SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO - SUED
DIRETORIAS DE POLÍTICAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS - DPTE

TERMO DE ADESÃO – NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Aos ____ dias do mês de_________________________ de 2017, o Chefe do NRE de
________________________________________________
situado
na
rua
__________________________________________________, nº_____________, bairro
__________________, da cidade de __________________, manifesta o desejo em
aderir ao Projeto Piloto CONECTADOS 2.0 e declara comprometer-se com a realização
das ações necessárias para seu cumprimento e com os critérios deste projeto.
1 DO OBJETO
A proposta do CONECTADOS 2.0 tem por objetivo favorecer e ampliar a discussão e o
uso de tecnologias educacionais, com a comunidade escolar de 500 estabelecimentos de
ensino público estaduais em 2017 e outras 500 em 2018. Com a adesão ao presente
projeto, está previsto: (a) formação com ênfase à temática “Educação na Cultura Digital”,
abordando o conceito de Cultura Digital e suas relações com a escola e a sociedade ; (b)
incentivo à prática de produção de objetos educacionais a partir do acesso à ferramentas
e aplicativos disponíveis na internet; (c) promoção do intercâmbio de práticas e diferentes
abordagens de ensino com o uso de tecnologias educacionais entre professores e
gestores; (d) ampliação do parque tecnológico das escolas estaduais; (e)
acompanhamento e avaliação dos efeitos da discussão e do uso de tecnologias
educacionais na prática pedagógica e na organização escolar; (f) compartilhamento e
divulgação das práticas desenvolvidas nas escolas participantes com toda a comunidade
escolar. Estas ações são continuidade do projeto CONECTADOS, desenvolvido em 2016
em setenta estabelecimentos de ensino público estadual.
2 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
2.1 Cabe à SEED:
a) proporcionar formação continuada aos assessores pedagógicos de
cada NRE;
b) oferecer formação continuada aos professores das escolas
participantes, por meio dos assessores pedagógicos presentes no NRE;
c) criar contas @escola para professores e funcionários das escolas
participantes.
d) disponibilizar repositório de conteúdos digitais, organizados por
disciplina.
e) acompanhar processo licitatório para aquisição dos equipamentos
escolhidos pelo estabelecimento de ensino;
f) garantir o acompanhamento, apoio e avaliação permanentes durante
todo desenvolvimento do projeto;
g) receber relatórios dos NREs e emitir parecer final quanto ao
acompanhamento e avaliação do projeto.

2.2 Cabe ao NRE:
h) disponibilizar equipe pedagógica para formação e apoio pedagógico em
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tecnologias educacionais;
disponibilizar técnico de suporte para manutenção básica dos equipamentos
das escolas envolvidas no projeto;
j) prover condições para a formação e acompanhamento das atividades do
projeto, respeitando o cronograma proposto pela Seed/PR. Serão necessárias
visitas mensais a todas as escolas selecionadas e, para não acarretar
sobrecarga de trabalho aos assessores pedagógicos em tecnologias
educacionais, indicamos uma divisão equitativa. Como seu NRE terá ____
escolas, portanto será necessário o mínimo de ______ assessores pedagógicos
em tecnologias educacionais para o acompanhamento em seu NRE (entre 6 a
10 escolas).
k) elaborar relatórios de acompanhamento e avaliação deste projeto.
i)

No campo a seguir, indicar o nome do responsável pelo acompanhamento geral do
projeto CONECTADOS 2.0 neste NRE (nome da Chefia do NRE):
________________________________________________________________________
Nos campos a seguir indicar o nome dos assessores pedagógicos em tecnologias
educacionais responsáveis pelo acompanhamento:
1)______________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________
3 DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Adesão vigorará até dezembro de 2018, prazo em que as partes
não mais estarão comprometidas exclusivamente com o projeto, podendo a escola, com
seus próprios recursos, continuar com o projeto e ainda ampliar para outros projetos o uso
dos recursos disponibilizados através desse termo de adesão.
4 DA PUBLICIDADE
Fica a cargo e responsabilidade da SEED-PR promover a publicação e divulgação dos
resultados obtidos durante a realização das atividades do projeto, garantindo o
reconhecimento dos professores envolvidos.
Sem mais, e por ser expressão da verdade, assinam este documento os representantes
do Núcleo Regional de Educação e da Secretaria de Estado da Educação do Paraná
(SEED-PR).

Local/Data ___________________, ___ de ______ de 2017.

________________________________
Chefia NRE
Nome:
CPF:
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__________________________________________
Coordenador(a) Equipe Pedagógica
Nome:
CPF:

___________________________________________
Representante Assessor(a) Pedagógico em Tecnologias Educacionais
Nome:
CPF:
___________________________________________
Técnico de Suporte
Nome:
CPF:

_________________________________________
Secretaria de Estado da Educação do Paraná
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