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Olá, diretor(a)!

O material apresentado neste roteiro tem o intuito de 
orientar a equipe diretiva, pedagógica, professores e demais 
profissionais da escola na elaboração do Plano de Ação 
Coletiva para o uso de Tecnologias - Plactec.

Este documento é importante, pois 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 escola no Módulo Zero, 
além do registro da escolha do conjunto de equipamentos 
tecnológicos. Sendo assim, por ser um plano coletivo, 
deverá ser escrito colaborativamente.

Algumas escolas já elaboraram o Plano de Ação Coletiva 
para o uso de Tecnologias em 2017, e neste caso, agora 
é o momento de retomá-lo com todos os profissionais 
para readequá-lo e/ou realimentá-lo, se necessário. Se 
sua escola deixou para elaborar este documento em 2018, 

este é o momento de realizar as reflexões e discussões 
e construir conjuntamente o Plactec de sua instituição 
de ensino. Em ambos os casos, o Plactec deverá ser 
enviado, via formulário, para a Coordenação de Tecnologias 
Educacionais (CTE) da Seed/PR.

Neste roteiro, seguem as orientações para elaboração 
e o link para envio do plano, que deverá ser entregue, no 
máximo, até o dia 30/04/2018. Após o envio, todos os 
planos serão publicados na página do Conectados 2.0, no 
Portal Dia a Dia Educação.

Desejamos que o momento da elaboração/retomada 
do Plactec seja uma oportunidade de vislumbrar as 
possibilidades pedagógicas dos equipamentos escolhidos 
pela escola para o Conectados 2.0 e dos demais recursos 
que a escola possui.

 Ótima discussão, reflexão e elaboração a todos!

ROTEIRO EQUIPE GESTORA
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Carga horária: 
O tempo indicado para a realização da reunião é de duas horas.

Providências iniciais
Para o trabalho que será realizado nesta reunião, sugerem-se aos diretores os seguintes encaminhamentos 

prévios:

• Definir antecipadamente a data em que será realizada a reunião considerando as sugestões dadas 
(semana pedagógica: 15, 16/02/18 ou planejamento: 24/02/18), lembrando que o prazo para envio do 
Plactec é 30/04/18 e que ele necessita de elaboração prévia; 

• Providenciar projetor multimídia, preferencialmente com conexão à internet, para que a equipe diretiva 
possa mostrar aos profissionais o modelo para elaboração do Plactec. Para os que não tiverem conexão, 
deve-se fazer antecipadamente o download do PDF;

• Estudar este roteiro e o modelo do Plactec analisando-o detalhadamente e sanando possíveis dúvidas 
com os assessores de tecnologia do NRE antes do dia agendado para a reunião;

• Fazer download do modelo do Plactec para apresentá-lo em projeção na reunião;

• Imprimir algumas cópias do modelo do Plactec para ser consultado pelos profissionais no momento da 
discussão do plano;

• Inserir o modelo do Plactec em seu Drive. Se tiver dúvidas sobre esta ação, consulte o Anexo I deste 
roteiro.

• Realizar o registro fotográfico da reunião que ocorrerá com os profissionais e equipe gestora dos esta-
belecimentos de ensino. Enviar as fotos ao assessor de tecnologia do NRE responsável pela escola no 
Projeto Conectados 2.0 e solicitar que ele arquive as fotos na pasta já criada no Drive destinada aos 
registros do Projeto Conectados 2.0, identificando esta etapa do projeto.                     

Roteiro -Plactec
(Plano de Ação Coletiva para o 

uso de Tecnologias)

CULTURA DIGITAL
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 Objetivo: 
• Elaborar o Plano de Ação Coletiva para o uso de Tecnologias (Plactec) da escola.

Objetivos Específicos
• (Re)Discutir sobre o retrato da escola na cultura digital;
• Analisar as possibilidades pedagógicas dos equipamentos escolhidos para o Conectados 2.0 e de-

mais equipamentos presentes na escola;
• Planejar ações com a utilização de tecnologias para serem executadas em 2018;
• Registrar, no Plactec, as impressões do coletivo sobre a presença da escola na cultura digital, do 

diagnóstico do questionário Guia Edutec e de como os sujeitos da escola a situaram no Módulo Zero, 
e escolha do conjunto de equipamentos tecnológicos.

Público alvo: 
Este roteiro é destinado aos diretores das escolas participantes do projeto CONECTADOS 2.0 e será utili-

zado na reunião com os profissionais do estabelecimento de ensino.

Período de realização:
A reunião da equipe diretiva com os profissionais da escola poderá ser realizada na reunião pedagógica 

de fevereiro (15 e 16/02/18) ou durante a reunião de planejamento de 24 de fevereiro de 2018. A equipe deve 
escolher entre as duas opções citadas e organizar o melhor momento para esta reunião.6
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Roteiro de Ações 

Uma das contrapartidas de sua escola ao aderir ao Projeto Conectados 2.0 é a elaboração do Plano de Ação 
Coletiva para o uso de Tecnologias, chamado de Plactec. Este documento é muito importante, pois registra  as im-
pressões do coletivo sobre a presença da escola na cultura digital. Registra também o diagnóstico do questionário 
Guia Edutec e de como os sujeitos da escola a situam no Módulo Zero. O Plactec registra ainda a escolha do conjunto 
de equipamentos tecnológicos (descrição técnica e pedagógica dos equipamentos disponível no Anexo III). Em caso 
de dúvidas em relação ao nível em que a escola se encontra no Guia Edutec, consulte o assessor de tecnologias do 
NRE responsável por sua escola no Conectados 2.0.

Por ser um plano coletivo, deverá ser escrito colaborativamente, sendo que os envolvidos no projeto devem 
discutir, construir, acessar  o documento e editá-lo com suas contribuições a respeito do uso de tecnologias na sua 
realidade escolar. Na página do Projeto Conectados 2.0, no Portal Dia a dia Educação, disponibilizamos um modelo 
para a escrita do Plactec, com os tópicos que contemplam as informações necessárias para o desenho de um plano 
de ação efetivo, o qual será também uma carta de intenções da escola quanto ao uso dos recursos e equipamentos 
por ela solicitados dentro do projeto. 

Nessa reunião ocorrerão as discussões e o início da escrita do plano; posteriormente os profissionais deverão 
realizar a escrita colaborativamente, finalizá-lo e enviar o Plactec via formulário. 

Diretor(a), sugerimos os seguintes passos para a escrita do Plano de Ação Coletiva para o uso de Tecnologias: 

1. Com os profissionais reunidos, fale sobre o Projeto Conectados 2.0, do qual sua escola participa; 
dê ideias gerais sobre o que já ocorreu na escola nas ações do projeto em 2017 e sobre as possibilidades já visua-
lizadas para desenvolver em 2018. Fale, em linhas gerais sobre o que é o Plactec.

2. Projete o modelo do Plano de Ação Coletiva para o uso de Tecnologias e comente cada tópico nele 
contido. Se a escola já o elaborou em 2017, projete o Plactec construído.

3. Distribua algumas cópias impressas do plano entre grupos de profissionais para que possam con-
sultar e ler detalhadamente - caso queiram -, enquanto o modelo é apresentado e discutido no coletivo.

4. Estimule a discussão sobre cada um dos itens solicitados no modelo para que os profissionais 
decidam o que poderá ser realizado. Caso a escola já esteja com seu plano elaborado, verifique se são necessárias 
complementações ou alterações.

5. É útil que alguém faça anotações aproveitando observações e sugestões dadas pelos profissionais, 
para utilizá-las posteriormente na escrita final do plano.

6. Esclareça aos profissionais que a versão final do Plactec deverá ser enviada via formulário até 
o dia 30 de abril de 2018.

7. Abra o arquivo do Plactec em seu Drive e esclareça que irá compartilhá-lo com todos os 
profissionais para colaborarem na construção desse documento. Estipule um prazo para finalizarem o plano, 
lembrando que você, diretor(a), deverá inserir as informações contidas no plano  no formulário até, no máximo, 
dia 30/04/18. Se você tiver dúvidas em como compartilhar com os profissionais o modelo de Plactec, que está 
em seu Drive, consulte o Anexo II deste roteiro.

8. Finalizada a construção do Plactec, insira as informações nele contidas no formulário 
disponível no seguinte endereço: https://goo.gl/aDCBVw. Para acessar o formulário e respondê-lo, você 
deverá fazer login em sua conta@escola.pr.gov.br.

CULTURA DIGITAL

https://docs.google.com/document/d/14tn7K9xS7Kc8DaChsldp7brOqia1YNHOixf0ceWZvdE/edit
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1731
https://docs.google.com/document/d/14tn7K9xS7Kc8DaChsldp7brOqia1YNHOixf0ceWZvdE/edit
https://goo.gl/aDCBVw
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Anexo I
Como inserir o modelo do Plactec no Drive
Prezado(a) diretor(a),

Para inserir o modelo do Plactec em seu Drive, veja os passos abaixo:

CULTURA DIGITAL
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Em seguida, vá ao navegador para acessar seu e-mail.
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Anexo II
Como compartilhar o Plactec no Drive com os profissionais da escola
Prezado(a) diretor(a),

Veja os passos abaixo que mostram como compartilhar o modelo do Plactec que está em seu Drive com os 
profissionais da escola:

CULTURA DIGITAL
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As pessoas com as quais você compartilhou o documento receberão, em seus e-mails, um convite para editar 
o arquivo. Clicando no link enviado por e-mail, as pessoas que você colocou com poder de edição já terão acesso 
ao documento e poderão editá-lo. Desta maneira, poderão, de forma colaborativa, escrever o Plano de Ação Coletiva 
para o uso de Tecnologias.

CULTURA DIGITAL

Anexo III
Descrição técnica e pedagógica das tecnologias para o 
Projeto Conectados 2.0

Laboratório de Produção
Descrição técnica:

Arranjo de tecnologias contendo câmera fotográfica com cartões de memória, carregador e bateria,  tripé para 
câmera,  caixa de som, fone de ouvido, gravador de áudio, notebook e impressora 3D.

Descrição pedagógica:

As tecnologias presentes neste arranjo  proporcionam portabilidade, atividades com protagonismo estudan-
til, tais como elaboração de conteúdos digitais para internet (vídeos, filmes, fotos, podcast, 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: 

Esta 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).

Possíveis limitações: 

Número limitado de equipamentos; requer novas configurações de ensino nas escolas. A portabilidade deste 
arranjo requer da escola planejamento para armazenamento seguro a fim de evitar extravio e avaria dos equipa-
mentos.
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Laboratório Móvel
Descrição técnica:

Netbooks/notebook, conectados por meio de roteador móvel com capacidade de armazenamento para ativi-
dades on-line/off-line e ferramentas de gerenciamento de conteúdos/atividades.

Descrição pedagógica:

A tecnologia presente neste arranjo proporciona portabilidade (atividades educacionais com tecnologias di-
gitais nos mais diversos espaços escolares - pátio, salas de aula, biblioteca, refeitório, etc.), podendo estimular 
metodologias ativas como ensino híbrido (sala de aula invertida, rotação de estações e rotação de espaços esco-
lares), a pesquisa escolar direcionada (pela capacidade de armazenamento do roteador móvel on-line e off-line), 
com  BYOD (Bring Your On Device) ou “Traga seu próprio dispositivo”, que podem ser notebooks, netbooks, tablets 
e smartphones dos estudantes e professores. O professor pode determinar a quais conteúdos (on-line e off-line) os 
alunos terão acesso, armazenando-os no roteador móvel. A diversificação de metodologias pode influenciar benefi-
camente a aprendizagem dos estudantes.

Indicações: 

Esta tecnologia é voltada para pesquisa escolar direcionada, pesquisa escolar na internet, webquest, traba-
lho em grupo, criação de conteúdos digitais, protagonismo estudantil, pedagogia de projetos e metodologias ativas 
(ensino híbrido, sala de aula invertida).

Possíveis limitações: 

Número limitado de equipamentos; requer novas configurações de ensino nas escolas. A portabilidade deste 
arranjo requer da escola planejamento para armazenamento seguro a fim de evitar extravio dos equipamentos. O 
acesso à internet requer novas configurações nos estabelecimentos de ensino, como discussão dos direitos e de-
veres na internet, combate aos crimes digitais, da utilização pedagógica da rede, rever questões de segurança dos 
alunos, pois os mesmos poderão trazer seus dispositivos móveis para a escola e podem estar sujeitos a perdas, 
roubos e danos.

Rede Wi-Fi
Descrição técnica:

Rede sem fio com dois pontos de acesso, gerenciável remotamente, com autenticação via login individual, 
conectada a rede de dados da Copel com alta disponibilidade e previsão de escalabilidade.

Descrição pedagógica:

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

Indicações: 

Esta tecnologia é voltada para pesquisa escolar na internet, webquest, criação de conteúdos digitais, prota-
gonismo estudantil, pedagogia de projetos.

Possíveis 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 os mesmos poderão trazer seus dispositivos móveis para a escola e podem estar sujeitos a perdas, 
roubos e danos.

Projetor Multimídia
Descrição técnica:

Projetor multimídia com configuração luminosidade mínima de 3.500 lúmenes, 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:

A tecnologia presente neste 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 esta tecnologia para apresentar seu conteúdo com variados formatos digitais.

Indicações: 

Esta tecnologia é voltada para aulas expositivo-dialogadas na figura do professor, para apresentação de tra-
balhos dos alunos, apresentações de trabalhos da escola para a comunidade escolar.

Possíveis limitações: 

Baixa interatividade, necessidade de a escola planejar locais seguros para armazenamento a fim de evitar 
extravio, roubos e danos aos equipamentos.
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