
ROTEIRO PARA A CONSTRUÇÃO DO RETRATO DA ESCOLA

1)  Inicialmente  vocês  deverão  decidir  quem,  além  do  grupo  de  profissionais  que

participam deste curso, participará da construção desse retrato. Vocês podem considerar

a possibilidade de envolver seus(suas) alunos(as) nessa atividade. Contudo, essa é uma

questão da dinâmica de cada grupo, mas é sempre bom que toda a comunidade tenha

conhecimento dessa atividade, independente de quem for participar dela.

2) Que informações serão mais relevantes para ajudar a caracterizar e compreender o

contexto da escola? É importante que vocês levantem alguns dados iniciais sobre suas

escolas  para  situar  a  instituição  e  suas  características  gerais:  nome,  cidade,  estado,

níveis  de  ensino,  número  de  alunos(as),  professores(as)  e  funcionários(as),

características sociodemográficas e culturais da comunidade, infraestrutura para o ensino

e seus recursos de ensino-aprendizagem (salas de aula, laboratórios de informática, sala

de leitura,  área de lazer  e  esportes,  etc.).  Vocês não  precisam levantar  todas essas

informações, podem selecionar aquelas que considerarem mais relevantes para vocês ou

ainda agregar outras.

3) Como levantar informações sobre a Cultura Digital na escola? Vocês podem fazer uma

aproximação  inicial  mais  global,  perguntando  aos(às)  colegas professores(as)  e  aos

seus(suas) alunos(as) sobre experiências com o uso das TDIC na escola. Isso pode ser

feito por meio de entrevistas gravadas em áudio e vídeo, questionários em papel ou de

conversas informais. Para qualquer uma dessas estratégias de coleta de informações, é

sempre bom fazer  um roteiro  de  questões.  Além disso,  vocês  mesmos já  podem ter

experimentado ou ter conhecimento de algumas práticas que poderão incluir no retrato da

escola. A partir desse levantamento inicial, vocês podem decidir sobre as atividades e/ou

situações que pretendem observar e registrar no Retrato da Escola na Cultura Digital.

4)  Como registrar  e  armazenar  essas informações? Para  registrar  suas observações,

identifiquem e utilizem as tecnologias disponíveis em seu contexto. Lembrem-se, ainda,

que vocês poderão se apropriar de linguagens distintas nesse processo de construção do

olhar para a escola permeada pelas TDIC. É preciso organizar as informações para que



fiquem armazenadas de forma segura, acessível e para que possam ser manipuláveis de

acordo com a mídia utilizada: áudio, vídeo, animação, foto, figura, texto, etc. Para isso, é

necessário  que  vocês  se  familiarizem com  os  diferentes  tipos  de  arquivos.  Além  de

preservar  seus  registros,  todo  esse  processo  de  organização  possibilitará  que  vocês

comecem a desenvolver um olhar diferenciado sobre as informações coletadas, o que vai

facilitar a reflexão e a construção de suas visões sobre as experiências de uso das TDIC

observadas na escola.

5)  Como efetuar  a  análise  das informações? Depois  de  organizadas as  informações,

vocês  estarão  prontos  para  iniciar  a  análise  dos  materiais  coletados,  a  fim  de

compreender um pouco mais a realidade que se apresenta na escola.

6)  Construção do Retrato da Escola na Cultura Digital  -  Neste momento vocês já

possuem elementos necessários para compor o retrato de sua escola na Cultura Digital. É

hora de concretizar e desenvolver o produto de suas observações. Como o retrato será

composto  conforme  suas  observações  e  reflexões  por  meio  de  diferentes  mídias

organizadas e expostas de acordo com suas análises, podemos chamá-lo também de

narrativa digital. Dessa maneira, o desenvolvimento dela implica contar uma história que,

ao mesmo tempo, retrate a presença das TDIC na escola, inclui suas vivências e as da

comunidade  participante  desse  contexto  e  apresente  os  significados  produzidos  na

experiência de observação, registro e análise das informações.

7) Publicar o produto de suas observações - A publicação do Retrato pode ser feita em um

blog, site,  rede social, documento armazenado na nuvem ou outra forma que possa ser

compartilhada através de link.


