GUIA EDUTEC
RESULTADO 2016

Em 2016, o questionário proposto pelo Cieb
e pela Seed/PR, intitulado Guia Edutec, foi
respondido por 98% das instituições de
ensino do Estado do Paraná, totalizando
2.098 escolas participantes.
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RESULTADO GERAL
Como resultado geral,
podemos observar que o Paraná
encontra-se
no
nível
intermediário em termos de
adoção
de
tecnologias
educacionais. Ao mesmo tempo,
observamos
uma
grande
diversidade de situações no que
diz respeito às diferentes
dimensões,
desde
à
infraestrutura até a gestão de
uso dos diferentes recursos.
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DIMENSÃO VISÃO
Desafios e oportunidades encontrados:

●

Em 74% das escolas, os recursos tecnológicos são usados
por diversos professores;

●

Apenas em 19% das escolas os estudantes são ouvidos
com frequência para definir como os recursos tecnológicos
serão usados;

●

61% das escolas utiliza tecnologia para comunicar-se com
alunos, familiares ou com a comunidade.
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DIMENSÃO VISÃO
Distribuição das escolas de acordo a sua resposta nas diferentes perguntas da dimensão VISÃO:

VISÃO A: Como você define o uso de recursos tecnológicos para ensino e
aprendizado em sua escola?
VISÃO B: Qual o papel da equipe gestora na definição sobre como será o
uso de tecnologia junto aos alunos?
VISÃO C: Os professores de sua escola acreditam que o uso de recursos
tecnológicos pode fazer a diferença no processo de aprendizado dos alunos?
VISÃO D: Os estudantes solicitam maior uso de recursos tecnológicos em
seu processo de aprendizagem?
VISÃO E: Há, no projeto político-pedagógico (PPP) de sua escola,
direcionamentos para o uso de tecnologia na educação?
VISÃO F: Sua escola utiliza recursos tecnológicos (como e-mails,
comunicadores instantâneos e redes sociais) para melhorar a comunicação
com alunos, familiares e comunidade?
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Após análise das questões, podemos observar que nas escolas do
Estado do Paraná:
●

Em 74% das escolas os professores utilizam recursos tecnológicos;

●

46% dos professores acreditam que o uso de tecnologias no ensino pode motivar os alunos, mas não as utilizam
com frequência;

●

14% dos professores não acredita ou não sabe como utilizar as tecnologias em sua prática pedagógica;

●

70% das escolas não articulam ações concretas de uso das tecnologias educacionais no PPP;

●

Em 19% das escolas os estudantes são ouvidos com frequência para definir como os recursos tecnológicos serão
usados;

●

61% das escolas utilizam tecnologias para comunicar-se com alunos, familiares ou a comunidade.

DIMENSÃO COMPETÊNCIAS/FORMAÇÃO
Desafios e oportunidades encontrados:
●

Em 55% das escolas poucos professores participaram de
formações sobre o uso de recursos tecnológicos, as
quais se limitaram, no máximo, a abordar o uso de
ferramentas básicas;

●

Entre os professores e diretores que fizeram formação,
41% valorizam as formações ofertada pela Secretaria de
Estado e apenas 1% as considera excelentes;

●

Em 70% das escolas muitos professores utilizam
recursos tecnológicos para o ensino.
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DIMENSÃO COMPETÊNCIAS/FORMAÇÃO
Distribuição das escolas de acordo com a sua resposta nas diferentes perguntas da dimensão COMPETÊNCIA:
COMPETÊNCIA A: Os professores de sua escola participaram de formações sobre
o uso de recursos tecnológicos para a educação?
COMPETÊNCIA B: Como foram ofertadas as formações sobre o uso de recursos
tecnológicos feitos pela equipe da escola (professores e equipe gestora)?
COMPETÊNCIA C: Os professores usam recursos tecnológicos para o ensino?
COMPETÊNCIA D: De que forma a tecnologia é utilizada por professores em sua
escola?
COMPETÊNCIA E: Seus professores têm capacidade e motivação para utilizar,
criar e compartilhar novas práticas pedagógicas utilizando recursos tecnológicos?
COMPETÊNCIA F: Ao comparar as aulas nas quais há uso de recursos
tecnológicos com as aulas em que não há, percebe-se, em geral alguma mudança
na motivação, cooperação e concentração dos alunos?
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Após análise das questões e de suas respectivas respostas para a dimensão Competências/Formação,
podemos observar que:
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

100% dos estabelecimentos de ensino que responderam ao questionário têm professores que utilizam recursos digitais;
62% dos estabelecimentos afirmaram que professores (alguns/todos) do seu quadro utilizam recursos digitais com finalidade pedagógica;
37% dos estabelecimentos têm participação mais significativa de professores (muitos a todos) que utilizam recursos digitais em suas
atividades pedagógicas;
55% dos professores participaram de formações sobre o uso de recursos tecnológicos. Esses profissionais se limitaram, no máximo, a
abordar o uso de ferramentas básicas;
45% de professores participaram de formações mais elaboradas, que abordaram desde o uso de programas e aplicativos específicos para
sua área de ensino até a elaboração de conteúdos digitais (3% dos respondentes);
57% dos professores da rede não participaram ou não se interessaram pelas formações ofertadas pela Seed;
41% dos professores e diretores valorizam as formações ofertada pela Secretaria, apenas 1% do total de escolas as consideram
excelentes;
Em 75% das escolas, os professores utilizam recursos tecnológicos para o ensino. (Ressalta-se que, nesse quesito, 50% dos professores
utilizam a tecnologia como auxiliar na aula expositiva, enquanto 25% dos professores utilizam tecnologias de modo a tornar seus alunos
protagonistas no processo de ensino e aprendizagem.);
51% dos estabelecimentos de ensino afirmam que, do seu efetivo, alguns professores avançam testando práticas pedagógicas com
recursos tecnológicos e que, às vezes, compartilham, enquanto em 48% das outras escolas a participação de professores que testam
novas práticas com tecnologias é mais significativa (diversos ou todos) e os momentos de compartilhamento são frequentes;
84% dos alunos ficam mais estimulados e envolvidos nas aulas quando os professores utilizam recursos tecnológicos.

DIMENSÃO RECURSOS EDUCACIONAIS
Desafios e oportunidades encontrados:
●

Na metade das escolas, há uso de vídeos, jogos,
simuladores e programas específicos para as disciplinas;

●

Em 86% das escolas, as equipes gestoras utilizam, para a
gestão escolar, não apenas os recursos digitais ofertados
pela Secretaria de Educação, mas buscam também outras
ferramentas;

●

Em 65% das escolas, a seleção dos conteúdos e recursos
digitais utilizados não é feita com base em critérios
previamente definidos.
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DIMENSÃO RECURSOS EDUCACIONAIS
Distribuição das escolas de acordo com a sua resposta nas diferentes perguntas da dimensão CONTEÚDOS E
RECURSOS DIGITAIS:
CONTEÚDOS E RECURSOS DIGITAIS A: Qual a origem dos
conteúdos e recursos digitais utilizados pelos professores da
escola?
CONTEÚDOS E RECURSOS DIGITAIS B: Como a escola
acessa os conteúdos e recursos digitais que utiliza?
CONTEÚDOS E RECURSOS DIGITAIS C: Quais os formatos
dos conteúdos e recursos digitais utilizados por sua escola?
CONTEÚDOS E RECURSOS DIGITAIS D: Sua escola utiliza
recursos digitais para apoiar a gestão escolar?
CONTEÚDOS E RECURSOS DIGITAIS E: Há, na escola, o uso
sistemático de conteúdos e recursos digitais, alinhado como os
objetivos pedagógicos da escola?

Fonte: Guia EduTec

Os professores não usam conteúdos e recursos digitais.
Os professores usam buscadores na internet para procurar conteúdos específicos de que necessitam.
Além de buscadores na internet, alguns professores acessam ferramentas disponibilizadas pela Secretaria de Educação em busca de conteúdos
recomendados.
Os professores utilizam diversas formas para encontrar conteúdos e ferramentas digitais, tais como: buscadores na internet, ferramentas governamentais e
consultas regulares a repositórios de conteúdos e recursos digitais (como, por exemplo: Portal do Professor, Escola Digital, portais das secretarias
estaduais, etc.).
Os professores utilizam todas as ferramentas mencionadas acima, compartilham entre si conteúdos e recursos digitais e podem até desenvolver novos
recursos e conteúdos digitais de acordo com a necessidade de seus alunos.

A escola não usa conteúdos e recursos digitais, ou, caso acesse alguns, não são os oferecidos pelo governo.
A escola conhece e acessa esporadicamente os conteúdos e recursos digitais que são oferecidos pelo governo.
A escola acessa os conteúdos e recursos digitais que foram oferecidos pelo governo, e os professores também procuram outras fontes de
material.
A escola acessa frequentemente os conteúdos e recursos digitais oferecidos pelo governo. Professores procuram conteúdos e recursos
considerando a opinião dos alunos.
A escola utiliza diversas fontes de conteúdos e recursos digitais, e professores e alunos são, também, autores dos conteúdos utilizados.

Fonte: Guia EduTec

A escola não utiliza conteúdos e recursos digitais durante as aulas.
Os poucos recursos digitais utilizados consistem, basicamente, de textos ou versões digitais de livros (conteúdos escritos sobre diversas disciplinas).
Alguns dos conteúdos e recursos utilizados incluem elementos como vídeos e programas específicos para disciplinas (Matemática, Química, Física, etc.).
Os conteúdos têm diversos formatos como vídeos, jogos, simuladores ou programas específicos para determinadas disciplinas.
A escola utiliza diversos conteúdos e recursos digitais e os professores selecionam os que promovem maior interatividade e colaboração.

A escola só usa os recursos digitais obrigatórios para a gestão escolar.

A escola usa, além dos obrigatórios, alguns recursos digitais opcionais oferecidos pela Secretaria de Educação.
A escola utiliza tanto recursos digitais oferecidos pela Secretaria quanto recursos de outras fontes para a gestão escolar.
A escola usa diversos recursos digitais para a gestão escolar, inclusive alguns que fornecem dados para o planejamento escolar, como os dados de
sistema de gestão da Secretaria, dados do Inep/Ideb, QEdu, etc.
A escola usa uma vasta gama de recursos digitais para gestão escolar e o planejamento e avaliação de ações. As ferramentas usadas são
constantemente avaliadas para garantir sua eficiência, e são substituídas caso haja outras mais efetivas.
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Após análise das questões e de suas respectivas respostas, podemos observar que:

●

50% das escolas utilizam vídeos, jogos, simuladores e programas específicos para as disciplinas;

●

85% das escolas acessam conteúdos e recursos tecnológicos, dentre as quais 3% contam com
autoria de recursos e conteúdos por parte dos professores e alunos;

●

Em 86% das escolas, as equipes gestoras utilizam, para a gestão escolar, recursos digitais
(ofertados pela Secretaria de Educação ou outras ferramentas);

●

Em 66% das escolas, a seleção dos conteúdos e recursos digitais utilizados não é feita com base
em critérios previamente definidos.

DIMENSÃO INFRAESTRUTURA
Desafios e oportunidades encontrados:
●

Em apenas 2% das escolas, há equipamentos dentro
de todas as salas de aula;

●

Apenas 19% das escolas têm conexão à internet que
permite aos alunos usarem simultaneamente diversos
tipos de conteúdos e recursos digitais;

●

O suporte técnico ofertado pela Secretaria não
funciona bem para 71% das escolas.
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DIMENSÃO INFRAESTRUTURA
Distribuição das escolas de acordo com sua resposta nas diferentes perguntas da dimensão
INFRAESTRUTURA:
INFRAESTRUTURA A: Os alunos têm acesso a computadores
(desktops, notebooks, tablets, projetores interativos etc.) para o uso
pedagógico na escola?
INFRAESTRUTURA B: Complete a tabela indicando quantos
computadores (desktops, notebooks e tablets) existem em sua escola
e estão em funcionamento.
INFRAESTRUTURA C: Quais desses equipamentos existem em sua
escola (e funcionam)?
INFRAESTRUTURA D: Como você define a velocidade da conexão
de sua escola à internet?
INFRAESTRUTURA E: O que sua escola faz quando há necessidade
de manutenção em algum equipamento?
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0 - 3 tipos de equipamento
4 - 5 tipos de equipamento
6 - 8 tipos de equipamento
9 - 10 tipos de equipamento

11 - 12 tipos de equipamento
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Após análise das questões, podemos observar:
●

Em 2% das escolas, há laboratórios móveis disponíveis para uso dos alunos e/ou equipamentos dos
alunos são usados para determinadas atividades escolares;

●

Em 50% das escolas, há grande número de alunos por computador (de 16 a mais de 50 alunos por
computador);

●

19% das escolas têm conexão à internet, que permite aos alunos usar simultaneamente diversos
tipos de conteúdos e recursos digitais;

●

54% dos computadores para uso pedagógico estão nos laboratórios de informática da escola, na
qual os alunos têm acesso constante. Apesar disso, nem todos os computadores estão em perfeito
funcionamento;

●

Em 43% das escolas, os alunos visitam eventualmente o laboratório de informática ou não têm
acesso aos computadores;

●

Em 71% das escolas, o suporte técnico ofertado pela Secretaria não funciona bem.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

