, abordou-se o Google Sala de Aula, e os assessores foram orientados 
sobre como realizar o primeiro acesso, criação da primeira turma do Google Sala de Aula e recursos 
presentes nas contas educacionais @escola.pr.gov.br que pudessem atuar positivamente na práti-
ca docente e na organização do cotidiano escolar. Cada assessor precisava criar uma turma com os 
professores que atende, podendo ser:

a) 01 turma do Google Sala de Aula para cada instituição de ensino atendida (exemplo: se o 
assessor atende 10 instituições, ele deveria criar 10 turmas no Google Sala de Aula); 

b) 01 turma do Google Sala de Aula com todos os professores atendidos (exemplo: se o asses-
sor atende 10 instituições de ensino, ele deveria criar 01 turma com todos os professores 
dessas instituições). 

Além disso, era necessário apresentar o Google Sala de Aula como um recurso que possibi-
lita a metodologia de ensino híbrido.

A atividade, além de contextualizar este recurso com as dimensões da teoria Four in Balance 
(Competência e Recursos Digitais), também visava a apresentar aos participantes metodologias 
e estratégias de trabalho com o uso dos recursos disponíveis no Google Sala de Aula e na conta 
educacional @escola, de forma que eles possam discutir e encaminhar, individual e coletivamente, 
futuras possibilidades pedagógicas de utilização desses recursos em suas atividades nos espaços 
escolares. Logo após, foi solicitado a elaboração do Plactec da instituição de ensino. Esta ação 
deveria ocorrer durante o trabalho com escrita colaborativa dentro da turma do Google Sala de Aula.

• Roteiro 3

Objetivo: Apresentar aos professores das instituições de ensino as potencialidades pre-
sentes no ambiente Google Sala de Aula, disponível na conta educacional @escola, e elaborar o 
Plactec da instituição, por meio da escrita colaborativa dentro de uma turma do Google Sala de Aula.
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Público-alvo: Professores 
Ementa do encontro: Instrução sobre o Google Sala de Aula, exploração das abas, adição 

de professores, colaboradores, alunos (acessar uma turma por meio de convites e código), elabo-
ração de atividades, perguntas e enquetes, inserção de materiais, atribuição de notas e envio de 
feedback, além da exploração de recursos interessantes para integrar com o Google Sala de Aula; 
orientação para produção do Plactec, de escrita colaborativa, confecção de um mapa colaborativo, 
de um portfólio digital, inserção do Formulários Google (teste) e vídeos (metodologias ativas). 

Este roteiro encontra-se disponível em: <https://goo.gl/T3hCFp>. 

Formação para produção de conteúdos midiáticos e impressão 3D

Conforme apresentado no primeiro roteiro, nas opções de kits disponibilizados para escolha 
das instituições de ensino, encontrava-se a opção de um laboratório de produção contendo: uma 
câmera fotográfica com cartões de memória, carregador, bateria, um tripé para câmera, um fone 
de ouvido, um gravador de áudio, um monitor de referência, um notebook e uma impressora 3D. 
 A fim de subsidiar a utilização técnica e pedagógica desses equipamentos, a DPTE ofertou o 
curso “Oficina de produção de conteúdos midiáticos e impressão 3D”, destinado a professores(as) 
e agentes educacionais II das instituições de ensino participantes do Projeto CONECTADOS 2.0 que 
escolheram esse conjunto.

Dessa forma, o DPTE propiciou diretamente às instituições de ensino vivenciar conceitos 
de aprendizagem criativa mediante a apresentação de desafios, na qual o conhecimento pode ser 
aplicado, possibilitando a criação de experiências mais imersivas, utilizando o conjunto de equi-
pamentos solicitado pela instituição. Ao entender melhor a questão da aprendizagem criativa, este 
grupo pode levar para suas instituições de ensino uma nova perspectiva de trabalho, incluindo ati-
vidades que estimulam o protagonismo dos estudantes na aprendizagem com o uso de tecnologias, 
criando situações para que estes possam também utilizar os equipamentos disponibilizados sem 
medo de errar e de assumir riscos. 

Durante esta formação foram atendidos 41 profissionais dos diferentes municípios do es-
tado. 

https://goo.gl/T3hCFp
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Plano de ação coletiva para o uso de tecnologias (Plactec)

O Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais - DPTE realizou, nos dias 15 e 16 de 
fevereiro, a Semana Pedagógica do primeiro semestre de 2018. Participaram todos os profissionais 
da educação que atuam na rede pública estadual de ensino e nas instituições de ensino parceiras da 
educação especial.

Os estudos dessa semana foram pautados nas relações que se estabelecem na escola, tanto 
entre escola e família quanto nas relações necessárias ao processo de ensino-aprendizagem, no 
sentido de se repensarem metodologias que mais bem atendam ao contexto atual dos estudantes, 
estendendo-se às relações que visam à efetivação do trabalho coletivo escolar.

Além disso, foi solicitado às instituições de ensino que formulassem na reunião pedagógica 
de fevereiro (15 e 16 de fevereiro de 2018), ou durante a reunião de planejamento (24 de fevereiro 
de 2018), o Plactec. Esse documento registra as impressões do coletivo escolar sobre a presença da 
escola na cultura digital. Registra também o diagnóstico do questionário Guia EduTec e como o coletivo 
situou a instituição de ensino no Módulo Zero.

No roteiro enviado aos diretores, havia um passo a passo de como conduzir a reunião e o 
envio do Plactec e também foi disponibilizado na página do Projeto CONECTADOS 2.0, um modelo 
para a escrita do Plactec, com os tópicos que contemplavam as informações necessárias para o 
desenho de um plano de ação efetivo, o que também funcionou como uma carta de intenções da 
instituição de ensino quanto ao uso dos recursos e equipamentos por ela solicitados dentro do projeto. 
Nessa reunião ocorreram as discussões e o início da escrita do plano. Posteriormente, os profissionais 
concluíram a escrita colaborativamente e enviaram o Plactec via formulário. 

A íntegra do roteiro enviado às instituições de ensino encontra-se em: <https://goo.gl/59DfQQ>. 
Dentre as 499 instituições participantes do projeto, 379 enviaram o Plactec à CTE. A análise de 

conteúdo dos planos encaminhados completa encontra-se disponível em: <https://goo.gl/V86gVQ>.

Formações a distância
A formação a distância foi planejada em módulos com sequências independentes e integra-

das, cujo eixo central foi a educação na cultura digital. O material teórico do curso foi adaptado pelo 
DPTE com base no curso “Especialização em Educação na Cultura Digital”, disponibilizado pelo MEC.

https://goo.gl/59DfQQ
https://goo.gl/V86gVQ
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No ano de 2017, foram ofertados três módulos em formação a distância. O anexo com o 
cronograma detalhado está disponível em: <https://goo.gl/ktz2bS>.

Os módulos em formação a distância ocorreram conforme o seguinte cronograma de dados 
e de conclusão:

Tabela 1: Módulos inscritos no Sicape2

Módulo Realização Inscritos Concluintes Não concluintes

1 – Aprender na 

Cultura Digital

01/06 a 30/06 (1ª oferta)

11/09 a 16/10 (2ª oferta)

Total:

13.468

2.084

15.552

9.191

936

10.127

4.277

1.148

5.425

2 – Ampliando 

Práticas em Rede

31/07 a 17/09 (1ª oferta)

30/10 a 03/12 (2ª oferta)

Total:

9.527

8.393

17.920

5.707

1.480

7.187

3.820

6.913

10.733

3 - Disciplinares

16/10 a 16/11 (1ª oferta)

02/05 a 30/05 (2ª oferta)

Total:

14.502

1.813

16.315

6.654

785

7.439

7.879

1.097

8.976

Fonte: Seed/CTE

Contabilizando todas as formações na modalidade EaD, o Projeto CONECTADOS 2.0 apresen-
tou 49.787 inscrições, com 24.753 concluintes.

As formações a distância de 2017 estão disponíveis em: <https://goo.gl/r1pZG4>. 

CONECTADOS 2.0: Aprender na cultura digital

Objetivo: Mobilizar os profissionais da instituição de ensino para refletirem criticamente a 
cultura digital no contexto escolar.

Público-alvo: Professores, pedagogos e equipe diretiva
Ementa do curso: Este módulo faz parte do Projeto CONECTADOS 2.0, que busca, entre outras 

coisas, oferecer uma formação apoiada no compartilhamento de experiências que integram as TDICs aos 
currículos escolares. 

2 Sistema de Capacitação da Educação.

https://goo.gl/ktz2bS
https://goo.gl/r1pZG4
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Após a instituição de ensino passar pela formação inicial e presencial, em que alunos, professores 
e equipe gestora discutiram os conceitos de TDIC e cultura digital, foi necessário aprofundar essas 
relações, buscando compreender o retrato da escola nesse contexto e sobre como é possível avançar 
nas ações. O acesso ao conteúdo do curso está disponível em: <https://goo.gl/feuC6b>.

CONECTADOS 2.0: Ampliando práticas em rede

Objetivos: Analisar a realidade escolar e sua relação com o uso das TDICs, e refletir sobre ela. 
Identificar situações e práticas que vêm ocorrendo na instituição de ensino a partir de experiências 
com seu uso. Analisar as práticas com o uso das TDICs à luz de conceitos como colaboração, 
interação, tecnologias híbridas e arquiteturas pedagógicas. Discutir sobre os processos de aprender 
e ensinar em rede com base na reflexão sobre a prática de uso das TDICs e a troca de experiências 
com outras instituições de ensino. Planejar e socializar experiências de aprendizagem em rede.

Público-alvo: Professores(as) atuantes nas instituições de ensino participantes do Projeto 
CONECTADOS, técnicos pedagógicos dos NRE e Seed

Ementa do Curso: Este módulo dá continuidade às ações que integram o projeto de for-
mação continuada CONECTADOS 2.0, e tem por objetivo avançar nas discussões sobre o uso das 
TDICs no cotidiano escolar. O módulo teve um total de 20 horas de formação continuada. Demais 
informações sobre o curso estão disponíveis em: <https://bit.ly/2YG6SVR>.

CONECTADOS 2.0: Disciplinas curriculares

Objetivos: Analisar e refletir sobre as possibilidades de utilização das TDICs na realidade 
escolar, discutir sobre os processos de aprender e ensinar com base na reflexão sobre a prática 
de uso das TDICs e a troca de experiências entre instituições de ensino, além de planejar e 
socializar experiências de aprendizagem apoiadas nas TDICs nas disciplinas de Arte, Biologia, 
Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, 
Matemática, Química, Sociologia e Tecnologias Assistivas - Uma Introdução Ao Tema.

Público-alvo: Professores(as) atuantes nas instituições de ensino participantes do Projeto 
CONECTADOS, técnicos pedagógicos dos NRE e Seed.

https://goo.gl/feuC6b
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1731
https://bit.ly/2YG6SVR
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Ementa do curso: Este curso visa a contribuir com o fazer pedagógico dos professores em 
sala de aula, constituindo um espaço para a reflexão, oferecendo sugestões de estratégias de uso 
das tecnologias digitais de informação e comunicação. Demais informações sobre o curso estão 
disponíveis em: <https://goo.gl/nwDJs8>.

PRODUÇÕES E MATERIAIS
Durante o Projeto CONECTADOS 2.0, o DPTE elaborou diversos materiais para subsidiar a 

formação dos assessores pedagógicos em tecnologias educacionais dos NREs, bem como aos pro-
fissionais da educação das instituições de ensino participantes do projeto. É possível acessar estes 
materiais no Portal Dia a Dia Educação3.

• Roteiros: material desenvolvido para as visitas dos assessores pedagógicos em tecnologias 
educacionais nas instituições de ensino participantes do Projeto CONECTADOS 2.0, para pro-
porcionar uma reflexão do coletivo escolar quanto à presença das tecnologias educacionais e 
da cultura digital presentes na escola. Disponível em: <https://goo.gl/fSNdqM>.

Figura 8: Roteiro Cultura Digital do Projeto CONECTADOS 2.0

Fonte: Seed/CTE

3 Disponível em: <http://www.diaadia.pr.gov.br>

https://goo.gl/nwDJs8
https://goo.gl/fSNdqM
http://www.diaadia.pr.gov.br
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• Fichas com recursos educacionais: apresentam algumas tendências em metodologias para 
o uso de tecnologias educacionais e diversas possibilidades para o contexto educacional. As 
fichas estão organizadas em categorias, tais como: metodologias e estratégias de trabalho 
(contemplando o ensino híbrido e a aprendizagem criativa); recursos educacionais digitais 
e interativos (recursos GSuit como Gmail, Drive, Planilhas e Documentos Google, Google 
Expeditions, Arts & Culture etc.); portais e repositórios de recursos digitais de aprendizagem 
(Dia a Dia Educação, Khan Academy etc.); blogs, softwares e aplicativos disciplinares 
(Geogebra, Hagaquê, Projeto Phet Colorado etc.); tecnologia assistiva (aplicativos como o Pro 
Deaf, Sinalário, Emoplay etc.). Disponível em: <https://goo.gl/iv4RcA>.

Figura 9: Fichas com recursos educacionais

Fonte: Seed/CTE

https://goo.gl/iv4RcA
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• Materiais didáticos: coleção de guias práticos a serem utilizados como material de apoio.

Caderno Impressão 3D: imaginar, planejar e materializar: introduz uma discussão e reflexão 
sobre as possibilidades de uso da impressão 3D na educação, bem como de apresentar 
alguns caminhos para dar início ao processo de modelagem e impressão 3D. Disponível em: 
<https://goo.gl/AGc67Y>.

Figura 10: Caderno Impressão 3D

Fonte: Seed/CTE

https://goo.gl/AGc67Y
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Guia Braço robótico hidráulico: guia que mostra como produzir um braço robótico hidráulico 
feito de papelão. Disponível em: <https://goo.gl/1a77xQ>.

Figura 11: Guia Braço robótico hidráulico

Fonte: Seed/CTE

• Série Tecnologias em Debate: objetiva difundir entre os professores da rede estadual de 
educação do Paraná o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) no 
contexto educacional. Disponível em: <https://goo.gl/ZxmiVh>.

• Segurança, ética e cidadania na Internet: educando para boas escolhas on-line: evento 
transmitido on-line pela TV Paulo Freire para equipes pedagógicas dos NREs e instituições de 
ensino participantes do Projeto CONECTADOS 2.0. Disponível em: <https://goo.gl/9vd52x>.

• Tutoriais: disponíveis em <https://goo.gl/XETRt1>.

 - “Câmera e tripé”: videotutorial que trata sobre a câmera, tripé e demais acessórios 
fotográficos que fazem parte do kit de produção do Projeto CONECTADOS 2.0; 

 - “Impressão 3D”: videotutorial com o objetivo de informar quais as funcionalidades e 
possibilidades de uso da impressora 3D; 

 - “@escola”: série de videotutoriais para auxiliar a utilização das contas educacionais 
do @escola;

https://goo.gl/1a77xQ
https://goo.gl/ZxmiVh
https://goo.gl/9vd52x
https://goo.gl/XETRt1
http://www.educacao.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=20565
http://www.educacao.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=20469
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1886
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 - “Google Classroom”: série de videotutoriais para auxiliar a utilização da ferramenta 
Google Classroom das contas educacionais do @escola;

 - “Laboratório móvel - BlueLab e roteador C3”: série de videotutoriais para informar 
quais as funcionalidades e possibilidades de uso das ferramentas disponíveis nos 
netbooks que fazem parte do kit laboratório móvel.

EQUIPAMENTOS
Vale lembrar que a seleção das instituições no Projeto CONECTADOS 2.0 respeitou a 

proporcionalidade do número de instituições de ensino estaduais por NRE, bem como a porcentagem 
dos seguintes critérios: 

●	 Instituições de ensino participantes do Projeto CONECTADOS 2016;

●	 Instituições de ensino integral;

●	 Instituições de ensino da diversidade (do campo, quilombolas, das ilhas e indígenas);

●	 Instituições de ensino com menor uso de recursos tecnológicos (de acordo com a avaliação do 
Guia EduTec);

●	 Instituições de ensino com melhor uso de recursos tecnológicos (de acordo com a avaliação do 
Guia EduTec);

●	 Instituições de ensino que não possuem laboratório de informática ou que possuem poucas 
máquinas em funcionamento; 

●	 Instituições de ensino que possuem grande número de alunos matriculados na sala de recurso.

A partir da seleção, houve a adesão das instituições de ensino, que receberam orientações 
quanto ao necessário debate sobre a utilização pedagógica das tecnologias relevantes para seu espaço 
escolar, para depois realizarem a escolha quanto à melhor opção de arranjos tecnológicos ofertados. 

Entre as opções apresentadas, as instituições de ensino4 puderam escolher: 

4  As instituições de ensino participantes do Projeto CONECTADOS e os kits selecionados: <https://goo.gl/vt6fa6>.

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1887
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1887
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1781
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1781
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1781
https://goo.gl/vt6fa6
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• Roteador móvel;

• Notebook para laboratório móvel;

• Carrinho para recarga;

• Notebook laboratório de produção (com câmera fotográfica, caixa de som, fone de ouvido, 
gravador de áudio e impressora 3D);

• Wi-Fi (2 pontos de acesso);

• Projetor multimídia.

 Para as instituições de ensino que atingiram o mínimo de 25% de participação nas formações 
ofertadas especificamente para o projeto, e que encaminharam o Plactec no período estabelecido, o 
adicional foi de 65%. As instituições de ensino que não atingiram a porcentagem mínima estabelecida 
para a participação nas formações ofertadas e/ou não encaminharam o Plactec no período estabelecido 
receberam um adicional de 34%.
 É importante destacar que o acréscimo foi distribuído igualitariamente a partir do quantitativo 
de equipamentos adquiridos em cada licitação. Sendo assim, o adicional complementou os materiais 
já escolhidos pelas instituições de ensino em 2017.

A tabela a seguir contém as quantidades totais de equipamentos previstos para entrega às 
instituições de ensino participantes do Projeto CONECTADOS 2.0:

Tabela 2: Quantidades totais de equipamentos entregues no Projeto CONECTADOS 2.0

Equipamento Quantidade

Roteador móvel 489

Netbook para laboratório móvel 9.936

Carrinho para recarga 489

Laboratório de produção (notebook, câmera fotográfica, fone de ouvido, 

gravador de áudio, monitor de referência e impressora 3D)
22

Wi-Fi 2.004

Projetor multimídia 2.454
Fonte: DPTE
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A seguir destacamos a descrição técnica e pedagógica dos equipamentos adquiridos:

Laboratório de produção 
Arranjo de tecnologias contendo uma câmera fotográfica com cartões de memória, carregador 

e bateria,  um tripé para câmera, um fone de ouvido, um gravador de áudio, um monitor de referência, 
um notebook e uma impressora 3D.

Descrição técnica:
• impressora 3D Cloner ST G3 com um cartão de memória Sandisk 16GB micro SD HC com 

adaptador, um bico reserva Schumacher, dois quilos de filamento para impressão 3D, material 
PLA diâmetro 1,75 mm, de cores variadas;

• câmera fotográfica digital Canon T5i, semiprofissional com cartão de 64GB, alimentação da 
câmera tipo de bateria, carregador de bateria, alça comprida de pescoço, cabo de interface 
USB, cabo AV, disco de solução digital EOS, manual em português, bolsa para armazenamento, 
carregador e bateria sobressalente;

• tripé Weifeing WF 5316, com cabeça compatível com a câmera digital, cabeça hidráulica com 
3 movimentos, coluna central que permite inversão, engate rápido e preciso com movimentos 
suaves e sem folgas. Aberto, possui altura máxima de 1,60m e, fechado, possui altura de 66 
cm e capacidade para 3kg;

• fone de ouvido Philips SHP2000 com protetores de fone em formato arredondado, reversíveis 
e rotativos, frequência de resposta 20hz - 20Khz (aproximadamente), diâmetro da cápsula de 
40mm, conector P10, adaptador P2;

• gravador de áudio Zoom H1n com gravação estéreo profissional para filmes, transmissão, 
música etc. Possui função de microfone USB para PC, projetado para sons até 120 dB, opera 
por até 10 horas com duas pilhas AAA inclusas no pacote. Acompanha guia rápido;

• monitor de referência CR4, com 50 watts de som estéreo limpo e articulado, permite conexão 
com smartphone - as almofadas acústicas fornecem isolamento sonoro e controle de 
inclinação, cabo estéreo;

• notebook 8,0 GB RAM, 240 GB SSD Microsoft Windows 10 com processador de 64 bits. 
Plataforma Intel Core i3, sexta geração, clock base de 2,3 GHz, memória smart cache de 3,0 MB. 
Interface wireless integrada, controladora de vídeo on-board (HDMI/DisplayPort), suporte 
simultâneo a 2 monitores, saída de vídeo externa, 1,6 GB de memória compartilhada, 
memória RAM: DDR4, 2133 MHz, 1 (um) módulo de 8,0 GB, também com tecnologia touch, 
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teclado padrão ABNT 2, leitor interno de cartőes de memória 8D e 8DHC, webcam 08 M pixels, 
720p, bateria com capacidade de suportar a utilização por 5 (cinco) horas de funcionamento 
ininterrupto, fonte bivolt (127V e 220v), peso máximo do equipamento 1,8 kg com bateria e 
demais componentes internos. Acessórios: mouse ótico com resolução de 1000 dpi, 2 (duas) 
teclas, dispositivo de rolagem (scroll), interface USB e com mouse pad apropriado.

Descrição pedagógica:
• Potencialidades: As tecnologias presentes nesse arranjo possibilitam portabilidade, atividades 

com protagonismo estudantil, tais como elaboração de conteúdos digitais para internet (vídeos, 
filmes, fotos, podcasts etc), impressão 3D de protótipos com finalidades educacionais e/ou 
sociais e ações relacionadas ao movimento maker na educação (elaboração e confecção de 
jogos educacionais e demais materiais que estimulem a aprendizagem dos estudantes);

• Indicações: Essa tecnologia é voltada para trabalho em grupo, criação de conteúdos digitais, 
protagonismo estudantil, pedagogia de projetos e metodologias ativas (multiestações, rotação 
de estação, ensino híbrido, design thinking etc.);

• Limitações: O número limitado de equipamentos requer novas configurações de ensino 
nas instituições de ensino. A portabilidade deste arranjo requer da instituição de ensino 
planejamento para armazenamento seguro a fim de evitar extravio dos equipamentos.

Figura 12 - Foto do kit de laboratório de produção 

Fonte: Seed/CTE
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Laboratório móvel 
Esse kit é composto por netbooks para os alunos, netbook para o professor e um roteador móvel.

Descrição técnica:

• Netbooks Positivo / DUO ZE3630, com processador Celeron 2,24 Ghz, 64 Bits, SSD 120 Gb, me-
mória RAM DDR3 4Gb, tela LED touch screen de 11,6”, saída HDMI, software de gerenciamento 
de sala de aula Bluelab;

• ROTEADOR C3 Positivo / AP 1100, processador Atom 1,46 GHz, HD 2Tb, memória RAM DDR3 
4Gb, access point integrado padrão Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, software C3 para gerenciamento e 
armazenagem de conteúdo off-line.

Descrição pedagógica:
• Potencialidades: A tecnologia presente nesse arranjo proporciona portabilidade, permitindo ati-

vidades educacionais com tecnologias digitais nos mais diversos espaços escolares - pátio, 
salas de aula, biblioteca, refeitório etc. Também estimula metodologias ativas como ensino 
híbrido, sala de aula invertida, rotação de estações e rotação de espaços escolares. Permite 
a pesquisa escolar direcionada, pois com o roteador móvel o professor pode determinar quais 
conteúdos (on-line e off-line) os alunos terão acesso. Associado a isso, pode utilizar BYOD 
(Bring Your Own Device, ou “Traga seu próprio dispositivo”) com notebooks, netbooks, tablets 
e smartphones dos estudantes e professores. A diversificação de metodologias pode influenciar 
beneficamente a aprendizagem dos estudantes;

• Indicações: Essa tecnologia é voltada para pesquisa escolar direcionada, webquest, criação 
de conteúdos digitais, protagonismo estudantil, trabalho em grupo, pedagogia de projetos e 
metodologias ativas (ensino híbrido, sala de aula invertida);

• Limitações: O número limitado de equipamentos requer novas configurações de ensino 
nas instituições de ensino. O acesso à internet também requer novas configurações nos 
estabelecimentos de ensino, como discussão sobre os direitos e deveres na internet, combate 
aos crimes digitais, a utilização pedagógica da rede, tornando necessária a revisão sobre 
questões de segurança dos alunos, pois eles poderão trazer seus dispositivos móveis para a 
escola e estarão sujeitos a perdas, roubos e danos. A portabilidade desse arranjo requer da 
instituição de ensino planejamento para armazenamento seguro a fim de evitar extravio dos 
equipamentos.



32

RE
LA

TÓ
RI

O

Secretaria de Estado da Educação do Paraná
Superintendência da Educação

Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais

Projeto

Figura 13 - Foto do netbook do professor, de dois netbooks dos alunos e do roteador do kit laboratório móvel

Fonte: Seed/CTE

Figura 14 - Tela: listagem dos alunos conectados ao Bluelab

Fonte: Seed/CTE
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Figura 15: Foto do modelo do carrinho para armazenamento e transporte dos netbooks e roteador

Fonte: Seed/PR

Rede Wi-Fi 

Composto por roteadores móveis para disseminação do sinal de internet, além de recurso 
financeiro (via fundo rotativo) para a readequação da infraestrutura da rede de energia e rede lógica 
das instituições de ensino.

Descrição técnica:
• Switch Edge-Core / ECS2100-28T, switch gerenciável 24 portas PoE gigabit + 4 portas gigabit 

SFP;
• Access point gerenciável, Edge-Core / ECW5211-L BR, 2,4 GHz e 5GHz, 802.11ac 2x2 UM-MI-

MO, 32 SSIDs, segurança sem fio de nível empresarial, montável no teto, PoE 802.3af, Porta 
ethernet gigabit;

• Rede sem fio com pontos de acesso, gerenciável remotamente, com autenticação via login 
individual, conectada à rede de dados da Copel com alta disponibilidade e previsão de 
escalabilidade.
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Descrição pedagógica:

• Potencialidades: A tecnologia presente neste arranjo  proporciona metodologias como BYOD 
(Bring Your Own Device ou “Traga seu próprio dispositivo”), com notebooks, netbooks, tablets 
e smartphones dos estudantes e professores. A conexão à internet via rede de dados da 
Copel proporciona velocidade para o acesso a conteúdos pedagógicos disponíveis apenas 
de forma on-line;

• Indicações: Essa tecnologia é voltada para pesquisa escolar na internet, webquest, criação 
de conteúdos digitais, protagonismo estudantil, pedagogia de projetos;

• Limitações: O acesso à internet requer novas configurações nos estabelecimentos de ensino, 
como discussão dos direitos e deveres na Internet, combate aos crimes digitais, da utilização 
pedagógica da rede, rever questões de segurança dos alunos, pois eles poderão trazer seus 
dispositivos móveis para a instituições de ensino e podem estar sujeitos a perdas, roubos 
e danos.

Projetor multimídia
 Os projetores permitem exposição dos mais diversos materiais audiovisuais durante as 
aulas como imagens, vídeos, atividades colaborativas ou on-line e transmissões ao vivo.

Descrição técnica:
• Projetor multimídia com configuração de luminosidade tecnologia Laser&Led, 3.500 lúmens, 

WXGA, áudio interno 10W, interfaces HDMI, USB, RJ45, S-Vídeo, RCA e VGA, resolução 
nativa de 1.366 x 768 pixels na relação de aspecto 16:9 ou 1.280 x 800 pixels na relação 
de aspecto 16:10.

Descrição pedagógica:
• Potencialidades: A tecnologia presente nesse arranjo permite aulas centradas na figura de 

uma pessoa (professor ou aluno) no centro da atenção dos demais envolvidos no processo 
de ensino e aprendizagem. Mobiliza a atenção dos alunos quando o professor utiliza essa 
tecnologia para apresentar seu conteúdo com variados formatos digitais;

• Indicações: Essa tecnologia é voltada para aulas expositivas, centradas na figura do 
professor, para apresentação de trabalhos dos alunos, apresentações de trabalhos da 
escola para a comunidade escolar;

• Limitações: Baixa interatividade e necessidade de a escola planejar locais seguros para 
armazenamento a fim de evitar extravio dos equipamentos.
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Figura 16 - Foto do projetor do kit multimídia

Fonte: Seed/CTE

Entrega do kit CONECTADOS

Todo processo de licitação para compra dos equipamentos escolhidos pelas instituições de 
ensino ficou sob responsabilidade do Núcleo de Informática e Informações (NII) da Seed/PR. Devido 
ao processo licitatório, os equipamentos do  CONECTADOS 2.0 foram entregues em 2018. A entrega foi 
acompanhada da descrição técnica, descrição pedagógica, indicação de uso, cuidados necessários 
e informações pertinentes à assistência técnica e garantia. Nesse momento reforçou-se também 
a utilização da página Tecnologias Educacionais5, do Portal Dia a Dia Educação, como suporte ao 
planejamento de ações com as TDICs. A tabela está disponível em: <https://goo.gl/6VDSz4>.

5   Ver: <https://goo.gl/SscrVP>.

https://goo.gl/6VDSz4
https://goo.gl/SscrVP
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Tabela 3: Dados de aquisição e entrega dos equipamentos componentes do kit CONECTADOS

Tabela 3: Dados de aquisição e entrega dos equipamentos componentes do kit CONECTADOS 

Fonte: Seed/CTE

  
Em setembro de 2018, as equipes pedagógicas da CTE/DPTE e os assessores pedagógicos em 

tecnologias educacionais dos 32 NREs conheceram os netbooks que comporiam o laboratório móvel 
do Projeto CONECTADOS 2.0. Na ocasião, receberam formação sobre o Bluelab, uma ferramenta de 
interação entre professor e aluno (disponível nos netbooks), que possibilita a conexão off-line entre o 
computador do professor e do aluno, facilitando o envio de arquivos, vídeos e atividades, permitindo o 
acompanhamento do aprendizado dos alunos e o direcionamento da utilização dos dispositivos durante 
a aula.

Além disso, permite o compartilhamento de arquivos e da tela do professor com os alunos, a 
troca de mensagens por chat, a abertura remota de páginas, aplicativos e envio de atividades para o 
dispositivo do aluno e das resoluções no netbook do aluno ao netbook do professor.

Figura 17 - Formação dos assessores em tecnologia educacionais dos 32 NRE

Fonte Seed/CTE
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Após esse primeiro contato, a Seed, em parceria com a Celepar e MsTech, disponibilizou um 
manual pedagógico do BlueLab6 e uma wiki7 sobre como utilizar o software. 

A DPTE/CTE também disponibilizou uma turma no Google Sala de Aula, onde os assessores 
podem acessar os materiais disponibilizados, o simulador da ferramenta, e podem postar dúvidas e 
ao mesmo tempo auxiliar na sua resolução, por meio da escrita colaborativa. Além disso, para ampliar 
o subsídio na formação para o uso desses equipamentos, videotutoriais foram elaborados e estão 
disponibilizados na página do CONECTADOS 2.0, no Portal Dia a Dia Educação (https://goo.gl/9V8f7Z). 

COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO
Durante todo desenvolvimento do projeto, como resultado das atividades propostas nas 

formações presenciais e a distância, as instituições de ensino/professores são orientados a desenvolver 
projetos para/com os alunos envolvendo o uso das tecnologias disponíveis nas instituições de ensino. 
Ao final de cada ano, essas instituições são convidadas a compartilhar suas produções por meio de 
eventos promovidos pela Seed/DPTE, como simpósios e encontros de tecnologias.

Simpósio Ensino médio e a formação para o trabalho

O Simpósio Ensino Médio e a Formação para o Trabalho: Tecnologias no Contexto Educacional 
ocorreu em Foz do Iguaçu, Paraná, entre os dias 07 e 11 de novembro de 2016, e contou com a 
presença de 267 participantes.

Dentre as diversas atividades oferecidas, foram ofertadas as seguintes palestras: (1) Prof. 
José Armando Valente, sobre a forma como o fenômeno BYOD (Bring Your Own Device) pode contribuir 
na educação; (2) Prof. José Moran, sobre a sala de aula invertida - metodologias com ensino híbrido e 
os recursos tecnológicos educacionais para personalização da aprendizagem; (3) Prof.a Maysa Brum, 
a respeito das ferramentas, plataformas e aplicações móveis na educação básica; (4) Prof.a Nuria 
Pons Vilardell Camas, sobre os dispositivos móveis e a relação do celular em sala de aula; 

6 Ver: <https://goo.gl/bvH885>.  
7 Ver: <https://goo.gl/J4hrLr>.

http://wiki.labmovel.seed.pr.gov.br/index.php/Manual_de_uso_Pedag%C3%B3gico
https://goo.gl/J4hrLr
https://goo.gl/9V8f7Z
https://goo.gl/bvH885
https://goo.gl/J4hrLr
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(5) Prof.a Suely Scherer, sobre os recursos tecnológicos de produção colaborativa e sua repercussão 
no contexto educacional, e (6) Prof.a Soraia Novaes, sobre os desafios do código e os recursos Google 
para a melhoria da aprendizagem escolar. Foram realizadas duas conferências com a Prof.ª Glaucia 
da Silva Brito, a respeito da avaliação do Projeto CONECTADOS, e uma com o Prof. Dr. Marcelo Borba, 
sobre computadores na sociedade do conhecimento e a formação para o trabalho. Também ocorreram 
duas mesas redondas com a participação dos professores José Moran e José Armando Valente, sobre 
o ensino híbrido e as possibilidades e desafios para a educação básica, e uma com a equipe CTE, 
sobre a análise do Projeto CONECTADOS.

Os professores também puderam participar de três grupos de trabalho sobre diversificação 
da prática pedagógica, intercâmbio de práticas e PPP; acesso a objetos digitais, a aplicativos e a 
infraestrutura (assistência técnica e conectividade); e sobre formação continuada e assessoria 
pedagógica. De maneira conjunta, compartilharam seus relatos de experiência durante o momento 
“Café com pôster”.

Da rede estadual de ensino participaram 138 professores, integrantes do Projeto CONECTADOS, 
34 profissionais da equipe pedagógica (NRE), 56 assessores pedagógicos em tecnologias educacionais, 
33 profissionais técnicos de suporte e 26 representantes da Seed/PR. 

Figura 18: Grupo de trabalho realizado com os professores e pedagogos

Fonte: Seed/CTE
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Demais informações sobre esse simpósio estão disponíveis na página Dia a Dia Educação, 
na seção Programas e projetos, CONECTADOS, Evento 2016 Foz do Iguaçu.  Disponível em: <https://
goo.gl/57aZJA>. 

1º Encontro Estadual de Tecnologias do Paraná.

 O 1º Encontro Estadual de tecnologias do Paraná: Autoria e Prática dos Professores ocorreu 
em Curitiba, no DPTE, entre os dias 20 e 21 de outubro de 2016. Foram ofertadas, 267 vagas com um 
total de 257 inscritos.

Nos dois dias de realização do evento, foram apresentados 26 relatos de experiências de 
professores envolvendo o uso das tecnologias disponíveis em suas instituições de ensino, aliados às 
suas práticas pedagógicas. 

Figura 19: 1º Encontro Estadual de Tecnologias do Paraná: Autoria e Prática dos Professores

Fonte: Hedeson Alves - Seed/PR

https://goo.gl/57aZJA
https://goo.gl/57aZJA
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 Mais informações sobre o 1º Encontro Estadual de Tecnologias do Paraná: Autoria e Prática 
dos Professores encontram-se em: <https://goo.gl/TnUhgk>. 

2º Encontro Estadual de Tecnologias Educacionais

 O 2º Encontro Estadual de Tecnologias Educacionais: Inovação e Criatividade na 
Educação Paranaense - I Festival de Invenção e Criatividade do Paraná  (FIC PR) ocorreu em 
Curitiba, entre os dias 7 a 9 de novembro de 2017, e mostrou a diversidade de culturas, expressões 
criativas e inovadoras das instituições de ensino públicas. O principal objetivo desse evento foi 
oportunizar aos professores, estudantes, pesquisadores e gestores da educação paranaense um 
momento para vivenciarem iniciativas com o uso de tecnologias que possibilitassem a resolução 
colaborativa de problemas, a experimentação, o desenvolvimento tecnológico e o compartilhamento 
de conhecimento, estimulando uma cultura de inovação e criatividade por meio de produções 
digitais que envolvem toda a comunidade escolar.

O evento contou com a realização de oficinas, palestras, mesas redondas e compartilhamento 
de relatos de experiências divididos em 5 eixos temáticos: mídia e educação, educação inclusiva e 
tecnologia, empoderamento e tecnologia, ressignificação dos espaços escolares e inovação e tecnologia 
na educação, além do I Festival de Invenção e Criatividade (FIC).

Os participantes puderam compartilhar suas experiências pedagógicas como cursistas 
(ao ministrarem uma oficina), como expositores (ao apresentarem seus inventos, produtos ou 
atividades inovadoras e interativas) ou como visitantes. Os profissionais da rede pública estadual 
de educação do Paraná puderam compartilhar, em forma de relato, suas práticas pedagógicas.

Foram ofertadas 325 vagas com um total de 267 inscritos, professores do Projeto 
CONECTADOS. 

Mais informações sobre o 2º Encontro Estadual de Tecnologias Educacionais: Inovação e 
Criatividade na Educação Paranaense encontram-se em: <https://seeddpte.wixsite.com/tecnologia/
inicio>. 

https://goo.gl/TnUhgk
https://seeddpte.wixsite.com/tecnologia/inicio
https://seeddpte.wixsite.com/tecnologia/inicio
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Figura 20 - Atividades mão na massa realizadas nas dependências da Seed/DPTE

Fonte: Seed/CTE

3º Encontro Estadual de Tecnologias Educacionais

O 3º Encontro de Tecnologias Educacionais: Aprendizagem Criativa ocorreu simultaneamente 
com a 1ª Primeira Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa e o 2º Festival de Invenção e 
Criatividade - FIC/PR, em Curitiba, entre os dias 26 a 28 de setembro de 2018, e foram organizados 
pelo Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais/Seed-PR. 

O objetivo desses eventos foi possibilitar um ponto de encontro de gestores, educadores, 
estudantes, pesquisadores, empreendedores e demais interessados na adoção da aprendizagem 
criativa em instituições de ensino e espaços de educação não formal de todo o Brasil. Dentre outros 
tópicos, foram abordados temas como a aprendizagem criativa na sala de aula, uso criativo do Scratch 
e mais de 200 atividades práticas de mão na massa, palestras, mesas redondas, apresentações-
relâmpago, mostras interativas, além de contar com a presença do Parque da Ciência Newton Freire 
Maia. 

O 3º encontro também oportunizou momentos para que os professores participantes do 
Projeto CONECTADOS 2.0 pudessem compartilhar suas produções, assim como buscar novas ideias 
para suas aulas por meio da troca de experiências pedagógicas. Foram ofertadas 344 vagas com um 
total de 311 inscritos.
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Figura 21 - Atividades mão na massa realizadas nas dependências da Seed/DPTE

Fonte: Seed/CTE

Este evento contou com a participação de profissionais de várias regiões do país, além de 
participantes vindos dos Estados Unidos e Chile. Do Estado do Paraná participaram:

• 31 professores e 61 alunos das instituições de ensino públicas estaduais, que apresentaram 
seus projetos no Festival de Invenção e Criatividade (FIC);

• 70 assessores pedagógicos em tecnologias educacionais, representando seus NREs, que 
participaram e  apresentaram seus trabalhos;

• 25 professores representantes da educação especial e 20 professores representantes da 
diversidade, dos 32 NREs;

• 19 agentes educacionais dos 32 NREs;
• em torno de 150 professores da rede estadual com trabalhos  previamente aprovados 

compartilharam suas produções no 3º Encontro de Tecnologias Educacionais;
• representantes dos departamentos da Seed.

Demais informações deste evento estão disponíveis em: <https://goo.gl/BfVrYt>. 

https://goo.gl/BfVrYt
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CONSIDERAÇÕES
Durante o primeiro semestre de 2017, após as primeiras formações presenciais, o coletivo 

escolar das instituições de ensino participantes do Projeto CONECTADOS 2.0 elaborou uma síntese 
acerca das discussões realizadas. A primeira parte do formulário enviado pelas instituições de ensino 
contemplou a síntese das discussões realizadas com os profissionais e a segunda parte apresentou a 
síntese das discussões realizadas com os alunos. Essas sínteses faziam parte do retorno de atividades 
que deveriam ser apresentadas pelas instituições de ensino ao final das discussões dos roteiros 
encaminhados pelos assessores.

Os dados apresentados auxiliaram as instituições de ensino a se situarem na cultura digital, 
análise importante para a reflexão e diagnóstico de cada participante. A análise desses dados apontou 
que há boa intenção por parte das gestões em se apropriarem da cultura digital, trazendo-a para 
o cotidiano escolar. Foi possível observar que nas 495 instituições de ensino, os professores já 
incorporam a cultura digital em algum momento ou na maioria das suas prática diárias. Apenas 5 
instituições de ensino afirmaram que a cultura digital ainda não faz parte de suas práticas diárias, 
enquanto 19 instituições afirmaram que essa cultura está presente em todas suas ações. A síntese 
dessas discussões pode se consultada em <https://goo.gl/hJsWQR>.

Após as formações presenciais e a distância, no final de 2017, foram elaborados dois 
formulários para a avaliação do Projeto CONECTADOS 2.0. Um deles destinou-se aos assessores 
pedagógicos em tecnologias educacionais, atuantes nos 32 NREs do Estado do Paraná. O segundo 
formulário foi destinado aos profissionais da educação atuantes nas 500 instituições de ensino 
participantes do projeto. Estes questionários foram enviados via e-mail.

Em relação às respostas dos assessores ao formulário, dos 32 NREs, 25 obtiveram 100% 
de respondentes, 4 NREs atingiram 67% de participantes e 3 NREs atingiram 50% ou menos de 
participação nesta ação. Sobre esses dados, é possível afirmar que as respostas ilustram o pensamento 
da maioria dos assessores atuantes nos NREs em 2017.

Entre as questões, figurava a quantidade de visitas realizadas pelos assessores às instituições 
de ensino participantes do Projeto CONECTADOS 2.0 no ano de 2017. Conforme mostra o gráfico a 
seguir, é possível perceber que o número de visitas às instituições de ensino foi de três a nove vezes 
durante o ano, sendo que a maioria dos assessores visitou cada instituição cinco ou mais vezes.

https://goo.gl/9V8f7Z
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Gráfico 4 - Quantidade de visitas realizadas pelos assessores nas escolas participantes do Projeto CONECTADOS 2.0

Fonte: Seed/CTE

Mais de 80% das visitas ocorreram nos meses de maio e junho e depois de agosto a outubro. 
Em novembro ocorreram 61,2% de visitas e, nos outros meses, menos de 50% de visitas.

Os assessores foram questionados sobre a importância das ações desenvolvidas no Projeto 
CONECTADOS 2.0 e foi considerado muito importante a disponibilização das contas educacionais 
@escola e do Google Drive, por 73,1% dos assessores. O curso a distância Educação na cultura 
digital foi apontado como muito importante ou importante (68,7% e 31,%, respectivamente). As 
ferramentas Google para elaboração de materiais ficaram em quarto lugar de importância, obtendo 
62,7% como muito importante e 37,3% como importante. Outras ações - como as fichas com recursos 
educacionais e a discussão dos resultados obtidos pela instituição de ensino no questionário Guia 
EduTec - mostraram que parte dos assessores considerou essas ações como de menor importância. 

Chama atenção que a produção do Plactec tenha obtido 4,5% de respostas como pouco 
importante e que 1,5% consideraram uma ação sem importância. Vale lembrar que no momento da 
aplicação do questionário, as instituições de ensino estavam iniciando a escrita do Plactec e que o 
prazo para o compartilhamento desse documento era até março de 2018. É possível que durante o 
período de aplicação do questionário, os assessores tenham sido pouco procurados pelas equipes 
gestoras para auxiliarem nesta atividade.
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Gráfico 5 - Importância que os assessores deram às ações realizadas em 2017 dentro do Projeto CONECTADOS 2.0

Fonte: Seed/CTE

Questionou-se quanto às visitas realizadas nas instituições de ensino participantes, o 
que poderia ser melhorado e revisto. Além das opções gerais de resposta, essa questão permitia 
que os assessores escrevessem sua opinião sobre a realização das visitas. Essas opiniões foram 
sistematizadas e constam no gráfico a seguir:

Gráfico 6 - Ações que necessitam revisão para próxima oferta do CONECTADOS 2.0 

Fonte: Seed/CTE
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Sobre a questão de haver um maior engajamento das equipes representantes nas instituições 
de ensino, acredita-se que, apesar da afirmação do módulo zero, houve um comprometimento na 
participação por parte de alguns dos envolvidos em algumas instituições e não de todo o coletivo, 
conforme proposto nos roteiros.

Percebe-se que um conteúdo reincidente nas respostas é sobre as formações continuadas e 
sua certificação: “Prever formação continuada no calendário escolar”; “Sugestão durante as paradas 
pedagógicas ou replanejamento”; “Encontros voltados mais à aplicação, como oficina que pudesse 
oportunizar um maior número de cursistas”; “Cursos presenciais”; “Distribuir melhor as ações ao 
longo do ano letivo para que não haja sobrecarga tanto para a escola quanto para os assessores dos 
NREs”. 

Vale lembrar que, para as discussões a respeito da cultura digital nas instituições de ensino, 
foram organizadas visitas dos assessores às instituições de ensino ou a ida da equipe representante 
ao NRE. Esses momentos não foram planejados para serem formações continuadas, mas sim, 
assessoria em tecnologias e assuntos relacionados à cultura digital e ao Projeto CONECTADOS 2.0. 
Quanto à periodicidade das visitas, essas foram planejadas para serem mensais ou a cada 1 mês e 
meio.

Sobre o formato, as seguintes ideias foram apontadas: “O formato/conteúdo dos encontros. 
Todos pedem mais oficinas práticas com as ferramentas Google”; “Consolidação das contas @escola 
para alunos”; “Previsão de carga horária em educação na cultura digital na instituição de ensino 
(PPP e parada pedagógica)”; “Realização de cursos em polos, de forma que os professores possam 
escolher dia e horário, e não na escola, que inviabiliza a reunião de professores”; “Calendário”; 
“Certificação para os encontros presenciais (PSS) e principalmente apoio de um outro assessor para 
ajudar no atendimento durante as atividades de manuseio das ferramentas”.

Na visão dos assessores, o melhor formato de formações continuadas é o presencial, que 
é baseado em práticas, ou seja, com a realização de oficinas. Entendeu-se que, em um primeiro 
momento, era necessária uma imersão reflexiva sobre o que é a cultura digital e, para tanto, o 
formato de oficina não era o mais adequado. Em 2018, foi retomada essa modalidade de formação, 
predominantemente prática e aberta, não só aos participantes do projeto e sim a todas as instituições 
de ensino interessadas.

Outra situação apontada diz respeito aos encontros e ao módulo 2: “Atuar em duplas para 
essas visitas com objetivo de formar os profissionais”, “Em formações práticas, trabalhar junto com 
outro assessor”; “Rever a questão dos encontros presenciais: 1) Quando definidos os representantes 
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do projeto, que nos encontros presenciais seja feita com os representantes do projeto; 2) Realizar 
formação presencial na instituição de ensino para professores sobrecarregou o trabalho; 3) Conteúdos 
repetitivos na formação a distância - poderia  ser condensado o módulo 1 e 2 em um único módulo”; 
“Módulo 02 em dois espaços complicou o entendimento por parte dos cursistas”; “Inserir na forma-
ção a distância (Google Drive e as ferramentas Google).” Essa questão aponta um dos equívocos das 
ações dos participantes, visto que o objetivo do projeto é uma construção coletiva, e não individual ou 
de algum grupo, sobre a cultura digital na escola. Os representantes deveriam participar de todos os 
encontros, mas não deveriam assumir somente para si toda a responsabilidade do desenvolvimento 
do projeto. Todos os funcionários da instituição de ensino deveriam se envolver e esquematizar ações 
que incluam a cultura digital em suas aulas e projetos escolares.

Quanto ao feedback recebido, foi atendida a questão referente ao trabalho em duplas (para 
2018). Já sobre o tempo de estudos: “Aumentar o tempo para estudos dos assessores (somos absor-
vidos para outros trabalhos/demandas). Abrir um espaço na Formação em Ação para o CONECTADOS 
(para atender às demandas de encontro presencial com professores), isso facilita o estudo, reflexão 
e preparação de planos de ação contemplando os profissionais com certificação”, são sugestões a 
serem pensadas futuramente.

“Maior envolvimento e formação  do pedagogo da escola para apoiar os professores no uso  
das TDICs. Precisamos de maiores informações sobre o andamento das licitações dos kits (não se 
pode trabalhar isoladamente: administrativo e pedagógico). O Seed/DEB deveria ter participação 
efetiva com as ações da DPTE”; “Que os encontros com os profissionais seja diferenciado, ou seja, 
encontros somente nas horas atividades não conseguimos”. Novamente há a percepção de práticas 
isoladas dentro da instituição de ensino, quanto ao andamento das licitações. Essas informações estão 
disponíveis na página do CONECTADOS, na aba editais, disponível em <https://goo.gl/YyNWzH>.

“O fator tempo e propostas encaminhadas pela CTE, que muitas vezes não atende à realidade 
das escolas, mesmo sabendo que eram encaminhamentos que poderiam ser alterados... algumas 
atividades contavam com a participação do coletivo, e esta situação fica difícil, pois alterar a rotina 
da escola é muito difícil... outro problema é contar com as atividades que dependem de recursos 
tecnológicos, pois em nossa realidade, todos os laboratórios estão comprometidos consideravelmente 
e contar com os dispositivos dos profissionais com a internet das escolas é muito difícil e nada 
funcional. Talvez pensar nas ações de utilização dos recursos, como do Google e conta @escola, 
assim que os recursos chegarem na escola, pois todas as nossas escolas escolheram kits com 
notebooks.” A proposta era de um projeto de construção coletiva para as instituições de ensino, em 

https://goo.gl/YyNWzH
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que cada participante poderia - com autonomia, dentro de seu tempo e aulas - participar e contribuir 
com a cultura digital no seu espaço escolar. 

Uma das contrapartidas que as instituições de ensino precisavam fazer era a elaboração do 
seu plano de ação coletiva para uso de tecnologias, chamado de Plactec. Os assessores deveriam 
orientar essa ação por meio de roteiros elaborados pela CTE (Roteiro/Módulo Zero e Roteiro/Professo-
res 3). A questão presente no formulário dirigido aos assessores versava sobre essa orientação e o 
percentual de instituições de ensino  atendidas nesta ação em 2017. O gráfico a seguir mostra que em 
50% dos NREs foi possível atender a 100% das instituições de ensino participantes nessa ação. Em 
40% dos NREs uma ou mais instituições de ensino não foram orientadas na elaboração do Plactec, e 
apenas em 10% dos NREs houve uma ou mais instituições que não obtiveram respostas no projeto. 

Gráfico 7 - Atendimento às escolas participantes do CONECTADOS na elaboração do Plactec em 2017

Fonte: Seed/CTE
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Tabela 4: Participação dos NREs

Fonte: Seed/CTE

Para fazer uma análise coerente destes dados, é necessário observar o número de instituições 
de ensino participantes em cada NRE e suas respectivas equipes responsáveis por essa demanda. 
Também é importante analisar que o momento de elaboração do Plactec iniciou no final de outubro e 
novembro, época em que as instituições de ensino estão em pleno fechamento de notas, entre outras 
ações pedagógicas que absorvem tempo; por isso, essa atividade teve o prazo ampliado para abril de 
2018 e seu encaminhamento foi retomado durante a Semana Pedagógica. Compreende-se também 
que ainda no início de ano letivo, muitos professores podem ser novos naqueles ambientes, seja por 
virem por concurso de remoção, seja por serem professores temporários (PSS). Por essa razão, o pra-
zo foi estendido até abril de 2018, permitindo assim, que esses profissionais pudessem se atualizar e 
se inteirar a respeito do projeto.

Quanto às ações de formação continuada, foram ofertados cursos a distância, dos quais os 
assessores deveriam participar. Esses cursos ocorreram em três módulos independentes, mas com 
sequência de assuntos.
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Gráfico 8 - Participação dos assessores nos cursos a distância do CONECTADOS 2.0

Fonte: Seed/CTE

Percebe-se uma diminuição da participação dos assessores nos cursos ofertados. Convém lembrar 

que esses cursos foram ofertados mais de uma vez; portanto, é possível que a porcentagem de assessores 

participantes tenha aumentado. Essa participação é relevante, uma vez que esses profissionais são 

multiplicadores da visão de utilização das tecnologias educacionais nas instituições de ensino, de modo a 

instigar reflexões junto aos professores para seu uso significativo e efetivo. 



51

RE
LA

TÓ
RI

O

Projeto

Gráfico 9: Questões, quanto aos cursos em EaD, que precisam ser revistas para próxima oferta 

Fonte: CTE

Além de selecionar itens pré-estabelecidos, esta questão permitia que os assessores escrevessem 
suas opiniões. Abaixo seguem os comentários realizados pelos respondentes:

“Acredito que o formato com que ocorreu o curso a distância, bem como seu cronograma, não foi 
muito funcional, as escolas reclamaram muito, muitas inscrições feitas muito próximas, confundindo muito.”

Como apresentado anteriormente, foram ofertados três módulos com conteúdos interdependentes 
(os módulos poderiam ser feitos sem uma ordem pré-estabelecida). O equívoco pontuado pelos assessores 
deu-se pela intenção de atender ao maior número possível de profissionais da educação por meio de novas 
ofertas dos mesmos módulos.

 “Ouvi de professores que o curso não ajudava a formar a Cultura Digital, pois algumas atividades 
eram realizadas e se houvesse uma aferição de nota baixa, era possível voltar e corrigir, sem muito aprofun-
damento”. 

É interessante analisar a postura de aluno de EaD apresentada pelos participantes. A cultura da 
prova, da nota, ainda é muito forte e, ao propor um novo modelo de curso em EaD, no qual o foco maior está 
na aprendizagem (leituras, hiperlinks, debates) e não na nota em si, há um estranhamento por parte do par-
ticipante. Talvez seja importante, nesse momento, um feedback mais estruturado, a fim de mostrar a esse 
participante como é possível aprofundar seus conhecimentos e melhorar sua aprendizagem durante o curso 

em EaD.
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“Outro fator é que o formato do módulo II foi muito confuso, na proposição de 2 ambientes. Os mate-

riais teóricos foram muito bons, talvez uma melhor proposição era ofertar um curso por semestre, de forma 

mais profunda e menos fragmentada.” O módulo II apresentava um ambiente para discussão da instituição de 

ensino e outro para discussão do NRE (todas as instituições juntas, trocando experiências). Com o término da 

primeira oferta e o feedback acima, o curso foi reestruturado, e em 2018, foi ofertado em apenas um ambiente 

virtual de aprendizagem. Quanto ao apontado em questão ao aprofundamento e fragmentação, o curso buscou 

reunir uma quantidade de materiais adequada ao tempo estipulado para a formação, sempre com indicações 

de mais materiais para aprofundamento. E os módulos, apesar de independentes, traziam continuidade da 

discussão, a fim de evitar a fragmentação.

“Outra reclamação foi a NÃO oferta de todos os módulos para os Agentes educacionais, eles reclama-

ram muito, pois a maioria que se inscreveu, conseguiram terminar, diferentemente dos professores… talvez 

oferecer em todos os módulos, mesmo que não seja pedagógico, mas dispor conteúdos pertinentes para as 

suas realidades, bem como conteúdos genéricos, como segurança na internet, gerenciamento de arquivos, 

cibercrimes, etc.”

A não oferta dos módulos disciplinares aos agentes educacionais deveu-se ao fato de seu conteúdo 

ser essencialmente pedagógico e à preocupação de que os agentes educacionais não teriam como realizar 

algumas das propostas trazidas pelo curso. 

Pensando nisso, em parceria com a Fundação Telefônica (Acordo de Cooperação Técnica nº 

201800023), foi proposto, em 2018, o curso intitulado “Produção colaborativa de conhecimento: redes para 

multiplicar e aprender”, aos agentes educacionais I e II. O curso foi ofertado na modalidade a distância e com 

certificação aceita para a progressão.

O gráfico a seguir apresenta temas para os quais os assessores necessitam de maior formação. 

“Acredito que ‘A hora do código’ foi muito bem sucedido e deveria ser retomado. Tipos de questões do formulá-

rio e análise qualitativa e quantitativa; Aplicativos de smartphones; Práticas (disponibilidade de treinamento 

nas escolas)”.

As respostas indicam o interesse de atualização dos assessores em temas que estão vigentes na 

área educacional.
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Gráfico 10: Recursos sobre os quais os assessores necessitam de maior formação 

Fonte Seed/CTE

O 2° Encontro de Tecnologias Educacionais contou com oficinas, apresentações de relatos e 

mostras interativas. Os assessores pedagógicos em tecnologias educacionais puderam participar, na 

condição de cursistas, e para isso deveriam enviar relato de prática educacional com tecnologias. Vale 

ressaltar que essa participação não era obrigatória.
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Gráfico 11: Participação dos assessores pedagógicos no 2º Encontro de Tecnologias Educacionais
 

Fonte: Seed/CTE
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Tabela 5: Participação dos assessores pedagógicos por NRE no 2º Encontro de Tecnologias Educacionais

NRE em que ao menos um assessor 
não participou do evento

NRE em que ao menos um assessor 
participou do evento

AMSUL AMNORTE

APUCARANA APUCARANA

ASSIS CHATEAUBRIAND CURITIBA

CAMPO MOURAO GUARAPUAVA

CIANORTE IRATI

CORNÉLIO PROCÓPIO IVAIPORA

DOIS VIZINHOS JACAREZINHO

FOZ DO IGUACU LARANJEIRAS DO SUL

FRANCISCO BELTRÃO LONDRINA

GOIOERE PARANAGUA

IBAITI PATO BRANCO

IRATI TELÊMACO BORBA

IVAIPORA TOLEDO

LOANDA UMUARAMA

LONDRINA UNIAO DA VITORIA

MARINGÁ WENCESLAU BRAZ

PARANAVAÍ  

PATO BRANCO  

PITANGA  

PONTA GROSSA  

TELÊMACO BORBA  

WENCESLAU BRAZ  

Fonte: Seed/CTE
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O gráfico a seguir apresenta a audiência dos assessores às escolas interativas8 (EIs). Nota-se que 

o evento Segurança, Ética e Cidadania na Internet: Educando para Boas Escolhas, ofertado na modalidade 

on-line, foi o que teve maior número de participantes: mais de 80% dos inscritos.

Com relação às escolas interativas, a de maior audiência foi “O uso do Scratch em sala de aula”, 

enquanto “Geogebra” e “O uso do Google Maps em sala de aula” foram os menos procurados.

Gráfico 12: Audiência dos assessores às escolas interativas        

Fonte: Seed/CTE

 Percebe-se, sobre a participação dos assessores, que enquanto os núcleos da Área Metropolitana 

Norte e Toledo apresentaram ao menos um assessor que não assistiu nenhuma das atividades da série, os 

núcleos de Curitiba, Foz do Iguaçu, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho e Paranavaí tiveram pelo menos um assessor 

que assistiu a todas as atividades da série, mostrando grande participação e interesse dos assessores, con-

forme ilustra a tabela abaixo:

8 Transmissões ao vivo de vídeos que oferece formação pedagógica, a distância, de forma síncrona e assíncrona, aos profissionais da 
educação.
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Tabela 6: Audiência dos assessores por NRE às escolas interativas

NRE em que ao menos um assessor 
assistiu a todas as EI da série

Tecnologias em Debate

NRE em que ao menos um assessor não 
assistiu a nenhuma das EI da série 

Tecnologias em Debate

CURITIBA AM NORTE

FOZ DO IGUACU TOLEDO

IRATI

IVAIPORA

JACAREZINHO

PARANAVAÍ

TOLEDO

Fonte: Seed/CTE

 Sobre a avaliação do atendimento prestado pela CTE, mais de 90% das respostas apontam um 

atendimento excelente/bom em relação aos atendimentos realizados via e-mail, Whatsapp, orientações de 

pré-inscrição, inscrição e bolsa-auxílio em eventos, roteiros e visitas realizadas nas instituições de ensino, 

além do cronograma de trabalho e suporte pedagógico.

Gráfico 13: Avaliação do atendimento prestado pela CTE 

Fonte: Seed/CTE
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 Visando sempre à melhora do atendimento e, por conseguinte, do trabalho desenvolvido, foi pedido 

aos assessores que fornecessem então sugestões de melhorias. As sugestões seguem conforme gráfico 

abaixo:

Gráfico 14: Sugestões de melhoria para a execução do Projeto CONECTADOS

Fonte: Seed/CTE

Foram solicitadas sugestões aos assessores para contribuir e melhorar o trabalho que seria realizado 

em 2018 no Projeto CONECTADOS 2.0. Entre as sugestões, a divulgação de um cronograma de atividades 

junto às instituições de ensino participantes apareceu mais de uma vez, como, por exemplo, neste excerto: 
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“Ter um cronograma de trabalho fixo, organizado, não mudar a cada momento a ideia, deixar bem claro aos 

contemplados o que deverá ser feito do início ao fim, dar mais tempo para realização das atividades ou reduzir 

o número de atividades, promover cursos presenciais com certificação, dividir a carga horária (duas etapas 

de 4h) para que possamos ter mais professores presentes”. Houve também solicitação de formações pre-

senciais, que pudessem atender a professores de diferentes instituições de ensino em uma mesma oficina. O 

trecho a seguir ilustra essa solicitação: “Acho que poderia rever os encontros presenciais, onde pudéssemos 

trabalhar a prática com os professores. Quem sabe ao invés de ser encontros por escolas, se organizássemos 

turmas como se fosse para cursos mesclando as escolas no horário que não estão em aula e trabalhássemos 

na prática cada tema: montando aulas, ensinando o básico que todos têm dúvidas, desses encontros é que 

geraria as horas de curso”. Para os cursos em EaD, sugeriram a presença de tutor (os cursos ofertados em 

2017 em EaD aproximavam-se do modelo autoinstrucional).

Entre as sugestões de organização, apareceram algumas vezes o conhecimento antecipado de datas 

de inscrições, ações a serem desenvolvidas, criação de um cronograma mais detalhado sobre as ações dos 

assessores pedagógicos e também em relação aos profissionais das instituições de ensino participantes. O 

trecho a seguir ilustra essa questão: “O Projeto CONECTADOS deveria apresentar um cronograma de traba-

lho anual, semestral e bimestral. Tanto para os assessores quanto para os profissionais das escolas. Não 

podemos iniciar um projeto em que os caminhos a seguir não estão claros ou são alterados no percurso. Até 

entendo que podemos ter uma excelente ideia, mas esta deve ser inserida no próximo ano. O Plactec plano de 

ação coletivo, acho que foi brilhante, mas não sei se estava claro para nós que seria desenvolvido isso desde 

a adesão ou na primeira reunião em Curitiba, e se nós não temos clareza do que vamos ter que desenvolver 

ao longo do ano imagina como chega às escolas”.

A infraestrutura também foi apontada como um fator determinante nas formações e ações preten-

didas pelo Projeto. A seguir, a fala de um(a) assessor(a): “minha opinião nessa história toda, é ter uma boa 

conexão de internet (primordial), sem a internet nada flui. Sentimos na pele em nossas formações a falta de 

uma boa conexão. Muitas vezes nos frustramos com essa situação, penso ser a mais triste”. O mesmo ocorre 

nas ações desenvolvidas pelos professores que precisam da internet de alta velocidade para trabalhar com 

recursos on-line. Também foi questionada a entrega dos equipamentos, visto que ainda muitas das institui-

ções de ensino não receberam todos os itens dos kits escolhidos.

Outras sugestões interessantes são: “Cada setor do DEB produzir em parceria com a CTE material 

específico por disciplina explorando potencialidades de aplicativos, softwares, entre outros, bem como planos 

de aula que possam ser utilizados como modelo para indicar um caminho no emprego dos recursos tecnológicos 

(roteiros específicos por disciplina) e mobilizar os técnicos disciplinares do NRE para participarem juntamente 
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com o assessor em tecnologias educacionais na aplicação desses roteiros com os professores, convocando 

os professores que atuam nas escolas para realização destas formações com menos momentos presenciais, 

mas que sejam mais significativos” .

Vale lembrar que a elaboração das fichas com conteúdos educacionais perpassa disciplinas, e vários 

recursos podem ser trabalhados em qualquer disciplina e também de forma interdisciplinar.

“Elaboração de cursos específicos para os assessores sobre: Arduíno (do básico ao avançado), 

metodologias ativas, robótica educacional e programação. Dentro das ações possíveis, estaria a distribuição 

dos kits e contas @escola dos alunos já no início do ano letivo.” Os cursos sobre Arduíno básico foram 

ofertados em 2018 aos assessores, sob o nome de Introdução à Robótica Livre. Também houve formação sobre 

programação, com oficinas chamadas Descomplicando a Programação, na qual abordaram-se raciocínio 

computacional, Scratch e computação física, e continuação da elaboração de materiais com exemplos 

práticos e aplicáveis pelos professores.

Em contrapartida, diversos pontos positivos foram elencados, tais como a autonomia para a escolha 

dos recursos/kits, a formação continuada para todos os profissionais das instituições de ensino, o acervo e 

materiais para fundamentação teórica nas formações continuadas, as parcerias de outras instituições no 

Projeto CONECTADOS 2.0 e a ressignificação do conceito de cultura digital no PPP das instituições de ensino. 

A íntegra do feedback realizado nesta ação encontra-se em: <https://goo.gl/2zSs9a>.

Além desse formulário respondido pelos assessores pedagógicos, também houve um formulário en-

viado pelas instituições de ensino e que reflete as discussões realizadas pelos seus profissionais de educação.

A análise dos dados do questionário destinado aos profissionais de ensino das instituições parti-

cipantes do Projeto CONECTADOS 2.0 foi realizada no início do ano de 2018. Aproximadamente 90% das 

instituições responderam às questões propostas, totalizando 1.980 profissionais respondentes.

Com relação ao perfil dos profissionais respondentes, 53% possuem mais de quinze anos de tempo 

de serviço e do total, 72% são professores e pedagogos. Os agentes educacionais I e II também responderam 

ao questionário, totalizando 15% dos respondentes, que em sua maioria, observaram e participaram de ações 

decorrentes do Projeto CONECTADOS 2.0. Esses profissionais da educação apontam sugestões referentes à 

solicitação de formações específicas dentro do projeto, como: curso de internet segura e recursos na nuvem, 

e formação na área tecnológica.

Em 2017 os assessores pedagógicos realizaram diversas visitas para acompanhamento do Projeto 

nas instituições de ensino participantes. A maioria das instituições afirma ter recebido o assessor, no mínimo, 

quatro vezes no decorrer do ano, sendo que em outubro as visitas ocorreram com maior frequência.

https://goo.gl/2zSs9a
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Gráfico 15: Meses com maior intensidade de visitas nas escolas participantes do Projeto CONECTADOS

Fonte: Seed/CTE

 No decorrer do ano de 2017, foram abordados diferentes temas durante os encontros presenciais 

realizados nas instituições de ensino. Para a direção, equipe pedagógica e professores respondentes, os 

temas que apresentaram maior importância foram educação na cultura digital e as ferramentas Google dis-

poníveis por meio da conta pedagógica @escola, assim como o espaço para armazenamento e sincronização 

de arquivos e ambientes para a elaboração de materiais (textos, planilhas, formulários, entre outros).
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Gráfico 16: Importância dos temas abordados durante os encontros presenciais realizados na escola

Fonte: Seed/CTE

Uma das ações das instituições de ensino no Projeto CONECTADOS 2.0 foi a elaboração do Plactec. A 

maioria da instituições elaborou este plano prevendo a forma de uso do kit de equipamentos escolhido. Cerca 

de 49% da instituições de ensino optou por iniciar ou dar continuidade à elaboração do documento do ano de 

2018. Foi possível identificar que aproximadamente 60% dos profissionais da instituição de ensino (direção, 

equipe pedagógica e professores) que responderam ao questionário, participaram de momentos de discussão 

do conceito de tecnologia educacional e de inclusão do projeto no PPP e no regimento escolar, discutindo e 

elaborando o Plactec de forma coletiva. 
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Com relação à escolha dos kits de equipamentos nas instituições de ensino, a maioria dos respon-

dentes apontou que houve amplo debate e participação de todos os profissionais da instituição de ensino, e 

a escolha se deu democraticamente. Em 48% das respostas, os alunos também participaram do debate e da 

escolha do kit.

Gráfico 17: Como se deu a escolha dos kits de equipamentos nos estabelecimentos de ensino participantes do Projeto CONECTADOS

Fonte: Seed/CTE

 

No questionário também foi perguntado sobre a participação dos profissionais nos cursos na moda-

lidade a distância ofertados durante a realização do Projeto CONECTADOS 2.0: “Aprender na cultura digital”, 

“Ampliando práticas em rede” e “Disciplinares”. Do total de respondentes (direção, equipe pedagógica, pro-

fessores e agentes educacionais II), 98% participaram dos cursos e apontaram que os conteúdos presentes 

favoreceram sua aprendizagem sobre o tema educação na cultura digital.



64

RE
LA

TÓ
RI

O

Secretaria de Estado da Educação do Paraná
Superintendência da Educação

Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais

Projeto

Gráfico 18: Posição dos diretores, equipe pedagógica, professores e agentes II quanto aos curso 
em EaD ofertados no decorrer do Projeto CONECTADOS

Fonte: Seed/CTE

 Foi possível verificar que a maioria dos respondentes considerou como excelentes o acompanhamen-

to e orientação dos NRE, as visitas realizadas pelos assessores pedagógicos em tecnologias educacionais e o 

envolvimento e participação da instituição de ensino nas ações propostas ao longo do Projeto CONECTADOS 

2.0.
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Gráfico 19: Avaliação geral das ações propostas no decorrer do Projeto CONECTADOS

Fonte: Seed/CTE

 De maneira geral podemos dizer que o Projeto CONECTADOS 2.0 cumpriu com seu objetivo geral, bem 

como com os objetivos específicos (salvo pela entrega dos equipamentos, ainda em processo).
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Consideramos que foi cumprida a proposta inicial - de que as instituições de ensino pudessem ela-

borar seu plano de trabalho para o uso de tecnologias e assim constituíssem uma cultura digital própria, em 

que, independentemente dos profissionais que por ali passarem, seja possível perceber que essa cultura já 

existe no local e que, portanto, é preciso se adequar e/ou ampliar esse conceito. É importante destacar que 

dessa forma não é uma ou outra pessoa que determina esse movimento, mas sim o coletivo da instituição de 

ensino, que está envolvido em algo que já faz parte dos documentos orientadores e de sua prática docente.

Para os próximos anos, intenciona-se que haja uma ampliação do projeto e do número de instituições 

de ensino atendidas com sua orientação/formação na perspectiva de escrita ou retomada anual de seu plano 

de trabalho coletivo, de forma que possam sempre avançar nos índices apontados pelo Guia Edutec (visão, 

competência, recursos digitais e infraestrutura).

Curitiba, 12 de dezembro de 2018.

Coordenação de Tecnologias Educacionais
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Análise dos dados do plano de ação coletiva para o uso de tecnologias - Plactec

Uma das contrapartidas de cada escola ao aderir ao Projeto Conectados 2.0 era a elaboração de um 
plano   de a ção  coletiva   para   o   uso   de   tecnologias, chamado de Plactec. Este documento é muito importante, 
pois sua função é registrar como a escola e seu coletivo pensam as tecnologias e sua utilização.

Para tanto, as escolas receberam uma carta-modelo9 para auxiliar a escrita desse plano, com os 
tópicos necessários para o desenho de um plano de ação efetivo. Tal escrita também se tornou uma carta 
de intenções das escolas quanto ao uso dos recursos e equipamentos por elas solicitados dentro do projeto 
Conectados.

Essa devolutiva foi realizada por meio de um formulário do Google enviado às escolas. O formulário 
foi dividido em 04 partes: introdução, trajetória, portfólio e futuro. O tempo para devolução das respostas foi 
de três meses, de 9 de fevereiro de 2018 a 10 de maio de 2018. 

Introdução

No campo introdução, é possível identificar: a) as escolas, b) seus respectivos núcleos, c) se houve a 
participação no projeto-piloto Conectados, d) o nível de adoção (segundo o Guia EduTec); e) envio de trechos 
do projeto político-pedagógico que fundamentem sua prática.

Por meio da análise da primeira resposta do Plactec, pode-se inicialmente perceber que das 499 es-
colas participantes, 379 enviaram suas respostas - ou seja, 76% das escolas participantes. A tabela abaixo 
ilustra a quantidade de respostas enviadas pelas escolas e o percentual de participação de cada núcleo.

9 Disponível em: <https://goo.gl/xcZid4>.

https://goo.gl/xcZid4
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Tabela 1: Identificação da escola

NRE
Quantidade de escolas por NRE 

que enviaram o Plactec
Escolas participantes 

do Projeto
Porcentagem  

de participação

APUCARANA 12 16 75%

ÁREA METROPOLITANA NORTE 23 26 88%

ÁREA METROPOLITANA SUL 18 19 95%

ASSIS CHATEAUBRIAND 7 7 100%

CASCAVEL 22 24 92%

CIANORTE 8 8 100%

CORNÉLIO PROCÓPIO 13 17 76%

CURITIBA 15 38 39%

DOIS VIZINHOS 7 9 78%

FOZ DO IGUACU 9 16 56%

FRANCISCO BELTRÃO 9 10 90%

GOIOERE 2 8 25%

GUARAPUAVA 15 15 100%

IBAITI 9 9 100%

IVAIPORA 11 13 85%

JACAREZINHO 9 12 75%

LARANJEIRAS DO SUL 15 15 100%

LOANDA 8 8 100%

LONDRINA 22 27 92%

MARINGÁ 22 22 100%

PARANAVAÍ 6 11 54%

PATO BRANCO 16 16 100%

PITANGA 11 11 100%

PONTA GROSSA 27 29 93%

TELÊMACO BORBA 13 13 100%

TOLEDO 19 21 90%

UMUARAMA 15 17 88%

UNIAO DA VITORIA 7 10 70%

WENCESLAU BRAZ 9 9 100%

CAMPO MOURÃO 0 17 0%

IRATI 0 12 0%

PARANAGUÁ 0 14 0%

Total: 379 499 76%

Fonte: CTE/DPTE/Seed
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Percebe-se que não houve participação das escolas de alguns NREs, e outros tiveram menor participação, 

enquanto os núcleos de Assis Chateaubriand, Cianorte, Guarapuava, Ibaiti, Laranjeiras do Sul, Loanda, Maringá, 

Pato Branco, Pitanga, Telêmaco Borba e Wenceslau Braz obtiveram total participação das escolas.

Na pergunta seguinte pôde-se constatar que, das escolas envolvidas, 70 já haviam participado do pro-

jeto-piloto Conectados, enquanto 309 não haviam sido selecionadas na primeira etapa, conforme demonstra o 

gráfico abaixo.

Gráfico 1: Participação do projeto-piloto Conectados

Gráfico 1: Participação do projeto-piloto Conectados

Fonte: CTE/DPTE/Seed

Depois disso, questionou-se sobre quais as modificações ocorreram nas práticas nas escolas no período 

de 2016 até 2018, e sobre como o projeto havia influenciado as decisões referentes ao Projeto Conectados 2.0 e a 

escola na cultura digital.
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Tabela 2: Mudanças ocorridas na escola

Mudanças ocorridas na escola de 2016 até o presente momento Quantidade de 
respostas

Maior uso de tecnologias nas práticas pedagógicas 32

Modificação de práticas pedagógicas 12

Melhor inclusão e entendimento sobre cultura digital 9

Maior uso de tecnologias em todos os segmentos da escola 7

Melhores resultados no processo ensino-aprendizagem 7

Alunos mais interessados 4

Capacitação para utilização das TDICs 4

Ampliação da rede de internet 3

Ampliação das discussões sobre o uso pedagógico das tecnologias 2

Maior compartilhamento de experiências e prática pedagógicas 2

Maior uso de tecnologias pela equipe pedagógica 2

Aluno ativo no processo ensino-aprendizagem 1

Ampliação das formas de buscar conhecimento 1

Ampliação do parque tecnológico das escolas 1

Avanços nas práticas pessoal e profissional de professores, alunos e funcionários 1

Conexão à internet insuficiente 1

Desestímulo por problemas de infraestrutura 1

Estão aguardando a chegada dos equipamentos 1

Maior compartilhamento de experiências e práticas pedagógicas 1

Propostas metodológicas diferenciadas 1

Reconhecimento da importância da utilização das TICs no cotidiano 1

Trabalho colaborativo 1

Total geral 95

Fonte: CTE/DPTE/Seed
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É perceptível o aumento do uso de recursos tecnológicos nas práticas pedagógicas, melhor inclusão e 

entendimento sobre cultura digital.

Destaca-se também que algumas escolas já apresentam propostas metodológicas diversificadas nas 

quais o aluno pode ser o protagonista de seu próprio aprendizado. Da mesma forma, já observamos relatos de 

escolas que apresentam compartilhamento entre os docentes com novas práticas e presença do trabalho colabo-

rativo. 

A próxima questão a ser respondida foi sobre o nível em que cada escola se encontrava, em 2016, em 

cada uma das dimensões analisadas, segundo a devolutiva do Guia EduTec10. Os níveis de adoção existentes são: 

Nível 1: exploratório; Nível 2: básico; Nível 3: intermediário; Nível 4: avançado; Nível 5: muito avançado.

Também foi solicitado que as escolas transcrevessem um ou mais trechos do projeto político-pedagógico 

para determinar o perfil da escola que trabalha com as TDICs e com a cultura digital.

Gráfico 2: Níveis de adoção, segundo Guia EduTec

Fonte: CTE/DPTE/Seed

10 Disponível em: <https://goo.gl/wcV7tt>.

https://goo.gl/wcV7tt
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Dos resultados obtidos11, percebe-se que das 379 escolas, 31% delas encontravam-se em nível 
intermediário, em que a tecnologia é facilitadora dos processos de ensino e de gestão e que permite que se 
acessem e se produzam conteúdos, com uso frequente de dispositivos móveis em sala de aula.

Em nível avançado encontram-se 27% das escolas, visto que percebem que a tecnologia está pre-
sente no dia a dia do aluno. Os recursos permitem que o professor seja avaliador e produtor de conteúdos, 
e apoiam as tomadas de decisão dos gestores, contribuindo para a melhoria dos processos. 

Em nível básico, 10% delas perceberam que a tecnologia é utilizada de forma limitada e em locais 
específicos, por professores, alunos e gestores para realização de processos internos e comunicação bá-
sica com a secretaria. 

Apenas 1% encontrava-se em nível exploratório, quando a tecnologia é pouco utilizada por profes-
sores e gestores da escola, sendo raramente usada com os alunos. 

Algumas escolas encontravam-se em mais de um nível, sendo que 17% não estavam no projeto-
-piloto ou não informaram o nível em que sua escola se encontrava.

Alguns trechos de projetos político-pedagógicos ilustram como a tecnologia e a cultura digital são 
abordadas nas propostas curriculares, as metodologias adotadas, as diretrizes para avaliação, a formação 
de professores e a gestão administrativa:

No PPP da escola, entendemos que alguns conceitos se fazem necessário para nortear o trabalho peda-
gógico, assim, na Concepção de Ensino-aprendizagem “O conhecimento é adquirido através da interação 
social, e é neste sentido que Moran afirma que a educação escolar precisa compreender e incorporar mais 
as novas linguagens, desvendar os seus códigos, dominar as possibilidades de expressão e as possíveis 
manipulações. É importante educar para usos democráticos, mais progressistas e participativos das tecno-
logias, que facilitem a evolução dos indivíduos (MORAN, 2000, p.36), assim, o conhecimento é constituído 
a partir da relação do indivíduo com o meio social, considerando as experiências de vida, os valores, as 
crenças, ou seja, a cultura do alfabetizando”. Ainda quanto a Concepção de Tecnologia consideramos uma 
vasta definição, e segundo Bates, é preciso: Pensar as tecnologias na educação como coisas ou ferramen-
tas usadas para apoiar o ensino e a aprendizagem. Assim, computadores, programas, como um ambien-
te virtual de aprendizagem, ou uma rede de transmissão ou comunicação, são todos tecnologias. Um livro 
impresso é uma tecnologia. A tecnologia frequentemente inclui uma combinação de ferramentas e conexões 
técnicas específicas que as permitem funcionar como um sistema tecnológico, como a rede de telefone ou a 
internet. No entanto, a tecnologias ou mesmo os sistemas tecnológicos não se comunicam ou criam significados; 
apenas esperam até serem comandadas a fazer algo, ativadas ou que uma pessoa comece a interagir 
com essas tecnologias (BATES, 2017, p.247). Sabendo que a cultura nomeia sempre um conjunto de 
pensamentos, posicionamentos, crenças, costumes, símbolos e práticas sociais de um determinado 
grupo, em um determinado espaço e tempo, entretanto, podem ser desenvolvidas culturas parecidas, ou 
seja, com valores semelhantes, em espaços diferentes. Dessa forma, destacamos que no PPP que cultu-
ra, foi entendida como um processo de construção humana, e que vem agregando a qualidade de digital 
e este processo gradativo foi resultado de um desenvolvimento intenso de transformações sociais e tec-

11 Disponível em: <https://goo.gl/p7LkSN>.

https://goo.gl/p7LkSN
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nológicas. Na cultura digital, elementos do mundo real são transformados em código binário, o que permite 
produzir informações que transitem fácil e rapidamente pela internet e, ainda, em linguagens variadas. Isso 
também é válido para os processos de comunicação, que foram aprimorados e suportados por aparelhos mó-
veis, dando nova dinâmica às relações humanas, segundo Dussel, a cultural digital significa (…) uma rees-
truturação do que entendemos por conhecimento, das fontes e dos critérios de verdade, bem como dos su-
jeitos auto realizados e reconhecidos como produtores de conhecimento (DUSSEL, 20111, tradução nossa).
O Colégio, em seu coletivo, ainda está em construção de uma identidade pedagógica voltada a vivenciar as 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) em seu PPP, enquanto possibilidade pedagógica, 
porém, muito já foi avançado neste contexto. Então, diante as vivências proporcionadas pelo Projeto Conec-
tados 2.0, o colégio repensou a educação escolar que vem construindo diariamente, passou a levar em con-
ta que, as TDICs, trazem contribuições favoráveis e possibilidades de desenvolvimento para a aprendizagem. 
Ou seja, por meio dessas tecnologias, apresentam-se expressões e informações em linguagens variadas, 
sem amarras de tempo e espaço, e muitos recursos presentes e acessíveis aos usuários, sejam professo-
res ou alunos. Assim, não só os recursos físicos, mas principalmente, a prática pedagógica, em termos de 
tecnologia educacional, passou a ser entendida com uma amplitude mais vasta, e segundo Bates, é preciso: 
“Pensar as tecnologias na educação como coisas ou ferramentas usadas para apoiar o ensino e a aprendiza-
gem. Assim, computadores, programas, como um ambiente virtual de aprendizagem, ou uma rede de trans-
missão ou comunicação, são todos tecnologias. Um livro impresso é uma tecnologia. A tecnologia frequen-
temente inclui uma combinação de ferramentas e conexões técnicas específicas que as permitem funcionar 
como um sistema tecnológico, como a rede de telefone ou a internet. No entanto, a tecnologias ou mesmo 
os sistemas tecnológicos não se comunicam ou criam significados; apenas esperam até serem comandadas 
a fazer algo, ativadas ou que uma pessoa comece a interagir com essas tecnologias” (BATES, 2017, p.247).

Assim, esta tecnologia, na Escola, deve ser entendida como uma ferramenta complementar para 
o trabalho pedagógico, sendo utilizada como forma de se estabelecer mediações entre o aluno e a apren-
dizagem. Ofertar formação com ênfase e 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 uso de tecnologias educacionais entre pro-
fessores e gestores. Compartilhar e divulgar as práticas desenvolvidas nas escolas participantes com toda 
a comunidade escolar.

O PPP contempla o conceito de que o domínio das tecnologias é fundamental para o desenvolvimen-
to do indivíduo, pois está presente em suas relações diárias, no trabalho, nos estudos e ter o conhecimento 
e acesso é uma questão de emancipação do indivíduo. Percebendo que a escola, para muitos de nossos 
estudantes, é a única provedora deste acesso, a busca pela melhoria na qualidade dos recursos tecnológicos 
oferecidos se tornou um compromisso. Além do acesso, nossa instituição procura formar um usuário cons-
ciente do uso das tecnologias, capaz de entender os benefícios e riscos.
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A partir da leitura desses fragmentos de textos, percebe-se que, de certa forma, as escolas estão em 
“movimento”, repensando suas práticas pedagógicas, promovendo intercâmbio de ideias e ações e buscando 
alinhar os recursos tecnológicos com novas metodologias, visto que em muitos casos, a escola é o único 
acesso para uma formação consciente e emancipatória dos educandos, na perspectiva de incentivar o prota-
gonismo juvenil.

Trajetória

O campo trajetória apresenta duas questões que realizam um resgate da síntese do Módulo Zero, rea-
lizada em maio de 2017: “Sua escola conseguiu avançar na inserção da cultura digital? Se sim, de que forma 
e se não, quais os motivos? E se as solicitações que os alunos fizeram para uma escola na cultura digital estão 
contempladas nas propostas atuais e de que forma?”.

Sobre a questão de avanço na inserção da cultura digital, quase 80% das escolas responderam que 
conseguiram avançar, sendo que apenas 7,4% responderam que avançaram parcialmente e 6,1% afirmaram 
que não avançaram.

Gráfico 3: Avanço das escolas

Fonte: CTE/DPTE/Seed
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Quando questionados quanto aos motivos que levaram a escola a não conseguir avançar na inserção 
da cultura digital, 100% das escolas respondentes afirmaram não possuir infraestrutura tecnológica adequa-
da. Duas escolas citaram também a falta de aprofundamento nas formações, bem como o tempo reduzido dos 
professores para prepararem atividades de maneira satisfatória. Outra escola ressaltou a falta de manutenção 
e suporte técnico aos equipamentos que a escola já possui.

As escolas que afirmaram ter avançado parcialmente na inserção da cultura digital percebem em seu 
corpo docente a existência de alguns professores engajados com o uso de tecnologias educacionais, e comen-
tam sobre a importância das formações ofertadas no decorrer do projeto. Além disso, observam que muitos 
alunos já compreendem a utilização pedagógica de recursos como seus próprios celulares.

O gráfico abaixo indica os motivos que impediram um avanço ainda maior dessas escolas, no que se 
refere à inserção da cultura digital.

Gráfico 4: Avanço parcial das escolas

Fonte: CTE/DPTE/Seed
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É interessante observar um comentário feito por uma escola: “Não bastam recursos e tecnologias 
se não capacitarmos os professores para superar o desafio de subutilização dos recursos disponíveis”. Tal 
afirmação reafirma a necessidade de formação constante aos docentes, visto que a tecnologia é apenas um 
meio. O que realmente faz a diferença é o planejamento e a metodologia utilizada pelos professores.

Na tabela a seguir, é possível observar as principais formas de avanços obtidos pelas escolas sobre 
a inserção da cultura digital.

Tabela 3: Avanços na cultura digital

Formas de avanços obtidos pelas escolas sobre a inserção da cultura digital Quantidade 
de respostas

Aumento do uso dos recursos tecnológicos 180

Formações oportunizadas 56

Utilização de metodologias mais dinâmicas 41

Motivação/comprometimento do corpo docente 35

Melhoria da infraestrutura tecnológica da escola 27

Visão da escola quanto a utilização de recursos tecnológicos 23

Trabalho colaborativo 20

Implantação do RCO 17

Protagonismo estudantil 15

Conscientização sobre uso saudável das TICs 9

Atualização dos documentos norteadores da escola 9

Não comentou 8

Abordagem interdisciplinar/projetos 5

Uso da conta @escola 3

Melhora na qualidade do ensino aprendizado dos alunos 3

Construção de identidade pedagógica com TDICs 3

Participação/motivação dos alunos 2

Palestras/oficinas 2

Fonte: CTE/DPTE/Seed
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Por meio da tabulação dos dados, é possível observar que, de certa forma, todas as escolas puderam 
rever o uso dos recursos tecnológicos em seus espaços escolares, bem como repensar suas práticas pedagó-
gicas. O envolvimento e comprometimento do corpo docente é um fator importante para uma melhor inserção 
dos espaços escolares na cultura digital.

A valorização dos cursos ofertados também é um item que contribui para o desenvolvimento de novas 
prática pedagógicas que envolvam o uso das TICs.

Ações como o RCO e a criação da conta @escola também se apresentam  como decisórias nas to-
madas de decisão dos estabelecimentos de ensino, uma vez que possibilitaram mudança de postura tanto na 
ação dos gestores como dos professores e alunos.

Quanto à prática pedagógica, as escolas afirmam que são necessárias novas formações e mais en-
volvimento dos docentes para utilização dos recursos e atividades que busquem o protagonismo estudantil. 
A falta de tempo para o preparo de novas atividades e a alta rotatividade de professores em algumas escolas 
também foram pontos abordados.

Tabela 4: Pontos em que é preciso melhorar

Pontos em que é preciso melhorar Quantidade de respostas

Infraestrutura da escola 36

Velocidade de conexão à internet 14

Envolvimento dos professores 8

Formações ofertadas 6

Recursos financeiros destinados à escola para tecnologias educacionais 4

Atividades em que o aluno seja protagonista do próprio aprendizado 4

Professores não dominam as ferramentas 4

Falta de tempo para preparação de atividades diferentes 2

Rotatividade de professores 1

Fonte: CTE/DPTE/Seed
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Alguns depoimentos ilustram as respostas tabuladas, tais como: 

Tendo em vista a contextualização das relações entre o ensino e a aprendizagem nessa cultura, (...) percebe-se 
que a escola avançou na inserção dessa cultura digital. Houve um avanço no uso do projetor data show onde o 
mesmo é usado para apresentação de vídeos educativos, conteúdos escolares, pesquisas, entre outros. Ocorreu 
também o desenvolvimento da utilização do celular como ferramenta pedagógica. Ressaltamos que nosso esta-
belecimento compõe de um laboratório de informática – PROINFO e que este passa por manutenção constante 
pelos profissionais do CRTE/NRE de Jacarezinho. O mesmo apresenta problemas com conexão em rede, este está 
sendo um dos pontos negativos, pois os estudantes não podem usufruir dos equipamentos de forma a propiciar um 
desenvolvimento intelectual e integral. Em geral relataram que o estabelecimento de ensino não está conseguindo 
acompanhar o desenvolvimento tecnológico, pois a velocidade com a qual a tecnologia está sendo inserida na so-
ciedade é muito maior do que a escola está propondo. É notório que nossos docentes necessitam de capacitações e 
de equipamentos que melhorem a qualidade de ensino no que tange a cultura digital, visto que poucos professores 
trabalham em sala utilizando os recursos existentes na escola. Não porque não sabem, mas também pela quantida-
de deste, que não é suficiente para atender a todos. Atualmente as condições dos equipamentos estão deficitárias.

Uma outra resposta também pondera sobre a importância de mais formações aos professores e des-
taca um outro ponto importante: o de a escola possuir recursos tecnológicos, mas ainda não ter mudado sua 
metodologia de ensino: 

Nessa trajetória, o colégio e seu coletivo conseguiram avanços satisfatórios na utilização pedagógica das 
TDICs. Os resultados não são melhores na inserção da cultura digital devido ao fato, ainda, de que o uso de 
tecnologia em sala de aula consiste somente no professor dar aulas diferentes sem vislumbrar ou opor-
tunizar a produção criativa do aluno. Outro fator preponderante nesse resultado é o fato, de que pou-
cos professores participaram dos módulos de capacitação dentro do Projeto Conectados 2.0, também de 
haver uma grande rotatividade dos professores, que atuam nesse e demais colégios, simultaneamente.

A próxima questão abordada no formulário é se as solicitações feitas pelos alunos para uma escola 
inserida na cultura digital foram contempladas nas propostas atuais. Percebe-se que a maioria dos estudan-
tes ouvidos afirma que sim, conforme gráfico a seguir:
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Gráfico 5: Solicitações dos alunos

Fonte: CTE/DPTE/Seed

 As principais solicitações contempladas foram o acesso à internet e uso dos recursos tecnológicos. 
Alguns dos alunos ouvidos, entretanto, apontaram que parte dos professores necessita ampliar a utilização de 
recursos tecnológicos, tornando as aulas mais atrativas e dinâmicas. Em contrapartida, alguns professores 
afirmam que muitos alunos ainda não têm maturidade para utilizarem a internet para o aprendizado e priori-
zam apenas o acesso às redes sociais.

Em junho e julho de 2017, as escolas receberam acompanhamento presencial dos assessores de 
tecnologias educacionais, que compartilharam ideias e propostas elaboradas pelos gestores, das quais se 
destacam a necessidade de mais formações, de incentivos ao professor para que possam aliar as tecnologias 
às suas aulas e de conscientização sobre como utilizar os recursos tecnológicos de forma segura e produtiva 
no colégio.
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Gráfico 6: Propostas elaboradas pelos gestores na visita dos assessores

Fonte: CTE/DPTE/Seed

Foi solicitado aos professores que fizessem sugestões de propostas desenvolvidas ou que seriam 
desenvolvidas em suas aulas, após a visita dos assessores, no período entre agosto e setembro de 2017. As 
respostas obtidas encontram-se no gráfico abaixo:
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Gráfico 7: Sugestões dos professores após visita dos assessores

Fonte: CTE/DPTE/Seed

O uso de sítios e aplicativos nas aulas é o recurso mais utilizado, assim como jogos e avaliações 
on-line, e o tema mais abordado é o de internet segura.

A solicitação de formação aos professores é enfatizada, visto que muitos ainda não utilizam os recursos 
por sentirem insegurança ou falta de domínio das ferramentas. Talvez por essa razão ainda se relacione o uso 
de tecnologias com apresentação de palestras, vídeos e aulas expositivas.

Muitas escolas ainda citam o uso da tecnologia, porém não conseguem exemplificar de que forma 
utilizarão os recursos tecnológicos. Um trecho que exemplifica essa situação é: “utilização dos equipamentos 
tecnológicos para atividades pedagógicas para impactar em mudanças significativas na motivação 
e aprendizagem dos educandos e o uso das tecnologias para criarem práticas pedagógicas, bem como a 
divulgação das experiências (já está sendo realizada)”.

Um outro depoimento reforça a questão do uso das tecnologias para trabalho burocrático interno e 
falta de domínio das ferramentas pelos professores. “Podemos afirmar que as tecnologias estão presentes nas 
práticas pedagógicas dos professores, no RCO, no pré-conselho online, no uso do data show e TV multimídia 
por uma parte dos professores porque a adesão ainda não é cem por cento”.
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 Entretanto, percebe-se que as ferramentas Google e outros ambientes virtuais são muito utilizados 
por professores que utilizam os recursos tecnológicos em suas aulas, como “Oficinas de Aprendizagem Cria-
tiva; Oficina para aprender a trabalhar com a plataforma Khan Academy; Oficina para aprender a utilizar a 
Conta do @escola, alguns complementos e o Google Sala de Aula (Classroom)”. Outra escola também afirma: 
“Durante as visitas dos assessores do NRE com os professores, foi apresentada a realidade aumentada, pois 
as plataformas do Khan Academy e Classroom, como o Colégio possui o domínio do Google, os professores já 
utilizam essas ferramentas”.
 Algumas escolas utilizam os recursos tecnológicos em quase todas as disciplinas e buscam o prota-
gonismo estudantil:

Os professores também desenvolveram propostas de aprendizagem e utilizam a tecnologia após a visita dos as-
sessores agosto/setembro, sendo elas: Disciplina de Inglês: Uso de multimídia e do celular para realização de pes-
quisas; Disciplina de Tecnologia da Informação: Uso do laboratório de informática, explorando com os alunos as 
ferramentas mais utilizadas no dia a dia, como por exemplo: acesso ao Windows, utilização do Word, Excel e Power 
Point. Disciplina de Língua Portuguesa, Mídias e Rádio: Será trabalhado fotografia de objetos de uso cotidiano, na-
tureza, plantas, animais e construção e produção de relatos pessoais, análise de imagens e produção de memórias, 
utilizando aparelhos de celulares e multimídia. Disciplina de Geografia: Pesquisa na internet para conhecer outras 
regiões, roupas utilizadas, gastronomia. Pesquisa na internet de mapas, observando continentes, localização no es-
paço geográfico. Assistir documentários encontrados no youtube. Disciplina de Matemática e Vivência da Matemática 
Financeira: Uso do aplicativo geogebra na elaboração de gráficos e suas representações, baixar o aplicativo QR. 
CODE (leitor de código de barras) explicando seu surgimento, sua utilização e sua importância, além de pesqui-
sas de outros aplicativos desenvolvidos para melhorar o cotidiano das pessoas. Disciplina de Arte: Leitura de ima-
gens por meio de projeção ou TV pen drive, criar playlist com as músicas preferidas da turma e gravar as mesmas 
em pen drive para apresentar um festival de música brasileira. Filmar o festival. Pesquisa pela internet sobre arte 
abstrata e criar uma composição abstrata no computador usando o paint ou outro programa disponível. Estudo de 
fotografias com o uso do aparelho celular e máquina fotográfica e estudo de cinema e criação de um stop motion. 
Disciplina de História: Pesquisa no celular e computador sobre temas elaborados pelo professor, leis, imagens e 
vídeos, elaboração de vídeos e mensagens para compartilhar na rede com teor informativo, reflexivo e orientativo. 
Disciplina de Educação Física, Vivência Corporal e Dança: serão utilizadas várias tecnologias quando da parte teó-
rica, como: celular, aparelho multimídia, laboratório para pesquisas e estudos, bem como a gravação de um filme 

na parte prática, para esta gravação serão utilizados: celulares, caixa de som, microfone e recursos multimídia.
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Em seguida, as escolas foram indagadas sobre qual seria a proposta norteadora do seu Plactec.

Gráfico 8: Proposta norteadora

Fonte: CTE/DPTE/Seed

Percebe-se que a maioria das escolas contemplam em seu plano de ação o uso das TICs, com 
destaque para a educação na cultura digital, e novamente requerem novas formação aos professores e 
melhoria de equipamentos. Ainda existem poucas atividades utilizando as tecnologias que priorizam o aluno 
como protagonista de seu aprendizado.

Após apontarem qual era a proposta norteadora do Plactec, as escolas indicaram quais foram os 
equipamentos escolhidos e qual era a intencionalidade pedagógica para o uso desses recursos.
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Gráfico 9: Equipamentos escolhidos

Fonte: CTE/DPTE/Seed

O recurso mais escolhido pelas escolas foi a possibilidade de adquirirem netbooks extras; em segundo 
lugar, os projetores. Em seguida, o arranjo de laboratório móvel e a rede Wi-Fi. Por sua vez, o laboratório de 
produção foi o menos escolhido.

Sobre as intencionalidades pedagógicas, a maioria das escolas pretende desenvolver novas 
metodologias, porém muitas escolas não informaram a intencionalidade, apenas os equipamentos desejados. 
17% das escolas ainda buscam melhora na internet e de equipamentos e apenas 09 escolas buscam promover 
maior interação entre aula e a cultura digital.
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Gráfico 10: Intencionalidades pedagógicas

Fonte: CTE/DPTE/Seed

Em seguida, foi perguntado às escolas se elas manteriam a mesma escolha de equipamentos e qual 
a justificativa. 95% das escolas mantiveram a mesma escolha feita.

Gráfico 11: Manutenção do kit escolhido

Fonte: CTE/DPTE/Seed
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Das razões apontadas, as escolas manteriam a escolha anterior pelo fato de que os equipamentos 
escolhidos serem uma necessidade do colégio, visto que as escolas buscam motivar seus alunos e professores 
e diversificar as metodologias utilizadas.

Em muitos casos, a seleção de equipamentos foi alterada, pois algumas escolas os adquiriram através 
de verbas próprias, alterando assim sua solicitação inicial, conforme demonstra o gráfico abaixo:
 

Gráfico 12: Manutenção do kit escolhido

Fonte: CTE/DPTE/Seed

Portfólio

 O campo portfólio propiciava às escolas uma oportunidade para apresentar as ações que se têm 
desenvolvido dentro do Projeto Conectados 2.0 e que fazem parte do seu Plactec. 

Poderiam ser incluídos texto, imagens e links de vídeos, sites entre outros recursos que foram 
elaborados e utilizados pelo coletivo escolar, como por exemplo, a semana da internet segura.

Os portfólios estão disponíveis no link https://goo.gl/5VrRbe.

https://goo.gl/5VrRbe
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Futuro

No campo futuro, inicialmente perguntou-se sobre qual seria a proposta norteadora do Plactec de 
2018.

Das respostas obtidas, percebe-se que em comparação com as respostas obtidas em 2017, houve 
um aumento de 58% para 66% das respostas que afirmam que a proposta principal é a utilização das TICs 
nas escolas. Ainda percebemos a necessidade de mais capacitação aos professores e da promoção da cultura 
digital e de novas metodologias.

Gráfico 13: Proposta norteadora do Plactec de 2018

Fonte: CTE/DPTE/Seed

Sobre as tecnologias que seriam utilizadas, houve um aumento das variedades de equipamentos, 
visto que em 2017 houve apenas 5 opções (rede Wi-Fi, laboratório móvel, projetores, laboratório de produção, 
netbooks), e em 2018, houve mais de 26 equipamentos e recursos que podem ser utilizados no processo de 
ensino aprendizagem.
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Gráfico 14: Tecnologias utilizadas em 2018

Fonte: CTE/DPTE/Seed

Os objetivos educacionais também foram ampliados, pois em 2017 houve apenas 04 intencionalida-
des citadas (promoção de novas tecnologias, melhoria de infraestrutura, maior interação e atendimento peda-
gógico). Já em 2018, há mais objetivos como: promover uma educação mais criativa e significativa, promover 
o acesso às ferramentas educacionais, promover a cultura digital, além do uso de recursos tecnológicos em 
sala de aula.
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Gráfico 15: Objetivos educacionais pretendidos

Fonte: CTE/DPTE/Seed

 Sobre os encaminhamentos metodológicos, percebe-se uma grande intenção do uso de tecnologias 
nas atividades, porém muitos ainda não sabem como adotar metodologias mais ativas. O incentivo à pesqui-
sa, à utilização de ambientes virtuais, à escrita colaborativa, à formação de grupos de estudo, e a atividades 
em que o aluno é protagonista de seu próprio aprendizado cresceu consideravelmente em relação às respostas 
obtidas sobre o ano de 2017, o que demonstra evolução nas práticas pedagógicas, conforme gráfico a seguir:
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Gráfico 16: Encaminhamentos metodológicos

Fonte: CTE/DPTE/Seed

Sobre os espaços utilizados, pode-se perceber que os inúmeros espaços citados demonstram que 
houve uma grande mudança nas metodologias desenvolvidas nas escolas, não estando mais limitado o uso 
da tecnologia apenas à sala de aula e ao laboratório de informática.
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Gráfico 17: Espaços utilizados

Fonte: CTE/DPTE/Seed

Com a análise das respostas obtidas pelo Plactec, puderam-se verificar as impressões e as ações 
efetuadas pelo coletivo escolar, pois a resolução do Plactec permitiu momentos para a realização de reflexões 
e discussões sobre o uso das tecnologias em sala de aula aos docentes e equipe pedagógica. É possível notar 
uma ampliação dos objetivos educacionais, uma constante busca por novas metodologias, o uso de uso de 
espaços internos e externos, não limitados à sala de aula. Assim, percebe-se que está ocorrendo uma evolução 
nas práticas pedagógicas aliadas ao uso das tecnologias existentes nas escolas públicas do Estado do Paraná.




