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Este relatório apresenta um panorama geral dos principais acontecimentos
relacionados ao terceiro ano de implementação da Iniciativa BNDES Educação
Conectada (IEC-BNDES). A Iniciativa apoia projetos que promovem o uso de
tecnologias digitais no cotidiano escolar de redes de ensino municipais e estaduais
em diferentes regiões do Brasil.

2021 foi o terceiro ano da Iniciativa nos territórios do 1º bloco, composto por Rio
Grande do Sul, Tocantins, Sergipe e Paraíba, e o segundo ano nos territórios do 2º bloco,
composto por Paraná e Bahia. Nesse sentido, este terceiro e último relatório
intermediário objetiva descrever o momento atual da IEC-BNDES em cada um1

dos territórios beneficiados, considerando os diferentes estágios de
implementação e peculiaridades locais. Dentre os elementos aqui abordados — e
que também podem ser vistos nos objetivos específicos no Quadro 1 —, destacam-se
os esforços para finalização dos projetos territoriais; o monitoramento da utilização dos
recursos educacionais digitais nas redes que aderiram ao seu uso durante o ensino
remoto/híbrido; a condução do processo formativo do 2° bloco (Paraná e Bahia) e parcerias
entre setor público e privado firmadas no âmbito da Iniciativa, incluindo descrição e
reflexões críticas sobre seu estabelecimento.

Quadro 1: Objetivos específicos do Relatório Intermediário 2021

Resgatar as atividades realizadas nos territórios, conectando-as ao contexto de 2021, em
particular, a adaptação à pandemia e o momento de retorno parcial às aulas presenciais

Descrever o status de implementação nas redes participantes considerando a análise de
indicadores de monitoramento disponíveis e relacionando-os a elementos/temas transversais

Sinalizar os resultados que poderão ser observados ao fim da implementação, a partir da análise
descritiva de indicadores de efetividade de curto prazo

Estruturar análises que respeitem a premissa do equilíbrio entre as quatro dimensões e da não
hierarquização de resultados entre territórios

Descrever lições aprendidas e legados da Iniciativa, que podem apoiar outras redes de ensino/
projetos de cunho semelhante

Sinalizar pontos de atenção para condução das ações futuras e para outros projetos/políticas

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

Diferentemente dos relatórios intermediários prévios, focados em subsidiar a
implementação da Iniciativa através de uma abordagem estritamente qualitativa, este
documento propõe um passo adiante buscando aprofundar a análise quantitativa a
partir de indicadores de eficácia e efetividade . Ademais, busca-se investigar2

qualitativa e quantitativamente o balanceamento entre as quatro dimensões do
modelo Quatro em Equilíbrio . Para a construção deste estudo, foi utilizada uma3

metodologia mista composta por análises documentais, pesquisa qualitativa e
análises descritivas utilizando dados primários e secundários. A análise documental
representa uma etapa inicial, a partir de uma extensa lista de materiais vinculados à

3 Segundo a matriz teórico-metodológica da Iniciativa, a efetiva inserção de tecnologias na educação depende do
equilíbrio entre quatro dimensões estruturantes: visão, formação, recursos educacionais digitais e infraestrutura. Para
saber mais, acesse o vídeo de apresentação do Programa Inovação Educação Conectada.

2 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. Os indicadores foram construídos no âmbito da estratégia
de M&A da IEC-BNDES, que teve como base a teoria da mudança do projeto. Para mais informações, ver Anexo 1.

1 Acesse os Relatórios Intermediários de 2019 e 2020, integrantes da estratégia de M&A da IEC-BNDES.
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IEC-BNDES , cuja revisão permite definir a linha do tempo dos eventos; comparar o4

cronograma previsto versus o executado e identificar aspectos críticos, positivos ou
negativos do processo de implementação das ações da Iniciativa. A partir desse
mapeamento, os temas foram aprofundados por meio de uma etapa qualitativa,
envolvendo entrevistas com atores-chave da Iniciativa realizadas no âmbito de5

diferentes produtos de M&A da IEC-BNDES que, além de colaborarem para o melhor
entendimento e preenchimento de lacunas percebidas na análise documental,
contribuíram para trazer um olhar pautado na percepção dos principais agentes
envolvidos. Por último, a análise quantitativa de dados permite caracterizar, de forma
objetiva, o status da Iniciativa em suas diferentes etapas. A utilização de indicadores
(Anexo 2) permitiu uma análise crítica das atividades implementadas nos territórios de
ambos os blocos e de seus efeitos de curto prazo já percebidos ao longo de 2021.

Além desta introdução, este relatório está dividido em outras seis seções. A
primeira delas visa a contextualizar a Iniciativa, além de compilar os principais
pontos de destaque do ano de 2021 e as lições aprendidas. As quatro seções
subsequentes objetivam explorar as ações realizadas ao longo do ano de 2021 a
partir das dimensões visão, formação, REDs e infraestrutura, apresentando um
panorama das ações previstas e realizadas no ano, destacando particularidades locais
e temas específicos, bem como aprendizados do processo de implementação e
fatores relativos à sustentabilidade da Iniciativa nos territórios. A quinta seção
apresenta análises empíricas do modelo holandês Quatro em Equilíbrio aplicado à fase
de implementação da IEC-BNDES tendo, como objetivo, estabelecer correlações entre os
indicadores de eficácia e efetividade, de modo a aprofundar a discussão sobre o referencial
teórico utilizado. Por fim, nas considerações finais apresenta-se o cenário atual do
projeto, bem como um resumo dos principais destaques e aprendizados por
dimensão a partir da implementação da Iniciativa nos territórios em 2021.

5 Dentre os entrevistados estão: membros dos GETs, parceiros da Iniciativa responsáveis pelo financiamento, apoio
técnico, aqueles contratados para implementar as formações nos territórios junto às equipes escolares.

4 Tais como: relatórios de parceiros referentes aos anos de 2019, 2020 e 2021; relatórios mensais de acompanhamento das
ações nos territórios; documentos e análises quantitativas gerados acerca da utilização de tecnologia nos territórios;
apresentações e atas de reuniões do Comitê Gestor da IEC-BNDES e de grupos técnicos; atas de reuniões técnicas;
websites dos projetos territoriais, dentre outros.
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Este capítulo objetiva contextualizar a Iniciativa BNDES Educação Conectada
(IEC-BNDES), apresentando seu histórico, cenário atual, destaques e lições obtidas
desde o início do processo de implementação.

saiba mais
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
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
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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.

A IEC-BNDES, foi desenhada a partir de premissas e boas práticas de
planejamento e gestão de políticas educacionais, buscando a construção de uma
experiência que possibilitasse gerar aprendizados sobre financiamento,
estruturação e gestão de projetos de tecnologia na
educação, com vistas a prototipar o PIEC. O ponto
de partida do projeto foi o diagnóstico do grau de
adoção de tecnologia educacional das redes,
realizado a partir da ferramenta Guia EduTec do CIEB.

O diagnóstico local permitiu às redes elencar
os desafios educacionais a serem endereçados em
seus projetos territoriais, a partir do fomento a
práticas pedagógicas inovadoras mediadas por
tecnologias.

A execução do projeto a nível local ficou sob responsabilidade dos grupos
especiais de trabalho (GETs). A existência de uma governança de acompanhamento
do projeto, com perfil multidisciplinar e representantes das Secretarias envolvidas,
mostrou-se importante para a condução das ações e também para o fomento ao
regime de colaboração entre as redes (FGV CEIPE; OTEC, 2021c).

A implementação ao longo de 2019 e 2021 respeitou o marco conceitual da
IEC-BNDES e do PIEC, incluindo ações em cada uma das dimensões do modelo
Quatro em Equilíbrio . A experiência da IEC-BNDES reforçou a validade de estruturar6

projetos em torno das quatro dimensões. Em especial, a sincronicidade da
implementação apresenta-se como de suma importância, posto que atrasos na
execução de ações de determinadas dimensões podem gerar riscos para a
efetividade e sustentabilidade do projeto como um todo.

6 O histórico por dimensão será apresentado nos capítulos subsequentes de Visão, Formação, REDs e Infraestrutura.
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Ao final de 2021, conforme a Figura 1, o status de execução dos projetos7

territoriais refletia seu momento de entrada: com exceção de Sergipe, os territórios do
1° bloco possuíam estágios de implementação mais avançados do que os de 2°.

Figura 1: Status de implementação dos marcos comuns da IEC-BNDES em dez/2021

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de CEIPE: OTEC (2022c).

A pandemia de COVID-19 impactou o cronograma de implementação da
IEC-BNDES, em especial dadas as demandas emergenciais que as redes de ensino
tiveram que endereçar ao longo de 2020 e 2021 . Por outro lado, a pandemia8

intensificou de maneira vertiginosa o uso de tecnologias na educação, tornando
mais evidente para os atores educacionais as possibilidades que as TICs apresentam
dentro do contexto educacional, o que reforçou a necessidade de aprofundamento
dos aprendizados da IEC-BNDES descritos anteriormente. Os capítulos seguintes
aprofundam a implementação de cada uma das dimensões estruturantes da
IEC-BNDES, registrando aprendizados sobre temas identificados como centrais para a
condução de projetos semelhantes à Iniciativa e que podem contribuir para a
ressignificação do processo de ensino-aprendizagem e para a melhoria da qualidade
educacional.

8 Dentre os impactos, destacam-se os atrasos nos processos de aquisição de infraestrutura na maioria dos territórios.
Além disso, o período de implementação foi estendido até 2022.

7 Calculado a partir do percentual de execução de marcos comuns, tidos como indicadores de processo da IEC-BNDES.
Medem a execução das principais atividades previstas do projeto, considerando seu tempo de execução.
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A visão, dentro do escopo da IEC-BNDES, é representada pelas ações que
buscam construir a compreensão compartilhada sobre o papel potencialmente
desempenhado pelas tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem e
no cotidiano escolar (CIEB, 2018). Dessa forma, ela é uma dimensão transversal às
demais, pois orienta e coordena as ações, garantindo o equilíbrio entre elas.

Em termos temporais, as ações se concentraram em momentos iniciais da
implementação da Iniciativa, dada a necessidade de esforços introdutórios para o
desenvolvimento do modo de pensar que viria a influenciar a construção das
diretrizes e ações do projeto como um todo. Nesse sentido, a dimensão cumpre um
papel essencial de convencimento e mobilização de todos os atores envolvidos no
ponto de partida. Para tanto, a
IEC-BNDES previu, ao longo dos anos
de 2019 e 2020, diversas ações de
convencimento dos atores
escolares, incluindo o
desenvolvimento de ferramentas e a
realização de eventos e reuniões .9

Com a eclosão da pandemia de
COVID-19, o planejamento original
passou a incorporar novas ações de
engajamento dos gestores
educacionais e de apoio à adaptação
ao ensino remoto.

A partir de 2021, o
desenvolvimento de planos de
sustentabilidade locais e de
formação continuada ganhou mais
destaque, dada a importância em
garantir a execução das ações
voltadas à continuidade do projeto
nos territórios após a finalização do
projeto. Os territórios também se
voltaram à mobilização das escolas,
por meio do planejamento da
implantação das Comissões de
Integração da Tecnologia (CITs) e da
distribuição do Guia dos Gestores
Escolares.

O ano de 2022 será norteado
pela finalização da elaboração dos
planos de sustentabilidade e de
formação continuada a partir dos
aprendizados e legados da
IEC-BNDES junto aos GETs .10

10 Produtos repactuados para 2022 diante do status de implementação dos projetos territoriais.
9 Para detalhamento sobre o histórico das ações implementadas, acesse os Relatórios Intermediários de 2019 e 2020
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Ações realizadas em 2021
O terceiro ano de implementação foi marcado pelo maior enfoque nas demais

dimensões (formação, REDs e infraestrutura) comparativamente à dimensão visão. A
concentração de atividades de visão em momentos iniciais de implementação da
IEC-BNDES se justifica pelo próprio modelo Quatro em Equilíbrio, que sustenta que o
uso efetivo da tecnologia em sala de aula se inicia com as instituições
educacionais manifestando uma visão clara sobre a importância do uso pedagógico
das TICs durante o processo de ensino-aprendizagem (KENNISNET, 2013) .11

Portanto, conforme pode ser visto na Tabela 1, a implementação dos principais
marcos de execução da Iniciativa em visão já estava concluída em 2021. A principal
diferença reside entre territórios do 1° e 2° bloco: enquanto Paraíba, Rio Grande do Sul,
Sergipe e Tocantins já haviam finalizado majoritariamente todas as ações previstas,
Bahia e Paraná ainda caminhavam para a conclusão dos processos.

Tabela 1: Status de implementação dos marcos comuns de visão por território,
dezembro de 2021

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE, OTec (2022) a partir de CEIPE: OTEC (2022c).

Em especial, algumas das redes do 2° bloco sequer chegaram a realizar, até
o fim de 2021, eventos de lançamento institucional do projeto. Nessas localidades, a
escolha foi pela realização de uma solenidade presencial, postergada para 2022. No
entanto, ressalta-se que, ao optarem pela não realização do evento de forma remota,
as redes perderam a oportunidade de engajar os atores desde o início do projeto, o
que pode gerar dificuldades no engajamento das escolas nas atividades que virão a
ser implementadas nas outras dimensões.

No âmbito das Secretarias, os dados da Tabela 1 ressaltam que todos os
territórios cumpriram o marco de estabelecimento da governança institucional nas
redes , dado pela figura dos GETs, tido como um fator importante para o sucesso do12

projeto. No entanto, embora todos os territórios possuam GETs instaurados,

12 Para mais informações sobre a atuação do GET, ver Contextualização da IEC-BNDES.

11 Segundo a organização, o desenvolvimento efetivo desta dimensão pode contribuir concretamente para as demais:
“Análises estatísticas dos resultados mostram que instituições que desejam realizar mudanças abrangentes fazem, de
forma mais frequente, acordos sobre o uso didático das tecnologias e sobre sua aquisição e gestão. Essas instituições
avançam mais em termos de infraestrutura: têm uma porcentagem maior de computadores, notebooks e tablets. Os
professores e gestores que trabalham nessas instituições são mais positivos quanto à adoção tecnológica e mais
propensos a ver sua utilização na prática docente como uma forma de economizar tempo e recursos (Kennisnet, 2013,
p. 30, tradução nossa).
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evidências qualitativas ressaltam heterogeneidades no grau de alinhamento entre
os atores. Enquanto em alguns territórios, como Paraíba e Rio Grande do Sul, a boa
articulação entre os integrantes do GET permitiu a troca de experiências e a circulação
de informações sobre o desenvolvimento do projeto, em outros, como a Bahia, a alta
rotatividade dos membros gerou desafios no andamento das ações e no
engajamento das escolas (FGV CEIPE; OTEC, 2021a, 2022a, 2022b).

Cientes da necessidade de engajamento dos gestores educacionais em
determinados territórios, entre outubro e dezembro de 2021, o CIEB desenvolveu uma
newsletter mensal destinada aos Secretários de Educação das redes
participantes. O material incluiu um relatório com os
principais destaques e pontos críticos de
implementação, a visualização do painel de indicadores
prioritários da Iniciativa no território, solicitações de
apoio às ações mais críticas e, quando aplicável, o
reconhecimento do esforço do GET .13

Ao longo de 2021, o CIEB também elaborou,
junto às Secretarias envolvidas, o Guia dos Gestores
Escolares da Bahia e do Paraná, importante diretriz
para a implementação do projeto nas escolas. Em
algumas redes, a versão remota do Guia não chegou a
ser distribuída, o que também pode ser entendido
como um desafio para a construção da visão dos
gestores.

O desenvolvimento desses ferramentais ressalta algumas das formas pelas
quais as redes da IEC-BNDES buscaram aprimorar sua articulação com as
diferentes instâncias de decisão, contribuindo para uma implementação mais
eficaz do projeto . O engajamento de diferentes atores-chave é de suma importância14

para o sucesso de qualquer política educacional, pois a educação envolve inúmeras
instâncias de decisão e de participação — Secretários, gestores educacionais, gestores
escolares, professores, etc. No caso de políticas de inserção tecnológica, tal
necessidade é ainda mais latente, pois torna-se preciso cultivar a visão coletiva acerca
do potencial das tecnologias na educação (FGV CEIPE; OTEC, 2021c).

Nesse sentido, o momento de implementação da Iniciativa parece ter sido
especialmente propício para a consolidação da visão dos gestores das redes de ensino.
Isso, porque foi possível o desenvolvimento de habilidades que os apoiaram na
superação dos desafios impostos pela pandemia de COVID-19 e no desenho de
outros projetos semelhantes (FGV CEIPE; OTEC, 2022a, 2022b). A título de exemplo,
gestores educacionais da rede municipal da Bahia, entrevistados ao longo do 2°
semestre de 2021, ressaltaram que a Iniciativa influenciou a forma de concepção de
políticas de inserção tecnológica, sobretudo a partir do momento em que
reconheceram que a aquisição de equipamentos não seria suficiente, per se, para o
sucesso do projeto. As premissas do modelo do Quatro em Equilíbrio, tal qual a
necessidade de adequação da infraestrutura às demandas e aos desafios

14 Na Paraíba, por exemplo, o encurtamento da comunicação com diretores escolares, seguindo as diretrizes de um plano
de comunicação desenvolvido pela Secretaria, foi fundamental para trazer maior celeridade à resolução de problemas de
rotina das unidades escolares (FGV CEIPE; OTEC, 2022b).

13 Para maior detalhamento sobre o histórico das ações de mobilização, acesse o Relatório de Atividades 2021.
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educacionais foram fundamentais para a consolidação da discussão sobre a adoção
de tecnologias no território, principalmente no momento de retomada das atividades
presenciais no início de 2021 (FGV CEIPE; OTEC, 2022a).

Situação semelhante foi identificada na Paraíba. Em
2021, a Secretaria Estadual iniciou a elaboração de um
projeto de expansão de uso de tecnologias em educação
para todo o estado, fruto dos aprendizados da
IEC-BNDES nos municípios de Sousa e Campina Grande,
conectando-os às ações desenvolvidas durante o ensino
emergencial remoto (FGV CEIPE; OTEC, 2022b).

Adicionalmente, foi possível verificar o efeito positivo
das Comissões de Integração das Tecnologias (CITs) no
território paraibano. Atores de escolas engajadas na implementação da Iniciativa
alegaram que a instituição das CITs 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
(FGV CEIPE; OTEC, 2022b).

Tais aprendizados também reforçam a hipótese de que, nas redes
participantes, a construção da visão, propulsionada primeiramente pela
IEC-BNDES, se fortaleceu com a pandemia, tendo em vista que a pandemia foi um
estímulo à cultura digital (FGV CEIPE; OTEC, 2021d). As escolas participantes puderam
se valer das ferramentas da Iniciativa como forma de combater desafios
educacionais agravados pela pandemia, como a iniquidade e a evasão escolar. Se
efetivamente utilizadas, as TICs podem promover a aprendizagem e fomentar novas
formas de ensino, colaborando também para engajar grupos de estudantes
vulneráveis.
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Dentro do conjunto de ações previstas na IEC-BNDES, a dimensão formação
engloba aquelas voltadas ao desenvolvimento das habilidades e competências
necessárias para que as equipes escolares, docentes e gestores, façam uso efetivo
das TICs em suas práticas. Assim, a formação é entendida pelo potencial catalisador
das demais dimensões, colaborando para internalizar nas equipes escolares a visão
sobre a importância das práticas pedagógicas inovadoras (PPIs) e das tecnologias
educacionais, mediante a utilização de REDs e da infraestrutura tecnológica.

A implementação dessa frente teve início em 2019, com o planejamento do
processo formativo do 1° bloco de territórios . Naquele ano, foram realizados os15

primeiros oito cursos no formato
presencial, mas sua retomada, prevista
para março de 2020, foi postergada em
razão da pandemia. A impossibilidade de
realização de encontros presenciais
demandou, entre março e abril de 2020,
a reformulação do plano formativo. Os
cursos, agora inteiramente remotos, se
estenderam até o último trimestre do
ano. No total, mais de 900 horas de
formações foram realizadas e 2.181
professores e gestores escolares
alcançaram os requisitos para a
certificação , o que representou16

aproximadamente 39% do público-alvo
do 1° bloco (vide Tabela 2).

Em 2021 ocorreram as
formações dos territórios do 2º bloco .17

Os percursos formativos do 2º bloco
contaram com quatro cursos, todos
remotos, totalizando 552 horas de
formação (Tabela 2). Tendo em vista a
não realização da formação dos
professores de Ensino Médio do território
da Bahia, a meta de 50% de certificação18

ainda está em aberto. Até o momento, a
Bahia e o Paraná alcançaram 54% de
inscritos e 41% de profissionais
certificados.

Para 2022, prevê-se a finalização
das ações repactuadas como, por
exemplo, a realização das formações

18 É necessário que 50% dos professores nas etapas-foco, de acordo com o Censo de 2020, tenham realizado pelo menos
75% dos cursos. Serão certificados apenas aqueles que realizarem 75% dos cursos.

17 Com exceção da etapa do Ensino Médio do território baiano, prevista para 2022.

16 Embora o planejamento inicial previsse a entrega de uma atividade — autorreflexão sobre uma prática pedagógica
inovadora a ser aplicada em sala no retorno presencial — como um dos critérios de certificação dos cursistas, isto não
ocorreu. Em função da pandemia de COVID-19 e do fechamento das escolas, para fins de certificação, apenas um critério
avaliativo foi considerado: ter ao menos 75% de participação nas atividades desenvolvidas ao longo dos cursos.

15 Para detalhamento sobre o histórico das ações implementadas, acesse os Relatórios Intermediários de 2019 e 2020
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para professores do Ensino Médio na Bahia e a elaboração de planos territoriais de
formação continuada para todas as redes. Além disso, será dado enfoque ao
fortalecimento do processo de transferência de conhecimento também. Serão
oferecidas oficinas de sustentabilidade pelo CIEB com o objetivo de orientar os GETs
para a elaboração dos planos de sustentabilidade e de formação.

Tabela 2: Visão geral das formações no 1° e 2º bloco

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir dos dados da SINCRONIZA EDUCAÇÃO (2019, 2020a, 2020b,
2020c, 2021, 2022); INEP (2021)

Ações realizadas em 2021
Com as formações do 1° bloco concluídas em 2020, o processo formativo de

professores e gestores da Bahia e do Paraná foi o grande marco da dimensão ao
longo de 2021. As ações realizadas incluíram a seleção da organização externa
responsável pela execução dos planos formativos criados pelas redes, condução de
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atividades de apoio, como cadastro e engajamento de cursista e, por fim, a realização
do processo formativo propriamente dito. A Tabela 3 evidencia o status de
implementação das ações previstas na dimensão de formação até dezembro de 2021.

Tabela 3: Status de implementação dos marcos comuns na dimensão formação
por território, dezembro de 2021

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE, OTec (2022) a partir de CEIPE: OTEC (2022c).

A Sincroniza Educação foi a organização selecionada para condução dos19

processos formativos, sendo responsável pela formação de todos os professores e
gestores de Paraná e Bahia, com exceção dos docentes baianos de Ensino Médio.
Neste caso, as formações serão executadas pelo Instituto Anísio Teixeira (IAT), órgão
vinculado à Secretaria da Educação do Estado da Bahia e responsável pelas atividades
de formação continuada dos professores da rede.

A estratégia de incluir o IAT na condução dos processos formativos é uma
particularidade da Bahia em relação aos demais territórios da IEC-BNDES, que surgiu
como demanda do próprio território. O modelo proposto é considerado positivo ao
refletir as premissas da Iniciativa de difusão e construção de ações sustentáveis e
de fortalecimento da autonomia do território. No entanto, houve sobrecarga da
equipe do IAT, que passou a responsabilizar-se pelas formações do Ensino Médio e
também pelo processo de compras públicas de tecnologia , mesmo diante de um20

quadro de inexperiência nesta temática, que poderia ter sido evitada mediante
planejamento prévio dos demais setores da Secretaria no apoio e realização das ações
(FGV CEIPE; OTEC, 2022a).

Ao identificar a necessidade de sincronicidade entre as formações e a chegada
dos equipamentos e ponderar dificuldades de engajamento dos professores , o IAT21

optou por adiar as formações do Ensino Médio para 2022 . Tal decisão é identificada22

como ponto crítico de implementação da IEC-BNDES no território, tendo em vista a
importância da garantia da formação dos professores do Ensino Médio, que
representam cerca de 37% do total de docentes das escolas participantes da Iniciativa.

22 Por tal razão, a Bahia possui 50% de percentual de execução do marco comum Execução das formações na Tabela 3.

21 Segundo a perspectiva do IAT, à época não havia previsão de chegada dos equipamentos nas escolas devido aos
atrasos no processo de compras. Além disso, os professores encontravam-se sobrecarregados com o ensino
remoto/híbrido e outras formações da rede estadual.

20 Para mais informações sobre a atuação do IAT nessa frente, veja a subseção Compras públicas de tecnologia.

19 Houve a realização de processos seletivos distintos para realização das formações do 1° e 2° bloco de territórios da
IEC-BNDES, respectivamente, em 2020 e 2021. A Sincroniza Educação foi selecionada em ambos.
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Nesse sentido, a efetivação e o monitoramento das formações previstas para 2022
ganham contornos ainda mais importantes .23

No que tange à execução das formações da Sincroniza, as ações na Bahia e
no Paraná tiveram início em junho de 2021 e se estenderam ao longo do segundo
semestre. Os cursos, com carga horária de 226 horas por território (Tabela 4), foram
divididos em módulos mensais, totalizando seis módulos. A finalização dos percursos
formativos ocorreu em novembro no Paraná e em janeiro de 2022 na Bahia .24

Tabela 4: Visão detalhada das formações por território do 2º bloco

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de SINCRONIZA EDUCAÇÃO (2021, 2022); INEP (2021).

Ao todo, foram cadastrados 1172 cursistas, representando 54% dos 2178
professores e gestores nos dois territórios. Esse índice é superior no Paraná (69%) em
relação à Bahia (35%). Quando se observa o grau de efetividade das formações,
medido pela porcentagem de cursistas certificados em relação ao total de25

professores e gestores das escolas de acordo com o Censo Escolar , percebe-se26

que tal discrepância permanece (56% no Paraná versus 22% na Bahia).

Os índices de cadastro e certificação nos territórios refletem, em maior ou
menor grau, os desafios enfrentados durante a condução do processo formativo do 2°
bloco, dispostos na Figura 2. Embora tenham relação com o fato das formações
integralmente remotas e com o momento da pandemia, as dificuldades
encontradas foram mais latentes no território da Bahia. De fato, conforme relatos
de gestores educacionais da rede municipal, fatores internos, como as baixas
condições infraestruturais das escolas, o desengajamento do GET e os riscos de greve,
contribuíram para o menor engajamento dos atores escolares (FGV CEIPE; OTEC,
2022a).

26 O total de professores em cada escola foi calculado a partir dos anos e matérias-foco das formações a partir dos dados
do Censo Escolar. Para os gestores, considerou-se três por escola, número de vagas disponibilizado pela Sincroniza
Educação.

25 Com progresso maior ou igual a 75%.

24 O prazo de finalização na Bahia foi estendido em virtude da situação de calamidade pública resultante das fortes
chuvas ocorridas no estado em dezembro de 2021.

23 Para mais informações, ver painel de dados educacionais sobre a IEC-BNDES
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Figura 2: Desafios do processo formativo no 2° bloco

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

A experiência do 2° bloco, tal qual a do 1°, traz aprendizados no que tange à
condução de processos formativos, que podem apoiar outras redes na superação de
desafios semelhantes aos vivenciados na Iniciativa. Primeiramente, cabe ressaltar que
o sucesso das formações também depende do esforço para o cumprimento de
atividades de apoio, como o mapeamento do quantitativo de cursistas, estímulo
ao cadastro e engajamento para a certificação. A Figura 3 deixa claro tal argumento.

Figura 3: Porcentagem de professores cadastrados e certificados por território,
dezembro de 2021

Nota: Este gráfico não considera os gestores formados pela Sincroniza.
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE, OTec (2022); INEP (2021).

O Paraná foi o território que obteve os melhores índices quando se considera o
total de docentes certificados sobre cadastrados: 79%. Em segundo lugar, está o Rio
Grande do Sul, tido como um destaque positivo pela Sincroniza dada sua alta
capacidade de mobilização dos cursistas (77% de certificados). No entanto, o território
cadastrou menos docentes (42%) do que o Paraná (63%), o que contribuiu para que o
percentual de cursistas capacitados em relação ao que se esperava fosse
consideravelmente menor (33% versus 50%)

Nesse sentido, cabe ressaltar as diferentes ações realizadas no contexto da
Iniciativa para endereçar os desafios de cadastro e engajamento (FGV CEIPE; OTEC,
2021c). O fortalecimento da comunicação com os atores das escolas, a partir de grupos
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de WhatsApp e webinários públicos, mostrou-se importante para convencê-los a
iniciar os cursos, sanar dúvidas e estimulá-los a concluir as formações (BNDES; CIEB,
2022; FGV CEIPE; OTEC, 2021c). O envio de e-mails às lideranças do território, de modo
a responsabilizá-los por cadastrar e engajar seus liderados e a manutenção de contato
frequente entre Secretaria e pontos focais, de forma a informar dados de adesão e
solicitar apoio institucional na resolução de problemas específicos, foram essenciais
para ampliar o nível de engajamento nas formações (BNDES; CIEB, 2022). Além disso,
no âmbito das redes de ensino, o envolvimento das Secretarias de Educação e o
monitoramento do status do processo formativo também se apresentaram como
imprescindíveis.

Na frente de gestão de processos formativos, destacam-se a importância de
elaboração de planos de ação, do estabelecimento de metas e do desenho de
processos e fluxos de informação para eventuais correções de rota . Tais ações são27

importantes para incentivar a participação de todos os atores escolares. A título de
exemplo, no âmbito da Iniciativa foram desenvolvidos painéis para acompanhamento
visual do progresso de cada escola no processo formativo, usados especialmente na
Paraíba. Os painéis passaram a ser utilizados como ferramenta de gestão tanto pelo
GET quanto pelos diretores das escolas (FGV CEIPE; OTEC, 2022b).

Por fim, ressalta-se a importância do
desenvolvimento de competências das redes de
ensino para a condução de processos alinhados às
realidades e propósitos educacionais. Nessa frente, os
legados da Iniciativa envolvem tanto o apoio aos
territórios na construção de planos de formação
continuada, quanto o fomento a registros e
compartilhamento de boas práticas e aprendizados,
como os sites Educação Conectada na Prática, criados
pela Sincroniza para a divulgação de experiências
exitosas a partir dos aprendizados da formação.

Figura 4: Aprendizados do processo formativo

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

27 Por exemplo, na Iniciativa houve a necessidade de contato com as escolas para corrigir o número de cursistas e
eliminação de casos duplicados (BNDES; CIEB, 2022). Para tal, o estabelecimento de um fluxo de comunicação entre
Secretarias de Educação e unidades escolares é de suma importância.
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A dimensão de Recursos Educacionais Digitais (REDs) refere-se ao acesso e à
utilização de programas, aplicativos e conteúdos digitais no espaço escolar. Tal
processo envolve a curadoria, seleção, especificação e acesso aos REDs, sejam eles
gratuitos ou pagos, para uso pedagógico ou de gestão escolar. A escolha dos REDs
deve ter como base as demandas das redes de ensino, bem como sua capacidade
técnica e financeira para garantir sua manutenção e sustentabilidade nas escolas
(CIEB, 2018).

As ações nessa dimensão tiveram seu início em 2019, tendo como foco o
diagnóstico nos territórios
pertencentes ao 1º bloco e a
posterior especificação para seleção
dos REDs . Com a eclosão da28

pandemia e o consequente atraso nos
processos de aquisição de
equipamentos, a instância deliberativa
da IEC-BNDES optou por priorizar a
seleção dos REDs. Ao longo dos meses
subsequentes, foram realizados
esforços para a disponibilização de
soluções que atendesse aos desafios
educacionais dos territórios, por meio
de contratações e doações .29

Diante dos avanços da
pandemia em 2021, a Iniciativa passou
a priorizar a finalização dos contratos
junto aos parceiros de REDs mesmo
em condições de ensino remoto.
Conforme mostra o Quadro 2, o
formato da parceria público-privada
variou entre os REDs. As licenças da
Plataforma Aprimora foram
contratadas a partir de recursos
previstos pela Iniciativa, atingindo
todos os territórios de 1° e 2° bloco. Na
Iniciativa, o RED volta-se ao
componente curricular de Língua
Portuguesa, contemplando o 1º, 2º e 3º
anos do Ensino Fundamental,
sobretudo para endereçar o desafio de
alfabetização.

29 Dadas as restrições orçamentárias, primeiramente, previa-se o enfoque em REDs gratuitos mas, no decorrer da
implementação, verificou-se a necessidade de alocar recursos privados e contratar soluções pagas para os Anos Iniciais
do Ensino Fundamental, tendo em vista a baixa oferta de REDs gratuitas que atendessem aos desafios dos territórios. A
etapa de seleção foi comum aos territórios contemplados pela IEC-BNDES, e se deu por uma primeira fase eliminatória,
com a pré-identificação das soluções privadas, capitaneada pelo CIEB, seguida por uma etapa classificatória, quando os
territórios elencaram suas preferências. Em busca de outros REDs para contemplar as demais etapas de ensino, BNDES e
CIEB prospectaram possíveis fornecedores com melhor avaliação no chamamento público para avaliar a possibilidade de
doação. Para mais informações, ver Relatório Intermediário 2020.

28 Para detalhamento sobre o histórico das ações implementadas, acesse os Relatórios Intermediários de 2019 e 2020
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Além da rede municipal de Santa Maria, que já havia iniciado o uso do
Aprimora em 2020, as demais redes de Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e Paraíba
optaram por iniciar seu uso no modelo remoto em 2021, enquanto Tocantins e Sergipe
aguardaram o retorno presencial em 2022 e a chegada dos equipamentos nas escolas.

Para os demais REDs, foram desenhados acordos de doação entre os parceiros
privados e o BNDES. Os contratos com a Khan Academy (solução voltada aos Anos
Finais do Ensino Fundamental), e com a Recode (Ensino Médio), que vinham sendo
desenhados desde 2020, foram assinados apenas no 2° semestre de 2021 . A parceria30

com a Recode avançou nas etapas de cadastramento dos estudantes, formações de
professores e disponibilização de acesso para uso dos recursos digitais ainda em 2021,
enquanto a previsão para implementação da Khan Academy é para 2022 . No fim de31

2021, a Positivo também ofereceu gratuitamente um ano de licenças da versão Lite do
Aprimora para os componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática para
os Anos Finais do Ensino Fundamental . O Quadro 2 descreve a distribuição e status32

de cada um dos REDs entre os territórios da Iniciativa.

Quadro 2: Resumo das parcerias da IEC-BNDES

Nota: Aguardando posicionamento: BA (municípios) e TO (estado e municípios).
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).

Os passos previstos para 2022 na dimensão REDs incluem ações voltadas à
preparação e/ou continuação da implementação das soluções no cotidiano escolar, que
envolvem, por exemplo, o cadastro de usuários, a formação de professores e estratégias de
engajamento. As principais atividades voltar-se-ão aos Anos Finais do Ensino
Fundamental, tendo em vista que tanto Khan Academy quanto Aprimora Lite terão o
início de sua implementação em 2022. O monitoramento do status de utilização por
professores e alunos também será fundamental para mapear desafios, desenhar planos de
ação e compartilhar boas práticas.

32 Até o momento de elaboração deste relatório, as redes municipais de Lauro de Freitas (BA), Araguaína (TO) e Gurupi
(TO) não haviam dado retorno sobre o aceite. Todas as demais, com exceção das redes estaduais do Paraná e do Rio
Grande do Sul, que recusaram a proposta por possuir outras soluções, aceitaram a doação da Positivo.

31 As redes municipal de Lagarto (SE) e estadual do Rio Grande do Sul optaram por assinar o contrato em 2022. As redes
estadual de Sergipe e municipais de Santa Maria e Cachoeira do Sul (RS) realizaram a assinatura do contrato em 2021,
mas optaram por iniciar o uso no ano letivo de 2022. A extensão do prazo, sobretudo por se tratar de uma empresa
estrangeira e necessitar de regulamentação específica sobre proteção de dados, pode vir a impactar o uso do RED.

30 No escopo da doação da Recode, foram ofertadas licenças, treinamento e suporte no processo de implementação. No
caso da Khan Academy, em se tratando de um RED gratuito, a proposta de doação contemplava treinamento e o
suporte no processo de implementação.
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Ações realizadas em 2021
Ao longo de 2021, as ações da IEC-BNDES na dimensão REDs voltaram-se à

preparação para a implementação das soluções nas redes de ensino. Tendo em
vista as diferentes realidades educacionais das redes participantes da IEC-BNDES e as
particularidades da forma de parceria público-privada estabelecida com cada RED,
houve grande heterogeneidade no status de implementação. A Tabela 5 resume o
status de implementação das principais atividades da IEC-BNDES por território,
enquanto o Quadro 3 traz o detalhamento das etapas de implementação dos REDs
por rede.

Tabela 5: Status de implementação dos marcos comuns de REDs por território,
dezembro de 2021

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE, OTec (2022) a partir de CEIPE: OTEC (2022c).

Das soluções que fazem parte do rol de REDs parceiros da IEC-BNDES, as
únicas cuja implementação iniciou em 2021 são a Aprimora, para Anos Iniciais do
Ensino Fundamental (em sua maioria, redes municipais), e a Recode, para Ensino
Médio (redes estaduais). No caso da Recode, o processo de implementação não foi
concluído em 2021 para todas as redes, conforme
destacado no Quadro 3. Enquanto as redes estaduais de
Tocantins e Paraná cadastraram seus alunos, formaram
seus professores e disponibilizaram a plataforma para
uso dos estudantes, as redes da Paraíba e Sergipe
cumpriram parcialmente as atividades previstas,
restando formar os professores e dar início ao uso da
plataforma pelos estudantes. Por sua vez, a rede
estadual baiana, pertencente ao 2º bloco de
implementação, encontrava-se, até dezembro de 2021,
em fase inicial de cadastramento dos alunos.

Para as licenças pagas da Plataforma Aprimora, o planejamento da
implementação nos territórios teve início no segundo semestre de 2021 a partir de um
cronograma de cadastramento, formação dos professores, disponibilização dos dados
e liberação para acesso dos estudantes. É possível visualizar no Quadro 3 que, com
exceção de Tocantins e Sergipe, que optaram por implementar o RED no retorno às
aulas presenciais, as demais redes realizaram as etapas previstas para disponibilizá-lo
aos usuários. Uma parte importante desse esforço envolveu o levantamento e
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monitoramento de informações de cadastro dos estudantes e professores junto às
redes, através de trocas entre os pontos focais nos territórios e os parceiros do
RED. Como resultado, as redes municipais de Campina Grande (PB), Sousa (PB), Ilhéus
(BA), Cachoeira do Sul (RS), Santa Maria (RS), Campo Mourão (PR) e Guarapuava (PR)
possuíam, ao fim de 2021, acessos de estudantes e professores à plataforma.

Quadro 3: Status de implementação dos REDs da IEC-BNDES por rede

TERRI-
TÓRIO REDE Anos Iniciais E. F Anos Finais E. F Anos Finais E. F. Ensino Médio

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Paraíba

Estadual ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – – ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ – ✓ ✓ –

Municipal Campina
Grande ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Municipal Sousa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Sergipe
Estadual ✓ – – – – – – – – – – – – – – ✓ – ✓ ✓ –

Municipal Lagarto ✓ – – – – – – – – – – – – – – ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Tocantins

Estadual ✓ – – – – – – – – – ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Municipal Araguaína ✓ – – – – – – – – – ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Municipal Gurupi ✓ – – – – – – – – – ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Rio
Grande
do Sul

Estadual ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ – – – – – ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Municipal Cachoeira
do Sul ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – – – – – – ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Municipal Santa Maria ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – – – – – – ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Bahia

Estadual ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – – ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ – – – –

Municipal Ilhéus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Municipal Lauro de
Freitas ✓ – ✓ ✓ – – – – – – ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Paraná

Estadual ✓ ✓ ✓ ✓ – ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Municipal Campo
Mourão ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Municipal Guarapuava ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Legenda
Status = 1. Adesão da rede → 2. Cadastro de usuários → 3. Formação de professores → 4. Disponibilização para
acesso → 5. Uso pelos estudantes
✓ = Adesão para uso em regime remoto
✓ = Adesão em regime presencial após a chegada dos equipamentos em 2022
– = Não iniciado
✕ = Rede não aderiu ao RED/RED não aplicável

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de APRIMORA (2021); RECODE (2021).

A etapa de cadastramento de alunos apresentou desafios em magnitudes
distintas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, conforme33

pode ser visto na Figura 5. Enquanto todos os territórios contemplados pelo Aprimora
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental conseguiram cumprir o cronograma de
cadastramento ainda em 2021, a implementação da Recode exigiu esforços adicionais
dada a existência de desafios contextuais e estruturais. Primeiramente, ressalta-se a
natureza dos próprios REDs: enquanto a Aprimora é uma plataforma adaptativa a ser

33 Vale salientar que os alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Tocantins e Sergipe foram incluídos no
denominador da taxa de cadastramento. Caso os alunos sejam excluídos, o percentual de acesso aumenta para 61%.
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utilizada dentro do processo ensino-aprendizagem de uma disciplina curricular, a
Recode volta-se à formação empreendedora e de ferramentas digitais de jovens, não
demandando o envolvimento direto de professores, que atuam como disseminadores
das possibilidades apresentadas pela plataforma. Nesse sentido, enquanto o
engajamento dos professores — e, portanto, seu cadastramento — é de suma
importância para o RED Aprimora , a Recode depende unicamente do interesse e34

disponibilidade do estudante, responsável por realizar de forma autônoma seu
cadastro, o que aumenta o risco de evasão pelo aumento no número de etapas do
processo.

Figura 5: Porcentagem de alunos cadastrados nos REDs da IEC-BNDES por etapa,
novembro de 2021

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE, OTec (2022) a partir de APRIMORA (2021); RECODE (2021); INEP (2021).

Ademais, quando comparados os principais indicadores de sucesso da
educação básica brasileira — acesso, permanência e aprendizagem — entre os
segmentos, o Ensino Médio é considerada a etapa mais desafiadora . Em outras35

palavras, é esperado que o desafio histórico em manter jovens engajados com o
processo de ensino-aprendizagem também esteja refletido na implementação dos
REDs da IEC-BNDES, o que possivelmente explica a baixa proporção de alunos
cadastrados na plataforma da Recode nas redes estaduais onde foi ofertada .36

Cientes desses desafios, os parceiros de REDs e a instância de governança da
Iniciativa realizaram uma série de atividades buscando o engajamento dos atores
educacionais na utilização dos REDs. Com a adoção da Aprimora na Bahia, Paraíba,
Rio Grande do Sul e Paraná, foi verificada a necessidade de realizar, em outubro, um
encontro temático voltado à mobilização para o uso do RED . Junto aos pontos focais37

dos territórios, foram empregadas diversas estratégias, dispostas no Quadro 4, que
envolveram a divulgação da plataforma, a responsabilização de pontos focais e o
convencimento dos atores escolares para seu uso.

37 Um dos fatores que demandou a realização do encontro temático foi a percepção do baixo uso do Aprimora por
estudantes e professores ao longo do mês de setembro. O evento buscou analisar os dados de utilização e discutir
estratégias locais de engajamento, tendo como insumos as experiências exitosas dos próprios territórios.

36 Outro fator que pode explicar as diferenças está relacionado ao nível de complexidade da gestão dos governos
estaduais, responsáveis pelo atendimento de um número maior de unidades escolares. Enquanto 50% das escolas
urbanas das redes municipais integram a Iniciativa, o percentual é bem menor nas redes estaduais, cujas escolas estão
espalhadas em todos os municípios dentro da unidade federativa. Nesse sentido, a implementação da IEC-BNDES
aparenta ser mais desafiante nas redes estaduais do que nas redes municipais.

35 A taxa de atendimento escolar no Ensino Médio é mais baixa quando comparada com os Anos Iniciais e Finais do
Ensino Fundamental (92,5% vs 94,1% e 97,3%). A taxa de evasão do Ensino Médio é quase oito vezes maior em relação aos
Anos Finais (8,6% vs 1,4%) e o dobro que os Anos Iniciais (8,6% vs 4,0%). Por último, o desafio fica ainda maior ao verificar a
aprendizagem adequada em matemática do Ensino Médio em relação aos Anos Iniciais e Finais (10,3%, vs 51,5% e 24,4%,
respectivamente) (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2021).

34 Na Aprimora, cerca de 57% dos professores foram cadastrados.
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Quadro 4: Estratégias de engajamento para uso de REDs

Fonte: FGV CEIPE; OTEC (2022) a partir de CIEB (2022).

As ações desempenhadas parecem ter contribuído para a melhoria dos índices
de adesão à Plataforma Aprimora. Em novembro de 2021, cerca de 7% dos alunos e
apenas 20% dos professores de Anos Iniciais do Ensino Fundamental haviam acessado
a Plataforma Aprimora. A Figura 6 mostra que Paraná e Rio Grande do Sul
apresentam os melhores índices de implementação do RED, quando se considera a
porcentagem de alunos e professores que acessaram a plataforma e o tempo mensal
de utilização por usuário. 17% dos alunos de ambas as redes acessaram o Aprimora ao
passo que, 38% e 24% dos professores, respectivamente, realizaram o acesso ao RED.

Figura 6: Porcentagem de alunos e professores que acessaram a Aprimora e
tempo de utilização do RED, novembro de 2021

Nota: (1) Tocantins e Sergipe não foram representados, pois optaram por implementar o RED apenas em 2022. (2)
Estão sendo considerados apenas os professores e alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE, OTec (2022) a partir de APRIMORA (2021); INEP (2021).
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Cabe ressaltar que, embora ainda o valor agregado esteja abaixo do esperado, a
taxa média de acesso de ao RED aumentou em média 6 pontos percentuais entre
setembro e novembro de 2021, conforme mostra a Figura 7, indicando esforços por
parte de alguns territórios para ampliar a adoção pedagógica da Aprimora. O principal
exemplo positivo é do Paraná. Os estudantes do território tiveram o maior aumento (16
p.p) no acesso médio ao RED entre setembro e novembro, chegando ao mesmo
patamar do Rio Grande do Sul em termos de acesso (17% dos estudantes em nov/21)38

e superior em tempo de utilização (em média, 13 minutos versus 7 minutos, conforme
Figura 6). Em especial, o exemplo evidencia ser possível engajar as redes de forma a
atingir resultados relevantes no uso dos REDs em pouco tempo.

Figura 7: Evolução da porcentagem de alunos que acessaram a Aprimora,
setembro a novembro de 2021

Nota: (1) Tocantins e Sergipe não foram representados, pois optaram por implementar o RED apenas em 2022. (2)
Estão sendo considerados apenas os professores e alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE, OTec (2022) a partir de APRIMORA (2021); INEP (2021).

A situação é mais crítica na Paraíba e Bahia, territórios onde o percentual de
alunos e professores que acessaram a Plataforma entre setembro e novembro não se
alterou (Figura 7). Na Paraíba, embora 26% dos docentes tenham tido acesso à solução
em dezembro, (Figura 6), isso não se refletiu na utilização no cotidiano pedagógico:
apenas 2% dos estudantes o fizeram. Já na Bahia, os dados evidenciam a quase
ausência no engajamento, tanto por alunos quanto professores na plataforma. Além
disso, o tempo de utilização da Plataforma é baixo em ambas as redes , evidenciando39

que o RED, embora disponibilizado para o ensino remoto, não foi incorporado ao
cotidiano escolar.

Não obstante os desafios na implementação dos REDs, a experiência da
IEC-BNDES gerou boas práticas com potencial de replicabilidade por outras redes
(FGV CEIPE; OTEC, 2021c). No âmbito da Iniciativa, foram desenvolvidos métodos e
ferramentas para pautar a seleção e aquisição de REDs nas necessidades de cada
contexto educacional. Dentre elas, destaca-se a Jornada de Recursos Educacionais
Digitais, produto elaborado pelo CIEB que destaca principais ações que os gestores

39 Na Paraíba, o tempo de utilização por professor é de 00:05:39 e por aluno é 00:00:31. Na Bahia, os números são mais
críticos: 00:00:07 (professores) e 00:00:00 (alunos).

38 O Rio Grande do Sul foi o único território que já possuía, na largada, maiores índices de utilização do RED por alunos.
Ao longo do período analisado, o território aumentou gradativamente a utilização. O maior tempo de exposição do RED
na rede de Santa Maria parece ter um papel importante para explicar o desempenho positivo do território gaúcho. Entre
julho e setembro de 2020, a Positivo ofereceu licenças gratuitas do RED Aprimora para as redes municipais de Santa
Maria e de Cachoeira do Sul objetivando apoiá-las no ensino emergencial remoto. Ao fim do período, Santa Maria
solicitou o apoio da Iniciativa para a disponibilização de licenças para os meses restantes do ano letivo.
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das redes devem realizar para garantir o alinhamento entre os REDs selecionados e as
necessidades educacionais (CIEB, 2022).40

Por fim, vale ressaltar que, embora a existência de ferramentas que apoiam a
seleção e aquisição de REDs seja importante, é preciso que os atores educacionais
sejam orientados para o uso de tais ferramentas. No âmbito da IEC-BNDES, o
desenvolvimento da capacidade de curadoria de REDs pelas equipes técnicas das
Secretarias foi entendido como uma das ações necessárias para a sustentabilidade do
projeto nas redes (CIEB, 2022). Conforme demonstra a Figura 8, ao longo da
implementação da IEC-BNDES, uma série de atividades e oficinas foi desenhada
visando o desenvolvimento de conhecimentos e expertises técnicas importantes para
diferentes etapas do processo de seleção e implementação de REDs (CEIPE, 2021
apud BNDES, 2022).

Figura 8: Aprendizados para seleção, aquisição e uso de REDs

Fonte: FGV CEIPE; OTEC (2022) a partir de CIEB (2022).

40 Com a criação de novas tecnologias e o surgimento de novas demandas educacionais, a seleção de REDs deve ser
entendida como um processo contínuo e incremental.
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A existência de infraestrutura tecnológica adequada, em consonância com as
demais dimensões do modelo Quatro em Equilíbrio, está diretamente relacionada ao
uso efetivo de TICs na educação. Sua inserção no cotidiano pedagógico requer que
equipamentos tecnológicos sejam entregues dentro dos prazos estabelecidos,
que haja conectividade adequada e que os espaços físicos sejam adequados para
o recebimento da infraestrutura.

As ações na dimensão foram implementadas a partir de 2019, após diagnóstico
inicial da situação das escolas . O ano de 2020 foi especialmente desafiador dada a41

eclosão da pandemia, que gerou atrasos na implementação dos projetos territoriais,
em especial nos processos de aquisição de infraestrutura. Como a atividade não foi
centralizada, ficando a critério das redes estaduais, houve grande heterogeneidade na
sua condução, em especial a ausência de uma ata de registro de preços nacional fez
com que cada estado abrisse processos licitatórios próprios para a aquisição de
equipamentos. Como resultado,
temosredes já receberam os itens,
enquanto outras ainda estão com
processos de compras em curso.

Ao longo de 2020, a Iniciativa
também buscou o estabelecimento
de parcerias com o setor privado
para doações de equipamentos,
complementando os adquiridos
pelas redes, e o desenvolvimento de
ações para a garantia de uma
conectividade adequada nas
escolas. Após três anos de
construção, planejamento e
implementação de ações voltadas à
compra de equipamentos e garantia
de conectividade, o ano de 2021
tratou de consolidar as ações
planejadas em direção à
sustentabilidade da Iniciativa, com
avanços na disponibilização dos
itens em parte dos territórios.
Detalharemos essas ações na
próxima seção.

Para o ano de 2022, estão
previstas ações voltadas à
sustentabilidade das ações,
garantindo que as escolas possuam
conectividade adequada e
equipamentos prontos para uso.
Para tanto, a troca de aprendizados e
o compartilhamento de referenciais

41 Para detalhamento sobre o histórico das ações implementadas, acesse os Relatórios Intermediários de 2019 e 2020
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técnicos entre os territórios serão atividades importantes.

Ações realizadas em 2021
Esta seção apresenta o panorama das atividades realizadas em 2021 para a

aquisição e doação de equipamentos e para a garantia da qualidade da conectividade
das escolas. A Tabela 6 evidencia que, dentre todas as dimensões, a infraestrutura é
aquela que apresentava, ao fim de 2021, os menores índices de conclusão.

Tabela 6: Status de implementação dos marcos comuns de infraestrutura por
território, dezembro de 2021

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE, OTec (2022) a partir de CEIPE: OTEC (2022c).

A condução dos processos de compras, a cargo dos governos estaduais,
continuou sendo uma das atividades mais árduas em 2021. Foram mobilizados
grandes esforços para a conclusão dos processos de compras e para a distribuição dos
equipamentos para as unidades escolares. Ainda assim, em dezembro de 2021, apenas
o Rio Grande do Sul havia finalizado as etapas de compras e distribuição dos
equipamentos, enquanto que, para os demais territórios, a previsão de finalização de
ambas as etapas foi postergada para o 1° semestre de 2022 .42

No que tange à conectividade, temática que ganhou destaque com o
fechamento das escolas durante a pandemia , a instalação de medidores e o43

convencimento por parte das equipes escolares sobre a importância de utilizar tais
ferramentas foram objeto de esforços da IEC-BNDES em 2021, sobretudo na tentativa
de garantir um monitoramento mais assertivo para, então, apoiar as unidades com
maiores dificuldades.

Por fim, o ano de 2021 também foi marcado pela efetivação de doações de
tecnologias por meio de parcerias com o setor privado. As doações conferiram
celeridade ao processo de compras de alguns territórios, ao passo que estimularam
reflexões críticas sobre seu funcionamento em iniciativas públicas.

43 Diversas instituições lançaram produtos e ações voltadas para endereçar os desafios de conectividade. Cabe citar o
Guia Conectividade na Educação, publicação do Grupo Interinstitucional de Conectividade na Educação (GICE, 2021) e a
campanha Nossas Escolas Conectadas, coordenada pela Fundação Lemann, NIC.br e Sincroniza Educação. No âmbito da
IEC-BNDES, destaca-se a formação do Grupo de Trabalho de Conectividade com representantes dos territórios.

42 O processo de atualização dos marcos comuns foi reestruturado a partir de março de 2022 pelo CEIPE junto às
Secretarias de Educação. Ao atualizar os dados de implementação a partir dessa revisão, foi constatado que Tocantins e
Sergipe haviam concluído a etapa de compras e distribuição dos equipamentos.
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Compras públicas de tecnologias

As compras de tecnologias na educação apresentam particularidades que as
tornam objeto de grande interesse na prototipação de iniciativas como a IEC-BNDES.
A condução dos processos licitatórios de tecnologia é desafiadora e demanda
alinhamento entre conhecimentos tecnológico, pedagógico e de compras, de
modo a garantir que a aquisição dos itens respeite as especificidades
técnico-pedagógicas das redes de ensino. Em geral, as Secretarias de Educação não
possuem profissionais multidisciplinares e/ou não formam suas equipes a partir dessa
complementaridade de perfis. Ademais, a departamentalização dos órgãos públicos
também pode dificultar o contato entre as diferentes instâncias envolvidas trazendo
lentidão ao processo, naturalmente sujeito a uma gama de princípios legais.

A execução dos processos de compras apresentou-se desafiante em todas as
suas etapas constituintes conforme apresentado na Figura 9. A Tabela 6 evidencia
alguns dos entraves enfrentados pelos territórios que geraram atrasos consideráveis
na execução das ações previstas. Paraíba e Bahia, por exemplo, apresentaram taxas
de execução de 28% e 20%, respectivamente, em aquisição e contratação de
infraestrutura ao final de 2021, prazo previsto para finalização deste marco comum.
Dada a necessidade de garantia de distribuição dos equipamentos para sua utilização
no ano letivo de 2022 , a frente de compras públicas de TIC seguiu dispondo de44

grande atenção na Iniciativa. Para tanto, foram intensificados os esforços com objetivo
de garantir a integralidade dos contratos de equipamentos prioritários assinados até
dezembro de 2021.

Figura 9: Desafios para a condução dos processos licitatórios na IEC-BNDES

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

44 Todas as redes declaram retornar para o formato presencial ou híbrido até fevereiro de 2022. Todas irão voltar para o
presencial, com exceção da rede estadual da Paraíba e das redes municipais de Campina Grande (PB), Sousa (PB), Lauro
de Freitas (BA) e Lagarto (SE. Para mais informações, acesse Anexo 3.
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Não obstante, nem todos os estados conseguiram alcançar a meta no prazo
proposto. Apenas Rio Grande do Sul e Tocantins, ambos territórios pertencentes ao 1º
bloco, que iniciaram seus processos de compras no fim de 2018 e início de 2019,
respectivamente, efetivaram seus processos de compra e distribuição dos
equipamentos para as escolas.

No que tange aos demais territórios do 1° bloco em dezembro de 2021,
Sergipe optou por aderir à ata de compras de notebooks e obteve a liberação de
recursos do BNDES, com previsão de alcançar a meta de todos os itens com contrato
assinado em fevereiro de 2022. A Paraíba, por sua vez, teve o edital publicado e
estabeleceu como meta a assinatura de 100% dos contratos em fevereiro de 2022. Em
ambos os territórios, as doações de equipamentos da Cisco não apenas garantiram a45

infraestrutura de conectividade adequada, como simplificaram os processos de
compras e permitiram folga orçamentária, posto que os valores previstos
anteriormente para a aquisição de itens de conectividade foram redistribuídos para
outras rubricas (FGV CEIPE; OTEC, 2022a) . Ao mesmo tempo, essas alterações46

demandaram a readequação do processo de compras, gerando atrasos em uma etapa
já tão demandante.

O 2º bloco contou com estágios relativamente distintos na aquisição de
equipamentos. O Paraná conseguiu alcançar 50% dos itens prioritários com contrato
assinado em dezembro de 2021, enquanto a Bahia, por sua vez, ainda estava
finalizando as cotações para parcela dos equipamentos no mesmo período. Ainda
assim, foi estipulado como meta para ambos os territórios a compra e formalização do
contrato de 100% os equipamentos prioritários até fevereiro de 2022, com objetivo de
iniciar o ano letivo com acesso às tecnologias

Uma hipótese para explicar os desafios evidenciados pelo processo de
aquisição de equipamentos é a possibilidade dos territórios estarem refletindo
condições de infraestrutura previamente existentes à IEC-BNDES. Ao utilizar a
quantidade de computadores disponíveis nas escolas em 2019 como proxy, é possível
verificar grande heterogeneidade entre os territórios. A Tabela 7 sugere que Rio
Grande do Sul e Paraná, ambos que tiveram melhores resultados na condução dos
processos de compras, são também os territórios que dispunham de melhor
infraestrutura prévia . Essa hipótese abre caminhos para reflexões críticas sobre47

conquistas e desafios envolvidos no processo de compras.

A título de exemplo, caso a condição a priori das redes seja um determinante
da celeridade na aquisição de equipamentos tecnológicos, estados e/ou municípios
devem considerar tal diagnóstico como um dos marcos da implementação a fim de
não subestimar o tempo de execução dos processos licitatórios. Embora as análises
aqui apresentadas não reflitam uma associação direta entre a infraestrutura prévia
das redes e o sucesso em compras públicas de tecnologias, cabe ressaltar que a
experiência e familiaridade dos atores das Secretarias aparenta ser uma condição

47 É importante reforçar que este relatório busca reportar e analisar o que aconteceu durante a implementação evitando
comparações que permitam a hierarquização dos resultados entre os territórios.

46 Na Paraíba, as verbas adicionais foram alocadas para a compra de equipamentos na forma de incentivo às escolas mais
engajadas na implementação da Iniciativa. Para mais informações, ver FGV CEIPE; OTec (2022a).

45 Para mais informações sobre as doações na IEC-BNDES, ver Doações.
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importante para a condução ágil de processos licitatórios (FGV CEIPE; OTEC, 2021a,
2021c).

Tabela 7: Quantidade média de computadores disponíveis por escola atendida
pela IEC-BNDES em 2019

1° BLOCO 2° BLOCO

RIO GRANDE
DO SUL TOCANTINS SERGIPE PARAÍBA PARANÁ BAHIA

23 14 13 15 32 4

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de INEP (2021).

De todo modo, a IEC-BNDES traz importantes aprendizados acerca da
necessidade de priorizar o processo licitatório frente a outras atividades no início
do projeto e de desenhar estratégias para tornar sua implementação mais48

simples e ágil. Na Figura 10, são destacadas algumas das ações adotadas pelos GETs
dos diversos territórios para tentar solucionar esses desafios e que servem como
subsídios para escalar o PIEC para outras redes (FGV CEIPE; OTEC, 2021c).

Figura 10: Aprendizados da IEC-BNDES para a condução de processos de compras

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022) a partir de FGV CEIPE; OTEC (2021a, 2021b, 2021c, 2022a, 2022b).

Fruto dos aprendizados a partir das experiências vivenciadas pelo 1º bloco , o49

Paraná foi o território que optou pelo processo licitatório mais simples em termos
da quantidade de itens adquiridos: apenas notebooks, já entregues, e tablets. Por
outro lado, a Secretaria Estadual da Bahia, junto ao Instituto Anísio Teixeira (IAT) ,50

50 Da perspectiva de governança, era esperado que o IAT apenas organizasse os documentos para a Secretaria que, por
sua vez, daria seguimento ao processo de compras. Optou-se, posteriormente, pela alocação do processo à equipe do IAT
para dar mais celeridade, o que gerou outros desafios como: i) dificuldade de envolvimento de outros setores de apoio da
Secretaria Estadual; e ii) sobrecarga de uma instituição responsável por outras demandas, principalmente, formativas.

49 Os territórios que apresentaram melhores resultados na aquisição e distribuição de bens optaram por adquirir itens
prioritários e mais usuais, desde que alinhados às práticas pedagógicas inovadoras. Para outros aprendizados da
Iniciativa referentes ao processo de compras, ver Relatório de Boas Práticas de Implementação.

48 A experiência do 1° bloco gerou aprendizados importantes para o 2º bloco, incluindo ferramentas e dinâmicas de
trabalho que se aplicam, sobretudo, ao processo de compras. Com isso, houve maior agilidade no diagnóstico e na coleta
de dados, contribuindo para que as atividades da fase de planejamento levassem oito meses a menos na Bahia e no
Paraná em relação aos demais territórios. Isso permitiu adiantar o início do processo de compras gerando, desta forma,
menos riscos de dessincronia entre ações previstas em cada dimensão.
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iniciou o processo de licitação de uma grande
quantidade de itens . No entanto, após o mapeamento51

de dificuldades na execução e diálogo junto ao CIEB,
foram priorizados itens de conectividade, chromebooks
e serviços de instalação. Em seguida, houve a
necessidade de revisão do termo de referência de
conectividade dado o recebimento de doações da
Cisco. O alongamento do processo licitatório e as
dificuldades enfrentadas pelo território exigiu a
contratação de um consultor especializado em
compras públicas (FGV CEIPE; OTEC, 2022a).52

Em suma, a experiência da IEC-BNDES registra
caminhos possíveis para que redes de ensino logrem
êxito na condução dos processos de compras. Não obstante, evidencia gargalos que
apontam a necessidade de refinar processos, incentivar parcerias e atas conjuntas,
além de estruturar um plano mais amplo que possibilite as compras de forma
mais eficiente. Os aprendizados aqui identificados apontam que caminhos
individualizados para esse tipo de aquisição de tecnologia podem aprofundar
desigualdades educacionais, tendo em vista diferenças das redes de ensino na
condução dos processos.

Conectividade

A discussão sobre a garantia de acesso à internet intensificou-se em 2020,
sobretudo pelos desafios impostos pela pandemia com a suspensão temporária das
aulas presenciais e a crescente demanda pelo ensino híbrido. A existência de
equipamentos conectados à internet em velocidade adequada é um pilar
fundamental para possibilitar a apropriação das tecnologias digitais nas escolas,
sendo considerados recursos pedagógicos essenciais para ampliar as oportunidades
educacionais de crianças e jovens dentro e fora da escola (BROADBAND
COMMISSION, 2020).

O acesso a tecnologias educacionais tornou-se ainda mais imprescindível no
decorrer de 2021, suscitando não só a discussão sobre a necessidade de experiências
educativas inovadoras, mas também sobre a garantia de acesso equitativo às
ferramentas digitais. Pesquisas apontam que os grupos populacionais mais
prejudicados em termos de aprendizado durante a pandemia, para ambos os ciclos de
ensino e disciplinas, foram os do sexo masculino, negros, com renda familiar de até
um salário mínimo e que vivem nas periferias ou áreas rurais (FGV EESP CLEAR, 2020).

52 A contratação, proposta pelo CIEB, foi discutida e aprovada em reunião de governança do Comitê Gestor da Iniciativa.
O contrato de pagamento apresentou cláusulas condicionadas à velocidade das entregas, com prazo de até 150 dias para
execução, de forma a incentivar a celeridade do processo de compras e o cumprimento das metas estabelecidas. Para
aprendizados sobre essa inovação, ver FGV CEIPE; OTec (2022b).

51 Seis termos de referência: i) Serviços de instalação; ii) equipamentos de conectividade; iii) chromebooks; iv) carrinho de
carregamento, microcomputador, impressora, fone de ouvido e projetor; v) kit educomunicação; vi) kit maker.
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saiba mais
Guia Conectividade na Educação

Produzido pelo Grupo Interinstitucional de Conectividade na Educação (GICE), o Guia traz
orientações sobre parâmetros de infraestrutura, de distribuição de equipamentos, de
financiamento e modelos de contratação para auxiliar gestores públicos na tomada de decisão
para a implantação de políticas de conectividade nas escolas brasileiras (GICE, 2021).

Considerando os diferentes contextos e estágios de implementação, o manual apresenta
quatro etapas — diagnosticar, planejar, contratar e monitorar — para a definição da melhor
estratégia para a contratação de conectividade de internet para as escolas.

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

Na Iniciativa, as ações voltadas para a garantia de conectividade adequada53

tiveram início ainda no lançamento da Chamada Pública em 2018. Com isso,
garantir-se-ia recursos para a contratação da velocidade adequada a partir do
pressuposto de que as escolas selecionadas seriam contempladas pelo PDDE
Educação Conectada . Ainda assim, diversos desafios foram impostos, gerando54

discussões e aprendizados relevantes no âmbito da IEC-BNDES. Visando fortalecer a
ideação sobre como as redes podem lidar com desafios comuns, a Iniciativa instituiu o
Grupo Técnico de Infraestrutura e Conectividade, uma instância coordenada pelo
CIEB e com integrantes dos GETs dos territórios, voltada ao mapeamento, ideação e
construção de planos para a garantia de conectividade adequada, conforme indicado
na Figura 11.

54 A governança da Iniciativa realizou uma articulação com o MEC para que todas as escolas do projeto fossem
beneficiadas pelo PDDE Educação Conectada

53 Para tangibilizar o conceito de conectividade adequada, a IEC-BNDES tem parâmetros, disponíveis no Anexo 4.

Relatório Intermediário 2021 41



Figura 11: Eixos de ação do Grupo Técnico de Infraestrutura e Conectividade

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

Embora o Grupo Técnico tenha realizado diversas ações de engajamento junto
às redes sobre a importância de se contratar pacotes aderentes à conectividade
considerada adequada pela Iniciativa (100k/aluno), apenas 39% das escolas
apresentaram velocidade compatível com os parâmetros pré estabelecidos ao final de
2020. Esses números reforçaram não apenas a necessidade de articulação com os
gestores educacionais, governadores, prefeitos e secretários, de modo a
conscientizá-los acerca da centralidade deste desafio, mas a necessidade de fomentar
ainda mais as trocas no âmbito da IEC-BNDES.

Ao longo de 2021, o acompanhamento da conectividade das unidades
escolares apoiadas pela IEC-BNDES foi possível por conta do Medidor Educação
Conectada, instrumento gratuito de mensuração da qualidade da internet . Os55

resultados mostram que 83% das 392 escolas da Iniciativa estavam com o medidor de
conectividade instalado . A Figura 12 aponta para uma tendência temporal de56

elevação no monitoramento da conectividade entre 2020 e 2021, com exceção de57

Paraíba e Bahia, evidenciando o alcance parcial do objetivo estabelecido pelo Grupo
Técnico. Em 2021, Rio Grande do Sul e Paraná atingiram a meta de 100% das escolas
mensurando a conectividade, enquanto Tocantins e Sergipe ficaram bastante
próximos.

57 Com exceção do Paraná e do Sergipe, nas demais redes houve redução na porcentagem de escolas monitorando a
conectividade entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020. Tem-se como hipótese de que isso decorra do fechamento
das escolas e, consequentemente, do desligamento dos equipamentos em virtude da pandemia de COVID-19.

56 Indicador de eficácia da IEC-BNDES.

55 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.
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Figura 12: Evolução do percentual de escolas que monitoram a conectividade
(2019-2021)

Nota: n = 392 escolas. Fonte: Elaborado por FGV CEIPE, OTec (2022) a partir de NIC.BR (2021).

Em relação à adequação da conectividade para o processo de ensino-58

aprendizagem, 59% das escolas apresentavam conectividade acima do percentual
padrão estabelecido (100kbps/aluno) em dezembro de 2021. A Figura 13 evidencia que
Rio Grande do Sul, Tocantins e Paraná se destacam no que tange à velocidade da internet,
com mais de 70% de escolas com conectividade adequada. O destaque é ainda mais
positivo no Tocantins e no Paraná quando analisa-se a evolução histórica entre 2019 para
2021. Enquanto os demais estados tiveram, em média, 19p.p. de crescimento, o Tocantins
contou com 42p.p. e o Paraná com 52p.p.. Na outra ponta, Bahia e Paraíba são os territórios
da Iniciativa com o menor percentual de instituições de ensino dispondo de internet
com velocidade acima do padrão de 100kbps/aluno — com evolução não muito
proeminente ao longo dos últimos anos.

Figura 13: Evolução do percentual de escolas com conectividade adequada
(2019-2021)

Nota: n = 392 escolas. Fonte: Elaborado por FGV CEIPE, OTec (2022) a partir de NIC.BR (2021).

Os esforços empreendidos pela Iniciativa em 2021, visando garantir a instalação,
utilização dos medidores e níveis adequados de conectividade, ficaram ainda mais
evidentes quando vistos pelo recorte entre escolas municipais apoiadas e não
apoiadas pela Iniciativa . A porcentagem de escolas apoiadas que monitoram e59

59 As unidades escolares municipais foram aleatorizadas previamente ao recebimento da intervenção da IEC-BNDES.
Com isso, foram criados grupos de controle e tratamento, respectivamente, escolas não apoiadas e escolas apoiadas pela
Iniciativa. Para mais informações, acesse o Relatório Intermediário 2019.

58 Indicador de efetividade da IEC-BNDES, definido pela % de escolas que possuem internet banda larga contratada no
padrão estabelecido (100kbps/ aluno).
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possuem conectividade adequada é bastante superior comparativamente àquelas
que não recebem apoio, válido para todos os territórios analisados (Figura 14).

Figura 14: Monitoramento e adequação da conectividade nas Escolas Municipais,
por grupo de escolas, em dezembro de 2021

Nota: n = 336 escolas. Fonte: Elaborado por FGV CEIPE, OTec (2022) a partir de NIC.BR (2021).

Em consonância com as pesquisas no tema (GICE, 2021), a experiência da
Iniciativa evidencia a importância da existência de recursos para contratação de
conectividade, da alocação de esforços para endereçar tal desafio, além do
monitoramento da qualidade dos serviços contratados.

Doações

A experiência da Iniciativa também evidencia uma forma alternativa de
otimizar a entrega e economizar recursos direcionados à infraestrutura: o
estabelecimento de parcerias entre setor público e privado. Na Iniciativa, os casos
de doações de infraestrutura tiveram diferentes enquadramentos gerando benefícios
distintos para os territórios envolvidos (Quadro 5).

A parceria com a B2W ficou circunscrita à doação de notebooks para o
território do Rio Grande do Sul, no âmbito da linha de financiamento Investimentos
Sociais de Empresas (ISE) do BNDES, uma alternativa prevista na Chamada Pública.
Os 512 dispositivos doados foram entregues em outubro de 2021 nas 28 escolas
municipais urbanas (cinco em Cachoeira do Sul e 23 em Santa Maria) e 47 escolas
estaduais urbanas (15 em Cachoeira do Sul e 32 em Santa Maria).
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Quadro 5: Resumo das doações para IEC-BNDES

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

As doações da Cisco focaram na garantia de infraestrutura de conectividade.60

A priori, a doação da Cisco estava restrita às escolas da Paraíba. Não obstante, em
setembro de 2021, constatou-se que em 76 das 105 escolas atendidas no território
havia a sobreposição entre doações de itens de conectividade no âmbito da
IEC-BNDES e de outro projeto, intitulado Nordeste Conectado . Tal sobreposição,61

restrita à parcela de escolas de Campina Grande, reflete um processo de participação
relativamente novo no Brasil, sobretudo após a Constituição de 1988, e cada vez mais
intenso por parte da sociedade civil ao colaborar na formulação e implementação de
políticas públicas (BARBOSA et al., 2005, p. 393). Diversas são as iniciativas de
celebração público-privada à nível subnacional no campo educacional, exigindo,
portanto, elevado grau de coordenação para evitar que as mesmas redes sejam
atendidas e apoiadas simultaneamente.

A sobreposição dos equipamentos foi identificada em momento tardio,
quando já haviam sido analisadas as plantas das escolas e iniciado o planejamento
para a instalação dos equipamentos e cabeamentos. Ainda assim, a Cisco manteve-se
enquanto doadora na IEC-BNDES e optou por oferecer os equipamentos para outras
escolas até então não equipadas com infraestrutura de conectividade. Para além
das escolas de Sousa e Campina Grande não participantes do Nordeste Conectado,
foram beneficiadas as unidades das redes estaduais e municipais de Sergipe e das
redes municipais da Bahia . Ao final, as doações da Cisco alcançaram 87 unidades62

62 A Iniciativa previu o processo de consulta às redes quanto ao aceite das doações. Por questões referentes à
infraestrutura já existente, a rede estadual da Bahia recusou as doações da Cisco, enquanto as demais redes estaduais e
municipais de Paraíba, Bahia e Sergipe aceitaram.

61 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. No âmbito do projeto, RNP e CIEB
estabeleceram um acordo de cooperação para viabilizar a execução e a gestão conjunta de um projeto-piloto de implantação de
soluções de conectividade de alta velocidade e de uso de tecnologias digitais em cerca de 500 escolas públicas.

60 A doação da Cisco integra 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 busca utilizar a tecnologia de
conectividade e de segurança de forma mais estruturada e prática com foco em escolas públicas.
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escolares , ampliando o número de estabelecimentos de ensino no Nordeste com63

infraestrutura de conectividade adequada.

Considerando a característica da IEC-BNDES de atuar como experiência de
prototipação, também no que tange à atuação entre setor público e privado, cabe
ressaltar alguns dos aprendizados obtidos a partir das doações realizadas no âmbito
da Iniciativa. Tais lições, presentes na Figura 15, podem inspirar a formulação de
políticas públicas voltadas para o uso de TICs em sala de aula.

Figura 15: Aprendizados para doações de tecnologias para a educação

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

Primeiro, diante dos desafios para a condução de processos de aquisição de
tecnologias, as doações privadas permitem eliminar processos licitatórios. Tendo em
vista que a celeridade é fator determinante para o andamento dos processos, a
estratégia de captação de doações pode ser consideravelmente válida a fim de agilizar
e diminuir trâmites burocráticos inerentes ao processo de compras públicas. No
entanto, o caso da Bahia reforça a importância de que tais acordos entre setor público
e privado sejam arquitetados antes da abertura dos processos de compras, de
modo a evitar retrabalhos.

Segundo, as doações também economizam recursos públicos, possibilitando
que sejam alocados para outras rubricas. No caso da Iniciativa, por exemplo, com a
doação da Cisco, a Paraíba optou por alocar a sobra orçamentária como forma de
incentivar financeiramente escolas mais engajadas. Adicionalmente, a desoneração
da aquisição via compras públicas aliviou a carga de trabalho das equipes de
gestão das Secretarias. No caso da doação da Cisco na IEC-BNDES, o modelo de
gestão, viabilizado, sobretudo, pela gestão em nuvem da tecnologia adotada
(denominada Meraki), reduziu a complexidade e otimizou custos ao reduzir a
necessidade de recursos humanos gestão da infraestrutura nas escolas.

Terceiro, para que as doações privadas contribuam efetivamente para o alcance
dos objetivos, é preciso que estejam alinhadas às demandas das redes públicas. É

63 Em Sergipe, todas as 16 escolas que integram a Iniciativa foram beneficiadas (9 estaduais e 7 municipais). Na Paraíba,
foram 29 escolas beneficiadas (19 estaduais e 10 municipais). Na Bahia, foram 42 escolas municipais.
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preciso que as redes tenham clareza dos objetivos que desejam atingir e
explicitem-nos. No caso da Iniciativa, por exemplo, as redes tiveram discricionariedade
para avaliar se aceitariam ou não as doações, ponderando os prós e contras a partir da
sua realidade local. A avaliação acerca das condições da parceria, como
compatibilidade dos equipamentos com outros itens já existentes e tempo de
duração do suporte técnico, também são de suma importância.

Por fim, é imprescindível o diagnóstico e o planejamento adequado e
otimizado da implementação da infraestrutura. A título de exemplo, para a
instalação da infraestrutura de conectividade da Cisco nas escolas beneficiadas da
Iniciativa, foi necessária a construção de projetos específicos e análise de plantas das
escolas por equipes especializadas para a implementação otimizada dos rádios Wi-fi,
de modo que não se tornassem gargalos no cotidiano pedagógico.
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Como iniciativa de prototipação do PIEC, a IEC-BNDES, adota a mesma matriz
teórico-metodológica do programa, tendo como base o conceito de escolas
conectadas do CIEB, que adapta ao cenário brasileiro premissas do modelo Quatro
em Equilíbrio (KENNISNET, 2015). A partir do equilíbrio entre os quatro elementos
basilares já discutidos neste relatório — visão, formação, REDs e infraestrutura —, o
modelo evidencia como as escolas podem tirar o máximo proveito das tecnologia de
forma a contribuir para uma educação mais eficaz e inovadora .64

Nesse sentido, após três anos de implementação da IEC-BNDES, esse capítulo
se presta a investigar empiricamente, ainda que de forma preliminar, se as quatro
dimensões estão progredindo de forma equilibrada conforme as premissas do
modelo. Para tanto, serão apresentadas análises acerca da relação entre dez
indicadores selecionados de eficácia e efetividade das quatro dimensões , dispostos65

no Quadro 6.

Quadro 6: Indicadores utilizados nas análises

# DIMENSÃO TIPO INDICADOR NOMENCLATURA NA
MATRIZ DE CORRELAÇÃO

1. Visão Eficácia % de escolas cujo PPP enfatiza a importância do uso de
tecnologia para fins pedagógicos

1.visao_ppp_enfatiza_uso_
tec_pedag

2. Visão Efetividade % de escolas em que os professores enxergam potencial
no uso das tecnologias para o aprendizado dos estudantes

2.visao_prof_enxerga_
potencial_tec

3. Formação Eficácia % de professores cadastrados na formação da IEC-BNDES 3.formacao_cadastro_prof

4. Formação Efetividade % de professores que obtiveram a certificação da formação
da IEC-BNDES

4.formacao_certificado_
prof

5. REDs Eficácia % de alunos cadastrados nos REDs providos pela
IEC-BNDES 5.reds_cadastro_aluno

6. REDs Eficácia % de professores cadastrados nos REDs providos pela
IEC-BNDES 6.reds_cadastro_prof

7. REDs Eficácia % de alunos que acessaram os REDs providos pela
IEC-BNDES segundo o Censo Escolar 7.reds_acesso_censo_aluno

8. REDs Eficácia % de professores que acessaram os REDs providos pela
IEC-BNDES segundo o Censo Escolar 8.reds_acesso_censo_prof

9. Infra Eficácia % de escolas que receberam o conjunto de equipamentos
adquiridos pela IEC-BNDES 9.infra_recebimento_equip

10. Infra Efetividade % de escolas que possuem conectividade adequada
(100kbps / aluno)

10.infra_conectividade_
adequada

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

A análise inicial pressupõe o estabelecimento de correlações entre os
indicadores selecionados, método estatístico amplamente utilizado no campo da
pesquisa empírica. As correlações exprimem a magnitude, direção e a significância
da relação entre duas variáveis : valores próximos de -1 e +1 representam,66

66 Enquanto a magnitude diz respeito ao valor (ou coeficiente) propriamente dito, a direção trata deste valor ser positivo
ou negativo. Em suma, quanto mais próxima de -1, mais forte e negativa é a relação (ou seja, Se indicador A aumenta, B

65 Ao todo, são sete indicadores de eficácia e três de efetividade selecionados. Os indicadores e as análises deste capítulo
foram construídos ao nível das escolas. A não existência de variabilidade de indicadores de processo nesse nível, apenas
a nível territorial, justifica a sua não incorporação. A listagem completa dos indicadores está disponível no Anexo 2.

64 A IEC-BNDES tem como premissa que a utilização das tecnologias contribui, de forma complementar aos métodos
didáticos, para uma aprendizagem mais eficaz e inovadora. Além disso, as TICs cumprem uma função organizacional ao
gerar informações que apoiam as escolas na estruturação dos processos de forma mais eficiente e ampliam a
transparência com a comunidade escolar (KENNISNET, 2015).
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respectivamente, relações negativas ou positivas mais fortes, valores próximos de 0,
indicam inexistência de associação entre as variáveis analisadas.

No âmbito das análises realizadas sobre os indicadores de monitoramento da
IEC-BNDES, serão exploradas algumas das relações dispostas na Tabela 8. O
relacionamento entre duas ou mais dimensões será considerado em equilíbrio
quando ambos os indicadores que as representam atenderem aos seguintes critérios:
i) correlação com magnitude média-alta (> 0.200); ii) correlação com direção
positiva (> 0); e iii) correlação altamente significante ao nível de 99% (ou p-valor
menor que 1%).

Tabela 8: Matriz de correlação e significância dos indicadores da IEC-BNDES

Indicadores  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1.visao_ppp_enfatiza_uso_tec_pedag  

2.visao_prof_enxerga_potencial_tec 0.196***

3.formacao_cadastro_prof 0.008 -0.007  

4.formacao_certificado_prof 0.023 -0.030 0.801***

5.reds_cadastro_aluno -0.003 0.018 0.158* 0.333***  

6.reds_cadastro_prof -0.013 0.001 0.165** 0.326*** 0.928***

7.reds_acesso_censo_aluno 0.157** 0.028 -0.037 0.216*** 0.687*** 0.612***  

8.reds_acesso_censo_prof 0.055 0.010 0.183*** 0.395*** 0.772*** 0.741*** 0.675***  

9.infra_recebimento_equip 0.152** -0.019 -0.129* 0.095 0.382*** 0.384*** 0.573*** 0.360***

10.infra_conectividade_adequada 0.090 -0.110* 0.069 0.174*** 0.180*** 0.162* 0.240*** 0.182** 0.199***  

Nota: (1) Coeficientes de Spearman . (2) Níveis de significância estatística: *p>10%; **p < 5%; ***p < 1%. (3) Dados de67

dezembro de 2021.
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022); INEP (2021).

Naturalmente, a existência de correlações positivas e altas dentro das
dimensões é esperada, tendo em vista a proximidade entre as ações de diferentes
etapas da implementação — atividades, produtos e efeitos — e, consequentemente,
entre os indicadores que os representam — processos, eficácia e efetividade. Nesse
sentido, a Tabela 8 reforça tal premissa ao evidenciar altas magnitudes e
estatisticamente significativas nas correlações internas às dimensões,
especialmente entre formação, REDs e infraestrutura.

Identificamos associações positivas entre professores e alunos cadastrados no
RED Aprimora (0.928), seguido por professores cadastrados no RED Aprimora e que
também realizaram o acesso ao software (0.741) e por professores cadastrados nas
formações e que foram certificados por cumprir ao menos 75% do curso (0.801). Tais

67 Optou-se pela utilização de Spearman, pois os dados não possuem distribuição normal.

diminui). Por sua vez, quanto mais próximo de +1, mais positiva e forte é a relação (se A aumenta, B também aumenta).
Por sua vez, a significância estatística de um resultado é uma medida estimada do grau em que este resultado é não
aleatório. O p-valor representa a probabilidade de erro envolvida em aceitar o resultado observado como válido, sendo
um índice decrescente da confiabilidade de um resultado. Por exemplo, o valor de p de 5% — representado por dois
asteriscos (**) —, costumeiramente tratado como um "limite aceitável" de erro, indica que há 5% de probabilidade de que
a relação entre os indicadores seja um "acaso feliz". Outros valores amplamente utilizados são 10% (*) e 1% (***).
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evidências reforçam que a etapa de cadastro — tanto na dimensão formação quanto
em REDs — foi de grande importância para garantir o maior engajamento dos
professores.

Hipótese 1: Escolas com mais professores e gestores cadastrados parecem atingir
melhores índices de certificação nas formações

Hipótese 2: Escolas com mais professores e alunos cadastrados parecem acessar
mais os REDs

Destaca-se também uma associação positiva e significativa (0.216) entre a
proporção de professores certificados nas formações e a de alunos que acessaram o
RED Aprimora. Apesar do atraso na retomada das aulas presenciais, é possível
observar certo nível de engajamento dos estudantes, ao menos, no reconhecimento
da existência dos REDs. Se esse é um resultado de atividades realizadas previamente
com os atores escolares (via dimensão visão) ou da importância de que professores
desenvolvam suas competências ao longo do processo formativo (dimensão
formação) de forma a melhor estimular o acesso inicial dos REDs por seus
estudantes e, efetivamente, aproximar a tecnologia da sala de aula , será algo68

analisado posteriormente.

Hipótese 3: Escolas com mais professores certificados nas formações parecem ter
mais alunos acessando REDs

Outro exemplo do equilíbrio entre as dimensões está presente entre
indicadores de RED e infraestrutura (conectividade). Na Figura 16, o primeiro gráfico
evidencia, como seria de se esperar, uma relação positiva e significativa (reta azul)
entre os indicadores de cadastro e de acesso de alunos da dimensão REDs. Ou seja,
escolas que tiveram um maior número de alunos cadastrados também tiveram um
maior número de alunos acessando o recurso disponibilizado.

No entanto, a importância dessa associação parece ser reforçada quando
incorporamos uma variável categórica pertencente a uma segunda dimensão,69

infraestrutura. Ao considerar apenas as escolas com conectividade adequada, a
relação entre cadastro e acesso de alunos é ainda mais positiva (reta verde). Em
resumo, as escolas que possuem infraestrutura adequada parecem ser justamente
aquelas que realizaram maiores esforços para cadastrar os alunos no RED e
incorporá-lo ao cotidiano pedagógico.

Hipótese 4: Escolas com melhor qualidade de infraestrutura parecem engajar mais
alunos nas atividades de cadastro e acesso aos REDs

69 Uma variável categórica é aquela que possui categorias, sejam duas ou mais, mas que não há ordem entre elas. Alguns
exemplos podem ser uma variável que possui somente sim/não como no indicador utilizado de infraestrutura. Se a
escola possui conectividade adequada, recebe um “Sim”. Do contrário, recebe um “Não”.

68 Cabe ressaltar que uma das razões que pode explicar a correlação média é o fato que parcela das escolas estaduais
não teve acesso ao RED usado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
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Figura 16: Correlação entre cadastro e acesso de alunos ao Aprimora por
adequação de conectividade nas escolas na IEC-BNDES

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022); INEP (2021).

Observa-se também que a infraestrutura de conectividade parece afetar o
comportamento dos indicadores de formação docente e acesso de estudantes aos
REDs. A concentração de escolas com conectividade adequada justamente nos
quadrantes superiores da Figura 17 parece indicar que é justamente nas escolas com
melhores resultados em formação e REDs que a infraestrutura de conectividade é
mais adequada.

Hipótese 5: Escolas com mais professores certificados nas formações e mais alunos
acessando os REDs possuem conectividade adequada
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Figura 17: Correlação entre acesso de alunos ao Aprimora e certificação de
professores nas formações por adequação de conectividade nas escolas na

IEC-BNDES

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022); INEP (2021).

Por fim, vale ressaltar as baixas correlações dos indicadores de visão (1 e 2
apresentados na Tabela 8) em relação às outras dimensões, em sua maioria, não são
significativos . A explicação para tal questão parece estar relacionada ao fato da visão70

ser uma dimensão de cunho subjetivo, fator que dificulta a materialização do
conceito em indicadores. Outra hipótese para explicar tais resultados diz respeito a
uma possível fragilidade dos indicadores apresentados. O fato da dimensão ser
subjetiva resultou em uma menor disponibilidade de dados nessa frente. Os
indicadores de monitoramento desta dimensão foram integralmente estruturados
sobre as respostas dos gestores educacionais no Guia EduTec. O Guia é um
questionário autodeclaratório com níveis de concordância sobre afirmações que, para
fins de monitoramento, foram transformadas em respostas binárias (sim-1 ou não-0).

Hipótese 6: Indicadores de visão podem sofrer de má especificação, ou seja, não
captam de maneira apropriada a relação entre as variáveis observadas

Em suma, este capítulo buscou realizar análises preliminares identificando a
relação entre as dimensões do modelo Quatro em Equilíbrio tendo como base

70 Ou seja, hachurados em cinza claro e sem asterisco.
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indicadores de eficácia e efetividade da IEC-BNDES. A partir das análises aqui
empreendidas, é possível verificar associações positivas e, em casos específicos,
bastante significativas, entre os indicadores das dimensões de formação, REDs e
infraestrutura e o uso das tecnologias junto aos principais atores sob os quais as
mudanças estão direcionadas, professores e alunos. Ao mesmo tempo, dificuldades
encontradas nos indicadores da dimensão visão serão endereçadas em uma nova
coleta de dados, programada para o 2o semestre de 2022 .71

É importante ressaltar que a fase de implementação da Iniciativa está em vias
de conclusão e que a pandemia ainda continua a afetar um grande número de
escolas Brasil afora. Nesse sentido, diante do ferramental estatístico descritivo
utilizado nas análises anteriores, não é possível tirar conclusões definitivas, sobretudo
de natureza causal, a partir dos dados apresentados. No entanto, os destaques,
presentes no Quadro 7, trazem hipóteses importantes para nortear não apenas os
próximos passos da Iniciativa, mas também para inspirar outras redes e equipes que
buscam desenhar, implementar, monitorar ou avaliar políticas públicas de inserção
tecnológica na educação.

Quadro 7: Resumo das hipóteses identificadas ao final do 3° ano de
implementação

Nº HIPÓTESES EVIDÊNCIAS

1

Escolas com mais professores e
gestores cadastrados parecem

atingir melhores índices de
certificação nas formações

Garantir o cadastro de usuários é importante para
bons resultados em processos formativos e na
utilização de recursos educacionais digitais. Trata-se de
um caminho oportuno a ser priorizado pelas
Secretarias de Educação visando ampliar os impactos
das intervenções às quais estão expostas2

Escolas com mais professores e
alunos cadastrados parecem

acessar mais os REDs

3

Escolas com mais professores
certificados nas formações

parecem ter mais alunos
acessando REDs

A aparente correlação entre escolas com maior
percentual de professores certificados nas formações e
escolas com mais alunos acessando os REDs mostra
que existe uma relação a ser explorada entre as
formações e o uso dos REDs no cotidiano escolar

4

Escolas com melhor qualidade de
infraestrutura parecem engajar
mais alunos nas atividades de

cadastro e acesso aos REDs

Dimensões de formação, REDs e infraestrutura
parecem caminhar para a mesma direção, dada a
observação da possível correlação entre indicadores
das três dimensões com maior confiabilidade. Com
isso, há boas perspectivas com relação à premissa de
interligação entre as dimensões do modelo Quatro em
Equilíbrio

5

Escolas com mais professores
certificados nas formações e mais

alunos acessando os REDs
possuem conectividade adequada

6

Indicadores de visão podem sofrer
de má especificação, ou seja, não
captam de maneira apropriada a

relação entre as variáveis
observadas

A não relação entre os indicadores desta frente e os
das demais dimensões evidencia a dificuldade de se
materializar o conceito de visão em indicadores de
monitoramento e a necessidade de novas coletas

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

71 Cabe ressaltar a necessidade de nova coleta de dados do Guia EduTec, programada para o 2° semestre de 2022.
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Ao final do 3° ano de implementação da IEC-BNDES, o status de execução
refletia o momento de entrada dos territórios: em geral, aqueles que ingressaram em
2019 (Paraíba, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins, denominados 1° bloco)
possuíam estágios mais avançados do que os que ingressaram posteriormente em 2020
(Bahia e Paraná, 2° bloco). Além do timing do ingresso, a pandemia de COVID-19 foi
outro fator que impactou fortemente o cronograma de implementação da Iniciativa,
tendo em vista as incertezas do período, o fechamento das escolas e as demandas
emergenciais das redes pelo incorporação das tecnologias no processo de
aprendizado. Em resposta, 2021 foi intensamente marcado pelos esforços de
finalização da implementação da IEC-BNDES nas redes.

Tendo em vista seu objetivo de contribuir para a prototipação de políticas
educacionais de inserção tecnológica, esta seção sistematiza os pontos de destaque
e aprendizados ao longo da implementação da Iniciativa em 2021 e para cada uma
das dimensões em 2021. Os aprendizados aqui sistematizados podem inspirar o
desenho e aperfeiçoamento de iniciativas já existentes, tal qual serem utilizados
enquanto objeto para futuras pesquisas.

Em relação à visão, dimensão basilar do modelo Quatro em Equilíbrio, os
principais destaques e aprendizados neste último ano, presentes no Quadro 8,
referem-se às ações voltadas ao estabelecimento da governança institucional do
projeto nas redes e engajamento dos atores educacionais.

Quadro 8: Destaques e aprendizados na implementação da IEC-BNDES: Visão

DESTAQUES APRENDIZADOS

Governança
institucional do

projeto

A existência de governança institucional do projeto é tida como um fator
de sucesso para a implementação da Iniciativa. Mesmo que todos os
territórios tenham instituídos grupos especiais de trabalho (GETs),
responsáveis pela gestão do projeto, com integrantes das redes
estaduais e municipais, houve heterogeneidades no grau de
alinhamento entre os atores desses grupos. Enquanto em alguns
territórios, como Paraíba e Rio Grande do Sul, a boa articulação permitiu
a troca de experiências e a circulação de informações sobre o
desenvolvimento do projeto, em outros, como a Bahia, a alta rotatividade
dos membros gerou desafios no andamento das ações e no
engajamento das escolas.

Engajamento dos
atores

educacionais

A boa implementação de tecnologias na educação demanda o
engajamento dos atores educacionais, tanto no âmbito das Secretarias,
quanto nas escolas. Para tanto, foram desenvolvidas ferramentas no
âmbito da IEC-BNDES, como: newsletters mensais destinadas aos
Secretários de Educação, materiais para diretores e coordenadores
pedagógicos (como o Guia dos Gestores Educacionais) e comunicações
específicas para os professores.

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).
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No que tange à dimensão formação (Quadro 9), o ano de 2021 trouxe aprendizados
relacionados ao percurso formativo do 2º bloco de territórios, que ressaltou desafios
contextuais próprios à Bahia e ao Paraná, evidenciados pelos diferentes índices de
cadastro e certificação.

Quadro 9: Destaques e aprendizados na implementação da IEC-BNDES: Formação

DESTAQUES APRENDIZADOS

Planejamento
de ações em

diferentes
etapas

De forma a evitar sobreposição entre diferentes processos formativos, o
que pode gerar determinado grau de competição entre as diversas
iniciativas governamentais e consequente desengajamento dos cursistas,
é necessário garantir um fluxo eficaz de informações entre as diferentes
instâncias das Secretarias de Educação.

Estratégias de
engajamento
de cursistas

O desconhecimento do projeto pode ser um fator de desengajamento
das equipes escolares para com processos formativos. O fortalecimento
da comunicação com estes atores, através de grupos de WhatsApp e
webinários públicos, mostrou-se um elemento importante para aumentar
o engajamento e estimular os gestores e docentes na busca pelos
certificados de conclusão dos cursos oferecidos no âmbito da IEC-BNDES.

Fortalecimento
da gestão de

processos
formativos

Na frente de gestão de processos formativos, destacam-se a importância
de elaboração de planos de ação, do estabelecimento de metas e do
desenho de processos e fluxos de informação para eventuais correções de
rota. Tais ações são importantes para incentivar todos os atores, da gestão
das redes ao chão da escola, a atuar em prol do alcance dos objetivos
comuns dos projetos. Na IEC-BNDES, o desenvolvimento de painéis de
monitoramento do progresso das escolas nas formações e sua utilização
enquanto ferramentas de gestão foram positivos em termos de
resultados.

Desenvolvi-
mento de

competências
das Secretarias

Com exceção do Ensino Médio da Bahia, houve a contratação de um
parceiro externo para a execução das formações do 2º bloco da
IEC-BNDES. Tal ação foi justificada pela experiência prévia incipiente das
redes no desenho e/ou condução de processos formativos de uso
pedagógico de tecnologias, conforme aprendizados do 1º bloco. No
entanto, de forma que as redes desenvolvessem suas competências de
forma autônoma, contribuindo, assim, para a sustentabilidade da
Iniciativa nos territórios, faz-se necessário a construção de planos de
formação continuada pautados nos aprendizados obtidos e no
compartilhamento de boas práticas.

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).
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Em REDs, cujos aprendizados estão expostos no Quadro 10, destacam-se as
ações de capacitação dos gestores educacionais, o estabelecimento de parcerias para
a utilização de soluções pagas — que possibilitou a adoção dos recursos em
determinadas redes mesmo em condições de ensino remoto — e a implementação72

de soluções para maior engajamento de usuários.

Quadro 10: Destaques e aprendizados na implementação da IEC-BNDES: REDs

DESTAQUES APRENDIZADOS

Desenvolvi-
mento da

competências
sobre seleção,

curadoria e
implementa-
ção de REDs

A formação das equipes gestoras na seleção, curadoria e implementação
de REDs é importante para tornar as redes autônomas, capazes de fazer
uso de soluções de acordo com suas necessidades educacionais. Na
Iniciativa, foram desenvolvidas diferentes ferramentas para tal fim, com
destaque para a Jornada de REDs, produto elaborado pelo CIEB que
destaca as principais ações que os gestores das redes devem realizar para
garantir o alinhamento entre os REDs e suas necessidades pedagógicas.

Estratégias de
engajamento

para utilização
de REDs

A implementação efetiva de REDs requer o engajamento dos usuários —
professores e estudantes. As estratégias adotadas na IEC-BNDES
incluíram: reuniões de acompanhamento de dados e ações estratégicas;
divulgação de depoimentos de professores que utilizam REDs;
compartilhamento de experiências e boas práticas; encontros de
mobilização de docentes e gestores; premiação para alunos e docentes
que mais utilizaram as plataformas e estratégias de comunicação direta
com pais e responsáveis.

Implementa-
ção de tipos
diferentes de

REDs

As características próprias de cada RED refletem em sua implementação.
Para plataformas adaptativas que são utilizadas durante o processo de
ensino-aprendizagem, a experiência da Iniciativa mostra a centralidade do
engajamento dos docentes para a garantia do acesso dos alunos. Por sua
vez, para soluções mais autônomas e que não requerem intermediação
docente, como as que ofertam cursos autoinstrucionais para estudantes,
as ações devem ter como foco o próprio aluno, caso contrário pode-se
aumentar o risco de não adesão à plataforma.

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022)

No que tange à infraestrutura, a condução dos processos de compras, a cargo
dos governos estaduais, apresentou-se como a principal barreira no avanço do
processo de implementação da Iniciativa em 2021. Foram mobilizados grandes
esforços para a provisão e distribuição dos equipamentos para as unidades escolares,
com resultados positivos apenas para parte dos territórios. O Quadro 11 apresenta os
principais destaques e lições na frente de compras, conectividade e doações de
equipamentos.

72 No entanto, foram identificados contrastes no uso de REDs entre as redes, que demandam maior aprofundamento
sobre as hipóteses do impedimento do uso em determinadas redes e o desenvolvimento de planos de ação adequados
às realidades locais.

58 Iniciativa BNDES Educação Conectada



Quadro 11: Destaques e aprendizados na implementação da IEC-BNDES: Infraestrutura

DESTAQUES APRENDIZADOS

Condução de
processos de

compras
públicas de
tecnologia

A experiência da IEC-BNDES, ao mesmo tempo que evidencia gargalos na
condução de processos de compras de tecnologias, registra caminhos
possíveis para que redes de ensino logrem êxito nesta etapa, incluindo: a
focalização na aquisição de itens prioritários; a necessidade de alocar a
atividade a profissionais com expertise; a possibilidade de aderir a atas de
registro de preços já existentes, encurtando/descomplicando o processo
para parcela dos itens; e, se necessário; a possibilidade de contratação de
consultores externos para apoiar a condução das aquisições.

Ações para a
garantia da

conectividade
adequada

Conectividade adequada é uma condição crítica para efetivação de políticas
educacionais de inserção tecnológica. Na IEC-BNDES, as ações que
estiveram associadas a uma maior probabilidade de garantia de tal
condição envolveram: a mobilização para instalação do Medidor Educação
Conectada e para o monitoramento periódico da velocidade da conexão; o
apoio para que todas as escolas tivessem recursos creditados do PDDE
Educação Conectada e a construção de planos locais de conectividade,
considerando demandas e gargalos de cada região.

Novos modelos
de parceria
com o setor

privado

A efetivação de parcerias com o setor privado pode ser uma forma
alternativa de otimizar a entrega de infraestrutura tecnológica de ponta,
economizar tempo e recursos públicos. Dentre os aprendizados
proporcionados pelas doações realizadas no âmbito da IEC-BNDES,
pode-se destacar: a necessidade de arquitetar acordos com antecedência
para não gerar atrasos em processos licitatórios já iniciados e a importância
de avaliação crítica por parte das redes de cada parceria, considerando suas
necessidades educacionais e os objetivos do projeto.

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

Por fim, neste relatório também foi possível investigar empiricamente, pela
primeira vez, ainda que de forma inicial, se as quatro dimensões estão progredindo
de forma equilibrada na IEC-BNDES, conforme o esperado de acordo com o modelo
Quatro em Equilíbrio. A partir das análises realizadas, foi possível verificar que as
dimensões de formação, REDs e infraestrutura parecem estar positivamente
associadas, isto é, aparentam caminhar em sintonia e configurar, portanto, uma
situação de equilíbrio. Por outro lado, a dimensão de visão parece exigir um olhar mais
atento ao longo de 2022.
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Anexo 1: Teoria da Mudança da IEC-BNDES
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Anexo 2: Listagem de dados
# DIMENSÃO CLASSIFICAÇÃO INDICADOR FONTE

1 Visão Eficácia % de escolas com política de uso de equipamentos
disseminada entre professores e alunos CIEB/Guia EduTec

2 Visão Eficácia % de escolas cujo PPP enfatiza a importância do uso
de tecnologia para fins pedagógicos CIEB/Guia EduTec

3 Visão Efetividade
% de escolas em que os professores enxergam

potencial no uso das tecnologias para o aprendizado
dos estudantes

CIEB/Guia EduTec

4 Visão Efetividade
% de escolas em que os gestores enxergam potencial

no uso das tecnologias para o aprendizado dos
estudantes

CIEB/Guia EduTec

5 Visão Efetividade % de escolas em que há compartilhamento de
práticas pedagógicas mediadas por tecnologia CIEB/Guia EduTec

6 Visão Efetividade % de escolas em que a curadoria de REDs é realizada
por professores e gestores CIEB/Guia EduTec

7 Formação Eficácia % de horas de formação realizadas em relação ao
previsto nos planos territoriais Sincroniza Educação

8 Formação Eficácia % de professores cadastrados na formação da
IEC-BNDES

Sincroniza Educação e
Censo Escolar

9 Formação Eficácia % de gestores cadastrados na formação da
IEC-BNDES

Sincroniza Educação e
Censo Escolar

10 Formação Eficácia % de professores que iniciaram a formação da
IEC-BNDES

Sincroniza Educação e
Censo Escolar

11 Formação Eficácia % de gestores que iniciaram a formação da
IEC-BNDES

Sincroniza Educação e
Censo Escolar

12 Formação Efetividade Média de evolução dos professores na formação da
IEC-BNDES

Sincroniza Educação e
Censo Escolar

13 Formação Efetividade Média de evolução dos gestores na formação da
IEC-BNDES

Sincroniza Educação e
Censo Escolar

14 Formação Efetividade % de professores que obtiveram a certificação da
formação da IEC-BNDES

Sincroniza Educação e
Censo Escolar

15 Formação Efetividade % de gestores que obtiveram a certificação da
formação da IEC-BNDES

Sincroniza Educação e
Censo Escolar

16 Formação Efetividade % de professores que se considera preparado para
usar tecnologias na prática pedagógica Inep_Saeb

17 Formação Efetividade
% de escolas em que formações sobre recursos
tecnológicos geraram mudanças nas práticas

pedagógicas
CIEB/Guia EduTec

18 REDs Eficácia % de alunos cadastrados nos REDs providos pela
IEC-BNDES

REDs (Aprimora, Khan
Academy e Recode)

19 REDs Eficácia % de professores cadastrados nos REDs providos pela
IEC-BNDES

REDs (Aprimora, Khan
Academy e Recode)

20 REDs Eficácia % de alunos cadastrados que acessaram os REDs
providos pela IEC-BNDES

REDs (Aprimora, Khan
Academy e Recode)

21 REDs Eficácia % de professores cadastrados que acessaram os REDs
providos pela IEC-BNDES

REDs (Aprimora, Khan
Academy e Recode)

22 REDs Eficácia % de alunos que acessaram os REDs providos pela
IEC-BNDES segundo o Censo Escolar

REDs (Aprimora, Khan
Academy e Recode)

23 REDs Eficácia % de professores que acessaram os REDs providos
pela IEC-BNDES segundo o Censo Escolar

REDs (Aprimora, Khan
Academy e Recode)

24 REDs Efetividade Tempo de utilização mensal, por aluno, dos REDs
providos pela IEC-BNDES

REDs (Aprimora, Khan
Academy e Recode)
Problema: RECODE
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25 REDs Efetividade Tempo de utilização mensal, por professor, dos REDs
providos pela IEC-BNDES

REDs (Aprimora, Khan
Academy e Recode)
Problema: RECODE

26 REDs Efetividade % de alunos que acessaram os REDs providos pela
IEC-BNDES pelo menos uma vez por mês

REDs (Aprimora, Khan
Academy e Recode)
Problema: RECODE

27 REDs Efetividade % de professores que acessaram os REDs providos
pela IEC-BNDES pelo menos uma vez por mês

REDs (Aprimora, Khan
Academy e Recode)
Problema: RECODE

28 REDs Efetividade Total de acessos, por aluno, aos REDs provido pela
IEC-BNDES

REDs (Aprimora, Khan
Academy e Recode)
Problema: RECODE

29 REDs Efetividade Total de acessos, por professor, aos REDs provido pela
IEC-BNDES

REDs (Aprimora, Khan
Academy e Recode)
Problema: RECODE

30 REDs Efetividade % de módulos/habilidades/trilhas dos REDs providos
pela IEC-BNDES concluídos pelos alunos

REDs (Aprimora, Khan
Academy e Recode)

Problema: Aprimora e
Khan

31 REDs Efetividade
% de alunos que concluíram todos os

módulos/habilidades/trilhas propostas pelos REDs
providos pela IEC-BNDES

REDs (Aprimora, Khan
Academy e Recode)

Problema: Aprimora e
Khan

32 REDs Efetividade % de escolas em que professores utilizam REDs em
suas práticas pedagógicas CIEB/Guia EduTec

33 Infraestrutura Eficácia Qtdd. de computadores* adquiridos pela IEC-BNDES CIEB/Levantamento
de Infraestrutura

34 Infraestrutura Eficácia % de escolas que receberam o conjunto de
equipamentos adquiridos pela IEC-BNDES

CIEB/Levantamento
de Infraestrutura

35 Infraestrutura Eficácia % de escolas que monitoram a conectividade via
Medidor Educação Conectada

Medidor Educação
Conectada

36 Infraestrutura Efetividade Qtdd. de computadores* disponíveis nas escolas INEP/Censo Escolar

37 Infraestrutura Efetividade % de escolas que possuem conectividade adequada
(100kbps / aluno)

MEC/Medidor
Educação Conectada

38 Infraestrutura Efetividade % de professores que utilizam os computadores* da
escola e os consideram adequados Inep_Saeb

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).
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Anexo 3: Data de previsão para volta às aulas em 2022
TERRITÓRIO REDE INÍCIO ANO LETIVO 2022 MODALIDADE ATUAL

Bahia

Estadual 07/02/22 Presencial

Municipal de Ilhéus 07/02/22 Presencial

Municipal de Lauro de Freitas 03/03/22 Híbrido

Paraíba

Estadual 14/02/22 Híbrido

Municipal de Campina Grande 14/02/22 Híbrido

Municipal de Sousa 14/02/22 Híbrido

Paraná

Estadual 07/02/22 Presencial

Municipal de Campo Mourão 07/02/22 Presencial

Municipal de Guarapuava 07/02/22 Presencial

Rio Grande do Sul

Estadual 21/02/22 Presencial

Municipal de Cachoeira do Sul 21/02/22 Presencial

Municipal de Santa Maria 26/02/22 Presencial

Sergipe
Estadual 07/03/22 Presencial

Municipal de Lagarto 21/02/22 Híbrido

Tocantins

Estadual 14/02/22 Presencial

Municipal de Araguaína 07/02/22 Presencial

Municipal de Gurupi 31/01/22 Presencial

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTec (2022).
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Anexo 4: Parâmetros de conectividade da IEC-BNDES

VELOCIDADE
FINALIDADE
DO ACESSO

LOCAIS DE ACESSO USUÁRIOS INFRAESTRUTURA

100k/aluno*
* Referência
usada pelo

MEC

Uso pedagógico
Uso

administrativo

Diretoria e secretaria
Sala dos professores
Laboratórios/espaços

de inovação
Salas de aula

Equipe gestora
Professores
Estudantes

Anos Iniciais do Ensino
Fundamental:

1 roteador/ 6 salas
Anos Finais do Ensino
Fundamental e Ensino

Médio: 1 roteador/10 salas

Fonte: IEC-BNDES (2020c).
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