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LABORATÓRIO MÓVEL
Educandos da EPG Selma Colalillo Marques - jun/2012

TECNOLOGIA
NA EDUCAÇÃO
Fator decisivo na construção de uma sociedade justa, igualitária e fraterna, a educação
deve promover oportunidades para que todos tenham acesso à aprendizagem e ao desenvolvimento. Todo trabalho da Secretaria Municipal de Educação está sendo desenvolvido tendo como eixos estruturantes: Garantia de Acesso; Garantia de Permanência;
Valorização Profissional; Gestão Democrática; Tecnologia na Educação e Qualidade Social da Educação; .
Com a publicação dos outros números da Revista de Educação, apresentamos para a
comunidade guarulhense uma série de ações efetivadas na política pública, como a sistematização de nosso Projeto Político-Pedagógico, as políticas de valorização profissional,
o avanço na relação com a comunidade, a elevação de nosso IDEB, entre outras.
Neste número apresentamos as ações que desenvolvemos no eixo Tecnologia na Educação, a qual deve proporcionar uma aproximação entre educandos e educadores no
sentido de incorporar, à prática pedagógica, as novas ferramentas de comunicação e informação disponíveis na sociedade. Ao adentrar nas próximas páginas, o leitor terá uma
dimensão das ações e projetos desenvolvidos nessa área e como eles têm nos ajudado a
melhorar a qualidade social da educação na Rede Municipal.
Por isso, acreditamos que a tecnologia deve ser mais uma aliada dos processos de
ensino-aprendizagem na escola, proporcionando a educadores e educandos se inserirem nesse contexto de complexidade que nos envolve.

Um forte abraço,
Prof. Moacir de Souza
Secretário de Educação
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FORMAÇÃO PERMANENTE - AGENDA DA REDE
Laboratório de Informática CME Adamastor - Centro
Profissionais da Rede Municipal de Educação - jun/2013
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POLÍTICA DE
FORMAÇÃO PERMANENTE
COMO UM DOS PILARES
DA EDUCAÇÃO EM
NOSSO MUNICÍPIO
A Política de Formação Permanente da Rede Municipal de Educação se estrutura com base em
uma perspectiva na qual a formação é um processo contínuo de desenvolvimento humano e
profissional, abrangendo, além dos conhecimentos próprios da escolarização, todas as dimensões
humanas. Por isso, a ênfase é dada na criação de
diferentes espaços de diálogo e reflexão sobre a
prática das escolas de maneira democrática, participativa e com rigor científico.
A formação tem como objetivo geral estimular o
trabalho desenvolvido na escola no fortalecimento do Projeto Político-Pedagógico, promovendo
a aprendizagem dos saberes necessários. Considerando a importância do domínio da tecnologia
para a realização de um trabalho cada vez melhor,
a Secretaria Municipal de Educação (SME) oferece
diversos cursos para auxiliar no crescimento técnico e pedagógico dos profissionais. As formações
contemplam diferentes áreas e softwares e se inserem em um esforço para oferecer oportunidades
de inserção qualificada na cultura digital.

TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO
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AS PRINCIPAIS AÇÕES DE
FORMAÇÃO ENVOLVENDO A
TECNOLOGIA
INFORMÁTICA BÁSICA EM
SOFTWARE LIVRE
Instrutores de Laboratórios
Programa de formação voltado a instrutores de
laboratórios de informática em atuação nas escolas da Rede Municipal de Educação, tendo como
conteúdo a informática básica em software livre,
práticas de laboratório e aplicativos educacionais,
além de encontros formativos de atualização. Tal
programa visa preparar e orientar os instrutores
para auxiliar os educadores das escolas no uso
dos laboratórios de informática, proporcionando
reflexões sobre seu papel e sua função no desenvolvimento de práticas formativas.

Professores de Educação Básica
Além dos instrutores de laboratórios, a formação
em software livre também é voltada aos Professores de Educação Básica, que encontram na informática e no laboratório uma nova ferramenta
e um ambiente alternativo de apoio no processo
de ensino-aprendizagem, desenvolvendo formas
de como utilizar o espaço do laboratório de informática com os educandos.

INFORMÁTICA BÁSICA EM
SOFTWARE PROPRIETÁRIO
Formação realizada com o intuito de promover
a inclusão digital dos profissionais que atuam na
sede da SME, como os funcionários da Proguaru e
motoristas. Busca ainda oferecer base técnica para
o corpo administrativo da sede e das escolas —
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como os funcionários dos departamentos e assistentes de gestão escolar — com as ferramentas que
auxiliam em suas atribuições diárias. Além disso,
foi trabalhado conteúdo específico para gestores
e supervisores escolares, buscando oferecer aportes para utilização do notebook/netbook recebido
como ferramenta de trabalho.

CURSO EM EAD – NAVEGANDO
NO PORTAL
O Portal do Professor é um espaço para troca
de experiências entre educadores da Educação
Infantil, do Ensino Fundamental e Médio. É um
ambiente virtual com recursos educacionais que
facilitam e dinamizam o trabalho dos educadores. O conteúdo do portal inclui sugestões de aulas de acordo com o currículo de cada disciplina e
recursos como vídeos, fotografias, mapas, áudio,
textos, entre outros. Voltado a educadores e gestores escolares, o curso tem por objetivo explorar
os conteúdos do Portal, auxiliando na organização do trabalho pedagógico e potencializando a
utilização do ambiente virtual.

COMPARTILHANDO SABERES DO
PRÓ-LETRAMENTO
Com duas edições realizadas entre 2011 e 2012,
o curso teve como objetivo continuar a discussão
sobre os fundamentos teóricos e práticos da alfabetização e da matemática com educadores que
participaram do curso Pró-Letramento. Utilizando-se da plataforma e-proinfo, o curso propôs
a criação de um espaço de socialização entre os

POLÍTICA DE FORMAÇÃO PERMANENTE
professores, com a criação e discussão de atividades realizadas na escola, aprofundamento teórico, trocas de experiências bem-sucedidas e criação coletiva de propostas de trabalho.

TIRANDO AS MÍDIAS DO
ARMÁRIO – EDUCAÇÃO INFANTIL
Voltado a profissionais que atuam na Educação
Infantil, o objetivo do curso é refletir sobre as tecnologias e a cultura infantil, partindo da observação do educador e da criança em um processo
que desencadeie em documentação imagética
(videográfica, fotográfica etc.), na perspectiva de
sondagens realizadas, promovendo a construção
do conhecimento por meio de ações colaborativas potencializadoras da descoberta e do protagonismo infantil.

TIRANDO AS MÍDIAS DO
ARMÁRIO II – ENSINO
FUNDAMENTAL E EJA
Voltado a professores que atuam com o Ensino
Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos
(EJA), o curso visa promover a formação de educadores articuladores das mídias no cotidiano escolar, interagindo em redes sociais por meio de
ferramentas de comunicação como fóruns, blogs,
jogos e sites educacionais, possibilitando a ampliação da expressão, da comunicação e criação
do pensamento do educando.

SISTEMAS DE GERENCIAMENTO
DE INFORMAÇÕES
Além da informática básica, foram desenvolvidas ações de formação para utilização dos sistemas de gerenciamento específicos da Secretaria
de Educação, bem como outros utilizados por
toda a Prefeitura de Guarulhos.

Funcionalidades do Sistema Gestão Escolar
A SME possui um sistema próprio de gestão de
informações, abrangendo dados de vida escolar
de educandos, funcionários, alimentação escolar
e almoxarifado da Rede Municipal de Educação.
Cada grupo de servidores utiliza funcionalidades específicas do sistema para gerenciar as informações. Por isso, foram desenvolvidas formações para tais grupos, visando a melhor gestão
das informações e confiabilidade de dados, além
da desburocratização para o levantamento de informações referentes à educação municipal.

Funcionalidades do Sistema de
Controle de Patrimônio (SICOP),
Sistema de Expediente Eletrônico
(SIPEX) e Frequência Eletrônica
A Prefeitura de Guarulhos utiliza sistemas gerenciais de informações nos quais cada uma de
suas unidades realiza a inserção dos dados a elas
pertencentes. Para a utilização desses sistemas
também foram desenvolvidas ações de formação
voltadas aos funcionários da sede da SE e administrativos das unidades escolares.
• SICOP: formação para utilização de sistema de gerenciamento de bens patrimoniais
da prefeitura em suas unidades.
• SIPEX: formação para utilização de sistema
de gerenciamento de documentos da prefeitura entre suas unidades.
• Frequência Eletrônica: controle de registro
de ponto, com acompanhamento à frequência de funcionários e registro de ocorrência
e atestados.
As formações se mostraram fundamentais porque garantem uma utilização adequada dos sistemas, de modo que as ações se viabilizam e tornam mais eficientes os procedimentos da gestão
de educação e do Poder Público.
TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO
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“
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O acesso à informação é imprescindível
para o desenvolvimento de um estado democrático, uma
nova sociedade jamais será desenvolvida se os códigos
instrumentais e as operações em rede se mantiverem nas
mãos de uns poucos iniciados”. (Diretrizes ProInfo)
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FORMAÇÃO PERMANENTE - NAVEGANDO NO PORTAL
Laboratório de Informática CME Adamastor - Centro
Educadores da Rede Municipal de Educação - ago/2013
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GUARULHOS ESTÁ INSERIDA NA
POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO
CONTINUADA EM TECNOLOGIA
EDUCACIONAL
(PROINFO INTEGRADO – MEC)

Desde 2008, Guarulhos vem incluindo de
maneira mais efetiva a tecnologia como
componente fundamental para o avanço
pedagógico das escolas. Essa perspectiva ganhou
maior densidade com a adesão do município ao
Programa Nacional de Tecnologia Educacional,
inicialmente denominado Programa Nacional
de Informática na Educação (ProInfo), criado
pela Portaria nº 522, de 9 de abril de 1997, pelo
Ministério da Educação (MEC), para promover
o uso pedagógico da informática na rede pública
de ensino fundamental e médio.
Após alterações em sua estrutura e objetivos em
2007, o Programa é reformulado, fazendo surgir
o Programa Nacional de Formação Continuada
em Tecnologia Educacional (ProInfo Integrado),
que congrega um amplo conjunto de processos formativos. Seu objetivo central é a inserção
de Tecnologias da Informação e Co
municação
(TIC) nas escolas públicas brasileiras, visando
principalmente promover a inclusão digital dos
educadores e gestores escolares das escolas de
educação básica e comunidade escolar em geral,
bem como dinamizar e qualificar os processos de
ensino e aprendizagem com vistas à melhoria da
qualidade da educação.
TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO
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O Programa cumpre suas finalidades e objetivos
em regime de cooperação e colaboração entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Seu funcionamento é descentralizado, e em
cada Unidade da Federação existe uma Coordenação Estadual, cuja atribuição principal é a de introduzir o uso das TIC nas escolas da rede pública,
além de articular as atividades desenvolvidas sob
sua jurisdição, em especial as ações dos Núcleos
de Tecnologia Educacional.
O ProInfo Integrado expressa a convicção de
que, na sociedade contemporânea, a inclusão
digital é direito de todos os cidadãos, devendo
ser levada em conta no processo educacional.
Assim, busca promover o uso pedagógico das
tecnologias da comunicação nas redes públicas
de educação básica.
O ProInfo Integrado possui três dimensões estruturais:

Curso: Introdução à Educação Digital
O curso visa familiarizar, motivar e preparar
educadores e gestores escolares da rede pública
de educação básica para utilizar computadores e
seus aplicativos, bem como recursos tecnológicos
disponíveis na internet. Pretende contribuir para
a inclusão digital desses profissionais da educação, não apenas instrumentalizando-os para a
utilização de recursos de computadores (sistema
operacional Linux Educacional e softwares livres)
e da internet, mas também refletindo sobre o impacto dessas tecnologias nos diversos aspectos da
vida, da sociedade e de sua prática pedagógica.

• Infraestrutura tecnológica: fornecer laboratórios de informática com banda larga, nas
escolas urbanas;

Curso: Tecnologias na Informação e
Comunicação: Ensinando e aprendendo
com as TIC

• Conteúdos digitais acessíveis por diversos
meios e canais: TV Escola, Portal do Professor e DVD Escola;

O curso visa ajudar os educadores a planejar estratégias de ensino-aprendizagem com a
integração de recursos tecnológicos disponíveis. Utilizando as TIC na prática pedagógica,
os educadores promovem situações de ensino
que focalizam a aprendizagem dos educandos,
estimulando o potencial pedagógico das ferramentas tecnológicas no cotidiano da escola,
para que haja autonomia na busca de novos conhecimentos. Isso ajuda a criar condições para
a compreensão da complexidade do mundo, do
contexto social e da construção de identidade
com a formalização de conceitos que propiciem
aprendizagem significativa.

• Formação de Professores e Gestores Escolares para o uso pedagógico das TIC.

Desse modo, o ProInfo Integrado não reduz o uso
do computador a processos meramente operativos, embora reconheça que dominá-los é etapa
necessária para a construção de esquemas mentais que facilitem seu uso. Nessa perspectiva,
propõe e estimula o educador e o gestor escolar a
refletirem sobre o porquê e o para quê utilizar essas tecnologias, oferecendo os instrumentos tecnológicos como meios para desenvolver atividades significativas e refletir sobre diversos temas
que fazem parte de sua prática docente.
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É no âmbito do ProInfo que oferecemos quatro cursos
estratégicos para fortalecer o trabalho com a tecnologia educacional na Rede Municipal de Educação:
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POLÍTICA DE FORMAÇÃO PERMANENTE
Curso: Redes de Aprendizagem (para 2014)

O curso tem como foco desenvolver atividades
que integrem as dimensões teórica, metodológica e prática para que educadores e gestores escolares possam: a) identificar as contribuições
das TIC ao desenvolvimento de projetos de sala
de aula; b) abordar o conceito de projeto a partir
do resgate histórico relacionado com o contexto
educacional e tecnológico; c) analisar o conceito
de currículo na perspectiva da integração com as
TIC; e d) planejar e desenvolver o Projeto Integrado de Tecnologia no Currículo (PITEC).

O curso tem o objetivo de promover a análise do
papel da escola e dos educadores frente à cultura digital na sociedade altamente tecnológica em
que vivemos. Além disso, propõe aos educadores
a compreensão de como as novas mídias diversificaram as relações entre as pessoas, em especial
os jovens. Por isso, as “redes de aprendizagem”
buscam ajudar a situar as novas mídias sociais
digitais e perceber seu impacto na sociedade e na
educação.

FOTO: MAURÍCIO BURIM/SE

Curso: Elaboração de Projetos

FORMAÇÃO PERMANENTE - NAVEGANDO NO PORTAL
Laboratório de Informática CME Adamastor - Centro
Educadores da Rede Municipal de Educação - ago/2013
TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO
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“

Eu utilizo o netbook para aprender
muitas novidades através da pesquisa”.
Carolina Poliakovas - 8 anos

PROJETOS QUE NOS FAZEM
AVANÇAR NA INSERÇÃO DA
TECNOLOGIA NAS ESCOLAS
PROGRAMA UM COMPUTADOR
POR ALUNO (PROUCA)
UCA no Brasil

UCA na Rede Municipal de Educação

O Programa Um Computador por Aluno
(PROUCA) é uma iniciativa do Governo Federal.
Criado pela Lei Nº 12.249, de 10 de julho de 2010,
tem como objetivo promover a inclusão digital
nas escolas das redes públicas de ensino do país,
pautado em três pilares:

No estado de São Paulo há 29 escolas beneficiadas com o Programa. Em Guarulhos, a escola
municipal contemplada é a EPG Jocymara de
Falchi Jorge, situada na região de Bonsucesso.
A escola atende educandos de Educação Infantil e Ensino Fundamental em três períodos de
funcionamento.

• Melhoria do processo educacional;
• Ampliação da inclusão digital;
• Inserção dos educandos na cadeia produtiva brasileira.

O Programa nasceu como mais um esforço de
inclusão da tecnologia nas escolas públicas, integrando-a às práticas que ocorrem no dia a dia das
escolas e contribuindo para que os educandos tenham uma vivência formativa com o computador.
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O Projeto teve início em 2010 com o envio de 455
laptops educacionais para a escola, que foi equipada com rede de internet sem fio. Os laptops,
batizados com o nome de Classmates, têm capacidade de armazenamento de 4 gigabytes; 512
megabytes de memória; tela de cristal líquido de
sete polegadas; bateria com autonomia mínima
de três horas; peso de 1,5 kg; com capacidade de
conexão à internet com rede sem fio e possui capa
para proteção e alça para transporte, além de material resistente e à prova d’água.

FOTO: JOSÉ AUGUSTO LISBOA / SE

PROUCA
Educanda da EPG Jocymara de Falchi Jorge - dez/2011

UCA na escola
O PROUCA foi implantado na unidade escolar
com lançamento no dia 22 de outubro de 2010.
Trata-se de um projeto pioneiro na Rede Municipal de Educação que, antes de disponibilizar um
computador por aluno, ofereceu um computador
para cada um dos educadores que assim aumentaram seu interesse pelo mundo digital. Aos poucos, os docentes foram adquirindo habilidades
para utilizar o laptop em seu dia a dia e, muito
rapidamente, estavam conectados à rede, utilizando e-mails e interagindo nas redes sociais.

A formação dos educadores para o Projeto
O processo de formação de educadores iniciou-se
no mês de junho de 2010 com base na Medida Provisória 472/09, de 15 de dezembro de 2009, com a
tutoria do Laboratório de Sistemas Integráveis da

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
(LSI/USP), sob coordenação geral da Prof.ª Dra.
Roseli de Deus Lopes, proporcionando um diálogo estreito entre os profissionais da SE, a equipe
escolar e a USP. As atividades são divulgadas no
blog do curso (ucausp.wordpress.com) e nos blogs
desenvolvidos pelos educadores, visando à socialização de suas descobertas com o projeto.
Os educadores concluíram a formação no dia 11
de dezembro de 2012. Na ocasião, cada educador
da escola apresentou, de forma individual, uma
ou mais situações de utilização do equipamento
e/ou ferramentas em aula. O evento teve como
resultado um vídeo produzido pela USP com os
relatos de prática de todos os educadores.

TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO
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O UCA no plano de ação da escola
Como resultado do desenvolvimento do Projeto,
toda a equipe escolar se envolveu no processo de
inclusão da tecnologia em suas práticas. Com a
elaboração do Projeto de Gestão Integrada dos
Laptops com as Tecnologias (PROGITEC), desenvolvido pela equipe escolar em novembro
de 2011, já em 2012 ele foi vinculado ao Plano de
Ação da Escola, que estabeleceu uma meta para
garantir o uso de computadores por 100% dos
educandos.
Além disso, a EPG Jocymara de Falchi Jorge foi
convidada a participar do Projeto “Voos em Língua Portuguesa 3”, uma iniciativa voltada para
o estabelecimento de intercâmbio cultural entre
educandos falantes de Língua Portuguesa, favorecendo o desenvolvimento da leitura, escrita,
inclusão digital, comunicação, interação e partilha com a utilização de ferramentas de trabalho
colaborativo na Web 2.0.
Ainda no âmbito do Projeto, no Dia da Língua
Portuguesa, 8 de maio de 2012, foi realizado
um encontro via web, por meio da ferramenta
Anymeeting, entre os educandos do 5º ano e
educandos portugueses da mesa faixa etária.
A atividade permitiu o conhecimento das
diferenças no idioma e o reconhecimento do
ambiente escolar de cada país.

Educandos da EPG Jocymara de Falchi
Jorge participaram de Seminário
Os educandos Fernando Augusto Pereira Lemes,
Giovanna Bubola Fernandes dos Santos e Luan
Patrick Silva Passberg de Lima participaram do III
Seminário Web Currículo: Educação e Mobilidade,
realizado em novembro de 2012 na Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), com
o objetivo de divulgar a contribuição do PROUCA
para seu processo de ensino-aprendizagem. Os
educandos responderam perguntas sobre as
experiências que a incursão tecnológica permitiu
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na apropriação de saberes de diferentes áreas
do conhecimento e destacaram, também,
a importância dos softwares educativos,
processadores de textos e ferramentas
de pesquisa como vantagens de uso do
equipamento.

FOTO: MAURÍCIO BURIM / SE

III SEMINÁRIO WEB CURRÍCULO - EDUCAÇÃO E MOBILIDADE
Pontífica Universidade Católica de São Paulo - PUCSP
Educandos da EPG Jocymara de Falchi Jorge - nov/2012

Avanços e desafios
As experiências bem sucedidas são inúmeras, tais
como a interação entre os educandos da Educação Infantil com os educandos do Ensino Fundamental que utilizam o laptop em duplas, de maneira que os mais experientes colaboram com a
aprendizagem dos colegas; a melhoria da aprendizagem; maior concentração na realização das
atividades diárias, entre outras. Nesse contexto,
a parceria que se estabeleceu entre a escola e a
SME facilitou o uso e a manutenção dos laptops
com visitas semanais de técnicos especializados.
Levou-se para dentro da sala de aula uma nova
realidade, movida a cabos, redes, bytes etc. Os
Os Classmates tornaram as aulas um desafio, em
especial para educadores pouco familiarizados

com a tecnologia; com o tempo, o desejo de avançar com os educandos falou mais alto. Com a inserção no mundo digital, hoje o computador já
não assusta mais, mas é parte de um conjunto de
estratégias que os educadores usam para alcançar o desenvolvimento de todos os educandos.
Em suma, os educandos são parte de uma nova
revolução, trazendo em suas “bagagens” mais do
que cadernos e lápis coloridos para registro, trazem uma mente aberta, um pensamento dinâmico e uma curiosidade assustadora e desafiadora
para quem se dispõe a enxergá-los.

TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO
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ESTAMOS IMPLEMENTANDO
LABORATÓRIOS DE
INFORMÁTICA NAS ESCOLAS
Os laboratórios são fundamentais para criar condições estruturais para o trabalho com a tecnologia na educação. Em nossa Rede, o investimento
na ampliação dessa estrutura é estratégico e faz
parte de um conjunto de ações para que seja possível contribuir para o fortalecimento da cultura
digital nas Escolas da Prefeitura de Guarulhos.

FOTO: MAURÍCIO BURIM / SE

Em números gerais, Guarulhos atualmente possui 63 laboratórios de informática, alguns dos
quais estruturados com computadores vindos
do Governo Federal. Juntamente com os computadores, é fundamental que haja uma rede de
conexão eficiente para ampliar as possibilidades
de trabalho. Por essa razão, as escolas foram contempladas com a conexão de internet do Programa Banda Larga na Escola.

16

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Educandos da EPG Jocymara de Falchi Jorge - out/2011
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Também constitui uma centralidade desenvolver
ações que envolvam a mobilidade dos equipamentos. Além do PROUCA, temos investido na
criação de laboratórios móveis (com notebooks)
que surgem, entre outras coisas, para atender
escolas cujo espaço físico atual não comporta o
laboratório tradicional (desktops), como na EPG
Selma Colalillo Marques.
Trata-se de uma ação em curso, cuja efetivação
certamente se concretiza como mais um elemento que potencializa o trabalho pedagógico e as
possibilidades de inovação. Com a ampliação da
instalação de laboratórios, certamente estamos a
dar mais um passo na inserção de uma estrutura de informática para o avanço do trabalho em
nossas escolas.

FOTO: MÁRCIA PINTO / PMG

LABORATÓRIO MÓVEL
Educando da EPG Selma Colalillo Marques - jun/2012

“

Eu tinha muito medo. Para mim, o armário com os
computadores tinha um bicho enorme, se eu abrisse ele
ia me engolir, mas eu via a necessidade de trabalhar,
porque, vendo algumas colegas trabalhando, quando
descobri que eu conseguia mexer, senti um desejo.
Então abri o armário e foi uma surpresa muito grande,
porque eu não sabia, mas a maioria dos meus alunos
já sabiam, foi maravilhoso. A criança que tinha
dificuldade, os próprios colegas ajudavam”.
Professora Josy Siqueira
Professora da EPG Jocymara de Falchi Jorge - dez/2012
TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO
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MESA EDUCACIONAL
ALFABETO COMO RECURSO À
APRENDIZAGEM DOS EDUCANDOS
Visando contribuir com a inclusão digital em outras frentes, Guarulhos vem investindo no uso da
Mesa Educacional Alfabeto, promovendo trocas
de experiências sobre os recursos nela disponíveis. O projeto de utilização da Mesa consiste
em mais uma iniciativa de inclusão digital com
forte potencial de modificação das ações de ensino-aprendizagem no universo interativo. Tendo
como proposta colocar os recursos da tecnologia
a serviço da alfabetização de modo diferenciado
e favorecer a criação de um ambiente interativo e
colaborativo, o Projeto coloca à disposição ferramentas de apoio e auxilio à prática escolar.
A Mesa, além de outros componentes, oferece
diversos recursos de acessibilidade e Tecnologia
Assistiva, como:

• Recursos de Áudio: para ajudar a descrever detalhadamente os ambientes;
• Libras: com comunicação em Língua Brasileira de Sinais.
O funcionamento da Mesa é simples: os
educandos encaixam blocos coloridos com letras
em um grande painel eletrônico. À medida que
são encaixadas, as letras são reconhecidas por
um software e aparecem na tela do computador.
Dessa forma, as crianças participam de atividades
dinâmicas e são beneficiadas em todo o processo
de alfabetização. Os seus diferentes níveis e
a possibilidade de “configurar” as atividades
permitem determinar os desafios mais adequados
para cada grupo de educandos.

FOTO: MAURÍCIO BURIM / SE

• Lupa: para trabalho com educandos com
baixa visão;

• Braille: Os cubos de letras e formas apresentam o código Braille, tornando a experiência
com a mesa efetivamente multissensorial;

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Núcleo de Apoio Educacional Prof.ª Alice Ribeiro - ago/2011
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FOTO: VANDA MARTINS / SE

COM O TELECIDADANIA, A
COMUNIDADE ESTÁ NA “REDE” E SE
APROPRIANDO DO ESPAÇO PÚBLICO
Desenvolvido pelo Departamento de Informática
e Telecomunicações da Prefeitura de Guarulhos,
o Programa Tecnologia Cidadã, em parceria com
as Secretarias de Educação, Trabalho, Cultura,
Coordenadoria da Mulher e Governo Federal,
administra a estrutura do Telecidadania, que
consiste em um projeto de inclusão digital das
comunidades onde estão instalados.
O público-alvo são todas as pessoas da cidade,
principalmente aquelas que vivem em regiões
de maior vulnerabilidade social. A iniciativa,
criada em junho de 2010, já possui mais de 15 mil
pessoas cadastradas, as quais podem usufruir
da estrutura oferecida.
O Telecidadania tem 28 unidades instaladas em
todas as regiões da cidade, das quais 7 são em
Centros de Educação Unificados (CEUs), con-

TELECIDADANIA
Comunidade da região do CEU Presidente Dutra - abr/2011

tribuindo para que a tecnologia chegue a uma
quantidade maior de pessoas. Com essa estrutura nos CEUs, sua função como um espaço de
formação diversificada se expande, pois além
do trabalho com as artes e os esportes, o mundo
digital também compõe o rol de atividades disponíveis para o público. O espaço ainda conta
com a formação de monitores para auxílio à comunidade no processo de uso das tecnologias,
oferecendo cursos e formações aos interessados.
O Telecidadania se constitui como mais um espaço de convergência social que busca promover igualdade social e ampliação da cidadania
por meio da alfabetização tecnológica, da popularização da ciência e da manifestação cultural
e artística. É um espaço público e gratuito, com
gestão comunitária e acesso universal.
TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO
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“

Bem-vinda a tecnologia que elimina destros e canhotos: agora se deve escrever com as duas mãos, sobre um teclado; bemvinda a tecnologia que permite separar ou juntar caracteres, de acordo com a decisão do produtor; bem-vinda a tecnologia
que confronta o aprendiz com textos completos desde o início. No entanto, a tecnologia por si só não vai simplificar as
dificuldades cognitivas do processo de alfabetização (ignoradas também pela maioria dos métodos pedagógicos), nem será a
oposição “método versus tecnologia” que nos permitirá superar as desventuras do analfabetismo”. (Emilia Ferreiro)

FORMAÇÃO PERMANENTE - SISTEMA DE
GESTÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
Profissionais da SME - mar/2013
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FOTOS: MAURÍCIO BURIM / SE

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Educandos da EPG Jocymara de Falchi Jorge - out/2011

TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO
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SISTEMAS QUE PERMITEM
O ACOMPANHAMENTO
DA APRENDIZAGEM E DO
DESENVOLVIMENTO DOS
EDUCANDOS
PROVINHA BRASIL –
ACOMPANHAMENTO DO NÍVEL
DE ALFABETIZAÇÃO NO 2º E 3º ANO
A Provinha Brasil é uma avaliação criada pelo
MEC para permitir o diagnóstico do nível de alfabetização das crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Diferenciando-se das demais,
realiza-se como um instrumento pedagógico sem
finalidades classificatórias.
Com vistas ao fortalecimento da atividade
escolar, a SME desenvolveu o Software Provinha
Brasil de análise dos resultados. Seu lançamento
oficial ocorreu em novembro de 2010 durante a
VII Conferência Latinoware, ocorrida na cidade
de Foz do Iguaçu/PR. Em 2011 a Prefeitura de
Guarulhos recebeu o certificado de Registro de
Programa de Computador do Governo Federal
pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC), por meio do Instituto
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Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Assim,
o software pode ser utilizado em todo o território
nacional e está disponível no Portal do Software
Livre Brasileiro. Além do desenvolvimento do
programa, a SME se responsabiliza pelo suporte,
manutenção, atualização e seu aprimoramento
contínuo.
Em termos de utilização, a equipe escolar é responsável pela inserção das respostas de cada
educando e das observações descritivas dos educadores, que acompanham esses educandos no
processo ensino-aprendizagem, pois outros fatores podem ter interferido em seu desempenho.
Os resultados tratados são entregues novamente
às escolas que podem usá-los em nível de planejamento e reorientação de práticas.

A criação do sistema facilitou o tratamento dos
dados, viabilizando a confecção de relatórios diferenciados com tabelas e gráficos, que, ao subsidiar ações pedagógicas, são capazes de unir a
SME, a equipe escolar, os pais e os educandos no
objetivo maior de buscar a qualidade do Ensino
Fundamental, a fim de que todas as crianças sejam alfabetizadas até os 8 anos de idade.
Com a possibilidade de interpretação dos resultados e dos dados, que são organizados pedagógica
e estatisticamente, o educador identifica o nível de
alfabetização e letramento dos seus educandos,
faz comparativos, estabelece metas para o planejamento, avalia e visualiza o desempenho da classe
e de cada educando em suas especificidades, delineando as intervenções pedagógicas com vistas à
melhoria da qualidade da alfabetização.
O que se busca é um diagnóstico amplo do nível de alfabetização do educando, levando-se
em conta também o olhar do educador, evitando uma classificação estanque do nível de sua
aprendizagem.
Portanto, sabendo que Provinha é um momento
de constatação das aprendizagens, o educador
tem a possibilidade de indicar necessidades de
avanço dos educandos, fazendo correções de rotas quando necessário.
Para que a gestão escolar tenha subsídios para
traçar planos estratégicos, a SME atualmente disponibiliza os relatórios diretamente no portal da
Prefeitura de Guarulhos.
Essa facilidade permite que todos tenham acesso
rápido às informações de desempenho dos educandos. Além de otimizar o tempo de produção,
o portal promove economia de recursos e acesso
fácil às edições anteriores.

GUARULHOS ALFABETIZANDO
E LETRANDO – PARA GARANTIR
O DIREITO DE APRENDIZAGENS
DOS EDUCANDOS
Iniciado em 2010, o Projeto Guarulhos
Alfabetizando e Letrando é uma possibilidade de
recuperação paralela nas Escolas da Prefeitura de
Guarulhos (EPGs), com o objetivo de promover
a melhoria na apropriação do sistema de escrita,
leitura e letramento.
O Projeto é focado no 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, é voltado para aqueles que ainda não
se apropriaram desse processo e ocorre no turno
do educando e no contraturno do educador. Para
participar, os educadores se inscrevem e passam
por entrevista, e a atuação no Projeto pressupõe
formação e experiência em alfabetização.
A fim de facilitar o acompanhamento ao desenvolvimento dos educandos participantes, neste
ano, a SME reformulou todo o sistema, adequando-o às novas exigências. Os educandos atendidos são inseridos no sistema e avaliados por meio
de sondagens periódicas e portfólios elaborados
pelos educadores.
Essas informações são cadastradas e, no decorrer
do processo, os educadores reavaliam os educandos, realizando o acompanhamento da aprendizagem de forma clara e dinâmica.
Desse modo, é possível realizar o acompanhamento com várias informações como quantidade
de educadores, escolas e educandos participantes e seu desenvolvimento, o que permite planejar ações para que os educandos avancem em seu
aprendizado.

TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO

23

TRANSPARÊNCIA DOS
DADOS EDUCACIONAIS COM
PLATAFORMA NO SUBSITE DA SE
A SME disponibiliza dados educacionais do município, utilizando uma linguagem acessível a
todos de forma a fortalecer o conhecimento da
sociedade sobre informações da Rede Municipal
de Educação: sobre escolas, etapas e modalidades, educandos, repasse de verba, lista de espera,
além de itens relacionados à qualidade da educação, como os resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e na Provinha
Brasil. Todo desenvolvimento e programação da
página foram realizados na própria SME, e a alimentação das informações é informatizada e fruto da parceria de diferentes departamentos.
Ao expor as informações, aumenta-se a transparência e a participação da comunidade e da sociedade civil organizada, permitindo o acompanhamento da administração pública da educação municipal e contribuindo com a gestão democrática.

SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR
O Enterprise Resource Plan (ERP) Gestão Escolar foi desenvolvido para informatizar todos os
processos estruturais da SME, bem como servir
de suporte à tomada de decisões dos gestores
escolares e educacionais. Ele consiste em manter
a gestão do cadastro de educandos, educadores,
suprimentos e alimentação escolar e garante o
atendimento integral das exigências legais e contratuais dos convênios e/ou repasse de recursos,
como também o cumprimento da previsão orçamentária e prestação de contas aos órgãos competentes.
O sistema, além de cumprir as exigências e a
aprovação orçamentária, contempla a migração
de dados do Censo Escolar junto ao Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP). O sistema permite também controlar e fazer a gestão dos repasses orçamentários previstos na Lei do Orçamento Anual
(LOA) e oriundas de diversas fontes de Recursos
como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE), Quota Salário Educação (QSE), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Tesouro, Proinfância
e ProJovem Urbano.
O ERP, por isso, se constitui como a principal
ferramenta de administração de dados e acompanhamento das ações de gestão da SME e da
Rede Municipal de Educação. Trata-se de uma
ferramenta central na viabilização das ações que
realizamos no que se refere à sua consecução e
controle.

24

REVISTA DE EDUCAÇÃO - Guarulhos: Educação com mais qualidade social para todos

RECURSOS E INFRAESTRUTURA
PARA CONSOLIDAR A TECNOLOGIA
EM NOSSO COTIDIANO
Laptops para gestores,
coordenadores
pedagógicos e supervisores

com os aparelhos, poderão agilizar as atividades
desenvolvidas na escola.

Em novembro de 2009, em reunião com gestores municipais ocorrida no Centro Municipal de
Educação Adamastor - Centro, a SME anunciou
a entrega de 327 notebooks às escolas. Os equipamentos foram destinados a diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos. Os supervisores escolares, por sua vez, receberam netbooks
em 2011. Com os equipamentos, os profissionais
ganharam maior mobilidade para realização de
atividades fora da escola ou da SME e, ao mesmo
tempo, para acompanhar as atividades das unidades escolares.

Espaços formativos

A entrega dos notebooks teve o intuito de facilitar o trabalho dos profissionais da educação que,

FOTO: MAURÍCIO BURIM / SE

NETBOOKS
Supervisão Escolar - ago/2013

Laboratórios para realização de cursos
e muito mais
A SME disponibiliza atualmente três laboratórios
para a realização de atividades que necessitem da
utilização de computadores, como cursos e reuniões. Entendidos como espaços para além da dimensão formativa, os laboratórios também servem
para outras ações, como inscrição de profissionais
em eventos e inscrição do público da comunidade
nos cursos oferecidos pela SME. Todos os espaços
são equipados com computadores, impressora,
datashow e acesso a internet.
TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO
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SALA DE RECURSOS PARA DEFICIÊNCIA VISUAL
Máquina Braille
Núcleo de Apoio Educacional Prof.ª Alice Ribeiro - jun/2011
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RECURSOS E INFRAESTRUTURA
Tecnologia Assistiva
a serviço da inclusão
educacional
As tecnologias não podem se resumir apenas
àqueles equipamentos que se inserem na dimensão da comunicação e da informação pelas redes,
mas vão além. Por isso, inserimos as Tecnologias Assistivas na perspectiva de desenvolver a
autonomia, a liberdade e a individualidade dos
educandos, em função de um processo educativo
inclusivo com a finalidade da garantia do direito
de todos à educação.
As políticas da SME têm o compromisso de
apoiar as Escolas da Prefeitura de Guarulhos
com o objetivo de torná-las inclusivas, democráticas e de qualidade social. É fundamental que,
nesse processo, a gestão educacional considere o
papel do município, o papel da escola e o papel
da família, baseada em uma concepção de educação que tem como pressuposto a garantia dos
direitos humanos. Nessa perspectiva, a SME disponibiliza às escolas públicas de ensino regular
um conjunto de equipamentos como: informática
acessível, mobiliário adaptado, materiais pedagógicos acessíveis, cadeiras de rodas e adequações na estrutura física das escolas.
Entre os recursos adquiridos podemos citar: Teclado Ampliado; Software de Ampliação de Telas
(para educandos com baixa visão); Impressora
em Jato de Tinta, Alto Relevo em Braille e Máquina Fusora para Folhas com Relevos Táteis e
Suprimentos, em dois estabelecimentos públicos:
Biblioteca Lev Seminovitch Vygotsky e Núcleo
de Apoio Educacional Prof.ª Alice Ribeiro.
É importante deixarmos claro que os recursos
de Tecnologia Assistiva estão presentes em nosso cotidiano, como os óculos; uma muleta/bengala na locomoção para dar apoio ou equilíbrio;
um aparelho auditivo utilizado por uma pessoa
com surdez moderada ou mesmo veículo adaptado para uma pessoa com deficiência física, entre outros.
Os recursos de Tecnologia Assistiva devem ser
compreendidos como resolução de problemas
funcionais, em uma perspectiva de desenvolvimento das potencialidades humanas. É por essa

razão que a SME investe nesse tipo de ação estratégica, buscando a equidade e a qualidade social
da educação.

Maior Conectividade é
ação estratégiCa
Considerando o caráter de rede dos novos tempos, que estabelecem fluxos comunicativos cada
vez mais dinâmicos, é praticamente impossível
pensar em tecnologia sem pensar na conectividade. Atenta a esses elementos, atualmente existem
diferentes tecnologias de conexão, e a conectividade é essencial para prover os diversos serviços
disponibilizados em nossa rede, como, por exemplo, sistemas corporativos e internet.
Hoje os serviços de internet para as escolas é feito
por banda larga, e nossa meta é ampliá-la para que
as escolas tenham mais condições de fazer seus
projetos e se inserir com mais eficiência no mundo
digital. Assim, o objetivo é promover a interconexão com todas as unidades da Rede Municipal de
Educação com links de alta capacidade, aumentando a performance e reduzindo custos.

Para um gerenciamento mais eficiente
das informações educacionais, estamos
criando um Datacenter
Uma ação central desta gestão, no que se refere ao
gerenciamento dos dados da Rede Municipal de
Educação, é a criação do Datacenter, um projeto
que está em fase de implementação e possibilitará redução de custos e uma gestão mais eficiente
das informações educacionais.
De caráter infraestrutural, o projeto visa a atender a toda a Rede, com garantia no fornecimento
de sistemas com performance e disponibilidade,
suprindo a necessidade das novas tecnologias a
serem implementadas.
Nosso objetivo é promover uma revitalização nas
formas de gerenciamento de dados, inserindo-nos
nas novas tendências, garantindo o uso da tecnologia como base para os procedimentos de gestão
e atendendo aos padrões internacionais em Tecnologia da Informação (TI).
TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO
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OUTRAS AÇÕES QUE NOS
AJUDAM A TORNAR A
COMUNICAÇÃO MAIS EFICIENTE
Boletim Acontece na
Rede: comunicação eficiente e
atrativa para toda a Rede Municipal
de Educação
Principal canal de comunicação entre a SME,
escolas, CEUs e demais equipamentos públicos
da Educação Municipal, o Boletim Informativo
Acontece na Rede completou quatro anos, com
mais de 200 edições publicadas desde seu lançamento em agosto de 2009.
Nesse período, o boletim eletrônico vem ganhando identidade em inúmeros espaços, como as colunas Acontece na Escola e Essa é Minha Escola,
e o novo Banco de Imagens, ferramenta recém
lançada durante a edição especial de aniversário.
Outra novidade diretamente relacionada ao boletim é o frame – uma barra superior que aparece na
página principal do site da Prefeitura com chamadas para as principais notícias – que também
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foi repaginado e traz as matérias mais importantes da semana.
Além de apresentar informações sobre as principais ações desenvolvidas pela SE, o boletim
contribui para que as escolas divulguem seus
projetos e atividades, valorizando o trabalho de
educadores e educandos. Com o passar do tempo, a Rede Municipal de Educação percebeu que
muitas de suas práticas mereciam ser noticiadas e
encontrou nesse espaço um modo de socializá-las
para além dos muros da escola.
Enviado para cerca de 6 mil e-mails, o Boletim
Acontece na Rede também é disponibilizado semanalmente no frame e no subsite da SME.

HOTSITES: organização
da informação
Os principais eventos da Secretaria de Educação contam com uma ferramenta muito dinâmica de comunicação com a Rede Municipal de
Educação: o hotsite.
O hotsite é importante porque todas as informações sobre o evento são sistematizadas em
um mesmo endereço. Hotsites foram desenvolvidos para alguns dos principais eventos da
SME, como o Salão Livro, a Mostra da Educação Municipal e a Conferência de Educação.

Nesta gestão criamos a
Agenda Eletrônica da
Rede
Idealizada em 2012 e implantada em 2013, a Rede
Municipal de Educação tem uma importante
ferramenta com o objetivo de facilitar a comunicação entre as escolas, a SME e a comunidade
escolar. A Agenda da Rede permite inserção de
diversas informações, onde é possível fazer diversos tipos de consulta. Com isso, ocorre uma
nítida integração, rápida e eficaz, a respeito das
atividades confirmadas para o decorrer do ano,
tais como convocações, cursos e eventos.
Além de otimizar a relação entre escola e comunidade, a Agenda da Rede funciona como um meio
on-line de comunicação, que promove um melhor
aproveitamento no planejamento das ações, proporcionando ainda maior transparência em relação ao desenvolvimento dos serviços.

Estamos criando o Sistema

de Gestão de Serviços de
Infraestrutura
Desenvolvido pela SME, nos próximos meses
iniciaremos um processo de implementação do
Sistema de Gestão de Serviços de Infraestrutura, pelo qual será possível que as escolas sejam
atendidas de maneira mais eficiente em suas demandas. A ferramenta, idealizada para funcionar
como um eficiente canal de comunicação entre
escolas e departamentos, objetiva promover a
descentralização dos processos de abertura, planejamento e atendimento dos serviços de infraestrutura.
Assim, os procedimentos de atendimento às demandas serão otimizados, de modo que aconteçam com mais rapidez e comodidade. Por meio
desse sistema, as escolas poderão, de forma dinâmica e em tempo real, criar e acompanhar o status
de suas ordens de serviço; a Secretaria da Educação e os departamentos farão o monitoramento a
partir de relatórios e gráficos gerados de forma
prática e rápida.
Para efetivar a ação, os profissionais da SE já passaram por cursos. A formação possibilitou a todos os
profissionais que trabalham com o sistema a aquisição de capacidades mínimas de conhecimento para
executar de forma rápida suas demandas, suprindo
suas necessidades de solicitação de serviços.

TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO
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MOSTRA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Espaço Multimídia - nov/2011
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EVENTOS QUE FORTALECEM O
UNIVERSO DA TECNOLOGIA
Revelando saberes, socializando
práticas na construção da qualidade
social da educação
Como parte de nossa política de formação
permanente, o evento, em sua 4ª edição, tem
como finalidade dar evidência aos trabalhos
desenvolvidos na Rede Municipal de Educação
no que se refere ao trabalho com os Saberes
Necessários. Nele, como nas edições anteriores,
há o Espaço Multimídia, que reúne trabalhos
compreendidos como produção midiática e/ou
registro de processo das atividades realizadas
nas escolas durante o ano, além de ser um espaço
de interatividade tecnológica com lousa digital,
computadores, tela de projeção, datashow, Mesa
Educacional Alfabeto, TV LCD, câmera digital,
acesso a internet, aplicativos educacionais e outros.

O evento, que observa o mesmo calendário
e temática da Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia (SNCT), coordenada pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), teve
sua primeira edição em outubro de 2012, com o
tema Economia Verde, Sustentabilidade e Erradicação
da Pobreza, e contou com palestrantes renomados
das melhores instituições públicas e privadas do
país e mais de 3 mil participantes nas diversas
atividades oferecidas.
Com o tema Ciência, Saúde, Esporte, a segunda
edição da SEMCITEC ocorrerá entre os dias 14
e 18 de outubro no CME Adamastor – Centro.
Além da apresentação de trabalhos de pesquisa,
palestras e oficinas, a SEMCITEC deste ano traz a
exposição itinerante da Estação Ciência da USP e
lança o Primeiro Prêmio Jovem Inovador, ambos
inéditos em Guarulhos. O site oficial do evento é o
http://semcitec.ifspguarulhos.edu.br.

FOTO: SIDNEI BARROS / PMG

Mostra da Educação
Municipal

SEMCITEC - Semana Municipal
de Ciência, Tecnologia, Inovação e
Desenvolvimento em Guarulhos –
um evento local e, ao mesmo tempo,
nacional
A Semana Municipal de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Desenvolvimento (SEMCITEC) é um
evento anual da Prefeitura de Guarulhos em parceria com instituições de ensino e pesquisa locais,
criada pela Lei Municipal n° 6.591 de 6 de novembro de 2009, com o objetivo de mobilizar a população, em especial crianças e jovens, para a importância da ciência, da tecnologia e suas aplicações e
contribuir para que a produção do conhecimento
ocorra de forma mais integrada com os centros
produtores com vistas ao desenvolvimento local.

SEMCITEC
CME Admastor - Centro - out/2012
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SALÃO
DO LIVRO
O Salão do Livro é uma iniciativa de grande importância para Guarulhos e terá, em 2014, sua
quarta edição, trazendo à cidade todo o universo da leitura. A partir de sua segunda edição, o
evento passa a ter um ambiente especialmente

dedicado às novas tecnologias aliadas à literatura, com livros digitais e e-books, provando que
interatividade é mais uma possibilidade que favorece o gosto pela leitura.
SALÃO DO LIVRO DE GUARULHOS
Espaço Multimídia - maio/2011
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GTTEC E O FORTALECIMENTO DA TECNOLOGIA
EDUCACIONAL NA ESCOLA
GTTEC - Grupo de Trabalho de Tecnologia na Educação
De caráter interdepartamental, o Grupo de Trabalho de Tecnologia na Educação (GTTEC) foi criado pela SME em 2013 com a finalidade de planejar a
implementação dos laboratórios, dos softwares/aplicativos usados nas escolas e da formação dos educadores, refletindo sobre sua função pedagógica e
seu potencial de inovação de práticas.
A partir de trabalhos e discussões originadas em 2009, a ação tomou corpo e, atualmente, se constitui em uma instância de reflexão e planejamento
de ações voltadas ao fortalecimento da cultura digital na Rede Municipal de
Educação.
A SME tem um de seus eixos no fortalecimento da Tecnologia Educacional,
o que torna a estruturação do GT ainda mais estratégica para realizar uma
discussão institucional para além da implantação e manutenção dos laboratórios de informática. Durante sua estruturação, o grupo será ampliado para
incorporar novos olhares sobre a área da tecnologia.
O GTTEC, como foi batizado, começa a assumir a formação de monitores de
informática e educadores em geral, discutindo como nossas escolas estão trabalhando seus saberes e utilizando a tecnologia existente. Assim, a tecnologia
passa a ser mais uma ferramenta nas práticas pedagógicas.
No âmbito do Grupo são desenvolvidas reflexões sobre elementos estruturais
no sentido de diagnosticar as condições concretas de trabalho com a tecnologia. Discute-se ainda a situação da conectividade nas Escolas da Prefeitura de
Guarulhos, inclusive a banda larga, com estudos e propostas para ampliação
e melhoria dessas ações. Também é feito o acompanhamento sistemático aos
projetos em curso (ex.: PROUCA e Laboratório Móvel).
No esforço de construir referências sólidas para discussão, o GT se propõe
a sistematizar todo o trabalho realizado, tendo em vista subsidiar as ações
relacionadas à tecnologia nos departamentos da SME junto às escolas, elaborando documentos orientadores sobre o tema.
Em suma, o GTTEC aponta para a continuidade do fortalecimento das ações
descritas nesta Revista e para outras necessárias à efetivação de uma política
na área de tecnologia educacional, que realmente traga o universo da cultura
digital para o interior da Rede Municipal de Educação. Dessa maneira, temos
a certeza de contribuirmos efetivamente para o avanço da escola que queremos rumo à qualidade social da Educação.
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O computador não é um simples recurso pedagógico,
mas um equipamento que pode se travestir em muitos
outros e ajudar a construir mundos simbólicos. O
professor só vai descobrir isso quando se deixar
conduzir pela curiosidade, pelo prazer de inventar e de
explorar as novidades, como fazem as crianças”.
Léa Fagundes

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Educanda da EPG Moreira Matos - ago/2013
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