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O presente estudo de caso tem como objetivo descrever os aprendizados
gerados a partir da implementação de atividades previstas pela Iniciativa BNDES
Educação Conectada (IEC-BNDES) na Paraíba entre janeiro de 2019 e dezembro de
2021 . A IEC-BNDES, iniciativa conjunta do Banco Nacional de Desenvolvimento1

Econômico e Social (BNDES) e do Ministério da Educação (MEC), visa apoiar, com
recursos não reembolsáveis e suporte técnico, projetos territoriais voltados à
incorporação de tecnologias digitais na educação pública. Na Paraíba, 105 escolas
municipais e estaduais em Campina Grande e Sousa são beneficiadas.

Este documento compõe a estratégia de monitoramento e avaliação (M&A)
da IEC-BNDES, sob a responsabilidade do Observatório Tecnologia na Escola (OTec),
ancorado no Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais (FGV CEIPE).
Ao produzir análises sobre os processos de planejamento e implementação da
Iniciativa na Paraíba, especialmente os desafios enfrentados, as soluções propostas e
os aprendizados obtidos , a pesquisa contribui para a geração e compartilhamento de2

conhecimentos e boas práticas sobre a integração proveitosa das tecnologias digitais
na educação e para o embasamento e a reflexão crítica sobre a escalabilidade do
Programa Inovação Educação Conectada (PIEC) do MEC e de outras iniciativas,
projetos e políticas públicas no tema.

Para sua elaboração, foi utilizada uma metodologia mista, abrangendo análise
documental, qualitativa e quantitativa. A etapa inicial de análise documental incluiu
uma extensa lista de materiais vinculados à IEC-BNDES e buscou revisitar a linha do3

tempo da implementação e identificar aspectos críticos, positivos ou negativos, no
que tange ao cronograma de implementação. As especificidades da Paraíba ficaram
mais evidentes a partir da análise descritiva de indicadores de monitoramento da
IEC-BNDES , permitindo a visualização do status de implementação, do grau de4

cumprimento dos objetivos previstos e do alcance dos efeitos esperados.

Em seguida, os temas foram aprofundados por meio de uma etapa
qualitativa, envolvendo entrevistas semiestruturadas e grupos focais com
atores-chave da IEC-BNDES . Para tanto, foram construídos roteiros de perguntas de5

acordo com o perfil de cada público entrevistado, que incluiu gestores de diferentes
instâncias de decisão das Secretarias de Educação envolvidas, parceiros da Iniciativa
responsáveis pelo suporte técnico e financeiro, além de gestores escolares e
professores de escolas participantes. Entre agosto e dezembro de 2021, pesquisadores
do FGV CEIPE/OTec conduziram, de forma remota, tendo em vista o distanciamento
social imposto pela pandemia de COVID-19, 14 entrevistas individuais e 6 grupos

5Ao longo deste estudo de caso, serão salientados diversos relatos de atores-chave da IEC-BNDES obtidos através das
entrevistas e grupos focais.

4 Os indicadores foram construídos no âmbito da estratégia de M&A da IEC-BNDES, tendo como base a teoria da
mudança do projeto. Indicadores de processo medem a execução das principais atividades previstas no projeto,
considerando seu tempo de execução. Indicadores de eficácia medem o atingimento dos objetivos e metas
previamente estabelecidos. Estão relacionados aos produtos gerados pelo projeto. Por sua vez, os indicadores de
efetividade medem os resultados do projeto em relação às mudanças significativas e duradouras no público
beneficiário. Para mais informações, ver listagem de indicadores da IEC-BNDES.

3 A listagem inclui: relatórios de parceiros referentes aos anos de 2019, 2020 e 2021; dados de diagnóstico inicial sobre o
território; relatórios mensais de acompanhamento das ações no território; apresentações e atas de reuniões do Comitê
Gestor da IEC-BNDES e de grupos técnicos; atas de reuniões técnicas; dentre outros.

2 É importante salientar que as particularidades locais e a realidade socioeconômica e escolar dos municípios são fatores
essenciais na contextualização dos resultados apresentados. Espera-se que o leitor leve-os em consideração durante a
leitura das seções subsequentes.

1 Vale ressaltar que até o momento de elaboração deste documento, a implementação não havia sido inteiramente
finalizada, tendo como término previsto o ano de 2022.
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focais. Posteriormente, com o consentimento dos entrevistados , todas as entrevistas6

foram transcritas e sistematizadas a fim de identificar os principais pontos de
discussão em cada dimensão, além de eventuais relações entre elas. Na Tabela 1, é
possível observar o resumo de algumas informações sobre estas etapas:

Tabela 1: Informações sobre as entrevistas e grupos focais conduzidos para a
construção do estudo de caso

Perfil dos entrevistados # Entrevistas/
Grupos focais Horas de gravação Páginas transcritas

Membros do GET 6 7h 139

Gestores Escolares 6 4h23m 64

Professores7 6 5h20m 68

Parceiros da IEC-BNDES 2 2h 20

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).

A narrativa foi construída a partir das ações de implementação e aprendizados
em cada uma das dimensões — visão, formação, recursos educacionais digitais
(REDs) e infraestrutura — que compõem o Quatro em Equilíbrio, modelo
teórico-metodológico que embasa a Iniciativa.
Ademais, as lições aprendidas com a implementação
da IEC-BNDES na Paraíba também podem ser
classificadas a partir de categorias transversais às
dimensões, que constituem importantes pontos de
gestão e implementação a serem considerados em
iniciativas semelhantes. Em especial, os aprendizados
versam sobre aspectos relacionados ao tempo de
implementação de políticas, a ferramentas e
estratégias de apoio à implementação, à
necessidade de contextualização de ações e de
engajamento dos atores da rede. Os principais
aprendizados que serão discutidos ao longo deste
estudo estão sumarizados no Quadro 1, considerando
a dimensão estruturante e a categoria de análise.

Além desta introdução, o presente estudo está organizado da seguinte forma:
um capítulo voltado à contextualização da IEC-BNDES no território da Paraíba,
seguido por quatro seções que exploram um panorama das ações e dos aprendizados
em cada uma das dimensões do modelo Quatro em Equilíbrio. Por fim, nas

7 Docentes de seis escolas foram convidados para tal etapa, que incluiu grupos focais contendo entre 3 e 4 docentes.
Houve uma única exceção, em que foram realizadas entrevistas com dois docentes em vista da dificuldade de agendar
um encontro. Houve a desistência de uma escola, devido à carga de trabalho exaustiva desses atores.

6 Para além da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no início de cada entrevista, os
pesquisadores explicaram o objetivo do estudo de caso, sua importância para o processo de reflexão sobre a
implementação da IEC-BNDES e para o desenho de eventuais políticas públicas de uso de tecnologia na educação.
Todos os participantes foram informados que seus dados pessoais não seriam divulgados e que as gravações das
entrevistas não seriam disponibilizadas. Todos aceitaram que o conteúdo abordado fosse utilizado para subsidiar a
elaboração deste estudo de caso e também os demais produtos de M&A da Iniciativa. Todas as exigências de
consentimento e anonimato foram adequadas de acordo com os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
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considerações finais, é apresentado um resumo das lições de acordo com as
dimensões e categorias supracitadas.

Quadro 1: Resumo dos aprendizados por dimensão e categoria

Categorias
dos apren-

dizados

Dimensões do Quatro em Equilíbrio

Visão Formação REDs Infraestrutura

Tempo de
implemen-

tação

● A pandemia contri-
buiu para mudar a
visão de professores
e gestores, tornando-
os menos reticentes
a adotar tecnologias
e contribuindo para
desenvolver compe-
tências digitais

-

● A implementação de
REDs requer profes-
sores convencidos e
bem formados, tal
qual infraestrutura
adequada

● Compras de tecnolo-
gias são complexas e
atrasos nesse proces-
so impõem custos à
sincronicidade das
quatro dimensões

Apoio à
implemen-

tação

● A construção da
visão requer o con-
vencimento da ges-
tão escolar. Materiais
como o Guia dos
Gestores Escolares e
painéis de monitora-
mento a nível escola
apoiam tal processo

● A seleção de empre-
sa com expertise em
formações colaborou
para a celeridade do
processo formativo e
gerou importantes
aprendizados para o
território, como a ca-
pacidade de produ-
zir materiais pedagó-
gicos sobre o tema

-

● Estratégias como
garantir o apoio aos
membros da Secre-
taria na construção
de documentos que
exigem conhecimen-
tos técnicos e des-
membrar o processo
de compras em dife-
rentes produtos são
boas práticas

● Doações, além de
ganhos orçamentá-
rios, permitem evitar
entraves de  proces-
sos de compras

Contex-
tualização -

● Formações devem
ser práticas, abran-
gentes e condizentes
com a realidade edu-
cacional para propor-
cionarem mudanças
pedagógicas
esperadas

● REDs devem estar
alinhados ao  conte-
údo pedagógico da
rede, às necessida-
des dos docentes
que, por sua vez, de-
vem ser capacitados
para seleção e uso

-

Engaja-
mento
da rede

● Pontos focais de
governança, suporte
e acompanhamento
da implementação
apoiam a implemen-
tação nas escolas.

● Comunicação e en-
gajamento de atores
-chave disseminam a
visão. Canais de in-
terlocução rápidos e
práticos foram ado-
tados na Paraíba.

● Estratégias de comu-
nicação e monitora-
mento do processo
formativo contribuí-
ram para lidar com
desafios de engaja-
mento e elevar o %
de professores e
gestores certificados

● Grupos de apoio e
troca de práticas
entre professores
também foram boas
práticas mapeadas.

● Para que contribui,
para um processo
ensino- aprendiza-
gem mais atraente,
inovador e eficaz, a
implementação de
REDs deve envolver
estratégias de ado-
ção equitativa e
ações de convenci-
mento docente, co-
mo canais de escuta.

-

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).
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Este capítulo objetiva contextualizar a Iniciativa BNDES Educação Conectada
(IEC-BNDES), apresentando seu histórico, cenário atual, destaques e lições obtidas ao
longo de sua implementação nas 105 escolas municipais e estaduais de Ensino
Fundamental e Médio apoiadas em Campina Grande e Sousa. A fim de promover o
uso de tecnologias digitais no cotidiano pedagógico escolar e na gestão de redes e
escolas públicas dos dois municípios paraibanos, a IEC-BNDES beneficia cerca de 2, 2
mil professores e 40 mil estudantes (INEP, 2020).

Tabela 2: Principais números da IEC-BNDES na Paraíba

Município

Escolas Professores Alunos

Rede
Municipal

Rede
Estadual

Rede
Municipal

Rede
Estadual

Rede
Municipal

Rede
Estadual

Campina Grande 40 46 455 1.401 9.219 24.600

Sousa 6 13 102 296 1.733 4.875

Total 46 59 557 1.697 10.952 29.475

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de BNDES, 2020a; INEP, 2020.

Os municípios participantes e as escolas impactadas foram definidos através
de sorteio, conforme os critérios da Chamada Pública lançada pelo BNDES em abril
de 2018 que deu origem à Iniciativa. No quadro a seguir é apresentado um breve
resumo de como se deu esse processo.

A Iniciativa BNDES Educação Conectada

Ao final de 2017, o Ministério da Educação (MEC) lançou o Programa de Inovação
Educação Conectada (PIEC), com o objetivo de fomentar a universalização do acesso à internet
de alta velocidade e o uso pedagógico de tecnologias digitais na Educação Básica, buscando o
cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), em especial, a estratégia 7.15 -
acesso à internet e relação computadores/aluno. Em 1º de julho de 2021, foi promulgada a Lei nº
14.180, dando ao PIEC status de política pública.

O PIEC foi norteado pelo marco conceitual de escolas conectadas, desenvolvido pelo
Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) a partir do modelo Quatro em Equilíbrio
(Four in Balance) concebido, por sua vez, pela Fundação Kennisnet. Tem como premissa que os
impactos da tecnologia sobre a aprendizagem dependem de ações e investimentos simultâneos
em quatro dimensões: visão, formação, recursos educacionais digitais (REDs) e infraestrutura.

No âmbito do PIEC, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é
responsável, dentre outras funções, pelo apoio técnico e financeiro às iniciativas do Programa. Em
abril de 2018 foi lançada a Chamada Pública que deu origem à Iniciativa BNDES Educação
Conectada (IEC-BNDES), uma cooperação entre BNDES e MEC voltada a prototipar, a partir do
arcabouço do PIEC, a implementação de políticas públicas de uso da tecnologia em redes
públicas de ensino. A Chamada buscou divulgar as regras e o desenho básico da Iniciativa para
seleção dos projetos territoriais que a comporiam.

A seleção para integrar a Iniciativa foi realizada de acordo com os critérios estabelecidos
na Chamada Pública. Paraíba, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins integram o 1° bloco de
territórios, contratados em 2018. Por sua vez, Bahia e Paraná integram o 2° bloco de territórios,
tendo seu contrato assinado em 2020. Embora os projetos tenham como prazo de
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implementação um período de dois anos a contar da data de contratação, os contratos foram
prorrogados dada a pandemia de COVID-19.

A Iniciativa conta com seis projetos territoriais
contratados, abrangendo seis redes estaduais e onze
redes municipais de ensino: Paraíba, com Sousa e
Campina Grande; Rio Grande do Sul, com Santa Maria e
Cachoeira do Sul; Sergipe, com Lagarto; Tocantins, com
Gurupi e Araguaína; Bahia, com Ilhéus e Lauro de
Freitas; e Paraná, com Guarapuava e Campo Mourão.
Abrangendo o Ensino Fundamental e o Ensino Médio,
os projetos selecionados foram necessariamente frutos
de um regime de colaboração entre rede estadual e até
duas redes municipais, atendendo 100% das escolas
estaduais urbanas e 50% das escolas municipais
urbanas em cada município. Ao todo, a IEC-BNDES
atende a mais de 7 mil professores e 149 mil
estudantes em 392 escolas participantes, conforme
dados do Censo Escolar de 2020.

A IEC-BNDES garante apoio técnico e financeiro
para os territórios em todas as frentes, fomentando a
harmonia entre as ações desenvolvidas na ponta. Além disso, busca acelerar a implementação e o
alcance das metas dos projetos territoriais, identificando os modelos mais efetivos de adoção de
tecnologias digitais nas redes de ensino, de forma a respeitar especificidades locais. A Iniciativa
também cria sinergias entre as redes municipais e estaduais, de modo a fomentar o regime de
colaboração. Busca-se promover esforços também no desenvolvimento das quatro dimensões,
visto que o equilíbrio entre elas é um fator-chave para destravar o potencial pedagógico das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Por fim, além de fomentar a adoção das TICs
nas escolas, visa identificar e gerar aprendizados escaláveis, que possam ser replicados em outros
contextos.

Para alcançar tais objetivos, a IEC-BNDES conta com uma estratégia de Monitoramento
e Avaliação (M&A), sob a responsabilidade do Observatório Tecnologia na Escola (OTec), ancorado
no Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais (FGV CEIPE). O OTec foi criado com
o objetivo de integrar e compartilhar o conhecimento gerado no processo de prototipação da
metodologia, do desenho de estratégias e de boas práticas que garantissem a integração das
tecnologias digitais na educação no âmbito da Iniciativa, conhecimentos necessários para a
escalabilidade de políticas educacionais.

A governança da IEC-BNDES inclui além de BNDES, MEC, FGV CEIPE, CIEB, parceiro
técnico responsável por apoiar o planejamento, a implementação e o acompanhamento dos
projetos selecionados, e Fundação Lemann e Itaú Social, parceiros privados responsáveis por
aportes financeiros. Para fomentar uma governança efetiva da Iniciativa na ponta, a Chamada
instituiu os Grupos Especiais de Trabalho (GETs), instâncias compostas por gestores públicos das
redes estaduais e municipais envolvidas em cada um dos territórios.

Conforme previsto na Chamada Pública, os estados interessados deveriam,
além de cumprir com os critérios de elegibilidade estipulados, construir um projeto
territorial de inserção tecnológica nas escolas. Dessa forma, entre os meses de
maio e junho de 2018, os estados receberam apoio técnico do CIEB e BNDES para
estruturação e formulação dos seus planos de inserção tecnológica (FGV CEIPE;
OTEC, 2020).

A construção do projeto territorial teve como ponto de partida o diagnóstico
do grau de adoção de tecnologias educacionais nas escolas, de forma que as
ações a serem implementadas fossem capazes de endereçar as demandas
educacionais das redes. Para tanto, foi aplicado o Guia EduTec, ferramenta do CIEB
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voltada para tal fim . O diagnóstico das redes paraibanas em 2018, disposto na Figura8

1, evidenciou que as escolas estavam, em geral,
em níveis básicos e intermediários de adoção de
tecnologias, justificando o desenvolvimento de
ações nas quatro dimensões.

Vale ressaltar que os municípios e redes de
ensino paraibanos possuem características
intrínsecas, demandando a avaliação do
contexto local para se compreender e
desenvolver propostas de ação de uso de
tecnologia na educação. Enquanto a Figura 1
evidencia um maior equilíbrio entre os níveis das
quatro dimensões, em geral intermediário, nas redes estadual e municipal de
Campina Grande, em Sousa observou-se um maior gargalo para a implementação e o
uso de tecnologia educacional, em especial no diz respeito à infraestrutura, dimensão
com o menor índice de desenvolvimento.

Figura 1: Diagnóstico do grau de adoção de tecnologias educacionais na Paraíba em
2018

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de CIEB (2018).

A partir da análise da devolutiva do diagnóstico, foi possível mapear, com mais
clareza, quais os principais desafios e pontos positivos, por dimensão, das redes. Em
resposta, foram desenhados caminhos a fim de melhorar os níveis de adoção de
tecnologia nas escolas do território de forma que cumprisse-se a meta de todas as
escolas contempladas pela Iniciativa subissem um nível em todas as dimensões,
independentemente do seu ponto de partida.

8 Baseado nas respostas das escolas, a Secretaria de Educação também recebe um relatório detalhado, possibilitando a
construção de estratégias para inserção de tecnologias educacionais a partir das especificidades locais.
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Em dezembro de 2018, houve o aceite e a contratação do projeto pelo Banco .9

Cabe ressaltar que, de acordo com os gestores educacionais entrevistados, o período
de construção do projeto exigiu muita dedicação das partes envolvidas, tendo em
vista à pouca experiência no desenho de propostas de uso de tecnologia na
educação, principalmente no nível de maturidade exigida pela Chamada Pública. De

qualquer modo, essa vivência é destacada como um
importante momento de aprendizado para a
formação profissional dos articuladores responsáveis.

A partir de 2019 teve início o primeiro ano de
implementação do Paraíba Conectada. Inicialmente, o
foco recaiu sobre o processo de refinamento e de
adaptações do projeto territorial previamente
protocoladas. Tal etapa incluiu a escolha de práticas
pedagógicas inovadoras mediadas por tecnologias

com vistas a endereçar desafios educacionais prioritários. A partir de tais definições,
deu-se início às atividades previstas em cada uma das dimensões, que serão
abordadas de maneira mais detalhada em cada um dos capítulos subsequentes.

Quadro 2: Desafios educacionais e práticas pedagógicas inovadoras da Paraíba

Segmento Desafio educacional Prática pedagógica inovadora

Anos Iniciais do
Ensino Fundamental

Alfabetização
(1º, 2° e 3º anos)

Ensino personalizado:
Método que, apoiado em sistemas digitais, utiliza
suportes pedagógicos que melhor se adequam às
necessidades e ao perfil de cada aluno e oferece
também informações atualizadas por estudante,

possibilitando ao professor a identificação de lacunas
individuais que podem, então, ser trabalhadas.

Anos Finais do
Ensino Fundamental

Distorção Idade-Série
(6º e 9º anos)

Aprendizagem baseada em projetos:
Abordagem educacional que usa os problemas reais

do cotidiano no desenvolvimento de atividades
educativas objetivando o aperfeiçoamento de

diferentes modos de ensino-aprendizagem, bem
como a potencialização de determinadas habilidades

socioemocionais.

Ensino Médio
Engajamento estudantil

(1ª, 2ª e 3ª séries)

Ensino híbrido: rotação por estações:
Abordagem que promove a integração entre ensino
presencial e online, valorizando as melhores formas

de oferecer diferentes experiências de aprendizagem
aos estudantes. Neste modelo, o educador deve
buscar garantir experiências de aprendizagem

individuais para os alunos, de modo a desenvolver e
potencializar suas habilidades cognitivas.

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de  BNDES; CIEB (2020).

A execução das atividades a nível local foi possível a partir do estabelecimento
de grupos especiais de trabalho (GETs), tidos como a instância de governança da
Iniciativa a nível dos territórios. Na Paraíba, o planejamento e revisão dos planos

9 Para informações mais detalhadas do processo de seleção, ler o Relatório de Atividades 2019 da IEC-BNDES.
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territoriais e as atividades de gestão, implementação e monitoramento do projeto
foram realizadas a partir da articulação do GET, formado por gestores de diferentes
instâncias de decisão da Secretaria Estadual e Municipais de Educação de Campina
Grande e Sousa , a partir do apoio técnico do CIEB.10

No âmbito dos aprendizados da IEC-BNDES, a
composição interdisciplinar dos integrantes do
GET, a estabilidade dos membros, o grau de
alinhamento entre os atores envolvidos, o
estabelecimento de espaços de trocas e
tomadas de decisão coordenadas, a
periodicidade das reuniões e a geração de
registros sobre as etapas são tidos como
aspectos fundamentais para seu bom
funcionamento (FGV CEIPE; OTEC, 2020, 2021d). A
experiência da Paraíba ressalta a importância
desses pontos, em especial dada a existência de
um time formado por integrantes com perfil

coeso e diversificado, fator tido como essencial para a construção de um canal de
comunicação eficiente dentro do GET e para a facilitação da gestão do projeto.

O desenho de uma instância de governança do projeto no território é
reconhecido pelos gestores como necessário e positivo. De acordo com os
atores-chave entrevistados, o bom funcionamento do GET requer cautela em seu
desenho, de modo a garantir que os atores envolvidos possuam as competências e
conhecimentos necessários e representem diferentes setores das Secretarias
envolvidos com o projeto, de forma a gerar celeridade na execução das ações
previstas. No caso da Paraíba, essa necessidade se mostrou especialmente relevante
durante o processo de aquisição de equipamentos, momento em que o GET
enfrentou mais dificuldades tendo em vista a ausência de um integrante
especializado em compras.

Cabe ressaltar que a implementação do Paraíba Conectada só se tornou
factível com a existência de uma instância de governança formada por um número
considerável de atores, em razão da grande demanda de atividades do projeto. A
alocação de diversos atores no GET paraibano e seu nível de comprometimento
permitiu o contínuo acompanhamento e engajamento nas ações previstas ainda
que em contextos emergenciais, como no caso da pandemia. Mesmo com as novas
demandas decorrentes do ensino emergencial remoto e as dificuldades para a
realização de encontros presenciais, o GET manteve-se consideravelmente ativo a
partir de reuniões remotas .11

11 A boa articulação entre os integrantes do GET permitiu a troca de experiências e a circulação de informações sobre o
desenvolvimento do projeto, de modo que a distância territorial existente entre Campina Grande, Sousa e João Pessoa
(sede da Secretaria Estadual) não se tornou um empecilho à tomada de decisão. Isso foi possível a partir de uma
estratégia de comunicação que envolveu reuniões quinzenais e/ou mensais remotas de forma a discutir o andamento
da Iniciativa. Nesse aspecto, os atores-chave também destacaram que a articulação no âmbito virtual permitiu o
aprendizado de plataformas e ferramentas de comunicação e gestão online, possibilitando o acompanhamento do
projeto e o aprimoramento de habilidades interpessoais.

10 O GET da Paraíba é composto pelos articuladores municipais, representantes pedagógicos de ambos municípios,
pelos Secretários de Educação municipais, pelo Secretário de Educação do Estado da Paraíba, entre outros. Para saber
mais sobre seus integrantes, acesse o site do Paraíba Conectada.
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A formulação, gestão e coordenação do Projeto no território, capitaneada pelo
GET, também foi facilitada a partir da assessoria técnica prestada pelo CIEB. As
trocas permitiram o compartilhamento de experiências e de conhecimentos entre as
duas partes, sendo entendido como fundamental para
a implementação das ações.

De acordo com os gestores entrevistados, o
suporte técnico dado pelo CIEB foi fundamental12

para o detalhamento e o enriquecimento do
planejamento territorial e para a condução das ações
nas quatro dimensões. Nesse sentido, ressalta-se a
importância dos Encontros Nacionais da IEC-BNDES
reunindo integrantes dos GETS, voltados a fomentar a troca de experiências entre os
territórios contemplados, discutir e refletir sobre atividades realizadas, desafios
enfrentados e aprendizados, além de desenhar planos de ação e de sustentabilidade.

Encontros Nacionais da IEC-BNDES

A IEC-BNDES contou com Encontros Nacionais, momentos importantes de
planejamento, tomada de decisão e troca de aprendizados entre as redes a partir das

diversas experiências de implementação. Entre 2019 e 2021, foram realizados cinco Encontros
Nacionais que contaram com a participação de representantes dos GETs dos seis territórios
impactados, além de gestores públicos, focados em discussões sobre desafios específicos de
acordo com o momento da implementação.

A partir das premissas aqui discutidas, este estudo de caso apresentará nos
próximos capítulos os principais aspectos, desafios e aprendizados identificados a
partir do processo de implementação da Paraíba, por dimensão.

12 Para mais informações sobre suporte técnico prestado pelo CIEB, ler o Relatório de Atividades 2019 da IEC-BNDES.
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Visão refere-se à compreensão sobre o potencial da adoção de tecnologias
digitais na educação, tanto no processo de ensino-aprendizagem quanto na gestão.
Essa dimensão é transversal às demais, pois orienta e coordena ações em frentes
correlatas, almejando o equilíbrio entre elas. A construção de estratégias para o
desenvolvimento de uma percepção comum acerca do uso de tecnologias inclui o
convencimento e engajamento dos atores educacionais, a pactuação em
documentos orientadores — como planos de inovação da rede e planos
político-pedagógicos das escolas —, a inserção nos currículos e a adoção de práticas
pedagógicas mediadas por tecnologias (CIEB, 2021; FGV CEIPE; OTEC, 2020).

Partindo dessa perspectiva, o processo de implementação do Paraíba
Conectada, incorporou, entre 2019 e 2021, diferentes ações para o desenvolvimento da
visão dos atores das Secretarias e das escolas. Não obstante, embora as atividades
planejadas possam ter contribuído para o conhecimento e sensibilização acerca do
Projeto, foi um evento externo à Iniciativa, a eclosão da pandemia, que mais
contribuiu para a mudança de mentalidade dos professores e gestores. Isso,
porque, apesar dos imensuráveis custos sanitários e socioeconômicos dela
decorrentes, a crise tornou-se um momento de estímulo à cultura digital, em especial
na educação, dada à necessidade de célere adoção do ensino emergencial remoto .13

As entrevistas realizadas com gestores escolares e professores no âmbito do
Paraíba Conectada reforçam tal hipótese. Os relatos ressaltam que muitos dos atores
anteriormente resistentes ao uso de tecnologias começaram, aos poucos, a
compreender mais profundamente a importância de adotá-las em seu cotidiano
pedagógico e a desenvolver habilidades técnicas relacionadas ao manejo de
ferramentas digitais , algo que influenciou diretamente na percepção desses atores14

a respeito do potencial do uso de tecnologia no contexto educacional.

As mudanças decorrentes da nova conjuntura educacional são percebidas na
Figura 2, que explora a evolução temporal da visão dos docentes das escolas
municipais de Campina Grande de acordo com os grupos da avaliação de impacto .15 16

Entre 2018 e 2021, é latente perceber que, para parcela das escolas, os docentes
passaram a reconhecer o potencial no uso de tecnologia para o aprendizado dos
estudantes . Como o crescimento é relativamente homogêneo entre os grupos, há17

indícios de que sobretudo razões externas ao programa, incluindo aquelas realizadas

17 Indicador de efetividade da IEC-BNDES na dimensão visão.

16 Visa estimar o alcance dos efeitos esperados de determinada intervenção, podendo explorar, também, outros efeitos e
consequências não previstas, positivas ou negativas. A avaliação de impacto da Iniciativa foi viabilizada pela aleatorização
das escolas municipais participantes, garantindo dois grupos comparáveis: escolas apoiadas pela iniciativa (tratamento)
ou escolas não apoiadas pela iniciativa (controle).

15 Para além da IEC-BNDES, a rede de Campina Grande também é beneficiada pelo Nordeste Conectado, parceria do
Ministério das Comunicações (MCom) e da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) para a promoção da expansão e
interiorização de infraestrutura de telecomunicações na Região Nordeste, incluindo implantação de soluções de
conectividade e tecnologias digitais em escolas públicas. Em decorrência deste projeto, a rede aplicou em 2021 o Guia
EduTec, ferramenta desenvolvida pelo CIEB, permitindo a análise histórica dos dados. Nas demais redes da Iniciativa, o
Guia será aplicado em 2022.

14 A compreensão sobre o potencial das tecnologias parece estar positivamente correlacionada com as competências
digitais. Os professores que, durante o ensino remoto, adotaram diferentes tipos de ferramentas digitais, como jogos e
plataformas, já haviam tido experiências prévias e estão mais propensos a utilizá-las no futuro. Por outro lado, os
docentes que relataram maior dificuldade de adaptação dada a carga de trabalho exaustiva eram, em geral, aqueles que
possuíam mais impasses no manejo de equipamentos e no uso de ferramentas virtuais e que afirmaram ter o interesse
de retornar a formas tradicionais de ensino após a pandemia.

13 Para aprofundamento sobre essa discussão, ver Relatório Intermediário 2020: O segundo ano da implementação da
Iniciativa BNDES Educação Conectada.
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no âmbito das redes de ensino, tenham contribuído para o desenvolvimento da visão
dos atores escolares.

Figura 2: Evolução do percentual de escolas em que o corpo docente enxerga
potencial no uso de tecnologias para o processo ensino-aprendizagem

Nota: n=185. Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de CIEB (2021).

De todo modo, as ações desenvolvidas no Paraíba Conectada para
desenvolvimento da visão trazem importantes aprendizados de implementação
passíveis de replicação para outras redes de ensino e atores interessados em projetos
e políticas de tecnologia na educação. Considerando tal potencial, os marcos descritos
na Figura 3, tal qual os aprendizados deles obtidos, serão detalhados na sequência.

Figura 3: Ações do Paraíba Conectada implementadas na dimensão visão

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).

O alinhamento e convencimento dos atores da Secretaria e a
consciência sobre as ações necessárias a serem implementadas são
condições importantes para iniciar a implementação de projetos, posto que
esses atores serão responsáveis pela gestão, interlocução e engajamento
dos atores escolares. No Paraíba Conectada, tais objetivos se materializaram
a partir da etapa de planejamento do projeto, que incluiu a formação do
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grupo especial de trabalho (GET), a priorização dos desafios educacionais a serem
endereçados e da escolha de práticas pedagógicas mediadas por tecnologia .18

Para além da importância da existência de governança para gestão
do projeto nas Secretarias, foi necessária a conscientização e mobilização
dos atores da ponta. Em resposta, ainda no início de 2019, foi organizada
uma solenidade de lançamento institucional do Projeto com a presença de
profissionais das escolas beneficiadas . Seu comparecimento foi essencial19

para oficializar a importância da participação dos gestores escolares,
responsáveis, por exemplo, pela incorporação do uso de tecnologias nos
regimentos internos e em plano político-pedagógicos, e para convencê-los
da relevância do Projeto para o cenário educacional do território e de seus
objetivos e etapas futuras, engajando-os no cumprimento das atividades.

Cientes da necessidade de manter o engajamento da rede ao
longo do processo de implementação do Paraíba Conectada, o GET fez
uso de diferentes estratégias de comunicação, como a realização de
reuniões de acompanhamento. De acordo com os gestores e professores
entrevistados, esses momentos colaboraram para uma compreensão mais
aprofundada sobre o Projeto e sobre sua relevância, bem como para
mantê-los engajados na execução das ações. No entanto, as reuniões
geraram expectativas sobre etapas seguintes que não se
concretizaram em razão dos atrasos no cronograma de implementação .20

Em consequência, alguns passaram a repensar o potencial do projeto, alegando a
incapacidade de aplicar na prática o conhecimento teórico adquirido a partir das
formações da Iniciativa .21

O sentimento de frustração se agravou, de certa maneira, em razão da
pandemia, momento no qual os docentes e discentes mais necessitaram de
infraestrutura adequada para a efetivação do ensino emergencial remoto. Como
resposta, o GET investiu reforços na criação de canais de escuta, de alinhamento de
expectativas e de engajamento de atores escolares, como, por exemplo: grupos em
aplicativos para fluxo de comunicação mais rápido, webinários abertos ao público e
um site para o projeto. Os benefícios apresentados pelas diferentes ferramentas de
comunicação adotadas no projeto estão descritos na Figura 4.

21 Para maior aprofundamento sobre o processo formativo da IEC-BNDES, ver seção Formação.

20 Docentes e gestores manifestaram sua angústia em especial no tocante aos atrasos na chegada dos equipamentos e
no aperfeiçoamento da conectividade nas escolas.

19 A solenidade ocorreu em evento presencial realizado em Campina Grande no dia 14 de março de 2019 e marcou a
pactuação da cooperação entre o estado e os municípios para a implementação do Projeto. Na ocasião, estiveram
presentes representantes das organizações parceiras da IEC-BNDES, gestores das Secretarias envolvidas e
aproximadamente 180 profissionais da rede estadual e municipal de Sousa e de Campina Grande.

18 Para maior aprofundamento sobre tais atividades, veja a seção de Contextualização.
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Figura 4: Estratégias de comunicação e engajamento utilizadas

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).

Cabe destaque à forma pela qual foi utilizada a página do Paraíba
Conectada. Para além de servir como um repositório de conteúdos
importantes para implementação da Iniciativa nas escolas, como informes,
tutoriais , documentos e links, a ferramenta também apoiou a gestão do22

projeto. Dadas as suas funcionalidades, o site permitiu a visualização do
percentual de professores realizando as formações ofertadas pela
IEC-BNDES e o mapeamento dos integrantes das Comissões de Integração
da Tecnologia (CITs). Ademais, ao trazer o registro das ações do projeto, a
ferramenta tem potencial para contribuir para a continuidade das ações no território e
diminuir riscos de rupturas em casos de troca na gestão das Secretarias e/ou nas
escolas (FGV CEIPE; OTEC, 2021c).

De acordo com gestores e professores, as diversas estratégias de
comunicação desenvolvidas pelo GET foram essenciais para a disseminação
de conhecimentos e para a solicitação de apoio no tocante à
implementação do projeto nas escolas,
principalmente durante a pandemia,
momento em que houve a necessidade de
revisar e realinhar cronogramas, ações e
expectativas da Iniciativa junto a esses atores.

Dessa forma, a comunic

ação apresenta um papel central na disseminação
da visão sobre o uso pedagógico das tecnologias e
no engajamento da rede (FGV CEIPE; OTEC; 2021c).

A construção da visão no âmbito escolar
também passa necessariamente pelo processo de
convencimento da gestão das unidades de ensino.
Visando alcançar tal objetivo, outra medida adotada no
âmbito da IEC-BNDES foi a elaboração e distribuição

22 Os tutoriais foram desenvolvidos pelas equipes das Secretarias de parceiros da IEC-BNDES em resposta a dúvidas de
professores e gestores, colaborando para a implementação mais efetiva do projeto na ponta.
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de um Guia dos Gestores Escolares. Na Paraíba, todas as escolas contempladas pela
Iniciativa receberam o guia em 2020. Na percepção dos gestores entrevistados,
especialmente de escolas tidas como mais engajadas no processo de implementação,
o documento foi um importante instrumento de apoio para o planejamento e tomada
de decisão e permitiu o desenvolvimento de conhecimentos acerca da proposição de
atividades pedagógicas mediadas por tecnologias.

Uma das ações dispostas no Guia para a governança e
sustentabilidade do Projeto nas escolas é a criação e implementação das
Comissões de Integração da Tecnologia (CITs). Na Paraíba, o GET sugeriu às
escolas sua constituição buscando instituir pontos focais de23

governança, suporte, engajamento e acompanhamento da
implementação do Projeto, tida como boa prática na implementação de
projetos educacionais de inserção tecnológica e um importante
aprendizado no tocante a características de gestão devido ao
fortalecimento da Iniciativa na ponta (FGV CEIPE; OTEC; 2021c).

As CITs têm o potencial de apoiar a comunidade
escolar no desenvolvimento da visão sobre o uso de
tecnologias na educação e de competências digitais
a partir de diferentes possibilidades de ação, como
destacado na Figura 5. Segundo relatos de atores de
escolas engajadas na implementação da Iniciativa e
que optaram por instituí-las, as comissões foram
essenciais durante o período de ensino remoto
emergencial, especialmente por apoiarem o
desenvolvimento e a ampliação de habilidades dos
docentes no manuseio de equipamentos e de
plataformas digitais. Além disso, em alguns casos, as
CITs também prestaram suporte a alunos e
responsáveis .24

Dessa forma, um dos benefícios de ter as CITs estabelecidas na rede diz
respeito à possibilidade de construir redes de colaboração e compartilhamento de
conhecimentos entre os atores escolares, que podem contribuir para a efetividade
do projeto . Ademais, a instituição de grupos internos colabora para uma25

comunicação mais próxima entre escola e Secretaria , possibilitando o constante26

26 Os gestores escolares entrevistados ressaltaram a importância da construção de um canal de comunicação com o GET
para o desenho de estratégias de ação próprias a cada unidade escolar.

25 Parcela dos professores apontaram que, mesmo após serem apresentados ao Projeto, permaneceram com dúvidas
posteriormente sanadas junto à CIT.

24 Outras possibilidades de atuação da CIT, como a prestação de apoio técnico e pedagógico ao corpo docente na criação
de planos de aula mediados por tecnologias, ainda não foram colocadas em prática devido à ausência de equipamentos
e de conectividade nas escolas.

23 A partir das entrevistas, notou-se que as escolas mais engajadas na implementação da Iniciativa instituíram suas CITs
com o objetivo de apoiar a gestão escolar e compartilhar conhecimentos entre docentes mais e menos familiarizados
com ferramentas digitais. No entanto, nas escolas menos engajadas, as comissões não chegaram a ser instituídas e/ou
havia pouco conhecimento sobre o tema. Esse fator pode estar relacionado à percepção de parcela dos atores de que as
ações do Paraíba Conectada não levaram em consideração a realidade da escola, fazendo com que algumas práticas,
como a criação da CIT, passassem a ser compreendidas como demandas impostas pelas Secretarias e não como
oportunidades de ampliação de conhecimentos para corpo docente, discente e gestão escolar.
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alinhamento e monitoramento das atividades realizadas e próximos passos do projeto
no âmbito das unidades de ensino.

Figura 5: Possibilidades de atuação das CITs no cotidiano escolar

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).

Em razão do longo período de fechamento das escolas, a implementação das
CITs na Paraíba ainda não fornece evidências suficientes acerca do seu modelo ideal
de composição, embora liste algumas vias de ação . Não obstante, uma vez que27

existem diferentes realidades, é importante analisar a rotina de trabalho dos
integrantes escolares e mapear as necessidades desses atores e da rede, com o
objetivo de pensar estratégias para adaptar a sugestão das CITs ao contexto das
escolas. Esse processo também é relevante para avaliar o tempo que cada profissional
precisará ser alocado para a execução das atividades e, com isso, verificar a
disponibilidade de possíveis responsáveis. A organização adequada da comissão,
considerando a rotina escolar, aumenta as chances de que suas ações gerem
retornos para a comunidade escolar e evitam que sua utilização caia em desuso
devido ao desengajamento dos integrantes

Não obstante, apesar dos inúmeros benefícios mapeados, houve casos de
resistência de parcela dos docentes à constituição e à participação nas comissões,
argumentando carga de trabalho exaustiva. A experiência da Paraíba, que optou pela
constituição voluntária das CITs, parece ressaltar a importância de políticas de
institucionalização dos pontos focais. Estratégias adotadas por outros territórios da
Iniciativa, como a alocação de carga horária e adicional financeiro específicos a esses
atores, podem apoiar o funcionamento efetivo das instâncias de governança de
projetos nas escolas (FGV CEIPE; OTEC; 2021a e 2021c).

Em suma, embora seja factível assumir que tanto a pandemia quanto as ações
desenhadas no âmbito da IEC-BNDES contribuíram para uma mudança da visão de

27 A partir das entrevistas, foi possível notar diferentes formatos de composição. Houve casos de escolas em que: (i) o
próprio gestor deliberou pela constituição da CIT e outros em que sua formação ficou a critério do corpo docente e (ii) o
gestor escolheu os representantes de acordo com a familiaridade com tecnologias e adoção de práticas pedagógicas
inovadoras e outros em que os próprios docentes interessados aderiram voluntariamente.
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curto prazo destes atores , mais evidências são necessárias a fim de compreender28

seu grau de permanência ao longo do tempo. Embora parcela significativa dos
docentes entrevistados tenha afirmado interesse em incorporar as tecnologias de
forma perene em sua práxis, houve relatos de profissionais que, desgastados pelos
esforços de adaptação ao ensino remoto, argumentaram interesse em retornar a um
modelo de ensino tradicional e analógico . Adicionalmente, a existência de29

equipamentos e recursos educacionais digitais nas escolas e de professores e gestores
com habilidades e competências desenvolvidas também pode contribuir para a
disseminação perdurável da visão , ressaltando a importância da sincronicidade30

entre as quatro dimensões.

30 De forma geral, todos os docentes e gestores entrevistados ressaltaram a necessidade de existência de uma
infraestrutura e de uma conectividade adequada nos ambientes escolares para possibilitar a adoção efetiva das
tecnologias e consequente concretização de seus objetivos educacionais.

29 Alguns docentes entrevistados afirmaram se sentir desacreditados da adoção de tecnologias, uma vez que muitos
tiveram dificuldades de ministrar aulas remotas devido a problemas técnicos e/ou falta de habilidades e/ou
conhecimentos necessários para o uso de ferramentas digitais.

28 Cabe ressaltar que as hipóteses levantadas no presente estudo derivam de análises qualitativas, não sendo capazes de
estimar o efeito da pandemia e/ou do Paraíba Conectada sobre mudanças na visão de docentes e gestores.
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Formação é a dimensão responsável por desenvolver as habilidades e
competências de professores e gestores escolares necessárias ao uso adequado
de tecnologias na educação. A partir das formações, os docentes fortalecem sua
visão voltada à inserção de tecnologia na prática pedagógica e devolvem habilidades
necessárias à adoção proveitosa e criativa dos recursos, digitais e infraestruturais,
sendo, portanto uma frente com potencial catalisador para as demais dimensões
do modelo Quatro em Equilíbrio (FGV CEIPE; OTEC; 2021d).

Para além das competências didático-pedagógicas, as formações da
IEC-BNDES também atuaram como um momento para o fortalecimento da visão dos
docentes de que a inserção de tecnologia é favorável para a prática pedagógica e que
desenvolvam habilidades necessárias para a adoção proveitosa e criativa dos recursos,
digitais e infraestruturais. Sendo assim, partindo deste pressuposto de equilíbrio das
quatro dimensões, bons índices de conclusão e certificação dos docentes no
processo formativo tornam-se vitais para a implementação de projetos de inserção
tecnológica na educação.

No território da Paraíba, a complexidade de se realizar uma formação com um
público-alvo de mais de dois mil profissionais demandou a estruturação de um31

processo robusto, pautado em quatro marcos principais, descritos na Figura 6.

Figura 6: Ações do Paraíba Conectada implementadas na dimensão formação

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).

Um ciclo formativo que pretenda transformar efetivamente as práticas
pedagógicas dos professores deve considerar as expectativas e
necessidades de desenvolvimento dos docentes. Para tanto, a
realização de um diagnóstico é crucial. Na Paraíba, tal etapa ocorreu em
maio de 2019, envolvendo o mapeamento das competências digitais
dos professores, ou, em outras palavras, a mensuração dos níveis de
apropriação do uso de tecnologia pelos atores. O instrumento utilizado
para tal mapeamento foi a Autoavaliação de Competências Digitais dos
Professores, ferramenta on-line e gratuita desenvolvida pelo CIEB .32

32 O instrumento é composto por 23 perguntas, divididas em três áreas (pedagógica, cidadania digital e desenvolvimento
profissional) e cinco níveis de apropriação de uso da tecnologia (exposição, familiarização, adaptação, integração e
transformação). Para saber mais, leia CIEB Notas Técnicas #15: Autoavaliação de Competências Digitais de Professores.

31 As formações da IEC na Paraíba tinham um público alvo de 1711 professores e 315 gestores.
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Os resultados são disponibilizados em uma escala de 1 a 5 e devem ser
interpretados de acordo com os descritores de cada um dos níveis de apropriação de
tecnologia (CIEB, 2020): (i) Exposição — quando não há uso das tecnologias na
prática pedagógica; (ii) Familiarização — o professor começa a conhecer e usar
pontualmente as tecnologias em suas atividades; (iii) Adaptação — as tecnologias
são usadas periodicamente e podem estar integradas ao planejamento das
atividades pedagógicas; (iv) Integração — o uso das tecnologias é frequente no
planejamento das atividades e na interação com os alunos; (v) Transformação —
quando o professor usa as tecnologias de forma inovadora, compartilha com os
colegas e realiza projetos colaborativos para além da escola.

A autoavaliação foi respondida por 1755 professores das Redes Municipais e
Estaduais de Sousa e Campina Grande, que representam cerca de 64% dos
professores da rede estadual nos dois municípios, 100% dos da rede municipal de
Campina Grande e 66% na de Sousa. Os resultados, disponíveis na Figura 7, mostram
que, no território da Paraíba, a maior parcela de docentes figurava em níveis de
familiarização e adaptação à tecnologia. Tais resultados agregados, junto às
análises aprofundadas sobre as habilidades dos docentes geradas pela ferramenta,
foram importantes insumos para a construção dos planos de formação (BNDES;
CIEB, 2020).

Figura 7: Resultados do mapeamento de competências digitais da Paraíba
(mai/19)

Nota: n = 1755 docentes. Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de CIEB (2018).

Outro importante fator para o planejamento do ciclo formativo,
ocorrido em paralelo à realização do diagnóstico de competências
digitais, foi a realização, entre abril e julho de 2019, da jornada formativa
para gestores educacionais. Desenvolvida pelo CENPEC, em parceria
com o CIEB, a formação buscou apoiar e capacitar os gestores das
Secretarias envolvidas no planejamento das formações da Iniciativa. Com
elementos práticos e teóricos sobre formação continuada e práticas
pedagógicas inovadoras, a jornada foi dividida em três etapas: (i)
Publicação do Guia Prático para Gestores Educacionais em janeiro de
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2019; (ii) Formação à distância com carga horária de 42h, entre os meses de abril e
julho de 2019; (iii) Formação presencial durante o II Encontro Nacional da IEC-BNDES,
realizado entre os dias 03 e 06 de junho de 2019.

Durante as duas etapas iniciais da jornada formativa, buscou-se
desenvolver conhecimentos sobre componentes conceituais e
práticos da formação de professores e refletir sobre práticas
pedagógicas inovadoras. No II Encontro Nacional da IEC-BNDES, após
a realização do diagnóstico de competências digitais e conclusão da
maioria das atividades da jornada, iniciou-se o processo de elaboração
do plano de formação, que deveria incorporar os resultados do
mapeamento, os desafios educacionais e as práticas pedagógicas
selecionadas pelo território .33

Através de uma análise qualificada dos dados do diagnóstico, definiu- se que
os temas, objetivos e módulos do plano formativo priorizariam o
desenvolvimento das competências digitais com menor nível de apropriação por
parte dos docentes , conforme sinaliza o Quadro 3:34

Quadro 3: Principais competências digitais a serem desenvolvidas nas formações

Prática Pedagógica Inovadora Competências a serem desenvolvidas

Ensino Personalizado
● Avaliação
● Curadoria e Criação
● Prática Pedagógica

Ensino Híbrido
● Comunicação
● Uso Crítico
● Autodesenvolvimento

Ensino Baseado em Projetos
● Avaliação
● Curadoria e Criação
● Prática Pedagógica

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de BNDES;CIEB (2020).

Por todos os motivos supracitados, a fim de garantir uma formação de
qualidade e com um bom nível de engajamento dos cursistas, os representantes do
GET buscaram construir um plano formativo alinhado à realidade escolar das redes e
às expectativas dos professores e gestores. Para a implementação e execução do
processo formativo, o Comitê Gestor optou pela contratação de uma
organização externa, a Sincroniza Educação . Junto ao GET, a primeira atividade35

da empresa foi a realização do processo de revisão e refinamento do plano que havia
sido previamente construído.

A seleção de uma empresa com expertise no tema foi de grande importância
para fornecer celeridade nessa etapa, visto que a Secretaria possuía muitas
demandas e menos experiência na construção de formações voltadas para o uso de

35 O processo de seleção da empresa foi conduzido pelo Grupo de Trabalho de Formação da Iniciativa.
34 Para saber mais sobre o detalhamento do plano formativo do Paraíba Conectada, ver o Anexo 1.
33 Para saber mais sobre os desafios educacionais e as práticas pedagógicas, veja a Contextualização.
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tecnologia na educação. Além disso, a centralização do processo formativo em uma
empresa especializada gerou importantes aprendizados para os gestores do
território, por exemplo, como produzir materiais pedagógicos sobre o tema (FGV
CEIPE; OTEC; 2021c).

Com a definição do plano formativo, iniciou-se a elaboração das ementas dos
cursos, o processo de seleção dos formadores locais e o planejamento da
implementação. Em Campina Grande e em Sousa, as formações tiveram como
público-alvo os professores dos anos finais do Ensino Fundamental, os

professores do Ensino Médio e os gestores e coordenadores
pedagógicos.

A formação teve início em dezembro de 2019, em formato
híbrido (online e presencial), com o módulo de gestores escolares. A
retomada de tal processo estava prevista para acontecer em março de
2020, após as semanas de planejamento pedagógico que antecederiam
o retorno das férias escolares. No entanto, com o advento da pandemia

da COVID-19 e a impossibilidade da realização de formações planejadas para
ocorrerem em formato presencial, o ciclo formativo precisou ser replanejado.

Buscando adaptar-se à nova realidade, a Sincroniza e os GETs da Paraíba
trabalharam entre março e abril de 2020 transformando os módulos presenciais
em um conjunto de atividades remotas. Nesse ponto, cabe mais uma vez ressaltar
a importância da contratação de uma empresa com expertise em formação de
professores e gestores escolares, posto que a Secretaria encontrava-se com uma
sobrecarga de demandas e desafios a serem enfrentados devido ao contexto de
ensino emergencial remoto. Logo, o suporte da Sincroniza permitiu um processo de
remodelação mais célere e eficaz.

Buscando apoiar as redes de ensino nesse momento, antes mesmo das
formações da IEC-BNDES serem retomadas, CIEB e a Sincroniza desenvolveram
webinários públicos com professores das redes de ensino para apoiá-los no
entendimento, planejamento e adoção de estratégias de aprendizagem remota36

durante a pandemia. Por fim, em junho de 2020, em formato remoto, as formações
foram enfim reiniciadas no território da Paraíba, tendo sequência durante todo o
segundo semestre daquele ano. No Quadro 4, é possível ter uma visão geral das
formações realizadas em 2019 e 2020 no território da Paraíba.

De acordo com os professores e os gestores entrevistados, as formações
oferecidas pela Iniciativa apresentaram conteúdos pertinentes e abrangentes,
bem como foram compatíveis com a realidade escolar e com as necessidades dos
cursistas. Somado a isso, os atores ressaltaram que os módulos foram ministrados
de maneira didática e que a interação entre os docentes e os formadores foi
essencial no apoio aos que demonstraram mais dificuldades no acesso à plataforma
e na compreensão dos materiais.

36 Entre 19 e 28 de maio de 2020, foram realizados quatro webinários da Sincroniza, disponíveis em seu canal do YouTube.
Entre 25 de junho e 28 de julho de 2020, o CIEB realizou seis webinários, também disponíveis no YouTube, tendo como
base seu Guia de Implementação das Estratégias de Aprendizagem Remota (EAR).
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Quadro 4: Visão geral das formações realizadas em 2019 e 2020

Desafios Educacionais Cursos
Horas

2019 2020

● Alfabetização

● Distorção idade e série

(3º, 6º e 9º ano)

● Engajamento estudantil
(Ensino Médio)

● Alfabetização no ensino personalizado

● O Letramento no Ensino baseado em projetos

● O Engajamento no Ensino Médio através do
Ensino Híbrido

● Gestão Escolar Inovadora

96 144

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2019, 2020g, 2020h.

O ciclo formativo foi percebido enquanto algo inovador, uma vez que, até
então, os atores escolares tinham tido pouca experiência com formações sobre
práticas pedagógicas mediadas por tecnologia. Dessa forma, muitos docentes
afirmam que os cursos foram essenciais para repensar e aperfeiçoar o processo
de ensino-aprendizagem remoto e híbrido. Segundo tais professores, os
conhecimentos adquiridos permitiram o desenvolvimento da compreensão sobre a
importância de se adotar o uso de tecnologia no cotidiano pedagógico, fazendo com
que os atores escolares buscassem novos caminhos e ferramentas digitais a fim de
pôr a teoria em prática, inclusive, no retorno às aulas presenciais. Assim, a adequação
do percurso formativo ao contexto local mostra-se como um importante
aprendizado para a prototipação de iniciativas como a IEC-BNDES.

“O curso permitiu o entendimento sobre a inserção de ferramentas tecnológicas
no processo de aprendizagem de forma inclusiva, abrangendo tanto docentes
que já faziam uso dessas ferramentas quanto os que estavam se familiarizando."

Docente da rede estadual de Campina Grande

“A formação da Sincroniza foi organizada, bem planejada, com módulos
didáticos e direto ao ponto.”
Docente da rede municipal de Campina Grande

“Durante as formações, várias metodologias ativas foram apresentadas. Alguns
professores já utilizavam essas estratégias em sala de aula, mas não tinham ciência
de tal fato ou conheciam a base teórica. Os cursos permitiram aprofundar o
conhecimento de muitos docentes, mostrando que suas ações eram inovadoras.”

Docente da rede municipal de Sousa

Apesar da valorização do ciclo formativo por grande parte dos docentes
entrevistados, os gestores das Secretarias afirmaram que a realização de uma
formação inteiramente remota foi custosa. Buscando superar esta dificuldade e
garantir um bom índice de engajamento dos cursistas nas formações, o GET fez o
uso de diferentes estratégias ao longo de 2020. Para facilitar o compartilhamento
de informações, o esclarecimento de dúvidas e o apoio durante o cadastro nas
formações, foram utilizados grupos de WhatsApp e listas de e-mails, que, segundo
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relatos dos integrantes do GET, foram de suma importância para garantir a
mobilização dos atores escolares.

Buscando garantir um bom monitoramento do status do processo, foram
criados painéis de acompanhamento de cadastro e participação nas formações.
Desenvolvidos em uma parceria entre Sincroniza e integrantes do GET, com dados
periodicamente atualizados pelos articuladores locais, os painéis foram importantes
para a gestão do processo formativo e contribuíram para a compreensão dos riscos
de desengajamento. A fácil visualização do status de participação de cada unidade
escolar permitiu que os GETs criassem relatórios mensais que destacavam escolas
com bons índices de participação no ciclo formativo, estimulando o interesse dos
gestores na busca de alternativas e soluções para aperfeiçoar o engajamento de
seus respectivos corpos docentes (FGV CEIPE; OTEC; 2021c).

Para além de estratégias desenvolvidas pelas Secretarias de Educação para
engajar os professores e gestores, algumas práticas criadas dentro das próprias
unidades escolares foram de extrema importância para a progressão dos docentes
nos ciclos formativos. Em algumas escolas, das Redes Municipais de Sousa e de
Campina Grande, coordenadores pedagógicos foram selecionados para serem
responsáveis pelo acompanhamento das formações — com o objetivo de engajar
os professores ao longo do processo. O comprometimento dos docentes dessas
escolas nas formações foi ponto de destaque nos grupos focais realizados.

Uma outra prática, concebida
organicamente em algumas escolas, foi a
criação de grupos de estudo e formação
docente. Conscientes de que o ciclo formativo
seria mais difícil para profissionais com menos
facilidade no uso de tecnologia, os docentes
dessas escolas criaram momentos extra-classe
para que os conhecimentos essenciais das
formações pudessem ser retomados e que,
desta forma, o aprendizado estivesse garantido
para todos os professores.

Diante desse cenário, o território
desenvolveu boas práticas e aprendizados a
respeito da importância de adotar estratégias de engajamento da rede de acordo
com as necessidades locais a fim de manter os atores impactados mobilizados nas
ações propostas pela Iniciativa e pela Secretaria, dispostas na Figura 8.

Embora as formações tenham contribuído para o desenvolvimento de
competências para a adoção tecnológica, é importante ressaltar a centralidade da
pandemia na sensibilização desses atores sobre a importância das tecnologias
para o processo de ensino-aprendizagem. Devido à necessidade de se adaptar ao
ambiente virtual no contexto emergencial, os atores anteriormente resistentes ao
uso de tecnologias e ao processo formativo começaram, aos poucos, a se interessar
em participar com mais afinco dos cursos. Já os docentes que apresentavam alguma
familiaridade prévia com tecnologias e ferramentas digitais sentiram um estímulo
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maior à cultura digital. Dessa forma, a pandemia foi um evento externo à Iniciativa
que permitiu atenuar a percepção do caráter inovador do Projeto e das
formações oferecidas pelo mesmo.

Figura 8: Boas práticas identificadas no processo formativo da Paraíba

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).

O contexto pandêmico trouxe, também, críticas dos docentes sobre o número
excessivo de formações. De acordo com alguns entrevistados, houve dificuldade de
conciliar o processo formativo oferecido pela
Iniciativa com o aumento substancial do
número de horas trabalhadas e de demandas
devido à necessidade de adaptação à nova
conjuntura educacional. Segundo alguns
entrevistados, a sobrecarga do corpo docente
e dos gestores impactou diretamente no
acompanhamento efetivo das formações.

Tendo em vista as diversas dificuldades
enfrentadas ao longo da pandemia, como a
sobrecarga dos docentes e a necessidade de
adaptação das formações para o modelo remoto, os índices de engajamento nas
formações foram considerados extremamente positivos. De 1547 professores e
gestores escolares inscritos nas formações da IEC-BNDES, 990 professores foram
certificados (ou seja, concluíram mais de 75% das atividades propostas). Na Figura 9,
pode-se observar como foi o percentual de participação e certificação dos cursistas
por rede.

Iniciativa BNDES Educação Conectada 32



Figura 9: Índices de adesão e de certificação nas formações da Paraíba

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2019, 2020g, 2020h.

De acordo com os relatos, os atores escolares compreenderam o processo
formativo como um dos pontos positivos da Iniciativa, ressaltando que adquiriram
conhecimentos aplicáveis em sala de aula. Por outro lado, reforçaram a necessidade
de infraestrutura e conectividade adequada para que o uso de tecnologia seja de
fato viável. Os docentes entrevistados ressaltaram, portanto, um dos princípios do
modelo Quatro em Equilíbrio. Para que a dimensão de formação possa ser
observada como uma ação catalisadora para as demais dimensões, isto é, para que a
formação contribua para que a infraestrutura seja utilizada de maneira adequada e
que os REDs sejam aplicados apropriadamente às dinâmicas de sala de aula,
despertando seu potencial pedagógico, é essencial que o cronograma de todo o
projeto esteja alinhado e em progresso simultâneo.

Estudo de Caso Paraíba Conectada 33





A dimensão dos Recursos Educacionais Digitais (REDs) diz respeito ao uso
pedagógico de programas, aplicativos e conteúdos digitais no espaço escolar.
Para tanto, a escolha destes recursos deve ter como base os desafios educacionais do
território, bem como a capacidade técnica e financeira para garantir sua manutenção
e sustentabilidade no cotidiano escolar. Assim, tal processo envolve a curadoria,
especificação, seleção e implementação dos REDs, sejam eles gratuitos ou pagos. Na
Paraíba, o processo para a implementação dos REDs se estruturou em quatro
principais marcos:

Figura 10: Ações do Paraíba Conectada implementadas na dimensão REDs

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).

Tendo em vista que o corpo docente é um elemento central para
a dimensão, as primeiras ações da IEC-BNDES em REDs foram realizadas
buscando melhor compreender as soluções que os professores
utilizavam e o que gostariam de utilizar. Pretendia-se, com tais
atividades, captar o que era mais valorizado pelos docentes para que a
implementação dos REDs da Iniciativa estivesse alinhada às demandas e
ao contexto local. A realização de tal diagnóstico foi dividida em duas
etapas, executadas concomitantemente: o mapeamento dos REDs já

utilizados pelos professores, realizado pelos GETs junto às redes entre abril e maio de
2019 ; e a identificação de soluções preferidas pelos professores, executada por37

meio de questionário elaborado pelo CIEB, também em maio de 2019 .38

A partir deste levantamento inicial, os territórios concluíram que os recursos
educacionais que já vinham sendo utilizados não eram suficientes e nem adequados
para endereçar os desafios educacionais identificados pelas redes. As demandas
mapeadas, por outro lado, trouxeram importantes insumos para o debate sobre a
seleção de recursos com potencial de utilização em sala de aula. A distribuição da
preferência dos REDs pelos docentes, de acordo com cada uma das práticas
pedagógicas, pode ser observada no Quadro 5.

Percebe-se, com os dados do diagnóstico, que existia uma convergência na
opinião dos docentes sobre quais seriam os melhores REDs para as práticas
pedagógicas de Ensino Híbrido e Aprendizagem Baseada em Projetos. Em ambos os
casos, o grupo de classificação preferido pelos docentes foi o das Ferramentas de

38 No território da Paraíba, 1.147 professores responderam o questionário de preferências docentes.

37 As seguintes soluções foram mapeadas no território da Paraíba: Educar Pra Valer; Saber; Plataforma Studos; Escola
Digital; EAD/ParaíbaTec; Formação para uso de Robótica em Sala de Aula; e Educação Emocional e Social.
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Autoria. Já para o caso do Ensino Personalizado, diferentemente das outras práticas
pedagógicas, o grupo de REDs preferidos foi o das Plataformas Educacionais .39

Quadro 5: Preferências de REDs de acordo com as práticas pedagógicas
inovadoras

Colocação
Ensino Híbrido Ensino Personalizado

Aprendizagem
baseada em projetos

RED % RED % RED %

1º Lugar Ferramenta de Autoria 46%
Plataforma

Educacional
41%

Ferramenta de
Autoria

61%

2º Lugar
Objeto Digital de

Aprendizagem (ODA)
28% Repositório Digital 33%

Ferramenta de
Colaboração

39%

3º Lugar
Ferramenta de Avaliação

do Estudante
25%

Plataforma Educa-
cional Adaptativa

26% —- —-

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de BNDES; CIEB (2020).

A devolutiva da etapa de mapeamento e identificação de
demandas de REDs, aconteceu no II Encontro Nacional, em junho de 2019.
Nessa ocasião, os integrantes do GET analisaram os dados coletados e
iniciaram o processo de identificação das especificidades técnicas e
pedagógicas que deveriam estar presentes nos REDs que viriam a ser
selecionados pelo território da Paraíba, de forma a garantir que a
seleção de soluções disponíveis no mercado nacional fosse pautada nas
necessidades do projeto, e não o contrário.

Quadro 6: Especificações técnicas de REDs

Prática
Pedagógica
Inovadora

Especificação Técnica

Ensino
Personalizado

Plataforma Educacional que possibilita diagnósticos de aprendizagem e
dispõem de conteúdos previamente curados para seleção e uso do
professor na aprendizagem dos alunos. A plataforma auxiliará no processo
de alfabetização. Plataforma educacional com objeto digital de
aprendizagem (ODA) e jogo educativo.

Ensino Híbrido e
Ensino baseado em

Projetos

Conjunto de ferramentas, incluindo autoria e colaboração que possibilite a
produção de relatórios de uso e aprendizagem dos alunos, para elevar os
índices de letramento em português e matemática, e contribua para o
protagonismo juvenil. Ferramenta de autoria e de colaboração.

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de BNDES; CIEB (2020).

No Quadro 6, é possível observar os resultados da especificação de REDs do
Paraíba Conectada. Cabe destaque para a convergência entre as especificações
técnicas do Quadro 6 e as preferências dos professores previamente analisadas no

39 Para mais informações sobre os grupos, acesse: Os 20 grupos de Recursos Educacionais Digitais.
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Quadro 5, demonstração de que o território se pautou nos dados do mapeamento
durante este processo, de forma que a seleção do RED seja baseada no contexto
local, tornando sua implementação mais atraente e efetiva devido ao alinhamento
pedagógico entre as habilidades desenvolvidas através dos recursos educacionais e o
conteúdo pedagógico das redes.

Com as fases de identificação de demandas e mapeamento de
preferências concluídas, iniciou-se o processo de seleção e aquisição de
REDs. Em razão da pouca experiência dos territórios nessa etapa, o Comitê
Gestor da Iniciativa, em conjunto com o CIEB, prestou apoio na condução
da contratação dos recursos . Esse suporte foi muito bem avaliado pelos40

integrantes do GET paraibano, posto que foi essencial para propiciar um
processo mais célere e eficaz.

Seleção de REDs na IEC-BNDES
Em um primeiro momento, previa-se o fomento à adoção de REDs gratuitos, tendo em

vista restrições orçamentárias. Mas, ao longo da implementação em 2019, a instância deliberativa
da IEC-BNDES verificou a necessidade de alocar recursos privados e contratar REDs pagos para os
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, dada a baixa oferta de soluções gratuitas que atendessem
aos desafios pedagógicos de alfabetização identificados nas redes.

O processo de seleção ocorreu de forma centralizada, através de chamada pública
organizada pelo CIEB para mapear tecnologias educacionais. Das 52 soluções mapeadas, 9 foram
consideradas adequadas após processo de curadoria realizado por especialistas e as 3
mais alinhadas às necessidades das redes foram apresentadas aos GETs durante o III
Encontro Nacional, ocorrido em novembro de 2019. Os territórios elencaram a
plataforma Aprimora, da Positivo Tecnologia, como a mais adequada. Com recursos
inteiramente cobertos pela Iniciativa, no primeiro semestre de 2020, foram adquiridos, para todos
os territórios, 21 meses de licenças da Aprimora cobrindo o componente curricular de Língua
Portuguesa.

Durante o ano de 2020, os parceiros da IEC-BNDES buscaram novas formas de
viabilizar soluções pagas para os demais segmentos, a partir do estabelecimento de
acordos de doação com as empresas desenvolvedoras das tecnologias. Em relação ao
Ensino Médio, a Recode ofertou às redes estaduais o acesso a trilhas formativas de

empoderamento digital de jovens e o apoio e acompanhamento na implementação. Dos seis
territórios, a solução só não beneficiará o Rio Grande do Sul, que optou por não aceitar a doação.

No âmbito dos Anos Finais do Ensino Fundamental, foi estabelecido, com
a Khan Academy, um acordo de doação de 1 ano, renovável por mais 1, incluindo
o apoio e o acompanhamento da implementação nas redes estaduais e
municipais de Sergipe e Rio Grande do Sul. Como os demais territórios não contaram com

soluções para o segmento, durante 2021, um novo acordo de doação foi estruturado
com a Positivo Tecnologia, que ofertou 1 ano de licenças e apoio na implementação
da Aprimora Lite nos componentes Curriculares de Língua Portuguesa e Matemática
em todos os territórios.

40 Dadas as restrições orçamentárias, primeiramente, previa-se o enfoque em REDs gratuitos mas, no decorrer da
implementação, a instância deliberativa da IEC-BNDES verificou a necessidade de alocar recursos privados e contratar
REDs pagos para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tendo em vista a baixa oferta de soluções gratuitas que
atendessem aos desafios dos territórios. Para mais informações, ver o Relatório Intermediário 2020 do FGV CEIPE/OTec.
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É válido destacar que a eclosão da pandemia da COVID-19 tornou ainda mais
evidente a necessidade de apoiar as redes na busca ativa e criteriosa de recursos
educacionais digitais, dado o destaque que tais ferramentas tecnológicas ganharam
durante o ensino remoto e sua potencial contribuição no momento de retorno ao
ensino presencial. Buscando atender a demanda de tal suporte, foram desenvolvidos
no âmbito da IEC-BNDES, ao longo de 2020 e 2021 , oficinas e webinários a fim de41

capacitar os gestores educacionais na seleção, aquisição, implementação e
monitoramento dos recursos educacionais digitais (CEIPE; OTEC, 2021d).

Dos três REDs selecionados pela IEC-BNDES, o território da Paraíba
acordou a implementação do Aprimora, para os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, e a Recode para o Ensino
Médio. No escopo da doação da Recode,
foram ofertadas licenças, treinamento e
suporte para o processo de implementação.
Até o momento de escrita deste Estudo de
Caso, a rede da Paraíba havia caminhado

com o processo de cadastramento dos usuários na
plataforma, faltando apresentar a ferramenta aos
docentes para efetivamente dar início à utilização pelos
estudantes. Diante da incipiência do cenário de
implementação da Recode, o restante deste capítulo
abordará a implementação do RED Aprimora.

A proposta inicial da IEC-BNDES era de que os recursos educacionais digitais
fossem utilizados em sala de aula, todavia, com o avanço da pandemia, o território

optou por introduzir o RED dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental ainda durante o ensino remoto.
Sendo assim, no segundo semestre de 2021, a partir
da criação de um cronograma de cadastramento, da
formação dos professores e da liberação do acesso
dos estudantes, foi iniciada a etapa de
implementação da Plataforma Aprimora. A Figura
11 apresenta dados de cadastramento (usuários
cadastrados pela empresa contratada) e primeiros
acessos (usuários que acessaram o recurso pelo
menos uma vez ao longo do ano), por alunos e
professores, ao longo do ano de 2021.

41 Entre 19 e 28 de maio de 2020, foram realizados quatro webinários da Sincroniza, disponíveis em seu canal do YouTube.
Entre 25 de junho e 28 de julho de 2020, o CIEB realizou seis webinários, também disponíveis no YouTube, que serviram
como momento de formação dos professores e gestores em temáticas também relacionadas a REDs. Entre março e abril
de 2021, foram realizados outros três webinários, focados na temática da “Jornada de REDs”. Os vídeos estão disponíveis
no YouTube do CIEB.
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Figura 11: Percentual de alunos e professores cadastrados e que realizaram pelo
menos um acesso ao RED Aprimora no território da Paraíba em nov/21

Nota: (1) Qtd. Alunos = [PB - Total Estado: 9242], [Campina Grande Municipal: 6343] e [Sousa Municipal: 982]. (2) Qtd.
professores: [PB - Total Estado: 398], [Campina Grande Municipal: 260] e [Sousa Municipal: 49] . Fonte: Elaborado por FGV

CEIPE, OTec (2022) a partir de POSITIVO TECNOLOGIA (2021)

Sob a perspectiva dos estudantes, a análise dos dados apresentados na Figura
11 expõe que apesar dos esforços da Secretaria para realizar a implementação do RED
Aprimora em 2021, a quantidade de alunos que de fato acessou o recurso não foi
muito significativa. Em todo o território da Paraíba, dos 9242 discentes de anos
iniciais do Ensino Fundamental, apenas 167 realizaram pelo menos um acesso até
novembro de 2021.

O recorte desses dados, por redes municipais de cada cidade, mostra que, em
Sousa, a aderência foi maior do que em Campina Grande. Dos 982 alunos de Anos
Iniciais do Ensino Fundamental da rede municipal, 132 realizaram pelo menos um
acesso. Já na rede municipal de Campina Grande, dos 6343 alunos desta etapa,
apenas 35 acessaram o RED ao menos uma vez. Um dos fatores que pode explicar a
variação no engajamento entre as redes é a participação de Sousa no programa
Educar para Valer, parceria do CAEd com a Fundação Lemann. Segundo membros do
GET, a assessoria técnica do programa auxiliou a Secretaria no alinhamento entre as
habilidades trabalhadas na Aprimora e o planejamento pedagógico da rede. Com isso,
o material didático da rede passou a contar com indicações específicas sobre como
os professores poderiam trabalhar o conteúdo do RED com os seus alunos, prática
que pode ter alavancado a quantidade de acessos dos estudantes no município.

É importante evidenciar que a etapa de cadastramento de alunos dos anos
iniciais do Ensino Fundamental apresentou desafios ao território. Em razão da
menoridade dos estudantes, o cadastro demandou a participação dos adultos
responsáveis, exigindo esforços adicionais para a sua conclusão. Além disso,
muitas das famílias tiveram dificuldades em acessar a plataforma, seja pela falta de
infraestrutura, seja em razão da pouca habilidade de manuseio e compreensão do
processo de cadastramento (FGV CEIPE; OTEC, 2022a).

Já sob a perspectiva dos professores, a análise dos dados da Figura 12 mostra
que a Paraíba teve um bom percentual de docentes que realizaram acessos ao
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RED. De todos os educadores das escolas impactadas pela IEC-BNDES no estado, pelo
menos um em cada quatro utilizou o Aprimora ao menos uma vez. Idealmente, os
professores seriam introduzidos aos recursos para utilizá-lo com os seus alunos — o
que consequentemente elevaria o número de acessos de estudantes. No entanto,
enquanto 26% dos professores da Paraíba utilizaram o Aprimora, apenas 2% dos
alunos realizaram pelo menos um acesso à plataforma.

A Figura 12 também evidencia que, enquanto a Paraíba é o segundo território
com mais professores realizando ao menos um acesso à plataforma, o tempo que os
docentes do estado investem na utilização do recurso é cerca de quatro vezes menor
do que o tempo que os professores dos territórios do Rio Grande do Sul e do Paraná
passam na plataforma. Em resumo, dados indicam que os educadores foram
introduzidos ao RED na Paraíba, mas que não permaneceram utilizando a
plataforma ao longo do ano de 2021, fator que ajuda a explicar o baixo percentual de
alunos que realizaram ao menos um acesso à plataforma.

Figura 12: Porcentagem de professores que acessaram a plataforma e
tempo médio de acesso em nov/21

Nota: Tocantins e Sergipe não foram representados, pois optaram por implementar o RED apenas em 2022.
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE, OTec (2022) a partir de POSITIVO TECNOLOGIA (2021)

Os relatos das entrevistas realizadas com
atores escolares reforçam as dificuldades para
implementar os REDs durante o ensino remoto. A
percepção de que parcela dos alunos e docentes
não teve condições necessárias em suas
residências para se adaptar à nova conjuntura
educacional justifica, de certa maneira, os baixos
índices de acesso aos REDs da IEC-BNDES. Além
disso, ela alerta para a necessidade de lançar um
olhar atento à equidade educacional, visto que
aqueles com condições mais escassas de
infraestrutura e conectividade podem acabar
sendo excluídos digitalmente. Embora cientes de
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tal possibilidade, durante o processo decisório de fornecer ou não o recurso da
IEC-BNDES, os gestores do GET optaram por seguir com a implementação,
entendendo que os benefícios seriam positivos, ainda que para um menor percentual
de alunos.

O desafio da equidade parece influenciar a aceitação das tecnologias pelos
professores. Segundo parcela dos docentes entrevistados, a potencial contribuição
dos REDs para uma educação pública mais inovadora e de qualidade poderia ser
completamente anulado pela complexidade de manuseio das soluções e pelo fato de
não atingirem todo o corpo discente. Em especial, segundo a percepção dos gestores
do GET, houve situações na Paraíba em que os docentes criticavam o potencial
pedagógico do recurso antes mesmo de ter uma primeira interação com a
ferramenta, dificultando a adesão à cultura digital no território paraibano. Nesse
sentido, reforça-se a necessidade do fortalecimento das ações de visão, contribuindo
para que os docentes estejam mais abertos à adoção de REDs, mesmo que
reconheçam seus pontos de atenção.

De fato, tal percepção parece ser contraposta a partir das experiências de
utilização dos REDs na Paraíba. De acordo com os docentes entrevistados que se
propuseram a inserir ferramentas tecnológicas no ensino remoto, o caráter recreativo
e estimulante dos recursos permitiu que os estudantes estivessem motivados e42

interessados nos conteúdos, melhorando a participação nas aulas, contribuindo
para um processo ensino-aprendizagem mais atraente e eficaz .43

Em decorrência da necessidade de manter os
alunos presentes e motivados durante o ensino
remoto, foram criadas algumas estratégias para
engajar os professores no uso de REDs, uma vez
que, ao longo do processo de implementação da
Iniciativa, o território compreendeu a importância da
comunicação na mobilização da rede. Assim, foi
comum o compartilhamento de experiências
bem-sucedidas entre o corpo docente, gestores
escolares e coordenadores pedagógicos. Como
exemplo, houve a divulgação de plataformas e
ferramentas digitais que estavam sendo utilizadas
pelos professores, com o objetivo de facilitar e
aperfeiçoar a experiência educativa.

Para tanto, a criação de canais de comunicação direto, como grupos de
WhatsApp e reuniões de acompanhamento, foi essencial na mobilização e
conscientização dos atores escolares . Percebendo os benefícios de uma44

comunicação ágil e direta, muitos professores optaram por também construir, via

44 Para saber mais, veja o Relatório Intermediário de 2021 do FGV CEIPE/OTec.

43 Os REDs passaram a ser adotados ao longo do ensino remoto. De acordo com os entrevistados, se o conhecimento
sobre REDs e sua disponibilização existissem desde o início do ensino emergencial, os estudantes poderiam ter se
engajado mais nas aulas remotas, o que contribuiria para a redução da evasão escolar e do déficit de aprendizagem.

42 É importante destacar que nem todos os REDs utilizados pelos professores e gestores, ao longo de 2020 e 2021, dizem
respeito às plataformas contempladas pela Iniciativa.
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grupos de WhatsApp, canais de escuta com alunos e familiares, onde enviavam
vídeos, jogos e explicações, além de tirar dúvidas.

Não obstante, os mesmos docentes que se propuseram a inserir as ferramentas
em seu cotidiano pedagógico também ressaltam a primordialidade de
infraestrutura adequada nas escolas, a fim de garantir condições mais igualitárias de
apropriação da cultura digital na educação. Salientaram, também, a importância de se
oferecer formações para que os atores se sintam capazes de estimular o uso dos
REDs pelos estudantes. Esse tópico é ressaltado pelos professores como central para
que o uso dos recursos seja efetivo nas escolas, uma vez que contribui para a mudança
de mentalidade com relação às práticas pedagógicas mediadas por tecnologia.
Diante disso, é reforçada a centralidade da sincronicidade da implementação
enquanto um importante aprendizado proporcionado pela experiência da
IEC-BNDES, posto que é essencial manter o equilíbrio entre as formações, a chegada
dos equipamentos e a adoção efetiva dos REDs por docentes e discentes.

Por último, no que tange à implementação da dimensão ao longo de 2022, as
redes paraibanas terão como próximos passos ações voltadas à garantia da utilização
dos REDs no cotidiano pedagógico, como a atualização de cadastro dos professores e
estudantes nas soluções em fase de implementação e ações voltadas à promoção de
novas ferramentas, como no caso para o Aprimora nos Anos Finais do Ensino
Fundamental. De todo modo, ressalta-se que o sucesso para a adoção dos REDs e,
consequentemente, para a sustentabilidade da utilização de tecnologias na educação,
perpassa também a necessidade de definição de estratégias de engajamento e
monitoramento do uso das plataformas pelo corpo docente e discente.

Figura 13: Aprendizados do processo de implementação de REDs

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE, OTec (2022).
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Para uma efetiva adoção de tecnologias no cotidiano pedagógico, faz-se
necessária a existência de infraestrutura adequada na unidade escolar. Nesse
sentido, o modelo Quatro em Equilíbrio, além de reforçar que as políticas que buscam
tal objetivo foque nas dimensões de visão, formação e REDs, define que uma
infraestrutura capaz de potencializar o uso das TICs requer: equipamentos
tecnológicos, conectividade adequada e espaços físicos apropriados.

Na Paraíba, as ações desta dimensão começaram a ser implementadas a partir
de fevereiro de 2019. Contudo, após dois anos de implementação da Iniciativa, foi
identificado que a dimensão de infraestrutura apresentava os menores índices de
conclusão, conforme mostra a Figura 14.

Figura 14: Status de implementação do Paraíba Conectada, por dimensão, em
dezembro de 2021

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE, OTec (2022).

Diante do cenário desafiador, diversos esforços foram empreendidos e
importantes aprendizados foram adquiridos, principalmente no tocante ao processo
de compras públicas de equipamentos tecnológicos para a educação.
Considerando o potencial de replicação para outros projetos, os marcos descritos na
Figura 15, tal qual os aprendizados deles obtidos, serão detalhadas na sequência.

Figura 15: Ações do Paraíba Conectada implementadas na dimensão infraestrutura

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE, OTec (2022).

Conforme discutido nos capítulos anteriores, um bom
planejamento deve se basear em um diagnóstico bem estruturado. Sendo
assim, a fim de construir o plano de aquisição de equipamentos necessários
para a implementação do projeto, foi realizado, entre fevereiro e março de
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2019, o mapeamento da infraestrutura das escolas contempladas pela Iniciativa.
Nesta etapa, os integrantes do GET, com apoio do CIEB, realizaram um diagnóstico
qualitativo e quantitativo para identificar os equipamentos tecnológicos disponíveis
em cada rede. Concomitantemente, foram mapeadas a infraestrutura de
conectividade e, quando existente, a qualidade da internet.

O mapeamento foi constituído por um questionário online, desenvolvido pelo
CIEB, onde os gestores deveriam sinalizar a existência ou não de diversos
equipamentos , bem como a frequência de uso e as condições de cada aparelho. Os45

atores também precisaram responder sobre a infraestrutura física das salas de aula e
dos laboratórios de informática, com o intuito de averiguar a climatização, a
segurança e a armazenagem dos espaços. Em Campina Grande, o Núcleo de
Tecnologia Municipal (NTM) prestou apoio às redes durante todo o processo, posto
que muitos gestores não possuíam a expertise sobre especificações técnicas e
serviços de conectividade. Já em Sousa, o suporte aos gestores foi um pouco mais
difícil dada a ausência de um setor de TI na Secretaria de Educação.

A Figura 16, construída a partir dos dados do Censo Escolar de 2019, apresenta
um panorama à época da disponibilidade de equipamentos nas escolas paraibanas
em relação aos demais territórios da Iniciativa. De acordo com o Censo, as 105 escolas
de Campina Grande e Sousa atendidas pela IEC-BNDES somavam 1632 computadores
(desktops, tablets e computadores portáteis) — uma média de 16 equipamentos por
unidade. Tais quantitativos faziam com que a Paraíba fosse o 3º estado da IEC-BNDES
com a maior média de computadores por escola — a maior da região norte e
nordeste.

Figura 16: Média de desktops, computadores portáteis e tablets por escola em
2019

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE, OTec (2022) a partir de INEP (2020).

Ainda que comparativamente favorável, o cenário era desafiador. Professores e
gestores do território paraibano sinalizaram, no questionário aplicado na entrada do
processo formativo , a existência de desafios que dificultavam a utilização de46

46 Questionário desenvolvido pela Sincroniza e CEIPE/OTec, sendo utilizado para mapear as percepções dos cursistas da
IEC-BNDES no que tange a desafios e possibilidades do processo formativo.

45 Computadores, notebooks, projetores, switch, access point, entre outros.
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tecnologias na escola, principalmente no que tange à insuficiência numérica e a
obsolescência dos computadores e demais itens tecnológicos nas unidades escolares
(CEIPE; OTEC, 2021d).

Buscando endereçar tais desafios, em posse do mapeamento de
infraestrutura, do orçamento e das práticas pedagógicas inovadoras
selecionadas pelo território, o GET especificou os itens tecnológicos e de
conectividade que seriam adquiridos, bem como a quantidade a ser
distribuída para cada unidade escolar. Para a definição de tal
quantitativo, o GET utilizou a calculadora de infraestrutura , ferramenta47

desenvolvida pelo CIEB que apoia a determinação do quantitativo e do
custo de equipamentos tecnológicos a partir de objetivos pedagógicos das
redes. A visibilidade acerca da obsolescência dos computadores do território e as
restrições orçamentárias resultaram na decisão acerca da destinação dos recursos
para a aquisição dos itens descritos no Quadro 7.

Quadro 7: Detalhamento da infraestrutura a ser adquirida pelo Paraíba Conectada

Seguimento Prática Pedagógica Kit dos equipamentos

Anos Iniciais do Ensino
Fundamental

Ensino personalizado
Notebook, tablets e

fone de ouvido

Anos Finais do Ensino
Fundamental

Ensino baseado
em projetos

Notebook e
chromebooks

Ensino Médio Ensino Híbrido
Notebook e

chromebooks

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE, OTec (2022) a partir do BNDES; CIEB (2020).

Com os itens definidos, deu-se início ao processo de aquisição de
equipamentos. Na IEC-BNDES, tal etapa teve custos cobertos pelos
parceiros, mas ficou delegada aos governos estaduais, responsáveis pela
condução do processo licitatório e pela posterior distribuição aos
municípios. Segundo os representantes da Secretaria Estadual de
Educação da Paraíba, algumas etapas da condução do processo
licitatório foram demasiadamente desafiantes, o que gerou atrasos
consideráveis. A previsão inicial era de que a etapa de compras durasse
entre quatro e doze meses, a ser concluída no início de 2020. Todavia, por

conta de diversos entraves enfrentados pelo território durante a execução das ações
previstas, o planejamento previsto não se cumpriu.

Isso deriva primeiramente do fato de que aquisição de tecnologias para a
educação é intrinsecamente complexa: tanto sob a perspectiva de se
operacionalizar aquisições com grandes variações cambiais e alto nível de
detalhamento técnico, quanto pela dificuldade de se encontrar profissionais que
unam conhecimentos administrativos, pedagógicos e tecnológicos. Nesse sentido,

47 A calculadora de infraestrutura é uma planilha de Excel que estima a infraestrutura necessária para a aplicação da
prática pedagógica escolhida, relacionando três variáveis: quantidade de turma/alunos/professores; equipamentos; e
metodologia de ensino.
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as dificuldades não foram exclusivas à Paraíba, sendo um fator comum aos territórios
impactados pela IEC-BNDES. Na Figura 17, é possível observar os principais entraves
identificados pelos territórios nas diferentes etapas do processo de compras.

Aquisição de equipamentos na IEC-BNDES
No âmbito da IEC-BNDES, o mapeamento inicial da infraestrutura das escolas evidenciou
a baixa quantidade e a obsolescência dos computadores e demais itens tecnológicos das

escolas. Em resposta, os recursos da Iniciativa para a dimensão de infraestrutura priorizaram a
aquisição de equipamentos em relação a outras rubricas, como a contratação de conectividade e
obras e adequações de espaços físicos.

A estratégia inicial da IEC-BNDES era que as aquisições ocorressem a partir de adesões a
atas de registro de preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). No
entanto, o plano não se efetivou e cada território ficou responsável por realizar seus próprios
processos licitatórios, a cargo dos governos estaduais. A não disponibilização da ata de registro de
preços e a consequente concentração da atividade na esfera estadual atuou como fator
dificultante, aprofundando desafios relativos ao processo de compras, mais ou menos agravados
de acordo com particularidades locais dos territórios da IEC-BNDES, o que, por sua vez, resultou
em grande heterogeneidade em sua condução.

O procedimento licitatório foi um grande desafio para as Secretarias de Educação
participantes, gerando lições sistematizadas em diferentes produtos de M&A (FGV CEIPE; OTEC,
2022a, 2022c, 2022d). As características inerentes às compras públicas demandam maior
conhecimento dos atores envolvidos e coordenação junto a outros setores de modo a evitar
riscos de insucesso e/ou atraso. As principais etapas do processo de compras, incluindo
explicações, minutas, e orientações, estão presentes em produtos considerados legados da
Iniciativa, como o Fluxo de Aquisição de Tecnologias Educacionais desenvolvido pelo CIEB.

Fonte: CIEB (2020)
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Figura 17: Desafios para a condução dos processos licitatórios na IEC-BNDES

Fonte: : Elaborado por FGV CEIPE, OTec (2022) a partir do CEIPE; OTEC (2022).

Primeiramente, no território da Paraíba a etapa de elaboração do termo de
referência foi particularmente desafiadora, uma vez que a maioria dos48

equipamentos especificados não haviam sido adquiridos
anteriormente pela Secretaria de Educação. Tratando-se
de um processo completamente novo para os atores
envolvidos, a descrição minuciosa dos elementos
necessários para o objeto da licitação foi uma tarefa
árdua — dificuldade acentuada pela necessidade da
inserção de códigos e especificações técnicas exigidas
pelo BNDES para o repasse dos recursos (como a
procedência nacional e o código FINAME ).49

Para além da complexidade na construção, os termos ficaram presos por
longos períodos nos órgãos validadores — dentre eles, a Gerência de Administração
(GAD), a Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças (GPOF), a Subgerência de
Controle de Contratos e Convênios (SGCCC) e a Secretaria de Estado da Administração
—, em razão da não compreensão das especificações e classificações apresentadas,
criando a necessidade de constantes revisões documentais, fato que gerou atrasos na
condução do processo de compras.

Com relação à etapa de pesquisa de preços, um fator externo à Iniciativa
acentuou os desafios enfrentados: a eclosão da pandemia da COVID-19. Em razão do

49 FINAME é uma linha de financiamento do BNDES destinada à produção e aquisição de máquinas e equipamentos
novos e de fabricação brasileira.

48 Termo de referência ou projeto básico: O termo de referência ou o projeto básico é o documento, elaborado a partir
dos estudos técnicos preliminares, deve conter os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado,
para caracterizar o objeto da licitação. A elaboração de termo de referência ou projeto básico é obrigatória para toda
contratação, independentemente da forma de seleção do fornecedor se dar por licitação, por contratação direta ou por
adesão à ata de registro de preços. Disponível em: <tcu.gov.br>. Acesso em: 13/04/2022.
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contexto emergencial, dois fatores foram especialmente desafiantes: (i) a área de
saúde tornou-se prioridade para os governos estaduais e os setores de licitações
passaram a priorizar as compras emergenciais; (ii) houve aumentos consideráveis nos
preços dos equipamentos, causados tanto pela alta do dólar, quanto pela queda da
oferta e aumento da demanda de equipamentos tecnológicos durante o período
emergencial.

Em função da variabilidade dos preços dos itens, os atores responsáveis
optaram por ajustar o orçamento inicialmente previsto, diminuindo a quantidade de
fones, tablets e chromebooks a serem adquiridos. Mesmo com os ajustes, o processo
fracassou na etapa de sessão pública, devido à cotação dos equipamentos não estar
de acordo com o critério de “menor preço”, que avalia os preços praticados no
mercado e o custo do objeto registro.

Apesar de a republicação do edital com a cotação atualizada ser uma prática
realizada por outras redes, autorizada pelo Tribunal de Contas, o território decidiu não
seguir por esse caminho e reiniciar o processo de compras do zero, isto é, desde a
elaboração do termo de referência. Logo, como o processo é formado por etapas
encadeadas, a cada insucesso fez-se necessário o replanejamento e a
reconstrução de todas as etapas anteriores, uma vez que os responsáveis optaram
por realizar um processo único.

Diante desse cenário desafiador, o suporte do CIEB foi essencial. Com o apoio
do parceiro implementador da IEC-BNDES, o território da Paraíba pôde contar com
modelos de orientação para a escrita do documento e com a elucidação de principais
dúvidas sobre as especificações que deveriam
constar no Termo. Por serem muitas as funções de
um gestor da Secretaria, é difícil que tal
profissional esteja preparado para todas as tarefas
que lhe são designadas. Desta forma, o apoio
técnico aos integrantes do GET paraibano na
construção de documentos complexos, via órgão
especializado ou parceiro técnico, pode ser vital
para o andamento do projeto, sendo, portanto, um
importante aprendizado obtido.

A condução das compras na Paraíba nos
permite apreender outro importante aprendizado: a importância de se
desmembrar o processo em diferentes produtos — a fim de garantir menos riscos
de atrasos —, visto que o insucesso de um item não afetaria o processo de compras
como um todo, permitindo a finalização dos demais produtos enquanto são
realizados reajustes apenas nas especificações do item fracassado, assim, não
afetando o tempo de implementação da Iniciativa.

Além dos problemas com relação aos Termos de Referência, dois outros
pontos, específicos do território da Paraíba, ajudam a explicar alguns atrasos no
processo de compras. O primeiro refere-se à troca de gestão estadual, ocorrida em
2019. Com a transição de equipe, criou-se a necessidade do alinhamento sobre o
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andamento da Iniciativa com a nova gestão, gerando custo de oportunidade para os
agentes envolvidos.

O segundo ponto diz respeito às doações de infraestrutura de
conectividade, feitas pela Cisco. As doações da Cisco integram o
Programa Brasil Digital Inclusivo (BDI), lançado em 2020 em parceria
com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) para
impulsionar no país o desenvolvimento de habilidades de transformação
digital. Na Iniciativa, o acordo de colaboração estabelecido entre Cisco e
BNDES buscou utilizar a tecnologia de conectividade e segurança de
forma estruturada, visando a melhoria da infraestrutura das escolas.

As doações, que contemplaram 29 unidades escolares no território da Paraíba ,50

incorporaram serviços de planejamento da estrutura de conectividade das escolas
beneficiadas, o detalhamento de cada projeto em plantas arquitetônicas, a
implantação de equipamentos Cisco Meraki e a manutenção de toda essa instalação51

por cinco anos.

Apesar dos inúmeros pontos positivos, a doação pode ajudar a explicar
alguns atrasos nos processos de compras, uma vez que a parceria público privada
foi estabelecida após a abertura do processo licitatório. Com os Termos de
Referência já tendo sido redigidos, englobando alguns itens que acabaram sendo
abarcados pelas doações da Cisco, criou-se a necessidade de revisões documentais.
Este retrabalho pode ter ocasionado atrasos na execução da etapa de aquisição, mas
os integrantes do GET não deixaram de enfatizar a relevância das doações da Cisco na
garantia de infraestrutura de conectividade adequada no âmbito da IEC-BNDES.
Segundo os mesmos, as doações possibilitaram diversos benefícios ao território.

Primeiramente, as doações da Cisco conferiram sobra orçamentária,
possibilitando a realocação desses recursos
para a compra de equipamentos
tecnológicos adicionais . Tais itens serão52

distribuídos para as unidades escolares mais
engajadas na implementação da Iniciativa, a
fim de recompensá-las. Os parâmetros para a
avaliação do desempenho das redes serão
estabelecidos pela Secretaria a partir do
monitoramento das ações previstas.

Outro ponto positivo das doações da
Cisco diz respeito à instalação dos itens de maneira correta e adaptada à
estrutura física de cada escola. Durante a construção do projeto, a equipe técnica
responsável analisou as plantas arquitetônicas das escolas, com o objetivo de mapear

52 Segundo membros do GET, será possível comprar aproximadamente 50 chromebooks adicionais. A escolha deste item
visa facilitar a atuação dos docentes no cotidiano escolar.

51 Infraestrutura de conectividade, como switch e access points, e segurança integradas.

50 Foram beneficiadas 10 escolas de Campina Grande (6 estaduais e 4 municipais) e 19 escolas de Sousa (13 estaduais e 6
municipais). As demais escolas não foram atendidas em função da sobreposição entre doações de itens de
conectividade no âmbito da IEC-BNDES e de outro projeto, intitulado Nordeste Conectado. Para saber mais, ver FGV
CEIPE; OTEC (2022a).
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os melhores pontos de instalação de equipamentos para evitar problemas com a
qualidade de sinal e de velocidade de internet no cotidiano escolar. Segundo os
membros do GET, as doações endereçaram um grande receio dos atores-chave: a
segurança técnica e a garantia de funcionamento dos equipamentos.

Além dos benefícios, a parceria entre o setor público e privado também gerou
um importante aprendizado ao território: as doações permitem simplificar e dar
celeridade à etapa de aquisição de equipamentos, uma vez que não há necessidade
de realizar análises e validações burocráticas inerentes ao processo de compras
públicas. Não obstante, é preciso salientar a importância de estabelecer os acordos
antes da abertura do processo licitatório de modo a evitar repactuações e gargalos no
tempo de implementação da Iniciativa.

Para além da infraestrutura de conectividade, outra discussão
importantíssima na dimensão de infraestrutura é sobre a garantia de
acesso à internet de qualidade. Ao longo de 2020, com a eclosão da
pandemia e a necessidade de adaptação ao ensino remoto, as ações
que visavam assegurar a distribuição de internet adequada para as
escolas contempladas pela Iniciativa foram intensificadas.

Com o intuito de auxiliar os territórios da IEC-BNDES na
identificação dos desafios comuns e na formulação das respectivas
soluções, foi instituído o Grupo Técnico de Infraestrutura e
Conectividade, instância composta por membros de cada GET e
coordenada pelo CIEB. A primeira reunião do grupo aconteceu em

junho de 2020, quando foi apresentado o status de conectividade de cada território,
bem como as boas práticas para a obtenção de internet de qualidade e as formas de
se realizar o monitoramento da velocidade da rede.

É importante salientar que os membros dos GETs decidiram priorizar o
investimento financeiro da IEC-BNDES em infraestrutura (computadores, kit
makers, access points…), em detrimento do emprego de recursos em links de
internet. Tal decisão foi baseada no fato de que o MEC custeia a contratação de tais
links através do Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC), via recursos do
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) .53

Desta forma, ficou determinado que a IEC-BNDES buscaria viabilizar o acesso à
internet de qualidade através de duas principais ações: (i) o auxílio para que as escolas
se registrassem no PIEC e recebessem o custeio do PDDE; (ii) o apoio para a instalação
do Medidor Educação Conectada, instrumento gratuito de mensuração da qualidade
da internet , que busca auxiliar a Secretaria na compreensão da quantidade de54

54 O Medidor Educação Conectada, desenvolvido pelo NIC.br especialmente para o MEC, permite à escola medir a
qualidade de sua conexão, visualizando os resultados assim como o histórico das medições anteriores. Com ele, é
possível avaliar se as redes contratadas nas escolas estão compatíveis com o PIEC. Medidores que não possuem dados
das escolas por mais de 180 dias são considerados casos no qual as escolas não monitoram conectividade. Para saber
mais, acesse o site do Medidor Educação Conectada.

53 Para mais informações sobre o PDDE Educação Conectada, acesse:
http://educacaoconectada.mec.gov.br/images/pdf/orientacoes-programa-inovacao-educacao-conectada.pdf
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escolas do seu território que atingiram o padrão de conectividade adequada (no
mínimo 100 kbps por aluno).

Figura 18: Evolução do monitoramento de conectividade nos municípios de
Campina Grande e Sousa ao longo de 2021

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE, OTec (2022) a partir de NIC.BR (2021).

Por meio da Figura 18, é possível perceber que a instalação do Medidor
Educação Conectada cresceu ao longo do ano de 2021 no território da Paraíba. Das 105
escolas contempladas pela Iniciativa, 49 tinham o medidor instalado em janeiro de
2021. Já em dezembro, 64 unidades escolares mensuravam a sua conectividade.

Com tal monitoramento, faz-se possível a compreensão de quantos são os
alunos que podem contar com velocidade adequada no acesso à internet em cada
um dos territórios. A comparação das cidades do estado da Paraíba com a média dos
demais territórios, feita na Figura 19, mostra que enquanto Sousa possui uma boa

média de alunos podendo contar com
conectividade adequada, o município de
Campina Grande possui níveis de velocidade da
internet similares aos da Bahia - território da
Iniciativa com menos escolas com conectividade
adequada segundo o Medidor Educação
Conectada.

De acordo com atores do GET da Paraíba, a
possibilidade de acompanhar a situação de cada
uma das escolas permite o direcionamento de

esforços e a construção de estratégias de resolução mais adequadas e eficientes.

No que tange à conectividade, para o ano de 2022 está prevista a manutenção
do suporte prestado aos gestores escolares, na contratação de internet adequada,
além de ações voltadas para a instalação do medidor nas demais escolas. Somado a
isso, foi estabelecida a meta de 100% dos contratos de compras de equipamentos
assinados até o fim do primeiro semestre de 2022. Estima-se que a distribuição dos
itens ocorra nos meses subsequentes.
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Figura 19: Percentual de escolas com conectividade adequada nos municípios da
Paraíba e nos demais territórios da IEC-BNDES

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE, OTec (2022) a partir de NIC.BR (2021).

Diante do cenário apresentado ao longo deste capítulo, faz-se necessário
salientar o aprendizado a respeito do impacto que os atrasos enfrentados na
dimensão de infraestrutura ocasionam na
sincronicidade das quatro dimensões. Nas
entrevistas realizadas com gestores escolares e
professores, houveram inúmeros relatos
questionando a não distribuição de
equipamentos dentro dos prazos estipulados.

De acordo com esses profissionais, o
aperfeiçoamento da infraestrutura escolar é
essencial para que seja possível colocar em prática os conhecimentos teóricos
adquiridos com o processo formativo oferecido pela Iniciativa. Ademais, muitos
reforçam a centralidade dos itens tecnológicos e do acesso à conectividade adequada
para a inserção dos recursos educacionais digitais no cotidiano pedagógico.

Embora a condução do processo de compras tenha sido o maior desafio
enfrentado na implementação da Iniciativa no território, etapa que não foi concluída
até o momento de elaboração deste estudo, o fato de muitos professores afirmarem
estar ansiosos pela chegada dos equipamentos nas escolas aponta para uma boa
compreensão da importância da adoção de tecnologias no cotidiano pedagógico.
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Este estudo de caso teve como objetivo construir uma análise sobre o
planejamento e a implementação do projeto Paraíba Conectada entre 2019 e 2021. Por
tal razão, foi apresentada uma análise minuciosa da IEC-BNDES em Campina Grande
e Sousa, evidenciando desafios, aprendizados e boas práticas, a fim de desenvolver
conhecimentos capazes de apoiar outras redes públicas de ensino em ações voltadas
à integração proveitosa das tecnologias digitais na educação.

É importante ressaltar que a implementação do Paraíba Conectada foi
fortemente impactada pela eclosão da pandemia da COVID-19, em especial no que
tange a alterações realizadas no cronograma inicialmente previsto. Uma vez que as
redes de ensino tiveram que endereçar várias demandas emergenciais ao longo de
2020 e 2021, as ações foram repactuadas, estendendo-se para 2022. Ainda assim, ao
fim de dezembro de 2021, o status de execução das ações prioritárias da IEC-BNDES
na Paraíba encontrava-se em estágio avançado (84%).

Ainda que ponderados os desafios decorrentes da implementação em um
cenário socioeducacional desafiador, a Iniciativa proporcionou importantes
aprendizados para os atores impactados. A Figura 19 exibe um compilado das
principais lições, listadas ao longo dos capítulos anteriores, classificadas por dimensão
(visão, formação, REDs e infraestrutura), nível de abrangência (específicos ao território
da Bahia ou comuns à IEC-BNDES) e categoria de análise (tempo de implementação,
apoio à implementação, contextualização e engajamento da rede), elementos
importantes para a implementação de políticas de tecnologia na educação.

Conforme mencionado, o tempo de implementação foi bastante impactado
pela pandemia de COVID-19, fortalecendo a visão dos atores educacionais, mas
gerando atrasos em atividades críticas, como o processo de compras, o que trouxe
desafios para a sincronicidade entre as quatro dimensões. Ao longo dos três anos de
implementação, diversas ferramentas e estratégias de apoio à implementação foram
utilizadas, tanto no âmbito institucional da Iniciativa — como guias e ferramentas
públicas — quanto a nível das redes paraibanas apoiadas — desenvolvimento de
painéis de monitoramento do processo formativo para as escolas, por exemplo.

Os aprendizados descritos na Figura 20 também ressaltam a necessidade de
contextualização das ações de forma a refletir as necessidades educacionais de cada
rede de ensino, fator que ficou evidente em dimensões como Formação e REDs. Por
fim, o engajamento dos atores da rede mostrou-se como um aspecto central para
potencializar a implementação das ações, em especial no âmbito escolar. A
experiência da Paraíba, com uma governança ativa e estabelecimento de Comissões
de Integração de Tecnologias (CITs) nas escolas, por exemplo, evidencia algumas boas
práticas que podem colaborar para a sustentabilidade e efetividade das ações.

Cabe mencionar que, na perspectiva dos atores entrevistados, as lições são
tidas como centrais para o aperfeiçoamento da compreensão sobre o potencial
pedagógico das tecnologias e o aprimoramento da expertise dos gestores
educacionais no desenho de outras políticas educacionais. Especificamente, as
dimensões do Quatro em Equilíbrio são entendidas como uma das premissas para a
estruturação de outros projetos de inserção tecnológica na educação.
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Figura 20: Principais aprendizados adquiridos a partir da implementação do
Paraíba Conectada

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).

Nesse sentido, a partir da experiência vivenciada nas unidades escolares
atendidas de Sousa e Campina Grande e do anseio de expandir o alcance para toda a
rede de ensino estadual, a Secretaria Estadual de Educação anunciou o Plano
Estadual de Inovação e Tecnologia para Aprendizagem (PEITA-PB) em 2020.
Desenvolvido em parceria com o CIEB, o PEITA-PB incorpora como modelo conceitual
o equilíbrio entre as quatro dimensões e planeja as suas ações a partir das boas
práticas do Paraíba Conectada. A criação do documento sinaliza que os esforços
empreendidos ao longo da implementação da Iniciativa permitiram o
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convencimento de diferentes instâncias de decisão no tocante à importância da
adoção de tecnologia no cotidiano pedagógico .55

Em suma, o Paraíba Conectada trouxe aprendizados que contribuirão para o
fortalecimento institucional das redes participantes no desenho de políticas de
inovação educacional. Para além da consciência dos gestores sobre a importância
das quatro dimensões para a sustentabilidade da IEC-BNDES e para a concepção de
outros projetos, a experiência permitiu o desenvolvimento de competências dos
gestores, o mapeamento de desafios de tecnologia educacional e a elaboração de
ferramentas que permitirão evitar riscos na execução de futuros projetos. A
experiência de Campina Grande e Sousa também possibilita o compartilhamento de
aprendizados com outras redes, permitindo que formuladores de políticas públicas
atentem-se aos desafios enfrentados no território e apropriem-se de boas práticas
criadas no âmbito da Iniciativa.

55 É importante destacar que até o momento de elaboração do presente estudo de caso, não foi mapeada nenhuma
ação de operacionalização do PEITA-PB, mantendo-se como um documento de intenções.
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Anexo 1: Detalhamento do Plano Formativo da Paraíba

Cursos Módulos Carga
horária

Alfabetização
no ensino

personalizado

Prática Pedagógica e Metodologias Ativas para a Alfabetização no
Ensino Personalizado 20 horas

Avaliação para a Alfabetização no Ensino Personalizado 10 horas

Como os REDs de ensino personalizado podem apoiar a
alfabetização 20 horas

Caso de Sucesso para Alfabetização no Ensino Personalizado 10 horas

O Letramento
no Ensino

baseado em
projetos

Prática Pedagógica e Metodologias Ativas para o Letramento no
Ensino Baseado em Projetos 20 horas

Avaliação para o Letramento no Ensino Baseado em Projetos 10 horas

Como o RED para o ensino baseado em projetos pode viabilizar o
letramento 20 horas

Caso de Sucesso a partir de uma experiência pedagógica de
letramento baseado em projetos 10 horas

O
Engajamento

no Ensino
Médio através

do Ensino
Híbrido

Prática Pedagógica e Metodologias Ativas para o Engajamento no
E. Médio através do Ensino Híbrido 20 horas

Avaliação para o Engajamento no E. Médio através do Ensino
Híbrido 10 horas

Como as plataformas digitais podem viabilizar o engajamento no
E. Médio através do Ensino Híbrido 20 horas

Caso de sucesso para o engajamento no E. Médio através do
Ensino Híbrido 10 horas

Gestão Escolar
Inovadora

Chamada Educação Conectada - o que é, onde estamos e para
onde vamos? 10 horas

Educação Conectada e a prática do Gestor da Paraíba 10 horas

A Gestão Escolar e os REDs 10 horas

Plano de Inovação e o Espaço Escolar para Educação Conectada 10 horas

O Gestor escolar e a formação continuada do professor 10 horas

Caso de Sucesso de uma Gestão Inovadora para Educação
Conectada 10 horas

Fonte: Extraído de SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020g. Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).
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