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Introdução
É apresentado neste Relatório Intermediário um panorama geral sobre os
principais acontecimentos da Iniciativa BNDES Educação Conectada (IEC-BNDES)
em 2020, segundo ano da Iniciativa nos territórios. Visto os diferentes estágios e
contextos da implementação entre as localidades, é construída uma narrativa
ressaltando elementos que, dada sua riqueza exploratória e/ou complexidade de
execução, valem ser aprofundados. Dentre eles, destacam-se: o fortalecimento da
visão sobre a importância do uso pedagógico de tecnologias, estimulado pela
adoção do ensino remoto durante a pandemia de COVID-19; a condução do processo
formativo do 1° bloco, a principal ação realizada em 2020; o processo de compras do
Rio Grande do Sul, que se destacou na condução de uma etapa tida como
desafiadora para os territórios e que foi particular em cada localidade; e o desafio de
conectividade, problemática identificada transversalmente nas redes. O relatório
também analisa de maneira mais detalhada as implicações da pandemia de
COVID-19 nas ações da IEC-BNDES. Os objetivos deste documento são elencados no
Quadro 1.
Quadro 1: Objetivos do Relatório Intermediário 2020
Descrever as atividades de implementação da IEC-BNDES realizadas nos territórios em
2020, conectando-as ao contexto do período observado, em particular, à eclosão da
pandemia.
Detalhar as ações realizadas nos territórios na dimensão formação, ressaltando seu papel
integrador com relação às outras dimensões, contextualizando o processo de adaptação
ao modelo remoto e apresentando dados do processo formativo.
Descrever as heterogeneidades dos processos de compras entre os territórios, com
enfoque no Rio Grande do Sul, que se diferenciou e cujo entendimento aprofundado
permite aprendizados para a IEC-BNDES e para a prototipação de outros projetos,
programas ou políticas.
Identificar temas transversais de importância para os territórios, em especial os desafios
na garantia da conectividade adequada para as escolas.
Registrar lições aprendidas, tanto as mapeadas pelos parceiros da IEC-BNDES na
implementação nos territórios do 1° bloco, e já aplicadas ao 2° bloco, como aquelas
identificadas ao longo de 2020.
Sinalizar pontos de atenção para condução das próximas ações e vias de pesquisas
futuras.
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.

O presente documento compõe a ampla estratégia de Monitoramento e
Avaliação (M&A) da IEC-BNDES2, sob responsabilidade do Observatório Tecnologia na
Escola (OTec), ancorado no Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais
(FGV CEIPE)3. O M&A colabora para a transparência no uso de recursos públicos,
prestação de contas à sociedade e identificação e sistematização de aprendizados
institucionais e pedagógicos necessários para escalar ações.
2

Na IEC-BNDES, foca-se em três dimensões avaliativas: nos processos - práticas e desenvolvimento da implementação
da Iniciativa; na eficácia - verificação da entrega de produtos e realização de ações conforme os processos e objetivos
definidos; e na efetividade - o grau de cumprimento desses objetivos, classificados em efeitos de curto, médio e longo
prazo. Para mais informações, veja o Plano de Atividades de M&A, disponibilizado no site do OTec.
3
A partir de agora, de forma a simplificar a leitura, fará-se referência ao termo OTec toda vez que o objetivo for fazer
referência ao FGV CEIPE/OTec.

Iniciativa BNDES Educação Conectada

9

É importante, contudo, ressaltar que este relatório não tem a intenção, nem
será capaz, de exaurir todas as ações mobilizadas ou todos os aspectos relevantes no
âmbito da IEC-BNDES ao longo de 2020. Desse modo, seu objetivo é destacar os
principais pontos de aprendizado para, então, subsidiar a implementação da Iniciativa
nos próximos anos e pautar outras atividades e produtos de M&A.
A metodologia para a construção do presente relatório incluiu análises
documentais e pesquisa de campo. A análise documental representa uma etapa
inicial, a partir de uma extensa lista de materiais vinculados à IEC-BNDES4, cuja
revisão permite definir a linha do tempo dos eventos; comparar o cronograma
previsto versus executado; e identificar aspectos críticos, positivos ou negativos do
processo de implementação das ações da Iniciativa. A partir desse mapeamento
inicial, os temas foram aprofundados por meio de uma etapa qualitativa, envolvendo
entrevistas com atores-chave da Iniciativa5 que, além de colaborarem para o melhor
entendimento e preenchimento de lacunas percebidas na análise documental,
contribuíram para trazer um olhar qualitativo, pautado na percepção dos principais
agentes envolvidos.
Além desta introdução, este relatório está dividido em outras três seções. A
primeira delas visa a contextualizar a Iniciativa, além de compilar os principais
pontos de destaque do ano de 2019 e as lições aprendidas. A seção subsequente
objetiva explorar as ações realizadas ao longo do ano de 2020. Além do enfoque no
impacto da pandemia, a implementação é analisada nas suas quatro dimensões,
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. Por
fim, nas considerações finais apresentam-se o cenário atual do projeto, o resumo dos
principais destaques e aprendizados a partir da implementação da Iniciativa nos
territórios em 2020 e temas que podem vir a se tornar objetos de pesquisa futura.

4

Tais como: relatórios de parceiros referentes ao ano de 2019; 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; sites dos projetos
territoriais, dentre outros.
5
Dentre os entrevistados estão: membros dos GETs, parceiros da Iniciativa responsáveis pelo financiamento, apoio
técnico e aqueles contratados para implementar as formações nos territórios.
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Contextualização da IEC-BNDES
Este capítulo tem como objetivo contextualizar a Iniciativa BNDES Educação
Conectada (IEC-BNDES), apresentando seu histórico, redes educacionais envolvidas,
ações desempenhadas nos primeiros anos de implementação e principais lições
aprendidas.

A IEC-BNDES
Ao final de 2017, o Ministério da Educação (MEC) lançou o Programa de Inovação
Educação Conectada (PIEC), desenhado com o apoio técnico do Centro de Inovação para a
Educação Brasileira (CIEB), de forma a apoiar a universalização do acesso à internet de alta
velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na Educação Básica.
Um importante aliado do Programa é o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), que se responsabiliza pelo apoio financeiro e técnico
especializado e pela coordenação de parcerias com entidades privadas e civis em torno de
iniciativas que contribuam para fornecer celeridade e maior eficácia na implementação do
PIEC. Nesse contexto, em abril de 2018 foi lançada a Iniciativa BNDES Educação Conectada
(IEC-BNDES), que visa apoiar, com recursos não reembolsáveis e suporte técnico, projetos
territoriais voltados à incorporação de tecnologias digitais na educação pública.
O marco conceitual do PIEC e, portanto, da IEC-BNDES é o conceito de escola
conectada, cuja premissa é a de que a eficácia das tecnologias educacionais depende do
equilíbrio entre quatro dimensões complementares (Teoria Quatro em Equilíbrio): visão,
formação, recursos educacionais digitais (REDs) e infraestrutura. Por tal razão, a Iniciativa
prevê o apoio técnico e financiamento em cada uma das quatro dimensões.
A divulgação das regras e do desenho básico da Iniciativa se deu a partir de uma
Chamada Pública. A Chamada estipulou que cada projeto territorial, abrangendo o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio, poderia ser formado por uma rede estadual e até duas redes
municipais, atendendo 100% das escolas estaduais urbanas e 50% das escolas municipais
urbanas em cada município participante.
A Iniciativa conta com seis projetos territoriais, contemplando seis redes estaduais
de ensino e onze municipais. O 1° bloco engloba projetos contratados em 2018, sendo
formado por Paraíba, com Sousa e Campina Grande; Rio Grande do Sul, com Santa Maria e
Cachoeira do Sul; Sergipe, com Lagarto, e Tocantins, com Gurupi e Araguaína. Já o 2° bloco,
contratado em 2020, é formado por Bahia, com Ilhéus e Lauro de Freitas; e Paraná, com
Guarapuava e Campo Mourão. A IEC-BNDES atende a mais de 8 mil professores e 163 mil
estudantes em 395 escolas participantes, conforme dados do Censo Escolar de 2019.
Os projetos têm como prazo de implementação um período de dois anos a contar da
data de contratação, mas devido à pandemia, o prazo para o 1° bloco foi estendido em seis
meses. Ao todo, a IEC-BNDES conta com um aporte financeiro de R$ 40 milhões de reais,
com recursos advindos do BNDES e de parceiros privados, como Fundação Lemann e Itaú
Social.
Para executar o projeto na ponta e garantir a adaptação e apropriação local da
Iniciativa, foram criados Grupos Especiais de Trabalho (GET) em cada território. Além de se
articular e cooperar com os parceiros da IEC-BNDES, cada GET é responsável por gerir,
engajar e monitorar localmente as ações desempenhadas, colaborando para o registro dos
desafios, soluções e aprendizados.
A IEC-BNDES, além de fomentar a adoção de tecnologias digitais nas escolas, busca
produzir aprendizados escaláveis, ou seja, passíveis de replicação em outros contextos. A
Iniciativa também tem um importante papel na identificação e disseminação das melhores
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práticas colaborativas entre redes municipais e estaduais, o que permite a criação de
arranjos locais de desenvolvimento educacional. A premissa de fomentar regimes de
colaboração é válida em diferentes fases do processo nos territórios, desde o planejamento
até a execução das ações. Além disso, a IEC-BNDES lança mão de um olhar contextualizado
de modo a fomentar que os territórios façam uso de práticas adaptadas às suas realidades
e especificidades locais.
Por se tratar de uma ação que visa à prototipação de políticas, a IEC-BNDES conta
com uma ampla estratégia de Monitoramento e Avaliação (M&A), sob responsabilidade do
OTec, que está ancorado no FGV CEIPE. O M&A é essencial para garantir a transparência do
uso de recursos públicos e a identificação e sistematização de aprendizados institucionais e
pedagógicos necessários para a escalabilidade do projeto.
Para mais informações sobre a IEC-BNDES, leia o
Relatório Intermediário 2019 do FGV CEIPE/OTec.

I.

Retrospectiva da IEC-BNDES

Os primeiros anos da IEC-BNDES, 2018 e 2019, tiveram como marcos o debate,
o refinamento e o detalhamento dos projetos. Em 2019, os territórios do 1° bloco
realizaram ações de implementação nas quatro dimensões, processo que teve início
apenas em 2020 para o 2° bloco. Embora os projetos territoriais sejam similares, tanto
em termos de atividades planejadas quanto de prazos acordados, os territórios
contemplados na Chamada vivenciaram processos de implementação distintos,
uma vez que apresentam características e realidades próprias. Nesse sentido, as
ações destacadas no Quadro 2 lançam um olhar generalizador, buscando apresentar
de forma resumida os principais marcos da Iniciativa no ano de 2019, tanto em
aspectos estruturantes quanto em cada uma das quatro dimensões da IEC-BNDES.
Quadro 2: Principais ações da IEC-BNDES realizadas em 2019
ASPECTOS ESTRUTURANTES DA IEC-BNDES
Análise e Contratação de projetos territoriais: Contratados em dezembro de 2018, Paraíba,
Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins tiveram ações de implementação ao longo de 2019. Já
Bahia e Paraná, 2° bloco, foram encaminhados à análise em setembro de 2019 e contratados
em 2020.
Diagnóstico inicial das escolas participantes: O diagnóstico do grau de adoção de
tecnologia educacional, realizado com a ferramenta Guia Edutec do CIEB, foi o ponto de
partida das ações.
Definição dos desafios educacionais e práticas pedagógicas inovadoras (PPIs): No I
Encontro Nacional da IEC-BNDES, em janeiro de 2019, os GETs dos territórios elencaram seus
principais desafios educacionais6, que seriam endereçados pelos projetos a partir de PPIs7.

6

Os desafios priorizados foram: (i) Melhoria dos índices de alfabetização; (ii) Consolidação das habilidades de leitura e
letramento em Língua Portuguesa e Matemática durante o Ensino Fundamental; e (iii) Redução da distorção
idade-série, que gera evasão escolar nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.
7
Os territórios escolheram dentre as seguintes Práticas Pedagógicas Inovadoras: Ensino Híbrido, Rotação por estações,
Aprendizagem baseada em projetos, Aulas Mão na massa, Ensino Personalizado, Aula Enriquecida com Tecnologia.
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QUATRO DIMENSÕES
DIMENSÃO VISÃO
Lançamentos dos projetos territoriais e pactuação da implementação com as escolas
contempladas: Entre março e abril de 2019, os territórios lançaram os projetos nas suas redes,
pactuaram acordos de parceria entre estados e municípios e formalizaram as escolas
selecionadas em eventos abertos à comunidade escolar, Secretarias e parceiros da
IEC-BNDES.
Elaboração do Guia dos Gestores Escolares: Entre julho e setembro de 2019, com o apoio do
CIEB, os territórios elaboraram guias com o objetivo de apresentar a Iniciativa aos gestores
escolares e compartilhar um passo a passo de como implementar o projeto nas escolas.
DIMENSÃO FORMAÇÃO
Mapeamento de competências digitais de professores: Realizada em abril de 2019 a partir
da Autoavaliação de Competências Digitais dos Professores, essa atividade foi necessária para
a elaboração dos planos de formação adequados à realidade local.
Construção dos planos de formação territoriais e jornada formativa: Entre abril e junho de
2019, foi realizada a jornada de formação para gestores, com oficinas remotas e presenciais,
realizadas no II Encontro Nacional (junho), gerando planos de formação para as redes.
Execução das formações: Contratação da Sincroniza Educação para conduzir os planos de
formação e selecionar os formadores locais com apoio dos GETs, entre setembro e outubro de
2019. Início em novembro de 2019 da execução das formações no 1° bloco, exceto para o Rio
Grande do Sul.
DIMENSÃO REDs
Mapeamento de REDs: Entre abril e maio de 2019, foram mapeados os REDs já utilizados
pelos docentes em sala de aula.
Consulta aos professores sobre REDs: Em maio de 2019, os territórios enviaram
questionários elaborados pelo CIEB aos professores para consultar a demanda de REDs de
acordo com as PPIs.
Especificação de REDs: Em junho de 2019, teve início a especificação técnica e pedagógica
dos REDs pelos GETs, com base nas evidências das atividades prévias e na infraestrutura
disponível.
Seleção de REDS: Chamada a empresas nacionais para apresentarem soluções disponíveis e
capazes de endereçar os desafios educacionais. No III Encontro Nacional (novembro de 2019),
os territórios selecionaram o RED para o desafio da alfabetização.
DIMENSÃO INFRAESTRUTURA
Mapeamento da infraestrutura existente nas escolas: Entre fevereiro e maio de 2019, foi
realizado levantamento quantitativo e qualitativo dos equipamentos de uso pedagógico e
administrativo e da velocidade da internet das escolas participantes da IEC-BNDES.
Definição de infraestrutura necessária: Entre abril e junho de 2019, com base no orçamento,
nos desafios, nas PPIs e no mapeamento, escolheu-se os equipamentos e itens de
conectividade necessários, utilizando a calculadora de infraestrutura do CIEB8.
Aquisição da infraestrutura: O processo de compras foi iniciado em junho de 2019 no 1°
bloco, mas não concluído naquele ano.
Fonte: BNDES, 2020.

8

A partir da estimativa do quanto há de infraestrutura na escola e das PPIs que se deseja implementar, a calculadora de
infra é uma planilha de Excel que indica quantos recursos precisam ser investidos. Para acessar a listagem completa dos
ferramentais utilizados pela e criados para a Iniciativa, ver Anexo A: Instrumentos utilizados e desenvolvidos pela
IEC-BNDES, compilados por Maia, Matos e Silva (2020).
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II.

Lições da implementação da IEC-BNDES no 1° bloco

A IEC-BNDES tem como uma das suas premissas principais a prototipação de
melhores modelos de uso de tecnologia para a prática pedagógica. Nesse sentido,
um dos seus legados é a identificação e a célere disseminação dos aprendizados
para outros projetos, incluindo o PIEC e os pertencentes à própria Iniciativa. Ao longo
da implementação no Rio Grande do Sul, Paraíba, Sergipe e Tocantins (1° bloco),
diversos aprendizados foram identificados. Dentre eles, diversos já puderam ser
incorporados à condução da Iniciativa na Bahia e no Paraná (2º bloco), cuja
contratação ocorreu em 20209. Nesse sentido, destaca-se o sucesso da Iniciativa em
de fato prototipar uma política pública.
De maneira geral, os aprendizados dos primeiros anos de implementação
modificaram a dinâmica de trabalho dos parceiros da IEC-BNDES. O fato de muitos
estarem participando da implementação de um projeto de uso da tecnologia nas
escolas pela primeira vez colaborou para que muitas das decisões emergissem ao
longo da implementação no 1° bloco. Não obstante, o caráter de prototipação da
Iniciativa permitiu uma reflexão crítica sobre as práticas de trabalho, resultando em
um acompanhamento técnico mais eficaz para o 2° bloco, simplificando algumas
etapas e fornecendo maior apoio para aquelas identificadas como prioritárias, como a
elaboração dos projetos e a condução do processo de compras.
A experiência também colaborou para uma melhor organização financeira
da Iniciativa, tendo em vista que, após o primeiro ano, algumas das linhas mestras da
IEC-BNDES, incluindo valores e datas de repasse, já estavam mais claras para todos os
agentes envolvidos, o que melhorou a relação entre os financiadores e os territórios.
Ademais, o passar do tempo também permitiu a avaliação sobre quais eram as
melhores formas de chegar até a ponta, como, por exemplo, a noção da validade da
comunicação via grupos de WhatsApp, que permitiu uma comunicação mais
efetiva e célere do parceiro técnico com os integrantes dos GETs.
No que tange a pontos mais específicos, os projetos do 1º bloco passaram por
um longo processo de refinamento durante 2019, a partir de atividades e exercícios
desenvolvidos com os GETs e com apoio do CIEB e do BNDES. O processo foi
exaustivo para o 1° bloco e incorporou grandes modificações às versões
anteriormente protocoladas. Vale ressaltar a percepção dos parceiros sobre a
necessidade de mais direcionamentos sobre o gerenciamento de projetos, em
especial a projetos de tecnologia educacional, dada a baixa/nenhuma experiência das
redes no desenho e gestão de projetos no tema10. Nesse sentido, a falta de repertório
pode implicar em planejamentos debilitados, tanto do ponto de vista estratégico
quanto de implementação. Essa noção colaborou para que, no âmbito da Iniciativa,
Bahia e Paraná tivessem orientações mais claras e melhor direcionadas ao longo
da elaboração dos seus projetos.
Não obstante, foi a partir da experiência do 1° bloco que foram gerados
produtos valiosos para a Iniciativa, como ferramentas11, processos e dinâmicas de
trabalho. Alguns, em especial os ferramentais produzidos pelo CIEB em parceria com
9

Bahia assinou em 15 de abril de 2020 e Paraná em 25 de setembro de 2020.
A falta de repertório das redes de ensino sobre a contribuição da tecnologia na educação é entendida como um
problema sistêmico no Brasil, não sendo exclusivo unicamente às redes da IEC-BNDES.
11
Ver Anexo A: Instrumentos utilizados e desenvolvidos pela IEC-BNDES, compilados por Maia, Matos e Silva (2020).
10
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os GETs, puderam ser aprimorados ao longo da Iniciativa e incorporados ao 2° bloco já
refinados12. Essas ferramentas, além de valiosas para os territórios participantes,
demonstram potencial replicabilidade, indicando que poderão contribuir para a
eficácia de outros projetos educacionais com enfoque tecnológico.
Ademais, na Bahia e no Paraná, houve mais agilidade no diagnóstico e nas
coletas de informação. A consciência dos parceiros da IEC-BNDES acerca da
validade de celeridade na realização de tais etapas diagnósticas, aliada à existência e
ao refinamento das ferramentas utilizadas para o diagnóstico nos territórios iniciais,
contribuiu para que as atividades da fase de planejamento ocorressem de maneira
mais rápida nessas duas localidades. Isso permitiu adiantar o início do processo de
compras, atividade identificada como crítica para o 1° bloco na IEC-BNDES. De fato,
as etapas de diagnóstico, que demoraram quase um ano inteiro para os quatro
territórios do 1º bloco, levaram apenas cerca de dois meses no 2° bloco.
Os parceiros também identificaram pontos de melhoria no processo de
escolha das PPIs. A percepção é que o 1º bloco acabou por selecionar práticas
inviáveis dadas as condições de infraestrutura impostas. Visto que a Iniciativa apenas
seria capaz de garantir um nível de infraestrutura básico, uma leitura mais crítica
mostra que a restrição das possibilidades de escolha de PPIs pode vir a ser
necessária, de modo a tornar factível a sua realização nas escolas.
Em relação à dimensão visão, um dos principais ensinamentos relaciona-se à
composição dos grupos de trabalho. Sabendo que os GETs são o ponto focal da
Iniciativa, os perfis e as formações dos seus componentes influenciam fortemente o
andamento das ações. Nesse sentido, embora a Chamada já sugerisse a
multidisciplinaridade, a experiência do 1º bloco mapeou a necessidade de um grupo
com maior capacidade de gestão13 e mais diverso, incluindo, por exemplo,
funcionários com expertise em compras públicas e acesso às instâncias deliberativas
das redes. Na visão dos parceiros, esses perfis, quando na existência de
responsabilidades e papéis bem delimitados, facilitam a implementação de
projetos que fomentem o uso pedagógico das tecnologias.
Na dimensão formação, destaca-se a percepção da necessidade de que o
processo formativo comece e termine no mesmo ano. Essa prática, adotada no 1º
bloco apenas pelo Rio Grande do Sul, é vantajosa ao evitar rupturas no processo
ensino-aprendizagem e desgastes nos níveis de engajamento dos cursistas. Além
disso, evita retrabalhos no que tange ao cadastro de professores e gestores
realocados em outras escolas e/ou turmas.
Ademais, a percepção de que as formações devem ser sincronizadas com a
chegada dos equipamentos e disponibilidade dos REDs, permitindo aos docentes a
célere aplicação em sala de aula dos conhecimentos aprendidos. Outro aprendizado
foi a percepção quanto à validade da contratação de parceiros externos para
conduzir o processo formativo, de forma a desonerar as Secretarias e permitir a
apropriação, pelas redes, da expertise das organizações contratadas.

12

Um exemplo de legado da IEC-BNDES utilizado no 2º bloco é a calculadora de infraestrutura.

13

Um exemplo é a modificação das exigências anteriores de que o articulador estadual do PIEC fosse o ponto focal da
IEC-BNDES, permitindo que os territórios do 2º bloco pudessem escolher pessoas mais preparadas para conduzir o
projeto, com experiência no campo e capacidade de gestão.
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Especificamente para os REDs, Bahia e Paraná se beneficiaram de
mapeamentos mais fidedignos, em relação ao que ocorrera no 1° bloco. A
experiência com os quatro primeiros territórios evidenciou uma diferença entre
recursos utilizados de forma individual pelos docentes daqueles oficialmente
adquiridos/instalados nas escolas, ao passo que o objetivo do diagnóstico era
identificar apenas aqueles oficialmente adquiridos/instalados nas escolas14. Isso
demonstrou, portanto, a necessidade de se melhorar o instrumento, tendo em vista
que a qualidade do diagnóstico é importante para o planejamento das ações.
Grandes aprendizados foram obtidos na dimensão infraestrutura, que ficou
marcada pela heterogeneidade, entre os territórios, na condução dos processos de
compras, a cargo dos governos estaduais. Primeiramente, o processo licitatório
mostrou-se uma etapa crucial, burocrática e desafiante no 1° bloco, tendo em vista
a rigidez burocrática de qualquer processo de compras com recursos públicos, a
necessidade de se envolver outras instâncias governamentais e o longo cronograma.
Por essas razões, o processo de compras é entendido como uma atividade crítica para
projetos educacionais que visam a apropriação de tecnologias. Essa clara noção
permitiu que, ao antecipar os diagnósticos dos territórios do 2º bloco, todo o
processo de compras fosse também antecipado. Nesse sentido, há menos riscos na
Bahia e no Paraná de haver descasamento temporal entre as ações das outras frentes
e a chegada dos equipamentos, bem como de haver desengajamento dos
professores e gestores, que tanto demandam os itens nas escolas15.
Por fim, os territórios da Iniciativa, incluindo os do 2° bloco, também foram
beneficiados por meio da troca de experiências com os pares. Um exemplo foi a
criação de um Grupo Técnico de Infraestrutura e Conectividade, iniciado em junho
de 2020 com o intuito de estimular a troca de ideias e de soluções de modo a tentar
garantir a existência de conectividade adequada para todas as escolas da Iniciativa16.
O Quadro 3 apresenta o resumo das principais lições aprendidas a partir das
experiências dos territórios do 1º bloco. Inclui as já aplicadas à totalidade de territórios
contemplados pela Iniciativa; as que puderam ser incorporadas ao 2° bloco de
territórios apenas e outras que não foram incorporadas à IEC-BNDES. Estas últimas
são importantes lições de prototipação, que deveriam ser levadas em consideração
por outras políticas e projetos.

14

REDs ofertados pelas redes de ensino e distribuídos à totalidade das escolas.
A orientação ao GET da Bahia foi começar pelo processo de compras para não comprometer o cronograma de
implementação.
16
O grupo contava com integrantes do GET de todos os territórios, exceto Paraná, que à época ainda não havia assinado
o contrato com o BNDES.
15
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Quadro 3: Lições da implementação da IEC-BNDES no 1° bloco
Aprendizado

Característica

Importância das trocas de experiência entre os territórios, como as fomentadas
pelo Grupo Técnico de Infraestrutura e Conectividade.
Identificação de formas mais efetivas e céleres de comunicação com os
territórios, com destaque para grupos de WhatsApp.
Contratação de organizações externas para conduzir o processo formativo
desonera as Secretarias e permite que as redes apropriem a expertise.

Aprendizado
incorporado à Iniciativa
como um todo e para a
prototipação de
políticas e projetos

Governança de projetos de tecnologia educacional deve incluir integrantes do
setor pedagógico, de TI, de compras e com cargo de confiança, com
responsabilidades bem delimitadas e perfil gestor.
Acompanhamento técnico mais eficaz resultante da reflexão acerca das
atividades realizadas previamente, possibilitando simplificação de atividades e
maior apoio àquelas identificadas como prioritárias, críticas ou mais
desafiantes.
Melhor organização financeira da Iniciativa por meio da definição de linhas
mestras, diminuindo incertezas e melhorando a relação entre as partes.
Necessidade de mais direcionamentos sobre o gerenciamento de projetos
aos territórios, em especial em projetos de tecnologia educacional, dada a
inexperiência das redes de ensino no tema.
Construção de ferramentas e instrumentos valiosos para a implementação
de projetos de tecnologia nas escolas.
Necessidade de rapidez no diagnóstico e nas coletas de informação, de modo
a permitir antecipar o início de atividades críticas, como o processo de
compras.

Aprendizado
incorporado ao 2° bloco
da Iniciativa e para a
prototipação de
políticas e projetos

Seleção das práticas pedagógicas inovadoras (PPIs) precisa considerar as
condições de infraestrutura impostas, sendo a restrição das possibilidades
necessária para viabilizar a adoção das PPIs nas escolas.
Mapeamentos de REDs, para serem fidedignos, devem considerar apenas
soluções oficiais das redes e não as utilizadas individualmente pelos
professores.
Consciência de que o processo de compras é uma atividade crítica em
projetos de inserção da tecnologia na educação e da necessidade de antecipar
o seu início.
Início e término das formações no mesmo ano letivo evita rupturas no
processo ensino-aprendizagem, retrabalhos e quedas no engajamento.
Término das formações deve ser sincronizado com a chegada dos
equipamentos e disponibilidade dos REDs, permitindo a célere aplicação em
sala de aula dos conhecimentos aprendidos.

Aprendizado para a
prototipação de
políticas e projetos

Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.
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Análise da implementação da IEC-BNDES
em 2020
Tendo como base a premissa do equilíbrio entre as quatro dimensões, as
atividades da implementação da Iniciativa ao longo de 2020 ocorreram em todas as
frentes. Contudo, houve um descasamento do percentual de ações executadas17
entre as dimensões, como apresentado na Figura 1. Isso ocorreu por duas razões
principais. Primeiramente, como todo projeto, a IEC-BNDES encontrou, ao longo da
sua implementação em 2019 e 2020, desafios e particularidades locais que
implicaram prolongamentos de certas atividades em determinados territórios. Um
bom exemplo foi o processo de compras, que mostrou-se desafiante para o 1° bloco,
resultando em atrasos nos cronogramas. Além disso, é inegável o impacto da
pandemia de COVID-19 que, além de atrasar a execução de diversas frentes, como as
formações, que foram remodeladas para o formato 100% remoto, também adiou a
adoção das tecnologias digitais no ensino presencial, tendo em vista o fechamento
das escolas e suspensão das aulas presenciais no ano letivo de 2020.
Figura 1: Percentual de execução das ações previstas na IEC-BNDES no 1° bloco por dimensão

Fonte: IEC-BNDES, 2019, 2020a.

17

O gráfico apresenta a média de execução das atividades previstas para os quatro territórios do 1° bloco. A média
percentual acumulada por território é calculada a partir dos indicadores de processo da IEC-BNDES, construídos pelo
OTec. Para mais informações, leia o Anexo C: Indicadores de M&A da IEC-BNDES e/ou acesse a listagem completa de
indicadores disponibilizada no site do OTec.
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Dadas essas considerações, este capítulo tem dois objetivos principais.
Primeiramente, contextualizar os impactos da pandemia nas ações da Iniciativa e,
posteriormente, analisar a execução em cada uma das dimensões, aprofundando-se
sobre temas identificados como centrais para a condução da IEC-BNDES ao longo de
2020.

I.

Impacto da COVID-19 na IEC-BNDES

A pandemia de COVID-19, que marcou o ano de 2020, teve impactos profundos
em todos os setores e lugares. Na educação pública brasileira não foi diferente. Em
março, em meio ao crescente número de casos de contaminação e mortes, as aulas
foram interrompidas temporariamente e iniciou-se uma corrida contra o tempo para
a adequação ao modelo de ensino remoto. Apesar dos desafios em relação à
conectividade adequada dos alunos, e mesmo de professores, e à insuficiente
capacitação dos docentes para lecionar remotamente, as redes de ensino buscaram
ações céleres e criativas na tentativa de garantir o direito à educação. s principais
medidas adotadas pelas redes brasileiras são destacadas no Quadro 4 a seguir.
Quadro 4: Principais ações adotadas pelas redes de ensino durante a pandemia
Realização de videoaulas, síncronas ou assíncronas.
Utilização pedagógica de mídias de massa, como televisão e rádio.
Tutoriais e chats on-line entre professores e alunos.
Entrega de materiais físicos para alunos sem acesso à internet.
Formações continuadas para capacitar os professores no ensino remoto.
Contratação de REDs para o ensino remoto, com destaque para ambientes virtuais de
aprendizagem.
Novas formas de engajamento, mobilização e trocas com alunos, incluindo grupos em
redes sociais.
Provisão de planos de internet para professores e alunos.
Abertura das escolas para que os professores sem acesso à conectividade adequada
e/ou equipamentos pudessem cumprir com as demandas pedagógicas.
Fornecimento de soluções alternativas à merenda escolar, como cestas básicas,
cartões alimentação e/ou outras.
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.

A calamidade pública também impactou a IEC-BNDES, ainda que a Iniciativa
tivesse sido desenhada para implementar ações estritamente voltadas à sala de aula,
ou seja, ao ensino presencial. Isto é, mesmo que os objetivos iniciais da IEC-BNDES
não se direcionassem à nova realidade de ensino remoto, os projetos territoriais foram
profundamente afetados pela pandemia. As incertezas em relação ao período durante
o qual as escolas permaneceriam fechadas e às novas prioridades das redes
demandaram a inclusão de ações que contribuíssem para a mitigação dos impactos
da COVID-19. Não obstante, o foco da Iniciativa — utilização da tecnologia como
ferramenta pedagógica em sala de aula —, o equilíbrio das ações nas quatro
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dimensões e os objetivos dos projetos territoriais não foram modificados. Também
foram respeitadas as particularidades em relação ao andamento das ações dos
projetos territoriais, visto as diferenças nos cronogramas. Para lidar com as grandes
mudanças, foi realizado um processo de escuta com todos os territórios, que levou à
modificações nos planos de trabalho.

A. Escuta dos Territórios
Durante o mês de abril de 2020, o BNDES e o CIEB realizaram o processo de
escuta, com o objetivo de captar a percepção dos agentes e a situação de cada
projeto, de modo a planejar os próximos passos da Iniciativa no contexto da
pandemia18. Foram realizadas conversas individuais remotas com cada GET, que
permitiram o mapeamento do cenário de cada uma das redes, e reuniões coletivas, de
modo a fomentar a troca de experiências e o aprendizado coletivo e entre os
territórios. O processo de escuta permitiu o mapeamento de pontos positivos e de
atenção, que precisariam ser endereçados pela Iniciativa nos meses seguintes,
apresentados no Quadro 5.
Quadro 5: Principais pontos coletados no processo de escuta
Pontos positivos

Pontos a desenvolver

● Consciência do momento e proatividade
das redes.

● Incerteza sobre os desdobramentos e
impactos da pandemia.

● Preocupação com o agravamentos de
desigualdades.

● Necessidade de evitar maiores atrasos nos
processos de compras.

● Percepção da crise como estímulo à
cultura digital.

● Descasamentos entre os calendários das
redes e ausência de cooperação entre estado
e municípios nos planos de retomada.

● Maior importância da Iniciativa na volta às
aulas e potencial impacto para o ensino
remoto.

● Necessidade de ações mais transversais,
atingindo a totalidade das escolas.
● Existência de oferta de REDs, mas
desalinhados às necessidades das redes.
Fonte: MAIA, MATOS, SILVA, 2020.

Como pontos positivos, foi identificado que os territórios estavam, em geral,
conscientes da gravidade da situação e foram proativos em pensar soluções para
o ensino remoto19. Também foi identificada a preocupação das redes com o
agravamento de desigualdades, sendo necessário que a equidade fosse um ponto
central também nas ações da Iniciativa. Os territórios reconheceram a crise como
estímulo à cultura digital e as ações da IEC-BNDES como essenciais no momento

18

As conversas foram guiadas a partir de um questionário elaborado pelo CIEB e BNDES, mapeando as ações utilizadas
pelas redes durante a pandemia, verificando o status quo do projeto territorial e coletando ações que poderiam ser
utilizadas pela IEC-BNDES para fortalecê-lo. Questões referentes ao cenário da pandemia tiveram como base
questionário do CIEB, disponibilizado publicamente para as redes de educação brasileiras.
19
No entanto, as redes municipais apresentavam estratégias mais incipientes do que as redes estaduais.
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de volta às aulas e durante a pandemia, visto seu potencial de ampliar a jornada de
aprendizagem e de fomentar novas formas de educação, incluindo o ensino híbrido.
Por sua vez, como pontos de atenção destaca-se primeiramente a incerteza
sobre os desdobramentos da pandemia, que poderiam atrasar o cronograma da
Iniciativa e a adoção das PPIs nas aulas presenciais. O risco de que os processos de
licitação ficassem mais suscetíveis a atrasos, podendo comprometer a aplicação
das PPIs, fez acender o alerta sobre a necessidade de agilizar a disponibilidade dos
equipamentos no retorno às aulas. Também foi identificado que as redes estavam
fazendo deliberações individuais, implicando em descasamentos entre os
calendários de férias e paralisações das aulas, e que poderia incorrer em custos para o
regime de colaboração. A ausência de alinhamento entre os planos de retomada de
estados e municípios poderia provocar um maior enfoque em objetivos próprios das
redes e agravar dificuldades de cooperação já mapeadas. Além disso, as redes, em
especial as municipais, demandavam ações mais transversais, abrangendo a
totalidade das escolas20. Por fim, as redes afirmaram estar recebendo ofertas de
REDs, mas com curto prazo de utilização e pouco alinhamento com as prioridades da
Iniciativa.

B. Readequação dos planos de ação
A partir das escutas e reconhecendo que as ações da IEC-BNDES já
endereçavam parte dos desafios dos territórios agravados pela pandemia, um
conjunto de medidas foi proposto de forma a auxiliar as redes de ensino. As ações
tiveram como pressupostos o equilíbrio entre as quatro dimensões, as
particularidades dos territórios e o provável adiamento do momento de retomada
das aulas21 e contemplaram três principais frentes: ações de governança,
aproximando os secretários de educação e GETs de forma a fortalecer a Iniciativa nos
territórios; ações voltadas às redes de ensino participantes da Iniciativa, dentre elas
adaptações nos projetos dado o novo contexto de distanciamento social e
modificações nas atividades referentes às quatro dimensões, que serão abordadas em
detalhe nas seções seguintes e outras ações complementares, direcionadas à
totalidade das redes, resumidas no Quadro 6.
Assim, para reforçar a governança do projeto, foram realizadas, até julho de
2020, reuniões com os secretários estaduais, municipais e membros do GET para
mobilizá-los, recordar realizações do ano anterior, validar novo formato para as
formações e repactuar plano de trabalho para 2020.
Para as redes da Iniciativa, um novo modelo de formação, totalmente remoto,
foi desenhado. No formato anterior, os cursos eram híbridos, parte on-line e parte
presencial. A mudança, proposta pela Sincroniza e acordada pelos parceiros e
territórios, transformou as oficinas presenciais em webinários e grupos de discussão22.
Além disso, foi reforçada a necessidade de priorizar os processos licitatórios, dado o
20

A Chamada enfloba 100% das escolas estaduais urbanas e 50% das escolas municipais urbanas em cada município
atendido.
21
Com provável isolamento social intermitente e implementação de regime de ensino híbrido, integrando em maior ou
menor medida aulas remotas e presenciais.
22
Para detalhes sobre modificações nos planos formativos, veja a seção Ações Implementadas na Dimensão Formação.
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risco de que os cronogramas, que já apresentavam atrasos23, fossem severamente
afetados pela pandemia e pelo calendário eleitoral de 2020. Além disso, a instância
deliberativa da IEC-BNDES finalizou a contratação do RED para os Anos Iniciais do
Ensino Fundamental, inteiramente arcado com recursos dos parceiros privados, e
retomou conversas com representantes de soluções cabíveis aos outros segmentos.
Por fim, abrangendo todas as redes, a Sincroniza realizou quatro webinários
de forma a apoiar os docentes no ensino remoto24 (SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020c,
2020d, 2020e, 2020f). O CIEB também realizou outros seis webinários de apoio25 com
passos para implementar estratégias de aprendizagem remota, visando apoiar os
GETs no planejamento da retomada das aulas presenciais, fortalecendo a visão sobre
o ensino híbrido e disponibilizando referenciais que pudessem apoiar toda a rede
(CIEB, 2020a, 2020b, 2020c, 2020d, 2020e, 2020f).
Quadro 6: Pacotes de ações realizadas pela IEC-BNDES em resposta à pandemia
Governança ● Reuniões com o secretários estaduais, municipais e membros do GET.
● Desenho de novo formato de formação remota para professores e gestores.
● Reforço de priorização dos processos licitatórios para infraestrutura.
Ações para
● Contratação do RED para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental pelos
as redes da
parceiros privados.
Iniciativa
● Retomada das conversas com empresas de RED de Anos Finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio.
Ações para
todas as
redes

● Realização de quatro webinários pela Sincorniza, com temas voltados a apoiar
os docentes para o ensino remoto.
● Realização de seis webinários de apoio pelo CIEB, com temas voltados à
aprendizagem remota.
Fonte: MAIA, MATOS, SILVA, 2020.

Por fim, todos os territórios do 1° bloco tiveram uma extensão de seis meses
no prazo de implementação da IEC-BNDES, que se estenderá até julho de 2021, uma
vez que o cronograma da Iniciativa foi severamente afetado pela COVID-19, em
especial para o 1° bloco. Nesses quatro territórios – Paraíba, Rio Grande do Sul, Sergipe
e Tocantins – a implementação havia se iniciado em 2019 e estava prevista para ser
concluída ao final de 2020.

23

Sobre o processo de compras, o Rio Grande do Sul era o território mais avançado, em vias de finalizá-lo; Tocantins tinha
processo licitatório agendado para maio; enquanto Sergipe e Paraíba estavam atrasados devido às compras
emergenciais da saúde.
24
Os temas dos webinários foram: (i) Como preparar uma boa aula no ensino remoto de emergência; (ii) Como apoiar as
famílias na rotina pedagógica do ensino remoto de emergência; (iii) Ferramentas digitais interativas: como potencializar
o ensino remoto de emergência; (iv) O que é necessário considerar para acompanhar a aprendizagem no ensino remoto
de emergência. Todos são públicos e podem ser acessados no canal do YouTube da Sincroniza Educação.
25
Os webinários são públicos e podem ser acessados no canal do YouTube do CIEB.
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II.

Ações implementadas na dimensão visão
A. Descrição das ações

Dentro do escopo das ações da IEC-BNDES, a dimensão visão é representada
pelas ações que têm como objetivo construir uma compreensão compartilhada sobre
o papel potencialmente desempenhado pelas tecnologias digitais no processo de
aprendizagem e no cotidiano escolar. Desta forma, ela é uma dimensão transversal às
demais, pois deve orientar e coordenar as ações e garantir o equilíbrio entre elas. Por
esta razão, esforços iniciais para a adoção eficaz de tecnologias digitais na educação
precisam se concentrar na construção da visão que irá mobilizar suas diretrizes e
ações.
Dentre as ações realizadas em 2019, que tiveram como eixo o papel central da
comunicação para a disseminação da visão sobre uso pedagógico das tecnologias
digitais, destacam-se a articulação e formalização das parcerias entre estados e
municípios, os eventos de lançamento institucional nas cidades envolvidas, a
elaboração do Guia dos Gestores Escolares, bem como ações de engajamento de
professores e gestores escolares.
Na sequência, o planejamento original das ações tomava como principal marco
para 2020 a distribuição dos Guias dos Gestores Escolares. A entrega chegou a ser
realizada ao longo do mês de fevereiro de 2020 nos territórios da Paraíba26 e Rio
Grande do Sul27, em sinergia com o lançamento das formações e reuniões de
alinhamento com os gestores escolares. Em Sergipe e no Tocantins, no entanto, a
entrega foi adiada inicialmente para março e, depois, dada a pandemia de COVID-19,
indefinidamente até a normalização das atividades escolares.
Como dito anteriormente, em decorrência da pandemia também foi
necessário um esforço adicional para realinhamento das ações e expectativas junto
aos GETs e secretários. Nos meses de maio e junho de 2020, foi realizada uma série de
reuniões com as Secretarias Municipais e Estaduais de Educação. Esta estratégia
foi replicada pelos territórios ao longo dos meses seguintes para alinhamento junto
aos gestores e professores envolvidos na Iniciativa. A partir de junho, também foram
ofertados publicamente os webinários de apoio à implementação de estratégias de
aprendizagem remota, realizados pelo CIEB e Sincroniza com o intuito de ajudar as
redes a se adaptar ao novo contexto. Outra ação, decorrente da pandemia e realizada
entre setembro e outubro de 2020, foi a revisão dos cronogramas de execução dos
territórios do 1° bloco, tendo em vista a prorrogação dos projetos territoriais de
Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Sul e Tocantins até julho de 2021.
Pensando na sustentabilidade da Iniciativa e na governança do projeto nas
escolas, um componente relevante que iniciou seu planejamento ao longo dos meses
finais de 2020 foi a instituição das Comissões de Integração da Tecnologia (CITs)
26

Em 19 de fevereiro, o Guia de Gestores Escolares foi distribuído para as escolas da rede de Sousa e em 20 de fevereiro,
para as de Campina Grande.
27
Na rede municipal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a entrega dos guias ganhou particular destaque. A atividade
foi realizada no formato oficina com participação de representantes de todas as 23 escolas participantes da Iniciativa e
contou com a utilização de ferramentas de Design Thinking para apresentar e fixar as temáticas trabalhadas no
documento.
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nas escolas. As CITs, cuja implantação é descrita nos Guias dos Gestores Escolares,
são instâncias constituídas pelas equipes das unidades escolares — gestores,
professores e representantes dos estudantes —, com o intuito de apoiar a
incorporação das tecnologias nas práticas pedagógicas.
Os benefícios de ter uma governança a nível escolar puderam ser percebidos
em 2020 de maneira destacada nas redes municipais de Santa Maria e Cachoeira do
Sul, dada a atuação dos pontos focais, profissionais com carga horária e adicional
financeiro para desempenhar essa função nas escolas28. Além de acompanhar os
relatórios referentes às suas escolas e ajudar no engajamento dos docentes, esses
profissionais foram, em 2020, fundamentais na solução de problemas de cadastro que
impediam os docentes de participar das formações da IEC-BNDES.
Em paralelo ao planejamento das CITs, também foi iniciado o desenho da
estratégia de comunicação pré e pós chegada dos equipamentos de tecnologia,
em particular no território do Rio Grande do Sul, onde o processo de compras se
desenvolveu com mais celeridade29. Tal ação visa alinhar ainda mais as expectativas e
esclarecer os objetivos das novas ferramentas junto à comunidade escolar, de
maneira que sua utilização, assim que possível, seja o mais efetiva possível.
Os territórios do 2º bloco tiveram, ao longo do ano, a implementação das ações
iniciais na dimensão visão, condicionadas pelos arranjos locais. Na Bahia, que teve seu
contrato assinado em abril de 2020, o processo de construção do Guia dos Gestores
Escolares começou em maio e estendeu-se até outubro, com previsão de distribuição
nas escolas assim que o ensino presencial for retomado. No Paraná, o atraso na
assinatura do contrato junto ao BNDES, efetivada apenas em setembro de 2020, levou
à suspensão da assessoria técnica do CIEB e, consequentemente, à paralisação das
ações de implementação. Assim, os avanços da Iniciativa no território ocorreram a
partir de outubro, principalmente na dimensão visão.
Com intuito de ajustar o plano de trabalho inicial em função dos atrasos
ocorridos, o parceiro técnico desenhou um programa de assessoria diferenciado
para o Paraná. Em formato compacto, o modelo paranaense objetiva antecipar
conhecimentos adquiridos na implementação dos outros territórios de modo a
preparar o GET para uma implementação autônoma após a saída do CIEB30. Para
tanto, entre 19 e 25 de novembro de 2020, representantes das redes municipais de
Campo Mourão e Guarapuava e da rede estadual participaram de um workshop
intensivo a fim de retomar o projeto no território31.
Para tornar a implementação factível no Paraná, foi sugerida a delimitação de
uma governança clara desde o início, necessária para tornar o território responsável
pela execução autônoma. Com base na experiência adquirida na Iniciativa,
entendeu-se
como
necessária
a
pactuação
dos
pressupostos
da
28

Na rede municipal de Cachoeira do Sul, não há adicional financeiro alocado ao professor ponto focal, apenas carga
horária. Ainda assim, sua atuação foi, na visão da rede, essencial em diversos momentos, como no engajamento dos
professores e no acompanhamento e resolução de problemas referentes a ações na dimensão formação e REDs.
29
Para mais informações sobre a implementação no Rio Grande do Sul ler Estudo de Caso Educação Gaúcha Conectada.
30
Como a parceria técnica do CIEB se estende só até julho de 2021, o projeto de assessoria do Paraná compreende sete
meses de duração, de janeiro a julho de 2021.
31
Dentre os objetivos do encontro, destacam-se: rever as ações executadas até o momento; relembrar as ferramentas
disponíveis; situar os novos membros do GET; elencar pontos em que seriam necessárias revisões e propor novas ações.
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multidisciplinaridade da equipe e de governança sustentável com os secretários.
Para a composição do GET, foi recomendado que cada rede nomeasse ao menos um
representante de cada perfil: cargo de governança, área pedagógica, de tecnologia
e de compras, como indicado no Quadro 7. Cabe destacar a recomendação de
envolver profissionais com cargos de governança, com acesso ao secretário e
capacidade de articular com diversos setores da Secretaria. Além disso, tendo em vista
a sobreposição do cronograma das dimensões, a recomendação também foi de ter ao
menos dois representantes das áreas pedagógica e de TI, bem como de nomear o
articulador do PIEC.
Quadro 7: Orientações para composição do GET no Paraná
Perfis

Exemplos de cargos

Integrante com cargo
de governança

Assessor do secretário, subsecretário, diretor de departamento.

Representante da área
pedagógica

Diretor, coordenador pedagógico, assessor pedagógico,
professor formador, representante do núcleo de tecnologia
estadual e municipal.

Representante da área
de tecnologia

Diretor, coordenador ou gerente de tecnologia.

Representante da área
de compras

Representante do setor de compras da Secretaria de Educação.
Fonte: IEC-BNDES, 2020a

Uma das últimas atividades realizadas na dimensão no ano foi a realização do
IV Encontro Nacional da IEC-BNDES, tendo como foco o tema da sustentabilidade
das ações da Iniciativa nos territórios. Ocorrido entre 1 e 4 de dezembro de 2020, com
quatro sessões de 3h de duração cada32 e realizado de maneira inteiramente virtual, o
encontro reuniu representantes dos GETs de todos os territórios e dos parceiros da
IEC-BNDES. Na ocasião, o OTec também pôde apresentar alguns resultados do M&A
da IEC-BNDES. A dinâmica envolveu momentos na plenária, como trocas de
aprendizados e discussões sobre temas e desafios comuns, bem como grupos de
discussão específicos por território, rede e dimensão. As atividades tiveram como
enfoque principal apoiar o desenvolvimento de planos de sustentabilidade de cada
rede.
O desenvolvimento dos planos de sustentabilidade locais deve ganhar atenção
especial ao longo do ano de 2021, em conjunto com ações de coleta e disseminação
de boas práticas. Em paralelo, também ocorrerá a implantação das Comissões de
Integração da Tecnologia (CITs) com uma estratégia de escutas periódicas.

B. A crise como fomento à cultura digital na educação
Embora os custos incorridos por conta da pandemia de COVID-19 no mundo
sejam inegáveis e imensuráveis, a crise também foi um estímulo à cultura digital,
32

Os temas das sessões foram: (1) Aprendizados dos projetos e boas práticas; (2) Desafios de conclusão e Monitoramento
& Avaliação; (3) Áreas de inovação; (4) Arranjos de governança da inovação e caminhos de continuidade.
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em especial na educação. A pandemia forçou redes de ensino privadas e públicas em
todos os países a se adaptarem ao ensino remoto em velocidade recorde. Professores,
antes resistentes à ou inexperientes na inserção de tecnologias digitais em suas
práticas pedagógicas, foram desafiados a usá-las repentinamente. Gestores e redes
de ensino encararam a necessidade, já mapeada, de abandonar os papéis e incluir
sistemas digitais de gestão de matrículas e de frequência, de modo a
verdadeiramente acompanhar os alunos e agir preventivamente, evitando
reprovações e evasões.
As mudanças, embora tardias, foram extremamente necessárias para trazer a
inovação para dentro das escolas, especialmente nas redes públicas de ensino
brasileiras, onde a tecnologia parecia ainda mais distante. A pandemia deu a
oportunidade para que as salas de aula de 2021 e dos anos subsequentes se
aproximem do conceito esperado de “sala de aula do século XXI”, afastando-se do
modelo de ensino tradicional e obsoleto que vinha há muito tempo sendo praticado.
Nesse sentido, a intervenção da IEC-BNDES pode ter ganhado ainda mais
força, tendo em vista que o contexto global fez com que a visão sobre a utilização
pedagógica das tecnologias se fortalecesse. Além disso, dado o agravamento dos
desafios educacionais prévios, como a iniquidade e a evasão escolar, as ações da
IEC-BNDES têm a oportunidade de ganhar ainda mais força no momento de volta às
aulas, dado o potencial das tecnologias de colaborar para a aprendizagem e de
fomentar novas formas de ensino, colaborando também para engajar grupos de
estudantes vulneráveis, mais propensos a evadir e/ou reprovar.
De fato, de acordo com relatos coletados no fim de 2020, a Iniciativa parece ter
colaborado para uma melhor adaptação das escolas, docentes e gestores
participantes ao ensino remoto, que foi a realidade do ano letivo de 2020. Dessa
forma, embora dedicadas especificamente ao uso da tecnologia em sala de aula,
esses relatos evidenciam que as intervenções da IEC-BNDES contribuíram para a
construção de uma visão acerca da importância da integração das tecnologias
digitais no ensino como um todo.

III.

Ações implementadas na dimensão formação
A. Descrição das ações

Dentro do conjunto de ações previstas na IEC-BNDES, a dimensão formação
engloba aquelas voltadas ao desenvolvimento das habilidades e competências
necessárias para que os professores façam uso efetivo das tecnologias digitais em
suas práticas pedagógicas. Assim, esta dimensão é entendida pelo potencial
catalisador das demais frentes, colaborando para internalizar nos docentes a visão
sobre a importância das PPIs e das tecnologias educacionais (TEs) e permitindo-lhes
tangibilizar a formação realizada, por meio da utilização de REDs e de infraestrutura
tecnológica em sua prática pedagógica.
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A importância da frente para a IEC-BNDES também é ressaltada pelo seu
caráter inovador, posto que muitos professores e gestores escolares haviam tido
pouco contato prévio com cursos sobre tecnologias, plataformas educacionais
e/ou metodologias ativas. No Questionário Teoria da Mudança33, desenvolvido pela
Sincroniza e pelo OTec e aplicado com os cursistas da IEC-BNDES em 2019, cerca de
48,6% dos respondentes afirmaram estar participando de formações desse tipo pela
primeira vez, como apresentado na Figura 2.
Figura 2: Experiência dos cursistas com formações e tecnologias/plataformas
educacionais ou metodologias ativas

Fonte: FGV CEIPE; OTEC; SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020.

A implementação da IEC-BNDES evidenciou não só o caráter inovador das
formações, mas sua importância na preparação do docente para o ensino no
século XXI e, em particular, para a adaptação ao ensino remoto e modelos híbridos.
Devido ao fato de que o ano letivo de 2020 foi quase inteiramente remoto e que há
possibilidades reais de que em 2021 e anos subsequentes o ensino seja híbrido, os
professores foram desafiados a se capacitar, mais rápido do que nunca, nessas
temáticas, conforme discutido anteriormente. Além disso, o próprio processo
formativo da IEC-BNDES também teve que se adaptar e, de forma célere, foi
inteiramente remodelado. A Figura 3 a seguir evidencia a execução das formações ao
longo de 2019 e 2020 para os territórios do 1° bloco34.

33

O questionário teve 2.083 respondentes. Mais informações estão disponíveis no Anexo B: Questionário Teoria da
Mudança.
34
Os territórios do 2° bloco, Bahia e Paraná, não foram representados, tendo em vista que a execução do indicador esteve
em 0% durante 2020.
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Figura 3: Acompanhamento da execução do cronograma por território: Indicador
Execução das Formações

Fonte: IEC-BNDES, 2019e, 2020a.

Antes de abordar as particularidades locais, cabe ressaltar um aprendizado
sobre o comportamento do indicador: o padrão de execução não linear. Há indícios
de que ele é inerente ao processo de execução da IEC-BNDES, ou seja, o que poderia
ser percebido como dificuldades iniciais, justificando a demora no progresso nos
primeiros meses, se traduz, em seguida, em um crescimento acelerado, podendo
indicar que houve apropriação de aprendizados. Portanto, esse aprendizado deveria
estar refletido no desenho do projeto, de forma a construir planos mais factíveis com
a realidade, no que tange à execução financeira, ao gerenciamento de expectativas e
à alocação de pessoas.
As ações realizadas ao longo de 2019 na dimensão formação voltaram-se
principalmente à preparação para as formações do 1° bloco, incluindo o
mapeamento das competências digitais dos professores e o desenho dos planos de
formação territorial. Os planos, desenhados pelos GETs e posteriormente refinados
pela Sincroniza Educação, empresa contratada para conduzir o processo formativo,
possuíam o caráter inovador supracitado — ou seja, enfoque em tecnologias,
plataformas educacionais e/ou metodologias ativas —, sendo compostos de cursos
híbridos, oferecidos nos formatos on-line e presencial, condizentes com as
necessidades pedagógicas dos territórios35. Entre setembro e outubro de 2019, a
Sincroniza também se responsabilizou pelo processo seletivo de formadores locais
nos territórios e pela organização da logística dos encontros, de modo a iniciar as
formações dos professores e gestores ainda em novembro. Mas, devido à greve dos
professores da rede estadual do Rio Grande do Sul, neste território, em específico, as
formações foram adiadas para 202036. Nas demais localidades, ainda em 2019 foram
35

Os cursos da IEC-BNDES possuem carga horária e públicos-alvo específicos. Para uma visualização mais detalhada,
veja o Anexo D: Detalhamento das Formações por Território.
36
Devido à greve, o Rio Grande do Sul foi o único território em que as formações das redes estadual e municipais tiveram
início em períodos distintos: fevereiro de 2020, no caso das redes municipais de Santa Maria e Cachoeira do Sul, e março
de 2020, para a rede estadual.
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iniciados os primeiros módulos de oito cursos, com mais de 150 horas de treinamento,
alcançando 1.296 professores e gestores37, descritos no Quadro 8.
Quadro 8: Plano formativo resumido por território
UF

Carga
Horária

Cursos

PB

Alfabetização no ensino personalizado
O Letramento no Ensino baseado em projetos
O Engajamento no Ensino Médio através do Ensino Híbrido
Gestão Escolar Inovadora

SE

Jornada de formação Educação Sergipe Conectada
Conhecimentos iniciais em Tecnologia Educacional
Alfabetização e Letramento por meio do ensino personalizado
Protagonismo do aluno e distorção da idade-série por meio do Ensino
232 horas
Híbrido
Melhoria dos índices de letramento a partir da aula enriquecida com
tecnologia
Tecnologia para Gestão Escolar

TO

Alfabetização e Ensino Híbrido
Letramento e Ensino híbrido
Projetos e Protagonismo Juvenil
Imersão nas Tecnologias e Metodologias Ativas
Robótica e Protagonismo Juvenil
Tecnologias assistivas e educação inclusiva

340 horas

RS

Ensino híbrido
Ensino baseado em projetos e introdução à cultura maker
Ensino baseado em projetos e educomunicação
Ensino mão na massa

212 horas

240 horas

Fonte: SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020g.

A retomada das formações estava prevista para março de 2020, após férias
escolares e semanas pedagógicas. Entretanto, a continuidade das formações foi
interrompida pela pandemia de COVID-19, que impossibilitou a realização de
encontros presenciais. Assim, durante março e abril, as ações foram suspensas para
reformulação da proposta, de modo a adaptá-las à nova realidade. O novo modelo,
apresentado pela Sincroniza em maio de 2020 e alinhado com o BNDES e os GETs,
converteu as atividades presenciais em um conjunto de atividades remotas,
conforme mostra a Figura 4. Cada oficina presencial, originalmente com duração de
quatro horas, foi adaptada para um webinário de 1h e um grupo de discussão de 1h
para cada turma38.

37

Ver Tabela 1: Visão geral das formações no 1° bloco ao fim de 2019 e 2020.
Em comparação com o modelo original, o novo formato teve redução de 26,7% da carga horária por duas razões
principais. Primeiramente, pela necessidade de adequar as oficinas presenciais, em que algumas atividades tiveram seu
tempo reduzido de forma a evitar desgastes dos cursistas, e outras sequer puderam ser realizadas remotamente. Além
disso, os conteúdos de REDs foram reduzidos e unificados, a fim de otimizar esforços para aplicação nos territórios.
38
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Figura 4: Modelos de formação pré e pós pandemia

Fonte: Extraído de SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020g.

As formações foram retomadas em junho, já no novo formato, nos territórios
da Paraíba, Sergipe e Tocantins. No Rio Grande do Sul39, o reinício se deu em julho,
pois o novo modelo teve que ser ajustado, a pedido do governo estadual, para que
não houvesse sobreposição entre as formações da IEC-BNDES e as oferecidas pela
rede estadual40. A partir desta retomada houve uma aceleração do ritmo das
formações em julho, com aumento substancial no número de horas trabalhadas na
modalidade remota até a conclusão do ciclo formativo, no mês de outubro. O rápido
aumento na carga horária das formações da Iniciativa gerou uma sensação de
sobrecarga entre os professores e gestores, que tiveram que conciliá-las com as
formações oferecidas pelos governos locais para prepará-los para lecionar
remotamente.
Além da conciliação de agendas, a pandemia apresentou novos desafios à
gestão do processo formativo. Em primeiro lugar, os professores e gestores tiveram
que se adaptar às atividades remotas e à formação inteiramente digital, dificultando
seu engajamento e a construção de relações entre formadores e cursistas, em
especial para os alunos dos cursos que não tiveram módulos presenciais,
demandando um esforço adicional dos formadores para se aproximar e
acompanhar de perto os cursistas41. Além disso, a Sincroniza e os GETs tiveram que se
preocupar com as condições de conectividade dos professores e com outras
questões que influenciavam a quantidade de professores cadastrados na
plataforma.

39

A rede estadual gaúcha foi a única cujo processo formativo foi inteiramente remoto.
A rede estadual do Rio Grande do Sul adotou a ferramenta Google Sala de Aula em 1º de junho, fornecendo dois meses
de capacitação aos docentes e patrocinando a internet para uso pedagógico para corpo docente e discente.
41
Os grupos de WhatsApp de cada turma, com cursistas e formadores, foram instrumentos essenciais para manter a
comunicação fluida e rapidamente endereçar questões, como tirar dúvidas e realizar mudanças no calendário.
40
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Diante desse cenário, a partir do mês de agosto iniciou-se a realização de ações
de apoio ao engajamento dos cursistas. Foi necessário um refinamento da
comunicação com os GETs e com a gestão das escolas, incluindo reuniões técnicas
frequentes nos territórios com maiores percentuais de desengajamento. Ainda sobre
comunicação, a criação de grupos no WhatsApp foi um instrumento essencial para
aproximar os cursistas das formações, com rápida disseminação de informes, como a
agenda semanal, e esclarecimento de dúvidas, respondidas como vídeos no “formato
pílulas”42.
Além disso, foram realizados ajustes nos painéis de acompanhamento de
cadastros e participações, permitindo que os territórios construíssem uma visão
individual mais clara sobre as atividades que ainda deveriam ser cumpridas e
tivessem autonomia para gerenciar seu avanço. O desafio de cadastrar todos os
cursistas evidenciou a necessidade de que o GET estivesse envolvido no processo
formativo, tendo em vista sua proximidade com os gestores escolares e desses com os
cursistas.
As formações foram concluídas no final do mês de setembro. Embora o
planejamento inicial previsse a entrega de uma atividade final — auto reflexões acerca
dos aprendizados a partir da entrega de uma prática pedagógica a ser aplicada com
os estudantes no retorno presencial — como um dos critérios de certificação dos
cursistas, isto não ocorreu43. Em função da pandemia de COVID-19 e da
impossibilidade de aplicar os conhecimentos em sala de aula, para fins de certificação
apenas um critério avaliativo foi considerado: ter ao menos 75% de participação nas
atividades desenvolvidas ao longo dos cursos44.
Assim, considerando apenas tal critério, um total de 2.787 cursistas45
alcançaram os requisitos para a certificação, o que representa 64,8% dos inscritos.
Conforme mostram a Tabela 1 e Figura 5, o número de cursistas efetivamente
cadastrados nas formações foi de 4.304 indivíduos, divididos entre 3.342 professores
(77%), 895 integrantes da gestão escolar (21%) e 67 membros das Secretarias de
Educação e outros (2%). O total representa 87% do total de professores e gestores
escolares alvos (4.948), de acordo com o levantamento dos GETs.
Este valor indica um resultado positivo, principalmente quando são levados
em conta os desafios impostos pela pandemia, que, além de atrasar o cronograma,
tornou necessária uma completa modificação dos modelos inicialmente previstos.
Uma análise por território indica que, na Paraíba, Rio Grande do Sul, Sergipe e
Tocantins, a certificação atingiu 64,3%, 73,5%, 53,9% e 59,0% dos inscritos,
respectivamente.

42

Além da importância da comunicação via grupos de WhatsApp e do material de comunicação criado, quando
necessário, os formadores de cada turma realizaram conversas individuais de modo a endereçar questões específicas.
43
Mesmo não sendo incorporada como critério de certificação, a entrega da reflexão foi mantida enquanto uma das
atividades propostas ao fim do processo formativo.
44
A participação foi mensurada através do registro da presença nas ações presenciais, nas atividades da plataforma EaD
e nos webinários e grupos de discussão.
45
Neste caso, o termo cursista se refere a cada uma das inscrições, que não necessariamente representam indivíduos
distintos, posto que um professor ou gestor pode ter mais de uma inscrição em cursos diferentes.

Iniciativa BNDES Educação Conectada

33

Tabela 1: Visão geral das formações no 1° bloco ao fim de 2019 e 2020
UF
Paraíba
Sergipe
Rio Grande do Sul
Tocantins
Total

Cursos
2019
1
3
0
4
8

2020
4
5
4
7
20

Horas de
Formação
2019
2020
10
163
64
19746
0
138
80
252
154
750

Inscritos
2019
317
281
0
698
1.296

2020
1.625
321
1.221
1.137
4.304

Certificados
(Progresso ≥ 75%)
2019
2020
0
1.045
0
173
0
898
0
671
0
2.787

Fonte: SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2019, 2020g, 2020h.

Figura 5: Percentual de certificados em relação ao de inscritos por cidade

Fonte: SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020h.

Além do positivo número de concluintes, a qualidade das formações também
foi um ponto ressaltado pelos cursistas ao longo de todo o processo formativo,
mesmo com os ajustes decorrentes da pandemia. As etapas foram avaliadas pelos
cursistas numa escala de zero a dez, considerando os critérios como “formador”,
“conteúdos e atividades”, “organização”, “tempo” e “minha participação”, alcançando
uma avaliação média próxima ou superior a nove, conforme mostra a Figura 6.

46

Em Sergipe, além das 193 horas nas modalidades presencial, remota e on-line, também foram computadas 4 horas do
evento cultural de abertura.
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Figura 6: Classificação dos cursos pelos docentes por etapa e território

Fonte: SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020h.

Além disso, muitos cursistas conseguiram já aplicar os aprendizados em
atividades práticas, mesmo que remotamente. A Sincroniza realizou uma curadoria
de relatos47 de educadores que participaram das formações da IEC-BNDES e que
aplicaram os aprendizados em aulas presenciais e remotas, em atividades síncronas e
assíncronas e disponibilizou em um site. Este contém 27 relatos de professores e
gestores das escolas das redes estadual e municipal dos sete municípios selecionados
para o 1° bloco de territórios da Iniciativa, para os segmentos dos Anos Iniciais e Finais
do Ensino Fundamental e Ensino Médio, bem como práticas de profissionais do
Atendimento Educacional Especializado. O relato integral contém a proposta de
atividade, as habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) trabalhadas, os
objetivos de aprendizagem, os materiais e recursos educacionais utilizados, o
detalhamento da prática e referências.
Os frutos das formações também puderam ser observados nos eventos de
compartilhamento de boas práticas organizados pelo Núcleo de Tecnologia
Educacional Municipal (NTEM) da rede municipal gaúcha de Santa Maria. Realizados
virtualmente em 24 e 25 de novembro de 202048, os encontros contaram com relatos
de professores que utilizaram práticas pedagógicas inovadoras durante o ensino
remoto.
Embora haja diversos motivos para otimismo com os resultados alcançados,
considerando o cenário geral, é importante registrar que há amplo espaço para
pesquisas futuras no que se refere ao aprofundamento das análises dos dados de
participação e avaliação dos cursistas. Essas pesquisas permitiriam explorar os
microdados para melhor compreender os fatores que levaram a resultados fora da
curva, positivos ou negativos, em determinada escola ou entre os professores de
determinado ano.
Na Bahia, as ações na dimensão formação ganharam uma característica
particular com o forte envolvimento do Instituto Anísio Teixeira (IAT), tanto na
elaboração do Plano de Formação Territorial quanto na própria execução das
47

Os relatos podem ser consultados no site Educação Conectada na Prática, construído pela Sincroniza.
Os eventos podem ser acessados por meio do canal do YouTube do NTEM Santa Maria ou nos links individuais:
Encontro 1 (24/11/2020) e Encontro 2 (25/11/2020).
48
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formações. Conforme arranjo definido pelo território, as atividades destinadas a
professores e gestores dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental serão
realizadas por empresa contratada pela IEC-BNDES, como nos territórios do 1° bloco.
Por outro lado, os cursistas que atuam no segmento Ensino Médio se beneficiarão de
formações executadas pelo próprio IAT, em um modelo que fortalece a autonomia
dos territórios e a sustentabilidade das ações da IEC-BNDES no longo prazo.
O modelo em desenvolvimento na Bahia está alinhado com as intervenções
apontadas pelos parceiros para garantir a sustentabilidade das formações. Durante as
discussões realizadas no âmbito do IV Encontro Nacional (IV EN), foi possível captar a
percepção de que o estabelecimento de um calendário fixo de formações, o
fortalecimento da dimensão visão junto aos gestores e o treinamento de professores
multiplicadores a partir de parceiros locais seriam ações decisivas para a continuidade
das formações. A utilização de redes sociais para disseminação de boas práticas
também foi apontada durante o IV EN como ferramenta relevante na potencialização
dos resultados, assim como a criação de eventos destinados especificamente à troca
de experiências entre professores.
Apesar dos desafios impostos, a dimensão formação foi central na
IEC-BNDES ao longo do ano de 2020. Durante os meses de atividades em 2020,
foram oferecidas 621 horas de formação e o número de educadores atingidos pela
Iniciativa alcançou a marca de 4.304 participantes, sendo que 2.787 concluíram seu
processo formativo. Considerando os percentuais de conclusão, as avaliações positivas
do processo formativo e os relatos coletados pela Sincroniza e OTec quanto à
aplicabilidade dos conhecimentos, entende-se que as ações desenvolvidas nesta
dimensão contribuíram e continuarão contribuindo positivamente para o legado
da Iniciativa nos territórios. Ademais, espera-se que as experiências já mapeadas e
registradas pela Sincroniza e pelo NTEM de Santa Maria também possam inspirar
educadores de outras localidades a utilizar tecnologias em suas atividades
pedagógicas e de gestão educacional.
Com a conclusão do ciclo formativo nos territórios do 1° bloco, em 2021 as ações
na dimensão formação devem se voltar à avaliação do processo, seus resultados e o
estímulo à continuidade das atividades. Neste sentido, deve ganhar destaque a
elaboração e implementação dos Planos de Formação Continuada e as
Autoavaliações de Competências Digitais dos professores. Nos territórios do 2° bloco, o
foco deve se voltar à conclusão da revisão dos planos formativos (no caso do PR) e à
execução das formações.

B. O caráter integrador da formação
Embora as ações da IEC-BNDES tenham como premissa o equilíbrio entre as
quatro dimensões, a harmonia entre as frentes pode ser notada com clareza ao se
observar o caráter integrador da formação. A capacitação dos docentes e gestores
escolares é entendida como uma ação catalisadora para as demais dimensões:
permite que a infraestrutura seja utilizada de maneira adequada e que os REDs
sejam aplicados apropriadamente às dinâmicas de sala de aula, despertando seu
potencial pedagógico. A formação também colabora para fomentar a visão, ao
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mobilizar e engajar os atores do chão de escola que, por meio das trocas e
conhecimentos advindos dos momentos formativos, passam a entender mais
profundamente o seu papel e a necessidade de equilíbrio entre as dimensões para
destravar o potencial pedagógico do uso da tecnologia. A inclusão dos gestores
escolares no processo formativo também fortalece a visão positiva do uso da
tecnologia, ampliando o seu potencial para além da sala de aula.
O processo formativo é um incentivo para mudar o paradoxo da docência no
século XXI, marcado pela dicotomia entre o mundo digital e a sala de aula analógica.
Mesmo vivendo em uma sociedade cada vez mais tecnológica, muitos professores
continuam a não utilizar essas ferramentas na sala de aula. Desconectada do virtual e
pautada em métodos de ensino obsoletos, a aula tradicional pode fazer com que
crianças e jovens se sintam desmotivados e que a educação se afaste do seu
propósito de criar uma verdadeira comunidade de aprendizagem.
Essa realidade também foi mapeada no contexto da Iniciativa. No Questionário
Teoria da Mudança49, aplicado em 2019, embora mais de 92% dos respondentes
tenham concordado, parcial ou totalmente, que um de seus papéis na docência era
apoiar a aprendizagem dos alunos através de tecnologias, apenas 50,6% afirmaram
utilizá-las com frequência50 em sua prática pedagógica, como indicado na Figura 7.
Figura 7: Utilização frequente pedagógica de tecnologia segundo os cursistas

Fonte: FGV CEIPE; OTEC; SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020.

Embora a grande maioria dos cursistas pareça ter consolidada a visão sobre o
potencial pedagógico da tecnologia, sua não utilização pode ser causada por outros
fatores, como a ausência de infraestrutura e de recursos necessários e/ou a falta de
conhecimentos dos docentes sobre como introduzir a tecnologia na prática
pedagógica. Novamente, o processo formativo ganha importância, posto que integra
todas as frentes.

49
50

Anexo B: Questionário Teoria da Mudança.
Dos 2.083 respondentes, 1.054 afirmaram utilizar ter utilizado tecnologias educacionais nos últimos 30 dias.
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Isso reforça a necessidade de que os cronogramas das quatro dimensões
caminhem conjuntamente. Assim, as formações devem culminar no momento de
chegada dos equipamentos e de disponibilização dos REDs, e suceder a mobilização
dos atores-chave. Essa preocupação esteve presente, dentre outras, no processo de
desenho da Iniciativa e de escuta dos territórios no estopim da pandemia, que levou a
modificações nos cronogramas e priorização de determinadas frentes.

IV.

Ações implementadas na dimensão REDs
A. Descrição das ações

As ações na dimensão Recursos Educacionais Digitais (REDs) envolvem a
curadoria, o acesso e o uso de programas, aplicativos, objetos e conteúdos digitais,
sejam eles gratuitos ou pagos. A escolha dos REDs deve ter como base os desafios
educacionais dos territórios, bem como a capacidade técnica e financeira para
garantir sua manutenção, fomentando sua adaptação e sustentabilidade.
Durante o ano de 2019, as atividades tiveram como foco o mapeamento, o
levantamento de demanda, a especificação e a seleção dos recursos nos territórios
participantes da IEC-BNDES. A discussão sobre os REDs, com o objetivo de
conscientizar os GETs sobre a necessidade do seu uso e sobre seu potencial
pedagógico, foi enfatizada durante o III Encontro Nacional (novembro de 2019). Neste
momento, teve início o processo de escolha do RED pago endereçado aos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental51.
A centralização das etapas iniciais do processo no parceiro técnico permitiu,
em primeiro lugar, a construção de um aprendizado coletivo entre as redes que,
conforme identificado, não possuíam repertório prévio na curadoria de REDs. Além de
aprenderem com a expertise técnica do CIEB, a condução do processo garantiu a
discricionariedade e autonomia das redes permitindo que, ao fim da curadoria,
pudessem selecionar a proposta que mais se encaixasse em suas necessidades. Ao
final, todos os territórios acabaram por priorizar a Plataforma Aprimora52, da Positivo
Tecnologia, como a mais adequada para endereçar os desafios educacionais
selecionados.
De fato, a eclosão da pandemia evidenciou ainda mais a necessidade de apoiar
as redes na busca ativa e criteriosa de REDs, dados os riscos advindos da ausência

51

Dadas as restrições orçamentárias, primeiramente, previa-se o enfoque em REDs gratuitos mas, no decorrer da
implementação, a instância deliberativa da IEC-BNDES verificou a necessidade de alocar recursos privados e contratar
REDs pagos para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tendo em vista a baixa oferta de soluções gratuitas que
atendessem aos desafios dos territórios. O desafio da alfabetização foi priorizado por ter sido elencado por todos os
territórios e porque, por ser a etapa inicial de escolarização, acaba por impactar todos os outros segmentos. Assim, o
processo de seleção do RED dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental foi comum nos territórios, coordenado pelo CIEB
por meio de uma chamada aberta a empresas. O processo foi dividido em duas fases: uma eliminatória, em que foram
pré-identificadas soluções adequadas, via Comitê Gestor da Iniciativa, e outra classificatória, realizada no III Encontro
Nacional, quando os territórios elencaram suas preferências dentre as opções disponíveis.
52
A Aprimora é uma plataforma adaptativa e gamificada, que permite o acompanhamento do desempenho dos
estudantes em tempo real por professores e gestores.
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de conhecimento sobre plataformas digitais no processo de curadoria53. Assim, no
decorrer de 2020, a instância deliberativa da IEC-BNDES identificou a necessidade de
priorizar a seleção dos REDs em relação a outros processos da Iniciativa, de forma
a garantir a existência dos recursos já no regresso às aulas presenciais. O RED dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Aprimora, teve sua contratação articulada ao
longo do primeiro semestre de 2020, com custos inteiramente cobertos pela Iniciativa,
e o contrato assinado em setembro, tendo em vista os trâmites burocráticos. Para os
demais segmentos, os parceiros da Iniciativa buscaram formas de viabilizar recursos
pagos por meio de financiamento privado ou doação de empresas. As negociações
quanto à doação de um RED para o Ensino Médio estão avançadas e devem se
confirmar no início de 2021.
Durante os meses de julho a setembro de 2020, as redes municipais de Santa
Maria e de Cachoeira do Sul obtiveram apoio da Positivo, que ofereceu-lhes o RED
Aprimora no período supracitado54. Esta oferta, que partiu da própria Positivo55, teve o
objetivo de apoiar as redes no ensino remoto, enquanto as aulas presenciais não
retornavam56.
Quando se findou o período de teste, a rede municipal de Santa Maria solicitou
o apoio da Iniciativa para a disponibilização de licenças para os meses restantes do
ano letivo (novembro e dezembro de 2020) para os alunos de 1° e 2° anos, anos cujos
desafios educacionais são endereçados pelo RED, das escolas participantes da
IEC-BNDES. Visando a garantir a continuidade do seu uso e não prejudicar o processo
ensino-aprendizagem, a rede apresentou os resultados positivos da utilização da
Aprimora no ensino remoto57 e, como resultado, foram concedidas licenças para os
alunos com acesso à plataforma, cerca de 46% dos estudantes matriculados no 1° e 2°
anos do Ensino Fundamental. Nas demais redes da IEC-BNDES, o acesso à Plataforma
Aprimora está programado para ter início no ano letivo de 202158.
Não obstante, embora aplicáveis ao ensino remoto, a utilização de REDs fora do
ambiente escolar deve lançar um olhar atento à equidade, trazendo soluções para
aqueles estudantes sem acesso à conectividade ou a equipamentos em suas
residências. Esta discussão é refletida na percentagem de alunos de 1° e 2° anos da
rede municipal de Santa Maria que não tiveram acesso ao RED contratado durante o
ensino remoto, evidenciando o risco de exclusão digital de uma parcela considerável
dos estudantes. Neste aspecto, portanto, a pandemia de COVID-19 pode ter agravado
as desigualdades educacionais.
No entanto, a existência dos REDs não garante sua utilização em sala de aula.
Dessa forma, durante o IV Encontro Nacional, os integrantes dos GETs discutiram
53

A ausência de conhecimento na seleção de REDs pode levar à ineficiência em sua escolha, tornando as redes mais
vulneráveis a contratar, de modo reativo, soluções apresentadas por fornecedores que não estejam alinhadas às suas
necessidades. Existe ainda o risco da não contratação, posto que a insegurança e falta de informação dos gestores pode
levá-los à inação.
54
Na rede municipal de Cachoeira do Sul, devido às questões de conectividade dos estudantes, apenas duas escolas,
EMEF Doutor Getúlio Vargas e EMEF Dinah Neri Pereira, utilizaram a Aprimora durante o período de degustação.
55
Cabe ressaltar que a oferta partiu da própria empresa e que a IEC-BNDES não intermediou o processo, nem informou
redes específicas via CIEB ou BNDES.
56
Contudo, cabe destacar que a Aprimora, no contexto da IEC-BNDES, volta-se ao uso na sala de aula, não remoto.
57
Nos eventos realizados em 24 e 25 de novembro de 2020, os professores da rede municipal de Santa Maria também
destacaram o uso da plataforma Aprimora nas práticas realizadas durante o ensino remoto.
58
As licenças concedidas para os dois meses finais de 2020 já contabilizaram do total contratado pela IEC-BNDES para a
rede municipal de Santa Maria.
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formas de garantir a utilização pedagógica dos REDs na frequência desejada (ao
menos uma vez na semana). Dentre as sugestões, destacam-se: a realização de
formações continuadas pela Secretaria, o acompanhamento do uso pelas CITs e
pontos focais, a destinação de horários para o planejamento coletivo utilizando REDs,
a criação de agendas para uso individual e coletivo e o fomento a encontros de trocas
de experiências entre professores.
Ademais, a governança na escola também deveria se responsabilizar por
curadorias de atividades que utilizem REDs e apresentá-las aos docentes,
estimulando a sua utilização na sala de aula. As Secretarias também precisariam agir
de modo a solucionar problemas de cadastro, garantindo que todos os professores
tenham acesso às plataformas dos REDs e tenham como se comunicar com os
responsáveis para cadastrar e engajar os alunos. Além disso, caberia à gestão da rede
de ensino a organização de reuniões periódicas para o acompanhamento do uso dos
REDs nas escolas.
Dando prosseguimento às atividades realizadas em 2020, para o ano de 2021
estão previstas ações de implementação efetiva dos REDs contratados e em
negociação pela IEC-BNDES, incluindo suporte técnico do CIEB para os GETs,
documentos com orientações gerais de implementação e webinários sobre a Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD) no contexto educacional. Além disso, em função
da indefinição de REDs para alguns dos desafios dos projetos e considerando a baixa
expertise das redes, também serão realizadas ações voltadas à fortalecer a capacidade
de seleção dos REDs pelas redes, incluindo webinários, lista com recomendações de
recursos e documentos com orientações gerais de curadoria de REDs.

V.

Ações implementadas na dimensão infraestrutura
A. Descrição das ações

Na IEC-BNDES, a dimensão infraestrutura se refere às instalações físicas, à
existência de equipamentos e à conectividade, componentes necessários para, em
harmonia com as demais dimensões, destravar o potencial transformador das
tecnologias sobre a educação. Tradicionalmente, programas educacionais de fomento
às tecnologias digitais tendem a supervalorizar a infraestrutura, priorizando-a frente a
outros fatores ou até mesmo sendo o único a ser considerado59. Não obstante, apesar
das redes abarcadas pela IEC-BNDES terem um histórico de políticas educacionais
com enfoque tecnológico, em geral, os territórios ainda desfrutavam de um nível
precário de infraestrutura.
No Questionário Teoria da Mudança60, aplicado com gestores e docentes antes
de iniciarem as formações da Sincroniza em 2019, boa parte dos cursistas apontaram
a existência de desafios que dificultavam a utilização de tecnologias na escola61., A
59

Para mais detalhes sobre o histórico das políticas de inserção de tecnologia na educação, majoritariamente via
infraestrutura, acesse o Relatório Intermediário 2019 do OTec.
60
Ver Anexo B: Questionário Teoria da Mudança.
61
Os 2.083 respondentes foram solicitados a elencar os principais problemas identificados que prejudicam a utilização
de computadores no ambiente escolar.
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maior queixa foi sobre os próprios equipamentos (n = 797, cerca de 38,3% da amostra),
seja por estarem obsoletos ou serem insuficientes em número. Em segundo lugar, os
cursistas ressaltaram que suas escolas tinham desafios variados referentes à
conectividade (n=474, 22,76% da amostra), como instabilidade da rede, baixa
velocidade ou ausência de conexão. Por fim, 19,30% (n=402) responderam que não
conseguiam utilizar tecnologias porque a rede elétrica não suportava.
Figura 8: Desafios de infraestrutura ressaltados pelos cursistas

Fonte: FGV CEIPE; OTEC; SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020.

As ações da IEC-BNDES buscaram endereçar esses três desafios nas redes
participantes. No primeiro ano de implementação, 2019, os territórios do 1º bloco
voltaram suas atividades principalmente para o mapeamento da infraestrutura
existente nas escolas e para a especificação dos itens que deveriam ser adquiridos62.
Também foi iniciado o processo de compras públicas, que se mostrou o principal
marco da dimensão infraestrutura em 2020 e etapa fundamental para o sucesso das
ações da IEC-BNDES. Ao longo de 2020, a IEC-BNDES recebeu novos investimentos
privados, no valor total de até R$ 5 milhões, a partir de parcerias com a Cisco63.
Em 2020, a discussão acerca da garantia de conectividade adequada nas
escolas tornou-se central no Brasil. Devido à pandemia de COVID-19, professores e
alunos continuarão demandando acesso à internet ao longo do ano letivo de 2021,
que, além de ser caracterizado pelo ensino híbrido, precisará garantir a recuperação
dos conteúdos não abordados em 2020. Essa discussão deu origem ao Projeto de Lei
(PL) 3.477/2020, com o objetivo de prover serviços de internet de qualidade a
estudantes da escola pública por meio de recursos do Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações (FUST)64. No contexto da IEC-BNDES, a discussão para a
garantia de conectividade resultou na criação do Grupo Técnico de Infraestrutura
de Conectividade com representantes dos GET territoriais, em 2020, com o objetivo
de analisar a situação da conectividade das escolas, fortalecer a troca de
62

Para detalhamento sobre a especificação de infraestrutura nos territórios do 1° bloco, ver Anexo E: Visão Geral dos
Equipamentos.
63
Por decisão da empresa, os recursos foram direcionados à Paraíba, em forma de produtos e serviços, com objetivo de
endereçar os desafios da conectividade do território.
64
Aprovado na Câmara dos Deputados em 18 de dezembro de 2020 e encaminhado ao Senado, o PL 3.477/2020 prevê
ajuda de R$3,5 bilhões da União para estados, Distrito Federal e municípios. A proposta beneficia alunos cujas famílias
estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), estudantes matriculados em escolas indígenas e quilombolas e
professores de todas as etapas da educação básica.
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conhecimentos e a ideação sobre soluções para esse desafio comum e fomentar o
legado dessas soluções nas redes65.
O destaque da frente de compras é justificado dadas as priorizações realizadas
ao longo da implementação da IEC-BNDES nos territórios. Embora a expectativa
inicial previsse folgas orçamentárias, restrições demandaram o direcionamento dos
recursos adicionais da Iniciativa para a compra dos equipamentos, principalmente
após o mapeamento inicial da infraestrutura local, que levantou um alerta para a
quantidade e obsolescência dos computadores e demais itens tecnológicos das
escolas. A questão da conectividade foi parcialmente endereçada por meio da
premissa da Chamada e da parceria com o MEC para que todas as escolas fossem
contempladas com os recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Educação Conectada66. Além disso, a necessidade de obras não foi levantada em
todos os territórios, que acabaram por priorizar a aquisição de tecnologias móveis de
conectividade, que não demandam adequações no espaço físico. Nesse sentido, os
recursos da Iniciativa tiveram como enfoque a aquisição de equipamentos, enquanto
as próprias Secretarias responsabilizaram-se financeiramente por obras e adequações
de espaços físicos, quando e se necessário.
Mesmo com a garantia de recursos da Iniciativa para a compra de
equipamentos, o procedimento licitatório foi o maior desafio da IEC-BNDES em
2020. Devido ao uso de recursos públicos, o processo é sujeito a princípios legais,
característica que demanda maior conhecimento dos atores envolvidos, pode gerar
rigidez e elevar o risco de atrasos no cronograma67. Com a consciência de que as
licitações seriam fatores críticos, especialmente para aquisição tecnológica68, a
estratégia inicial da IEC-BNDES era aderir à ata de preços do MEC FNDE69, prevista
para sair no final de 2018/início de 2019. No entanto, essa estratégia não se efetivou e
cada território ficou responsável por realizar seu próprio processo licitatório, a
cargo dos governos estaduais. Com a concentração do processo nas pontas, as
particularidades locais se tornaram mais presentes e resultaram em uma maior
heterogeneidade na condução das atividades. Por essa razão, esta seção se debruça
sobre as compras em cada um dos territórios.
As dificuldades enfrentadas geraram atrasos consideráveis. Para os territórios
do 1° bloco, a previsão inicial era de que a etapa de compras durasse entre quatro e
doze meses, terminando no início de 2020, como indicado no Quadro 9. No entanto, o
cronograma não se cumpriu em nenhum dos quatro territórios.
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Para um maior detalhamento sobre o tema e as ações nessa frente, veja a seção O Desafio da Conectividade.
Como premissa da Chamada, as entidades proponentes da IEC-BNDES deveriam ter feito adesão ao Programa de
Inovação Educação Conectada, cuja participação é condição necessária para receber o apoio técnico ou financeiro do
MEC via PDDE Educação Conectada.
67
Apesar de possuírem variações de acordo com o ente, o processo licitatório geral tem duas principais fases, interna e
externa. Na fase interna, que precede a publicação do edital, o órgão público realiza procedimentos formais, tais como o
planejamento da compra, a definição dos itens a serem adquiridos, a pesquisa de preços, a análise da viabilidade da
aquisição e a escolha da modalidade licitatória. Na fase externa, após a publicação do edital, são realizadas a sessão
pública, a habilitação e seleção dos fornecedores, a homologação, e adjudicação, a assinatura do contrato e, por fim, são
fornecidos os bens ou prestados os serviços.
68
Uma série de questões pode tornar o processo licitatório de itens de tecnologia mais complicado, como a falta de
expertise, a quantidade limitada de fornecedores nacionais, o preço elevado – especialmente quando se considera
compras em baixa escala -, a desvalorização do real frente ao dólar, entre outros. Para mais informações, veja guia do
TCU com práticas em contratação de soluções de tecnologia da informação.
69
Uma ata de registro de preços é um documento que vincula empresa e órgão contratante, na qual a empresa se
compromete a não alterar o valor do item ofertado durante um período pré-determinado. Para mais informações sobre
a ata de registro de preços do FNDE, acesse a página Sobre Compras Governamentais.
66
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Quadro 9: Cronograma previsto para o processo de compras no 1° bloco
Território

Data

Rio Grande do Sul

03/12/2018 a 30/03/2020

Paraíba

26/04/2019 a 10/10/2019

Sergipe

15/02/2019 a 11/10/2019

Tocantins

18/03/2019 a 31/03/2020
Fonte: IEC-BNDES, 2019e.

A Figura 9 evidencia o andamento da execução dos processos licitatórios nos
territórios, com exceção do Paraná, cuja licitação ainda não tinha sido iniciada no
momento de produção deste documento. É possível perceber as constantes idas e
vindas do processo licitatório, presentes em todos os territórios e causadas por
entraves dos órgãos de controle e/ou pedidos de impugnação pelos fornecedores.
Ademais, a eclosão da pandemia em março de 2020 também gerou atrasos no
calendário da IEC-BNDES, posto que os órgãos públicos tiveram que focar seus
esforços nas compras emergenciais da saúde. No entanto, fica evidente que alguns
territórios, em especial o Rio Grande do Sul, conseguiram lidar com esses percalços e
concretizar a etapa de aquisição de maneira mais célere.
Figura 9: Acompanhamento da execução do cronograma por território: Indicador
Aquisição e Contratação

Nota: Optou-se por não abordar a execução do indicador no Paraná por estar, até dezembro de 2020, em
0%. Após a assinatura do contrato em 22 de outubro de 2020, o território teve um workshop de retomada
do projeto no fim de novembro. Em seguida, voltou-se à revisão da relação de equipamentos, dos
quantitativos e da infraestrutura escolar existentes e, posteriormente, ao mapeamento do fluxo de
compras. Fonte: IEC-BNDES, 2019e, 2020a.

A experiência da implementação da IEC-BNDES em 2020 evidenciou que a
existência de fatores específicos aos territórios pode estar diretamente relacionada à
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maior fluidez no cumprimento das etapas burocráticas inerentes às compras públicas.
Aspectos como o grau de mobilização do GET, a experiência prévia dos integrantes
com licitações, o conhecimento sobre especificações técnicas de itens de
tecnologia, a existência de atas de preços e o grau de maturidade da própria
gestão com compras públicas parecem ser fundamentais. O caso do Rio Grande do
Sul dá indícios a este respeito e, portanto, será analisado em seção específica.
A análise da execução do cronograma de aquisição e contratação de
tecnologias traz dois aprendizados. Primeiramente, evidencia o mesmo padrão da não
linear observado na dimensão formação, indicando a importância de se reconhecer
que a etapa de aprendizados deve ser considerada no desenho e gestão de
projetos. Segundo, demonstra que as redes estão progredindo, o que está alinhado
ao caráter de prototipação da Iniciativa. Tendo em vista que os grandes atrasos
estão relacionados às capacidades institucionais das Secretarias de Educação, a
melhoria do indicador também traz expectativas quanto ao fato das próprias redes
estarem evoluindo em decorrência da experiência da IEC-BNDES.
Ao longo de 2020, o Rio Grande do Sul70 foi o único dos quatro territórios do 1°
bloco que, apesar de enfrentar trâmites burocráticos e desafios conjunturais
semelhantes, praticamente conseguiu concluir o processo de compras, atingindo 97%
do indicador em dezembro de 2020. O estado iniciou a etapa de aquisição e
contratação em maio de 2019, com o mapeamento e a definição dos itens a serem
adquiridos. Ainda naquele ano, o Rio Grande do Sul abriu a licitação para os
notebooks educacionais. Em janeiro de 2020, o pregão desses equipamentos foi
homologado e o estado deu prosseguimentos aos outros itens71. Em março, quando a
pandemia eclodiu, um novo pregão já havia sido realizado para esses lotes, mas foi
necessário refazer a atividade para os quatro itens que haviam fracassado. No entanto,
em decorrência da pandemia, a nova data ficou em aberto, vindo a ocorrer só após
três meses. Em maio, os notebooks comprados já estavam sob a tutela da Secretaria
de Educação do estado e, em junho, os destinados ao uso corporativo foram
entregues às coordenadorias regionais de ensino. Em outubro, tanto os notebooks
educacionais quanto os eletrônicos do kit maker foram entregues aos municípios. No
entanto, algumas redes escolheram distribuí-los nas escolas no retorno das atividades
presenciais72.
O processo de compra no Tocantins73 começou em maio de 2019 junto aos
demais territórios do 1° bloco e, em julho, foram elaborados os termos de referência
(TRs)74. Os processos de compras foram separados de acordo com a função dos itens e
foram dados encaminhamentos particulares para cada, mobilizando diferentes
setores de acordo com a necessidade. Entre fevereiro e abril de 2020, o território atuou
de modo a responder a considerações feitas acerca do processo de compras. Os lotes
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Para informações mais detalhadas sobre a condução, veja a seção O processo de compras no Rio Grande do Sul neste
documento e/ou o Estudo de Caso Educação Gaúcha Conectada.
71
O estado solicitou a homologação do pregão dos notebooks corporativos e dos eletrônicos que compõem os kits
maker e iniciou a elaboração do edital das ferramentas dos kits maker.
72
A rede estadual iniciou o processo de entrega dos equipamentos nas escolas, mas ambas as redes municipais optaram
por realizá-lo apenas em 2021, no retorno às aulas presenciais, por medida de segurança.
73
Para maior aprofundamento sobre o Tocantins, ler Estudo de Caso TO Ligado.
74
O Termo de Referência é um dos principais documentos de um processo licitatório, contendo informações sobre a fase
da licitação sob responsabilidade do órgão público.
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seguiram em processos e ritmos distintos75, com um pregão realizado em maio, que
teve itens fracassados, acima do valor de referência. Apenas em junho a licitação foi
parcialmente executada e os itens exitosos foram homologados76. Aqueles que não
atraíram interessados demandaram uma nova pesquisa de preços, finalizada em
outubro. Em seguida, iniciou-se a elaboração do edital para publicação e o
agendamento do pregão, cuja sessão pública para análise das propostas ocorreu em
18 de dezembro.
Dando seguimento ao início do processo lançado em maio de 2019, Sergipe
produziu os documentos necessários e, em novembro de 2019, publicou o edital do
pregão eletrônico, que foi realizado no fim de janeiro de 2020. No entanto, o fracasso
de alguns lotes demandou a abertura de outro processo em fevereiro. Este envolveu
um conjunto de órgãos do governo estadual e se estendeu até fim de setembro, após
uma série de atrasos e reagendamentos. Nesse pregão, todos os itens foram
arrematados. Em novembro, parte dos itens foi encaminhada à homologação77. Ao
fim do ano, além destes, os demais equipamentos encontravam-se com recurso
pendente ou em fase de análise de viabilidade técnica ou convocação para as
próximas colocadas78.
Após o início do processo de compras em maio de 2019, a Paraíba construiu os
primeiros TRs e encaminhou-os, em outubro do mesmo ano, aos órgãos do estado
responsáveis pela análise técnica, pesquisa de preço e mapeamento orçamentário.
Em fevereiro de 2020, a pesquisa de preços foi finalizada e o processo deu
seguimento, com pregão inicialmente agendado para julho. No entanto, pedidos de
esclarecimentos por parte de fornecedores levaram à impugnação do processo79.
Após a nova pesquisa de preços, em novembro, o processo licitatório foi para a fase de
elaboração do edital, com pregão agendado para 05 de janeiro de 2021.
Cabe ressaltar que as dificuldades enfrentadas pelos territórios do 1° bloco
foram, em grande medida, agravadas por um fator relevante — talvez o principal —, o
aumento do dólar, diante da insegurança no mercado global em função da
pandemia e da incerteza de oferta criada por este contexto.
Na Bahia, pertencente ao 2º bloco de territórios, as decisões sobre compras já
incluíram aprendizados advindos da implementação da IEC-BNDES no 1º bloco. A
consciência de que esta etapa poderia ser crítica levou o estado a, em maio de 2020,
um mês após a contratação do projeto80, ter os TRs dos equipamentos elaborados e
iniciar o procedimento por meio da ata de registro de preços. Em junho, iniciou-se a
fase de pesquisa de preços com possíveis fornecedores, que durou até outubro, sendo
necessário revisar os TRs de alguns itens por questionamentos de empresas81. O
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Lotes: (i) Computadores e equipamentos de conectividade; (ii) Aparelhos para garantir a conectividade dos espaços de
formação; (iii) Ar condicionado e TVs; (iv) Reformas arquitetônicas dos espaços de formação e; (v) Kits pedagógicos.
Aquisição dos itens dos lotes (i), (ii) e (iii) via pregão eletrônico; itens de (iv) via processo de cotação de preços e de (v), em
particular o kit de robótica, via adesão à ata de preços realizada no Rio Grande do Sul.
76
Itens exitosos: TV, ar condicionados, carrinho de recarga, rack, cabo de rede, smartphone, switch. Itens fracassados:
notebook, Chromebook, projetor multimídia, teclado, nobreak, suits, switch, impressora, kit de robótica.
77
Um lote de notebooks e itens da rede.
78
Recurso pendente: um lote de notebooks. Análise técnica ou convocação: tablets, APs, switches e projetores.
79
O território necessitou alterar as especificações dos seguintes itens: carrinho de recarga, tablets e Chromebooks.
80
O contrato entre BNDES e Governo Estadual da Bahia foi assinado em 15 de abril de 2020.
81
Especificamente para kits de robótica e kits maker.

Iniciativa BNDES Educação Conectada

45

território optou por aderir à uma ata do estado para aquisição de notebooks. Até o fim
do ano, a Bahia esteve na fase de pesquisa de preços junto a fornecedores.
Por fim, outro ponto de destaque das ações realizadas na frente de compras
em 2020 foram as trocas decorrentes da colaboração entre os territórios da
Iniciativa. Um exemplo foi o estado do Tocantins que, para a compra dos kits de
robótica, fez contato com o território do Rio Grande do Sul para aderir à ata criada e,
assim, dar celeridade ao processo. O IV Encontro Nacional também foi um espaço
colaborativo onde os territórios puderam compartilhar suas experiências, evidenciar
boas práticas e trocar aprendizados sobre como endereçar desafios associados à
infraestrutura. Tendo em vista que o suporte de TI é componente necessário para que
as escolas consigam apropriar a tecnologia no seu dia a dia, as soluções discutidas no
encontro buscaram formas de aumentar a capilaridade deste suporte técnico.
Segundo os relatos, o apoio das equipes de TI às escolas, tradicionalmente realizado
de forma presencial, depende em grande parte do tamanho da rede de ensino, da
existência de uma equipe de TI nas Secretarias, bem como do seu grau de dedicação.
Nesse sentido, a transformação do apoio para o modelo remoto, que poderia
ocorrer via gravação de tutoriais para as escolas82, organização de reuniões remotas
com os gestores escolares e criação de checklists que permitam um diagnóstico
inicial rápido e monitoramento constante, surgiram como ações com possibilidade de
contribuição para a sustentabilidade da IEC-BNDES e dos demais projetos de
tecnologia na educação.
Para o ano de 2021, estão previstas ações de suporte técnico à conclusão dos
processos de compras, com reuniões frequentes com os GETs e compartilhamento de
referenciais técnicos quando necessário; à distribuição dos equipamentos e
disponibilização de espaços para uso dos alunos fora do horário de aulas, com
planejamento da distribuição por escola; e à garantia de conectividade adequada,
incluindo o acompanhamento da situação da internet nas escolas da IEC-BNDES e a
manutenção do Grupo Técnico de Infraestrutura e Conectividade.

B. O processo de compras no Rio Grande do Sul
Diferentemente dos outros territórios, as compras públicas do Rio Grande do
Sul foram menos impactadas por atrasos, tendo o estado quase concluído o
processo de compras em 202083. Portanto, na busca de aprendizados para a
IEC-BNDES e considerando que se trata de uma Iniciativa vinculada à prototipação de
políticas de tecnologias aplicadas à educação, esta seção busca aprofundar o
entendimento sobre a forma pela qual o território gaúcho conduziu o processo84.
Conforme ressaltado, os territórios enfrentaram desafios bastante
semelhantes. Primeiramente, todos possuem processos de compras rígidos, sujeitos a
princípios legais com alto grau de semelhança e demandando a mobilização de
82

Os integrantes do GET ressaltaram que os gestores escolares têm dificuldades em resolver questões técnicas
referentes à conectividade, como gerenciamento de rede e controle de conteúdo, e aos equipamentos de infraestrutura,
como a instalação e manutenção.
83
O território atingiu, até o fim de 2020, 97% do percentual de execução do indicador.
84
Esta seção foi construída a partir das coletas realizadas pelo OTec com o território. Para maior aprofundamento sobre o
Rio Grande do Sul, ler Estudo de Caso Educação Gaúcha Conectada.
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outras instâncias, o que torna a gestão do processo mais desafiante. Todos os estados
tiveram que lidar com os impactos da pandemia, como o fechamento das escolas e a
priorização das compras emergenciais para a saúde. Observou-se que há certa
homogeneidade dos equipamentos licitados, tendo em vista a proximidade das
especificações técnicas e a gama restrita de fornecedores de tecnologia. Por fim, cabe
ressaltar que todos os territórios também receberam o mesmo grau de apoio dos
parceiros, ou seja, o apoio técnico do CIEB e a validação do processo de compras pelo
BNDES, que colaboraram para lidar com entraves e dar maior segurança aos gestores
responsáveis pelas compras.
No entanto, a celeridade com a qual o Rio Grande do Sul conduziu o processo e
lidou com os entraves foram facilmente percebidos. O acompanhamento detalhado
das ações no território, bem como a realização de entrevistas e pesquisas
documentais, colaboraram para lançar luz sobre os possíveis fatores que motivaram
tal performance.
Primeiramente, cabe ressaltar o papel de fatores culturais e institucionais que
podem ter facilitado a condução do processo. Destacam-se o histórico de projetos de
tecnologia aplicada à educação e o reconhecimento do diferencial da IEC-BNDES
frente aos projetos anteriores. Ao longo das últimas décadas, o estado implementou
diferentes programas educacionais para fomentar o uso pedagógico de tecnologias,
mas nenhum deles conseguiu atingir o objetivo de forma definitiva. A experiência
acumulada, contudo, colaborou para o reconhecimento do poder transformador da
tecnologia pelos integrantes da Secretaria de Educação, contribuindo para sua
ambição em implementar programas mais efetivos e para o entendimento do
potencial da Iniciativa em cumprir tal objetivo85.
Algumas decisões tomadas ao longo do processo efetivamente colaboraram
para a celeridade. Uma delas foi a adesão a uma ata de registro de preços já
existente no estado do Rio Grande do Sul para uma parcela dos itens, tornando o
procedimento licitatório mais curto e menos complexo. Nesse sentido, a existência e
utilização de mecanismos já existentes nos territórios e capazes de fornecer
celeridade ao processo de compras apresenta-se como um aprendizado importante.
Outra escolha acertada foi a delegação do processo de especificação técnica
dos itens a profissionais com conhecimento técnico e interesse por tecnologia. A
especificação meticulosa colaborou para evitar idas e vindas no processo licitatório e
se mostrou ainda mais importante para os componentes mais específicos, como os
que compõem o kit maker.
Somada a esses fatores específicos, ressalta-se fatores relacionados à
composição do GET. A clara definição de papéis e responsabilidades colaborou
para a organização interna e melhor encaminhamento das ações, destacando a
importância de se mapear os responsáveis pelas ações e de fomentar o “sentimento
de dono”. Também se destaca a ética profissional dos funcionários e sua
preocupação em mapear riscos, percebidos em diversas etapas, como: no zelo para
não especificar excessivamente os itens e não direcionar a compra; na consideração
85

Ao longo das entrevistas conduzidas com o GET do território, foi mapeado que a IEC-BNDES era vista de modo
diferenciado das outras políticas. Por ser uma construção coletiva, sendo as redes envolvidas protagonistas, há maior
engajamento dos atores-chave, o que contribui para a execução bem sucedida das ações.
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das percepções dos fornecedores, analisando possíveis riscos de recursos, e
endereçando-os antes de publicar o edital; e na escolha por fazer o registro de preços
para itens fora da ata supracitada, de modo a poupar esforços futuros em casos de
novos aportes.
O caso gaúcho evidencia a necessidade de acurácia na escolha dos
funcionários responsáveis pelo processo licitatório. A formação dos membros do
GET (profissionais de carreira, ex-professores e com formação na área de educação),
sua experiência com processos licitatórios e seus conhecimentos sobre
tecnologia86 colaboraram para a condução das ações, tanto em etapas mais
específicas, como a especificação técnica, como na própria gestão do processo de
compras. O domínio técnico foi de suma importância pois:
● evitou idas e vindas para ajustar as especificações dos produtos, que foram
aceitos pelas instâncias do governo estadual responsáveis pelas compras;
● facilitou o diálogo com os setores de TI e com possíveis fornecedores;
● aumentou a probabilidade de sucesso dos pregões, pois as especificações
estavam em consonância com os equipamentos existentes no mercado.
Além das supracitadas competências técnicas dos membros do GET, cabe
ressaltar suas habilidades interpessoais, em especial o perfil da profissional que
capitaneou o processo de compras. Ao longo dele, a gestora mostrou a importância
das habilidades de liderança, engajamento e organização. Visto sua capacidade de
articulação, ela foi capaz de liderar o processo de maneira próxima e envolver os
atores necessários para destravar as etapas burocráticas. Um exemplo é a forma
pela qual lidou com a instância responsável pela aprovação das compras no estado,
cujos questionamentos poderiam gerar lentidão ao processo, demandando
acompanhamento e cobrança constantes para que as deliberações ocorressem mais
rápido.
A gestora não só conhecia o processo licitatório a fundo e utilizou-se desse
saber, mas entendeu a Iniciativa, reconheceu seu potencial e agiu para não deixar
que os entraves burocráticos inerentes à burocracia da máquina pública freassem
as ações. Esse cuidado foi percebido nas diferentes ações para dar visibilidade ao
projeto dentro da gestão da Secretaria de Educação, como no convencimento de
instâncias superiores, na mobilização de agentes externos à Secretaria e na
necessidade de se considerar o valor agregado da IEC-BNDES no que tange à
tecnologia e pedagogia87.
Em suma, uma combinação de fatores parece ter colaborado para o sucesso do
procedimento de compras gaúcho, gerando aprendizados que podem colaborar para
uma melhor prototipação de políticas educacionais com enfoque tecnológico em
outros contextos. Embora não seja possível a mensuração do efeito causal dos cada
fator sobre a celeridade da licitação, a experiência da IEC-BNDES no Rio Grande do Sul
86

Conclusões tomadas com base na amostra de integrantes do GET entrevistados.
Foi ressaltado ao longo das entrevistas certo descasamento entre as áreas de TI e pedagógica na Secretaria Estadual
de Educação. Em alguns casos, a tecnologia não considera aspectos pedagógicos, como pode ser percebido na
proposição de infraestrutura não adequada às competências digitais de professores. Em outros, a área de TI é relegada a
um caráter meramente técnico, não sendo envolvida em discussões pedagógicas.
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sugere que os seguintes pontos podem ser entendidos como potencializadores do
sucesso na condução de uma licitação em tecnologias para a educação:
Quadro 10: Fatores potencializadores de uma boa condução de um processo de
compras públicas de tecnologias educacionais
Experiência prévia do órgão público com projetos de tecnologias na educação e grau de
reconhecimento sobre a importância de ações nessa frente.
Capacidade técnica-operacional do órgão e existência de estratégias que otimizem o
processo de compras, incluindo existência de atas de preços vigentes.
Estabelecimento de estruturas de governança para encaminhamento das ações, com
delimitação clara de papéis e de responsabilidades.
Alocação de profissionais com conhecimento técnico em compras e tecnologia, capazes de
identificar entraves burocráticos e atuar para destravá-los.
Condução meticulosa do processo de especificação técnica de itens de tecnologia, sob
responsabilidade de profissionais com interesse e conhecimento em TI.
Delegação da gestão do processo a profissionais com conhecimento de TI e expertise em
compras públicas, habilidades de organização, liderança e capacidade de mobilização de
atores.
Necessidade de mobilização de instâncias internas e externas da Secretaria de Educação,
informando os atores-chave sobre o objetivo e gerando neles senso de urgência necessário.
Priorização do processo de compras frente a outras ações e entendimento dos riscos
decorrentes de atrasos.
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.

C. O desafio da conectividade
A existência de conectividade adequada é um pilar fundamental para
possibilitar a apropriação das tecnologias digitais nas escolas. Para tangibilizar o
conceito de conectividade adequada, a IEC-BNDES tem parâmetros, disponíveis no
Quadro 11. A fim de garantir recursos para a contratação da velocidade adequada, a
governança da Iniciativa realizou uma articulação com o MEC para que todas as
escolas do projeto fossem contempladas pelo PDDE Educação Conectada88. Ao
longo de 2020, a discussão sobre a garantia de acesso à internet no contexto da
Iniciativa intensificou-se, como forma de as redes se prepararem para o momento de
retorno às aulas presenciais e compensarem as consequências do período de
fechamento das escolas em 2020.
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Conforme disposto na Chamada Pública.
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Quadro 11: Parâmetros de conectividade da IEC-BNDES
Velocidade

Finalidade do
acesso

Locais de acesso

Usuários

Infraestrutura

Diretoria e
Anos Iniciais do Ensino
secretaria
100k/aluno*
Uso
Fundamental:
Sala dos professores Equipe gestora
* Referência pedagógico
1 roteador/ 6 salas
Laboratórios/
Professores
usada pelo
Uso
Anos Finais do Ensino
espaços
Estudantes
MEC
administrativo
Fundamental e Ensino
de inovação
Médio: 1 roteador/10 salas
Salas de aula
Fonte: IEC-BNDES, 2020c.

Não obstante, a mera existência deste recurso pelo PDDE, embora colabore
para a viabilidade da utilização da tecnologia nas escolas, não é capaz de endereçar
todos os desafios desta seara. O objetivo desta seção é, portanto, apresentar tais
adversidades e elencar as soluções discutidas na IEC-BNDES, que podem gerar
aprendizados para as demais redes públicas brasileiras.
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. Além
de analisar e acompanhar a conectividade das escolas dos territórios, os membros são
responsáveis por discutir os desafios, construir colaborativamente estratégias de ação,
compartilhar aprendizados e experiências, fomentar o legado da Iniciativa nas redes e
construir planos locais de conectividade, que incluam um conjunto de ações
visando a garantir que todas as escolas tenham acesso à internet nas salas de aula.
Em relação à existência de recursos destinados à conectividade, um dos
principais pontos discutidos pelo Grupo foram ações para garantir que as escolas de
fato recebessem os repasses do PDDE Educação Conectada. Embora a Chamada
Pública previsse que todas as unidades educacionais selecionadas pela Iniciativa
fossem participantes do PIEC, nem todas cumpriram os requisitos necessários para a
creditação do repasse do PDDE89. Em junho de 2020, durante o primeiro encontro do
Grupo, 173 escolas foram mapeadas com internet insuficiente, sendo que 56 delas
ainda não haviam tido o recurso creditado. Como encaminhamentos, buscou-se o
reforço do GET junto aos diretores sobre a necessidade de instalação do aplicativo de
gestão financeira escolar90 e de cumprir os requisitos necessários para a adesão,
bem como acerca da escolha da conectividade adequada e a melhor época para
contratá-la.
Além disso, um ponto de atenção tem sido a capacidade de mensuração da
conectividade das escolas. Da mesma forma que só se pode gerenciar o que é
mensurável, o acompanhamento da velocidade da internet só é viável para as escolas
que têm instalado um medidor91. Segundo levantamento feito em junho, cerca de 27%
das escolas ainda não tinham o equipamento instalado, suscitando a mobilização dos
89

Para escolas com pendências financeiras, a única alternativa para creditação dos recursos é a regularização fiscal.
O Clique Escola apresenta os valores dos repasses às escolas do PDDE, as datas de pagamento e o saldo em conta.
O medidor do PIEC é um software que mensura a conectividade das escolas. As informações das escolas participantes
do PIEC estão disponíveis para download por meio do site do Medidor Educação Conectada.
90
91
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GETs para a garantia da instalação do medidor em todas as escolas da Iniciativa.
Ainda assim, em dezembro de 2020, de acordo com levantamento realizado pelo
OTec, cerca de 19% das escolas da Iniciativa ainda não tinham o medidor instalado92,
conforme mostra a Tabela 2.
No entanto, a simples instalação do medidor e a existência dos recursos do
Governo Federal não garantem a conectividade adequada. Primeiramente, para a
análise acurada do status de conectividade, é importante que as escolas realizem o
acompanhamento periódico da velocidade de conexão. Como encaminhamento, o
Grupo Técnico mapeou a necessidade de mobilizar as escolas acerca da medição
periódica, de acordo com um cronograma previamente definido. Ainda assim, o
levantamento de dezembro, realizado pelo OTec, evidenciou uma periodicidade de
mensuração de aproximadamente 100 dias. Ou seja, embora a Iniciativa colabore para
incutir a noção sobre a importância de uma medição mais regular, as escolas
participantes apenas a realizaram em média, de 3 em 3 meses93.
Tabela 2: Levantamento de dados do Medidor Educação Conectada na IEC-BNDES
Estado

Bahia
Paraíba
Paraná

Rede Estadual
Rede Municipal
Escolas
com
Dias
desde
a
Escolas
com
Dias desde a
Cidade
medidor
última medição
medidor
última medição
instalado (em %)
(média)
instalado (em %)
(média)
Ilhéus
76,92%
141
0,00%
Lauro de Freitas
100,00%
149
88,89%
146
Campina Grande
100,00%
1
100,00%
1
Sousa
100,00%
1
100,00%
2
Campo Mourão
100,00%
72
70,00%
90
Guarapuava

Rio Grande Cachoeira do Sul
do Sul
Santa Maria
Araguaína
Tocantins
Gurupi
Sergipe
Lagarto

100,00%

32

100,00%

58

100,00%
96,88%
96,77%
100,00%
88,89%

90
116
105
147
9

100,00%
86,96%
88,24%
0,00%
71,43%

39
54
26
183

Nota: Medição realizada em 17 de dezembro de 2020. Fonte: MEC, 2020a..

Nesse sentido, um aprendizado importante para a IEC-BNDES é a necessidade
de fomentar esta medição frequente, principalmente quando leva-se em conta a
importância dessas informações para o M&A e o fato de que a conectividade precária
é um risco para a sustentabilidade das ações nos territórios, posto que é um forte
desmotivador para o docente que está incorporando a tecnologia em suas atividades
pedagógicas.
Além disso, é preciso considerar a qualidade do sinal que está sendo
monitorado. A experiência da IEC-BNDES reforça o alerta sobre o local de instalação
do medidor, que, em certos casos, pode não refletir a velocidade da internet
realmente contratada. Um desafio é garantir que o medidor esteja instalado em um
computador destinado à utilização para ensino e aprendizagem, e não em algum
92

Conclusão a partir da contagem de escolas com dados ausentes do Medidor Educação Conectada.
Cabe ressaltar que esses números podem estar correlacionados com o fato de que as escolas permaneceram fechadas
em 2020, portanto refletindo um cenário do ensino remoto. Há a possibilidade de que, com a volta do ensino presencial,
as escolas passem a performar mensurações mais frequentes.
93

Iniciativa BNDES Educação Conectada

51

destinado a atividades administrativas que, em geral, costuma ter melhor
conectividade.
Em junho, de acordo com um mapeamento realizado pelo CIEB e GETs, cerca
de 36% das escolas da Iniciativa, que tinham tanto o medidor instalado quanto o
recurso garantido, ainda apresentavam velocidade abaixo de 100k/aluno, parâmetro
da IEC-BNDES. Esse número pode ser resultado da imprecisão do sinal monitorado,
assim como das restrições locais de infraestrutura ou mesmo de cláusulas contratuais
dos planos de internet. Embora as escolas tenham algumas opções de contratação94,
situações como a ausência de conectividade de alta velocidade (fibra ótica) em
algumas localidades e/ou amarras contratuais inviabilizam a aquisição de pacotes
suficientes às demandas das escolas.
De forma a endereçar este ponto, além dos recursos do PDDE Educação
Conectada, outras alternativas foram levantadas pelo Grupo Técnico de Infraestrutura
e Conectividade, como a discussão sobre o repasse de recursos das Secretarias para a
contratação direta de conectividade pelas escolas e a contratualização ou
renegociação dos pacotes, com aumento da velocidade contratada, já oferecidos pela
Secretarias às escolas95. A fim de garantir a contratação da conectividade ideal pelos
gestores escolares, o Grupo Técnico também propôs estratégias de engajamento,
como: o envio às escolas de materiais de comunicação desenvolvidos pelo CIEB com
as principais orientações sobre o tema96 e a orientação do GET ou ofício dos
secretários reforçando a importância da conectividade ideal para a Iniciativa.
Ainda assim, o levantamento realizado pelo OTec em dezembro evidenciou
pontos preocupantes, ressaltados na Figura 10. A partir da combinação de um
levantamento realizado em 2019 pelo CIEB, quando as escolas informaram o tamanho
do pacote contratado, e dos dados de velocidade realmente mensurados pelo
medidor ao fim de 2020, as escolas da IEC-BNDES foram classificadas em quatro
grupos, a partir do parâmetro de conectividade adequada (100k/aluno):
●
●
●
●

Crítico: Escolas com conectividade mensurada < 100k/aluno e com
conectividade contratada declarada < 100k/aluno.
Atenção: Escolas com conectividade mensurada ≥ 100k/aluno, mas
conectividade contratada declarada < 100k/aluno.
Observação: Escolas com conectividade mensurada < 100k/aluno, mas
com conectividade contratada declarada ≥ 100k/aluno.
Esperado: Observação: Escolas com conectividade mensurada ≥
100k/aluno e com conectividade contratada ≥ 100k/aluno.

Cerca de 44% das escolas da Iniciativa não apresentam velocidade
contratada ou mensurada acima de 100k/aluno, sendo este cenário mais alarmante
em determinadas redes, impondo custos à implementação da Iniciativa97. Esses
94

Como por exemplo, contratação direta pela escola ou via Secretaria de Educação.
A centralização desta atividade a nível da gestão da rede pode implicar maiores custos, embora aumente as chances
de garantir a qualidade adequada para todas as escolas.
96
Dentre eles, materiais sobre a contratação ideal (velocidade e provedores disponíveis) e sobre a instalação adequada
de roteadores e outros equipamentos de conectividade.
97
Cabe ressaltar que esses números podem estar correlacionados com o fato de que as escolas estiveram fechadas
durante 2020, portanto refletindo um cenário do ensino remoto. Há a possibilidade de, com a volta do ensino presencial,
contratação de pacotes mais velozes..
95
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números reforçam a necessidade de articulação com os gestores educacionais,
governadores, prefeitos e secretários, de modo a conscientizá-los acerca da
centralidade deste desafio.
Figura 10: Conectividade contratada ideal versus conectividade mensurada ideal
(em %)

Nota: (1) Crítico: Escolas com conectividade mensurada e contratada < 100k/aluno. Atenção: Escolas com
conectividade mensurada ≥ 100k/aluno, mas contratada < 100k/aluno. Observação: Escolas com
conectividade mensurada < 100k/aluno, mas contratada ≥ 100k/aluno. Esperado: Escolas com conectividade
mensurada e contratada ≥ 100k/aluno. (2) O gráfico não traz informações sobre as redes do Paraná, que não
participaram do levantamento de 2019, nem sobre redes municipais de Ilhéus e Gurupi, em que não foram
identificados dados do medidor. Fonte: IEC-BNDES, 2020c; MEC 2020a.

Como agravante, endereçar o desafio da conectividade necessita da existência
e da qualidade do suporte técnico de TI, tendo em vista que o acompanhamento das
condições específicas da conectividade local depende do tamanho e grau de
dedicação das equipes técnicas das Secretarias, desafio já apresentado
anteriormente. Nas redes maiores, como as estaduais e municipais de grandes
metrópoles, há maior probabilidade de que o acompanhamento não seja tão próximo
e que as escolas enfrentem mais desafios no que tange à sua conectividade.
Em suma, embora as trocas de experiências fomentadas pela IEC-BNDES
possam não vir a serem capazes de endereçar todos os reveses enfrentados pelas
redes de ensino no que tange à conectividade, ressalta-se a importância do registro e
do compartilhamento das soluções criadas colaborativamente na Iniciativa,
principalmente dado o potencial de se tornarem aprendizados replicáveis a outras
redes de ensino brasileiras, que enfrentam problemáticas semelhantes.
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Considerações finais
I.

Cenário atual

As ações de implementação da IEC-BNDES foram fortemente afetadas pela
pandemia de COVID-19. Embora o apoio técnico e financeiro do BNDES e demais
parceiros privados tenham se mantido, os territórios enfrentaram desafios que
implicaram atrasos no cronograma, modificações nos planos de trabalho e extensão
do prazo de implementação em seis meses para o 1° bloco.
Não obstante, o ano de 2020 foi marcado pela rápida adaptação das redes e da
própria IEC-BNDES ao novo contexto. Toda a assessoria técnica, que incluía reuniões
presenciais e viagens, foi realizada de forma remota, assim como o IV Encontro
Nacional. Em resposta ao processo de escuta realizado pelo CIEB e BNDES, diversas
ações, abarcando redes participantes ou não da Iniciativa foram realizadas, como a
mobilização de secretários acerca da necessidade de enfoque no cronograma da
Iniciativa e os webinários sobre o ensino híbrido abertos ao público, respectivamente.
Além disso, o plano formativo foi adaptado para o modelo remoto e todas as
formações foram realizadas. Os docentes foram preparados para o momento de volta
às aulas presenciais, quando finalmente poderão aplicar com maior intensidade os
conhecimentos aprendidos, fazendo uso dos REDs e da infraestrutura adquirida.
Ademais, os frutos parecem já estar sendo colhidos, dados os relatos das práticas
pedagógicas utilizadas pelos educadores durante o ensino remoto.
No ano de 2020, os parceiros da IEC-BNDES também buscaram garantir as
condições adequadas para que, no ano letivo de 2021, haja subsídios para a adoção
das práticas pedagógicas inovadoras em sala. O RED dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental foi contratado e a Iniciativa está em negociação com soluções para os
outros segmentos. Avanços também foram identificados na dimensão infraestrutura,
que embora tenha sido desafiante, permitiu a identificação de gargalos burocráticos
e formas de destravá-los.
Por fim, embora distribuída entre as quatro dimensões, a execução da
Iniciativa ao longo de 2020 reforça a importância de um olhar atento para o equilíbrio
entre elas. Primeiramente, o descasamento no percentual de ações executadas entre
as dimensões alerta mais uma vez para a necessidade de sincronia entre os
cronogramas, de forma a viabilizar por completo a utilização da tecnologia em sala de
aula. Não obstante, a Iniciativa parece já ter colaborado para mudar a visão dos
professores e gestores participantes sobre o potencial pedagógico da tecnologia,
permitindo-lhes uma adaptação mais célere ao ensino remoto. Isso, somado ao fato
de que a realização das formações, um dos marcos da IEC-BNDES em 2020, foi uma
das primeiras atividades que propiciaram, de fato, integrar as dimensões, gera
expectativas positivas sobre os futuros impactos do projeto. No entanto, será apenas
em 2021, ao chegar no chão da escola, que a IEC-BNDES poderá alcançar, por meio da
harmonia entre tudo o que foi realizado até o momento, o seu potencial por completo.
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II.

Pontos de destaque e aprendizados

Fomentar a prototipação de políticas educacionais com uso de tecnologias é
um dos objetivos principais da IEC-BNDES. A fim de colaborar para tal, esta seção traz
a sistematização dos pontos de destaque e dos aprendizados ao longo da
implementação da Iniciativa. Os destaques incluem as principais ações, sejam elas
referentes a aspectos estruturantes da Iniciativa ou às quatro dimensões, que
marcaram a implementação e geraram aprendizados, muitos dos quais já adaptados
à implementação do 2° bloco de territórios.
Por fim, dentre os aspectos estruturantes e/ou que permeiam as dimensões
da IEC-BNDES, cabe ressaltar:
Quadro 12: Destaques e aprendizados na implementação da IEC-BNDES: Aspectos
estruturantes da Iniciativa
Destaques

Aprendizados

Premissa da Iniciativa, o estabelecimento de regimes de cooperação entre redes
Pactuação do
de ensino mostrou seu valor para a ideação e construção coletiva. Contudo, a
regime de
gestão do regime foi, em certos momentos, desafiante, seja pela inexperiência
colaboração entre das redes na atuação colaborativa, por dificuldades burocráticas, como conciliar
redes estadual e calendários, ou pela própria pandemia, que gerou deliberações individuais das
municipais
redes. Embora deva ser fomentado em projetos educacionais, a gestão do
(2018-2020)
regime de colaboração pode ser desafiante, demandando grande alinhamento
inicial para facilitar a governança.
A experiência da IEC-BNDES mostra a validade do estabelecimento de parcerias
Estabelecimento
privadas com empresas ou organizações do 3° setor. Apoiar-se nas
de parcerias
potencialidades dessas instituições pode ajudar a superar barreiras típicas do
privadas
setor público, dar mais celeridade à gestão de projetos educacionais e fomentar
(2018 - F. Lemann,
a inovação na educação pública. Essa potencialidade é ainda mais adequada em
Itaú Social, 2020 projetos de inserção de tecnologias, tendo em vista a pouca expertise das redes
Cisco)
de ensino no tema.
Existência de apoio O apoio técnico e financeiro fornecido pela Iniciativa foi de extrema valia para as
técnico e
redes. A reflexão acerca do 1° bloco fomentou um acompanhamento técnico
financeiro às redes mais eficaz para o 2° bloco, possibilitando simplificar ações, dar maior foco às
em projetos de atividades prioritárias e/ou críticas e melhor organizar financeiramente a
tecnologia
Iniciativa, cuja definição de linhas mestras diminuiu incertezas e melhorou a
(2018-2020)
relação entre as partes.
Dada a insuficiência de qualificação das redes no desenho e gestão de projetos,
Elaboração e
se mostraram necessários direcionamentos sobre estes temas. Assim como na
gestão dos projetos
IEC-BNDES, outros projetos de inserção tecnológica na educação precisam
territoriais
considerar este ponto e, se necessário, agir para endereçar este desafio antes da
(2018-2020)
implementação das ações.
A realização de mapeamentos iniciais é de suma importância para o
Diagnósticos
alinhamento das ações à realidade local, mas a lentidão ou imprecisão em sua
iniciais
elaboração pode acarretar em atrasos e alterações futuras nos projetos. A
(2018 - 1° bloco, experiência da IEC-BNDES mostra a importância da celeridade nos
2019 - 2° bloco) levantamentos, como foi feito no 2° bloco, permitindo antecipar o início de
atividades críticas, como as compras públicas.
As ferramentas construídas e aperfeiçoadas no âmbito da IEC-BNDES, como a
Construção de
calculadora de infraestrutura, foram valiosas para os territórios participantes e
instrumentos
demonstram potencial replicabilidade, indicando que poderão contribuir com a
(2018-2020)
eficácia de outros projetos educacionais com enfoque tecnológico.
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Destaques

Aprendizados

Seleção das
Práticas
Pedagógicas
Inovadoras (PPIs)
(2018 - 1° bloco,
2019 - 2° bloco)

A seleção das Práticas Pedagógicas Inovadoras (PPIs) mediadas pelo uso da
tecnologia precisa considerar as condições de infraestrutura impostas. A
experiência da Iniciativa no 1° bloco evidenciou a necessidade de considerar esta
premissa no processo decisório das PPIs de forma que que os territórios
selecionem apenas as práticas de fato viáveis para o nível de infraestrutura
existente.
A eclosão da pandemia de COVID-19 em 2020 mostrou a necessidade de
estruturação de um processo de escuta dos territórios, vantajoso para identificar
dificuldades e gerar propostas de ação. Dentre as reflexões, evidenciou-se a
preocupação das redes com o agravamento de desigualdades, o que levou a
IEC-BNDES a endereçar questões como, por exemplo, formas de compensar
Ações em resposta
este agravamento no retorno das aulas. Esta percepção pode servir de
à pandemia
inspiração para que outros projetos que considerem a inserção da tecnologia na
(2020)
educação tenham mais presente os desafios associados à equidade no binômio
tecnologia-educação. Ademais, foi possível reconhecer a necessidade de haver
flexibilidade em relação ao cronograma da implementação nos territórios do 1°
bloco, que foi estendido em mais seis meses, frente os impactos da pandemia
na implementação do projeto.
Padrões não
O acompanhamento da execução das ações previstas na Iniciativa evidencia
lineares de
avanços mais lentos no início, período de alinhamento das condições locais e
execução das
demandas do projeto, com gradual aceleração até o presente momento.
ações previstas Projetos semelhantes devem ter cronogramas de implementação e desembolso
(2020)
considerando tais padrões não lineares.
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.
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Os tópicos que se relacionam a cada uma das quatro dimensões estruturantes
foram apresentados separadamente. Em relação à dimensão visão, os principais
destaques e aprendizados foram:
Quadro 13: Destaques e aprendizados na implementação da IEC-BNDES: Visão
Destaques
Governança do
projeto nas
Secretarias
(2018 - 1° bloco,
2019 - Bahia, 2020
- Paraná)

Aprendizados
A governança é condição essencial para a implementação de projetos. Para
projetos de tecnologias na educação, ficou evidente a necessidade e a
importância da existência e da composição multidisciplinar dos Grupos
Especiais de Trabalho (GET) da Iniciativa, incluindo integrantes do setor
pedagógico, de TI, de compras e do alto escalão da Secretaria, com
responsabilidades bem delimitadas e capacidade de gestão.

Projetos de tecnologias na educação também necessitam da governança nas
escolas. A experiência do planejamento das Comissões de Integração da
Governança do
Tecnologia (CITs) em 2020 e da designação de pontos focais nas escolas da rede
projeto nas escolas
municipal de Santa Maria (RS), dão indícios sobre seu impacto positivo sobre a
(2019-2020)
gestão das ações na ponta e sobre o grau de uso e apropriação de tecnologia
pelos professores e gestores.
Comunicação e
engajamento
dos atores das
Secretarias
(2018-2020)
Comunicação e
engajamento dos
atores das escolas
(2018-2020)

A existência de uma comunicação efetiva e transparente com os atores nas
Secretarias, incluindo GETs e secretários, favorece a formação de uma
percepção clara e compartilhada acerca do atual estado da Iniciativa, assim
como permite o alinhamento das expectativas. Ao longo da IEC-BNDES,
também foram mapeados canais mais efetivos, como os grupos de WhatsApp
com os GETs.
As ações de engajamento junto aos professores e gestores devem ser vistas
como oportunidades para reforçar o modelo das quatro dimensões, visto o risco
percebido desses atores supervalorizarem a dimensão infraestrutura, dadas
características de políticas anteriormente implementadas.

Com a pandemia, observou-se que a Iniciativa contribuiu para a construção e o
Uso das
fortalecimento da visão acerca da importância da integração das tecnologias
tecnologias em
na educação. Os benefícios não necessariamente se limitariam ao uso de
diferentes modelos
tecnologia em sala de aula de maneira presencial, que é o foco da IEC-BNDES,
de ensino
mas também em outros modelos, como no ensino remoto adotado em meio à
(2020)
pandemia.
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.
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No que tange à dimensão formação, ressalta-se:
Quadro 14: Destaques e aprendizados na implementação da IEC-BNDES: Formação
Destaques

Aprendizados

Os territórios, em sua maioria, apontaram que a condução do processo
Condução do
formativo por uma organização externa permitirá que usufruam da expertise
processo formativo da empresa no desenho de formações futuras nas Secretarias. Somado a isso,
por organização a contratação de uma única empresa responsável pelas formações permitiu
externa
maior similaridade entre os currículos. Pelo lado da IEC-BNDES, acredita-se
(2019 - 1° bloco)
que este foi um fator relevante para uma adaptação mais célere nos planos
formativos em decorrência da eclosão da pandemia.
É desejável que o cronograma de realização das formações esteja
estreitamente alinhado com o das ações nas demais dimensões. Em especial,
Condução do
o término das formações deve ser sincronizado com a chegada dos
processo formativo
equipamentos e disponibilização dos REDs, permitindo a célere aplicação dos
(2019-2020 - 1°
conhecimentos transmitidos. Além disso, as formações devem começar e
bloco)
terminar no mesmo ano letivo, evitando disrupções que possam ameaçar o
aprendizado e o engajamento e criar retrabalho para cadastro.
Adaptação do
plano formativo
para o modelo
remoto
(2020)

Adaptar formações para o modelo remoto pode acarretar bons resultados de
conclusão, avaliação e aplicação dos conteúdos. Mas traz desafios quanto ao
cadastro dos cursistas, à garantia de sua conectividade e ao engajamento.
Este último pode estar associado à sensação de sobrecarga, em especial se as
formações tiverem seu ritmo acelerado; se os cursistas estiverem matriculados
em mais de um curso; e/ou se outras formações forem disponibilizadas por
terceiros em paralelo.

Ações para
cadastro dos
cursistas
(2020)

A necessidade de ações para cadastro dos cursistas evidenciou a importância
do envolvimento da governança do projeto, seja por meio das instâncias das
Secretarias (por meio dos GETs) ou das escolas (por meio das CITs ou pontos
focais), de modo a colaborar para a melhoria da comunicação e para resolver
questões técnicas. Neste processo também foram determinantes a existência
de painéis de dados, que permitem um acompanhamento mais efetivo da
situação, e a utilização de redes sociais, permitindo alcançar o público alvo
com celeridade.
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.
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Para os REDs, os principais destaques e aprendizados incluem:
Quadro 15: Destaques e aprendizados na implementação da IEC-BNDES: REDs
Destaques

Aprendizados

É importante que o mapeamento dos REDs existentes nas escolas apenas reflita
aqueles ratificados pelas redes. O processo de mapeamento dos REDs, realizado
Mapeamento de
no 1° bloco de territórios, evidenciou uma diferença entre recursos utilizados de
REDs
forma individual pelos docentes daqueles oficialmente adquiridos/instalados nas
(2019 - 1° bloco)
escolas, isto é, chancelados pelas redes de ensino. A qualidade do diagnóstico é
importante para o planejamento das ações.
O processo de especificação e seleção dos REDs evidenciou que, em geral, as
redes possuem pouca expertise no tema, demandando ações para auxiliá-las a
realizar a busca ativa e curadoria desses recursos. Na IEC-BNDES, a solução
adotada foi, primeiramente, contar com a experiência do parceiro técnico na
condução do processo de seleção e focar em transferir conhecimentos para as
redes acerca da curadoria. Nesse sentido, um importante aprendizado para a
Especificação e prototipação é a consideração desta necessidade, de forma a instituir esta
seleção de REDs formação como uma atividade importante para a sustentabilidade das ações.
(2019-2020)
A Iniciativa também se deparou com a necessidade de selecionar REDs
privados, ao perceber a ausência de alternativas gratuitas capazes de endereçar
os principais desafios elencados pelas redes educacionais. A consciência acerca
da necessidade de recorrer a soluções privadas traz aprendizados para a gestão
de projetos que visem incorporar tecnologias na educação, reforçando a
necessidade de que estes passem a considerar a fase de prospecção de REDs
em seus cronogramas de execução.
Um importante aprendizado da IEC-BNDES se relaciona à adaptação do uso dos
REDs. Inicialmente previstas para o uso em sala de aula, as soluções também se
mostraram apropriadas para o ensino remoto, colaborando para endereçar
Incorporação de
desafios agravados pela pandemia, como o risco de queda no engajamento
REDs
com a escola e do aumento da taxa de evasão. No entanto, é necessário que
(2019-2020)
planos para uso dos REDs fora do ambiente escolar atentem para a equidade,
estando preparados para atender alunos sem acesso à conectividade ou a
equipamentos em suas residências.
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.
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Na dimensão infraestrutura, consideram-se destaques e lições:
Quadro 16: Destaques e aprendizados na implementação da IEC-BNDES: Infraestrutura
Destaques

Aprendizados

Em termos de planejamento, a experiência dos territórios da IEC-BNDES evidencia a
necessidade de(a): uma gestão cuidadosa do processo de compras; utilização de soluções
que otimizem o processo, como a adesão a atas de preços já existentes; antecipação do seu
início e/ou priorização frente a outras ações; e ciência dos riscos decorrentes de atrasos. O
processo de compras mostrou-se crítico para projetos educacionais que visam a apropriação
de tecnologias dada a rigidez burocrática de qualquer processo de compras com recursos
públicos, a necessidade de envolver outras instâncias governamentais e a duração da
atividade, gerando riscos de atrasos no cronograma geral do projeto.
O maior sucesso na condução do processo de compras parece estar relacionado com a
existência de uma gestão mais estruturada, com destaque para a alocação do processo a
profissionais com: expertise com compras públicas e tecnologia; ética profissional; boa
organização; capacidade de mobilização de atores externos, incluindo instâncias superiores,
Processos fornecedores e outros setores do governo; habilidades de liderança; capacidade de
licitatórios identificação dos entraves burocráticos e persistência e criatividade para destravá-los.
para
Fatores referentes às Secretarias de Educação são potencializadores da boa condução de
aquisição de
compras de tecnologias educacionais, com destaque ao/à: grau de priorização do projeto;
tecnologias
reconhecimento da importância da inovação; capacidade técnica e operacional do órgão
educacionais
público, incluindo expertise e conhecimento sobre compras e tecnologias, nível técnico dos
(2019-2020)
profissionais e existência de estruturas de governança para encaminhamento das ações,
com delimitação clara de papéis e responsabilidades.
A necessidade do apoio de instâncias internas e externas à Secretaria se mostrou evidente
na condução dos processos licitatórios, de modo a viabilizar a implementação de projetos de
tecnologia na educação. Deve-se mobilizar os atores-chave, informando-os sobre os
objetivos dos projetos, gerando o compromisso e o senso de urgência para destravar
impedimentos burocráticos, inclusive agentes envolvidos com compras públicas na
instância de governança do projeto.
A etapa de especificação técnica dos itens mostrou-se de suma importância, tendo em vista
que a condução meticulosa, quando realizada por profissionais com conhecimento técnico
e interesse no tema, colabora para aumentar a probabilidade de sucesso dos pregões e
evitar idas e vindas para ajuste das especificações.
A garantia da conectividade adequada mostrou-se um desafio nas escolas contempladas
pela IEC-BNDES, mesmo com a destinação de recursos do Programa Dinheiro Direto na
Escola (PDDE Interativo) para tal fim. A instituição de grupos de trabalho na IEC-BNDES,
Ações para a voltados a resolver desafios comuns por meio de discussões, trocas de boas práticas e
garantia da ideação, apresentou grande valia neste tema.
conectividade
adequada nas A implementação da Iniciativa trouxe a percepção acerca da necessidade de aumentar o
repertório dos territórios quanto ao papel central da conectividade adequada para a
escolas
(2019-2020) sustentabilidade das ações da Iniciativa, devendo este ponto também ser destaque para
outros projetos semelhantes. Além da instalação de medidores da velocidade da conexão
em equipamentos corretos e da frequência de medição, é preciso que haja articulação com
os gestores educacionais de modo a conscientizá-los acerca da centralidade deste desafio.
A transformação do apoio de TI, comumente realizado presencialmente, para modelo
remoto surgiu nas dinâmicas realizadas com as redes como uma possibilidade de aumentar
a capilaridade do apoio técnico e contribuir para a sustentabilidade da IEC-BNDES e dos
Assistência de
demais projetos de tecnologia na educação. Relatos indicaram que o tamanho da rede e o
TI às escolas
grau de dedicação das equipes técnicas de TI das Secretarias poderiam dificultar o suporte
(2019-2020)
técnico às escolas e, em consequência, a utilização pedagógica das tecnologias. É um ponto,
portanto, ao qual deve se dar atenção no momento em que se desenha projetos que
envolvem inserção de tecnologia na educação.
Fonte: Elaborado por FGV CEIPE; OTEC, 2021.
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III.

Sugestões de pesquisas futuras

Tendo em vista que este relatório tem como objetivo as ações de
implementação da IEC-BNDES no ano de 2020, torna-se impossível apresentar em
detalhes todas as frentes realizadas. Nesse sentido, esta seção traz algumas vias de
pesquisa que podem vir a ser exploradas em estudos futuros.
Uma delas trata-se de um dos marcos mais importantes em 2020, a execução
das formações para o 1° bloco de territórios. Explorar as atividades realizadas de
adaptação para o modelo remoto e os níveis de engajamento dos docentes pode vir a
trazer uma percepção mais clara sobre a visão dos professores sobre a Iniciativa e o
papel catalisador da dimensão. Além disso, um aprofundamento sobre o processo
formativo é importante para entender se, e como, os cursos contribuíram para que
gestores e docentes transformassem sua atuação profissional, identificando pontos
de atenção e de destaque entre as escolas participantes.
O processo de compras também apresenta-se como possibilidade de
aprofundamento, tendo em vista que um maior entendimento pode gerar mais
aprendizados para as redes brasileiras. Esses conhecimentos permitem tanto que que
gestores públicos encontrem melhores formas de enfrentar entraves burocráticos,
como geram aprendizados para organizações responsáveis pela gestão de outros
projetos educacionais com enfoque tecnológico, permitindo planejar e executar as
ações de modo que o processo licitatório não seja tão oneroso.
A conectividade também apresenta-se como uma via de pesquisa importante,
tendo em vista o destaque que este tópico ganhou na educação brasileira no ano de
2020 e as incertezas ainda existentes. Dado que a consciência acerca da centralidade
deste desafio nas redes de ensino está em processo de maturação, ainda há questões
a serem respondidas, como a periodicidade ótima para mensurações de
conectividade e formas de incentivar as redes a realizá-las. Nesse sentido, o
aprofundamento da pesquisa quanto aos desafios e às possíveis soluções gera
aprendizados importantes para a educação pública brasileira.
Também enxerga-se como via de pesquisa a exploração de temáticas não
abordadas neste documento ou no Relatório Intermediário de 2019, como o desenho
e a implementação da Iniciativa nos territórios do 2° bloco. Este tópico pode gerar
ensinamentos importantes para a IEC-BNDES, posto que pode evidenciar a
replicabilidade das ações e permitir o reconhecimento da eficácia das atividades de
prototipação derivadas do 1° bloco e já incutidas na Bahia e na Paraná, sendo de
extrema valia para a análise da sustentabilidade da IEC-BNDES. Como exemplo, a
análise do processo de compras nesses territórios, que já foram conduzidos a partir do
caso de sucesso do Rio Grande do Sul, colabora para validar as principais
determinantes de uma boa condução do processo.
Por fim, é válida uma análise sobre os modelos de governança estabelecidos
nos territórios após a conclusão do período de implementação da IEC-BNDES,
correlacionando-os com a maturidade dos territórios neste aspecto e a existência de
estrutura que possam facilitar sua implementação e ter relação com sua efetividade
sobre a sustentabilidade dos projetos.
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Anexos
Anexo A: Instrumentos utilizados e desenvolvidos pela
IEC-BNDES
Quadro A.1: Listagem dos instrumentos utilizados e desenvolvidos pela IEC-BNDES
Instrumento

Característica

Guia Edutec
Autoavaliação de Professores

Instrumento público desenvolvido pelo CIEB, adotado pelo MEC
no PIEC, utilizado e aprimorado ao longo da Iniciativa.
Instrumento público desenvolvido pelo CIEB, utilizado e
aprimorado ao longo da Iniciativa.

V Conceito de Escola Conectada e níveis
Instrumento público desenvolvido pelo CIEB, utilizado e
I de adoção de tecnologia nas quatro
aprimorado ao longo da Iniciativa.
dimensões
S
Ã
PPIs mediadas por tecnologias
Conteúdo do CIEB desenvolvido ao longo da Iniciativa.
O Guia Design Educação Conectada Instrumento desenvolvido pelo CIEB para aplicação na Iniciativa.
Instrumentos desenvolvidos pelo CIEB para aplicação na
Guia Gestor Escolar
Iniciativa e que poderão ser divulgados no site do OTec.
Instrumento em desenvolvimento pelo CIEB para aplicação na
Plano de Continuidade
Iniciativa.
Guia Prático para Gestores
F Educacionais: Desenvolvimento de Instrumento desenvolvido por CIEB e CENPEC para aplicação na
O competências digitais de professores Iniciativa.
R
Formação on-line desenvolvida por CENPEC e apoio do CIEB
Jornada Formativa
M
para a Iniciativa, não disponível publicamente.
A
Documento modelo de Planos de Templates desenvolvidos pelo CIEB para a Iniciativa e que
Ç
Formação de Professores
poderão ser divulgados no site do OTec.
Ã
Documento
modelo
de
Planos
de
Templates em desenvolvimento pelo CIEB para a Iniciativa e que
O
Formação Continuada
poderão ser divulgados no site do OTec.
Especificações técnicas e
Instrumento desenvolvido pelo CIEB e disponibilizado para a
macrogrupos de Tecnologias
Iniciativa.
Educacionais
Instrumento desenvolvido pelo CIEB e disponibilizado para a
Curadoria de REDs
Iniciativa.
R
E
Processo de Identificação da
Instrumento desenvolvido pelo CIEB para aplicação na Iniciativa.
D
Demanda de REDs
s
Mapeamento de Tecnologias
Instrumento desenvolvido pelo CIEB para aplicação na Iniciativa.
Educacionais
Instrumentos customizados em desenvolvimento para a
Curadoria de REDs
Iniciativa.
Toolkit de Seleção e Aquisição de
Instrumento desenvolvido pelo CIEB ao longo da Iniciativa.
Tecnologias Educacionais
Instrumento desenvolvido pelo CIEB ao longo da Iniciativa e que
Calculadora de infra
poderá vir a ser divulgado no site do OTec.
I
N
Templates desenvolvidos pelo CIEB para a Iniciativa e que
Parâmetros de Infra e Conectividade
F
poderão ser divulgados no site do OTec.
R
Templates desenvolvidos pelo CIEB para a Iniciativa e que
Guia Conectividade nas Escolas
A
poderão ser divulgados no site do OTec.
Documentos modelo de
Templates desenvolvidos pelo CIEB para a Iniciativa e que
mapeamento de equipamentos
poderão ser divulgados no site do OTec.
e conectividade
Fonte: MAIA, MATOS, SILVA, 2020.
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Anexo B: Questionário Teoria da Mudança
O Questionário Teoria de Mudança foi desenvolvido pela Sincroniza, CEIPE e
OTec, sendo utilizado para as formações realizadas no âmbito da IEC-BNDES.
O questionário tem como objetivo traçar o perfil dos professores e gestores
escolares que receberiam a formação da Iniciativa, identificando necessidades
formativas, crenças e expectativas, experiências com formações específicas em
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e com o uso pedagógico das
tecnologias. Sua construção teve como referenciais literaturas relacionadas à atitude
dos professores frente às tecnologias de informação (AINLEY; CARSTENS, 2018; CGI,
2017; NASCIMENTO; TROMPIERI FILHO, 2004; SOARES, et al., 201).
Quadro B.1: Matriz avaliativa do Questionário Teoria da Mudança
Dimensão
Identificação
Necessidades de Formação

Atributo
Docente
Escola
Formação em TICs
Aperfeiçoamento pedagógico
Crenças e atitudes docentes frente às TICs

Crenças e expectativas
docentes
Formação específica em
TICs
Uso pedagógico de TICs

Expectativas docentes sobre os alunos
Expectativas docentes sobre o papel transformador da escola
Formação institucionalizada
Formação informal
Uso de TICs em atividades com alunos
Uso de TICs para a preparação de aula
Fonte: FGV CEIPE; OTEC; SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2019.
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Anexo C: Indicadores de M&A da IEC-BNDES
Considerando a teoria de mudança da IEC-BNDES, o OTec desenvolveu um
conjunto de indicadores98 de forma a apoiar o M&A da Iniciativa em cada uma das
suas etapas de desenvolvimento:
I.

Os indicadores de monitoramento do processo de implementação
apresentam a evolução das ações previstas em relação ao que foi executado na
IEC-BNDES;

II.

Os indicadores de eficácia mensuram a provisão de produtos e serviços
conforme processos e objetivos definidos; e

III.

Os indicadores de efetividade: constatam o atingimento dos efeitos esperados
segundo tipologia de efeito organizados em:
○

Curto prazo: Os efeitos de curto prazo referem-se à apropriação e ao uso
imediato dos recursos disponibilizados.

○

Médio prazo: Na medida em que esses recursos, potencializados pelas ações
da Iniciativa, venham a se tornar rotina no planejamento docente e nos
hábitos escolares dos alunos, espera-se que: (i) professores realizem seus
planejamentos fazendo uso dos recursos; (ii) gestores planejem e executem
ações integradas na escola com os recursos disponíveis; e (iii) alunos
aumentem sua audiência às aulas e atividades a partir do uso dos recursos.

○

Longo prazo: No longo prazo, espera-se que os recursos sejam incorporados à
cultura organizacional da escola, sendo integrados às dimensões do projeto
pedagógico de modo a ter efeitos sobre seus indicadores educacionais.

Enquanto os indicadores de efetividade no curto prazo estão organizados
conforme as quatro dimensões da IEC-BNDES, dado que a segregação pode auxiliar
na correção de rumos com celeridade, os efeitos de médio e longo prazo não estão.
Isso pois, dada a natureza complexa desses efeitos, os resultados se dão a partir de
uma inter-relação entre diversas dimensões.
Os 61 indicadores previstos podem ser analisados por duas lógicas principais:
I.

Por dimensão: 14 indicadores para a dimensão Visão, subdividida em três eixos;
10 em Formação, com dois eixos; 12 acerca da Infraestrutura, em três eixos e 12
referentes aos REDs, também em três eixos, resultando um subtotal de 51
indicadores classificados nas quatro dimensões.

II.

Por classificação das etapas: 17 indicadores de processo, 14 indicadores de
eficácia e 30 indicadores de efetividade. Dentre os 30 indicadores de
efetividade, 17 são indicadores de curto prazo, 8 de médio prazo e 5 de longo
prazo.

98

Para mais detalhes sobre o processo de construção dos indicadores e a listagem completa, acesse o Documento
Orientador sobre os Indicadores disponibilizado no site do OTec.
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Anexo D: Detalhamento das Formações por Território
Os planos formativos do 1° bloco foram desenhados pelos GETs dos territórios,
de forma a respeitar especificidades locais, e posteriormente refinados pela
Sincroniza Educação, empresa contratada para conduzir o processo formativo, com
supervisão dos GETs e parceiros da IEC-BNDES. Abaixo são exibidos os detalhamentos
dos planos formativos conforme concebidos em 2019, antes da revisão em decorrência
da pandemia.
Quadro D.1: Detalhamento do Plano Formativo da Paraíba
Cursos

Carga
horária

Módulos
Prática Pedagógica e Metodologias Ativas para a Alfabetização no
Ensino Personalizado

Alfabetização
Avaliação para a Alfabetização no Ensino Personalizado
no ensino
personalizado Como os REDs de ensino personalizado podem apoiar a alfabetização

10 horas
20 horas

Caso de Sucesso para Alfabetização no Ensino Personalizado

10 horas

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

20 horas

O Letramento Avaliação para o Letramento no Ensino Baseado em Projetos
no Ensino
baseado em Como o RED para o ensino baseado em projetos pode viabilizar o
letramento
projetos
Caso de Sucesso a partir de uma experiência pedagógica de
letramento baseado em projetos
O
Engajamento
no Ensino
Médio através
do Ensino
Híbrido

20 horas

10 horas
20 horas
10 horas

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

20 horas

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

10 horas

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

20 horas

Caso de Sucesso para o Engajamento no E. Médio através do Ensino
Híbrido

10 horas

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

10 horas

Educação Conectada e a prática do Gestor da Paraíba
Gestão Escolar A Gestão Escolar e os REDs
Inovadora
Plano de Inovação e o Espaço Escolar para Educação Conectada

10 horas
10 horas
10 horas

O Gestor escolar e a formação continuada do professor

10 horas

Caso de Sucesso de uma Gestão Inovadora para Educação Conectada

10 horas

Fonte: Extraído de SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020g.
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Quadro D.2: Detalhamento do Plano Formativo de Sergipe
Cursos

Módulos

Jornada de formação
Educação Sergipe
Apresentação Cultural (Palestra)
Conectada
Conhecimentos
Reconhecimento e configuração dos dispositivos digitais
iniciais em Tecnologia
Tecnologias em Sala de Aula e o Uso de REDs
Educacional

Alfabetização e
Letramento por meio
do ensino
personalizado

Tecnologia para
Gestão Escolar

4 horas
8 horas
20 horas

Metodologias Ativas, Ensino Personalizado e Tecnologias
Educacionais (TEs)

20 horas

Curadoria, planejamento e avaliação no Ensino
Personalizado

20 horas

Como os REDs de ensino personalizado podem apoiar a
alfabetização

10 horas

Caso de Sucesso para Alfabetização no Ensino
Personalizado

10 horas

Metodologias Ativas, Ensino Híbrido e TEs

20 horas

Curadoria, planejamento e avaliação no Ensino Híbrido
Protagonismo do
aluno e distorção da Como os REDs de ensino híbrido podem reduzir a
idade-série por meio distorção idade-série
do Ensino Híbrido
Caso de Sucesso para redução da defasagem no Ensino
Híbrido

Melhoria dos índices
de letramento a partir
da aula enriquecida
com tecnologia

Carga
horária

20 horas
10 horas
10 horas

Metodologias Ativas, TEs e Aula enriquecida com
tecnologia

20 horas

Curadoria, planejamento e avaliação na aula enriquecida
com tecnologia

20 horas

Como os ODAs e outros REDs podem melhorar índices de
letramento

10 horas

Caso de Sucesso para índices de letramento com aula
enriquecida com tecnologia

10 horas

Metodologias Ativas, TEs e Gestão Escolar

8 horas

Planejando a integração de TEs na escola

12 horas

Fonte: Extraído de SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020g.
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Quadro D.3: Detalhamento do Plano Formativo do Rio Grande do Sul
Cursos

Ensino híbrido

Módulos
Introdução às metodologias ativas e ao ensino híbrido

8 horas

Ensino híbrido na prática - parte 1

4 horas

Ensino híbrido na prática - parte 2

8 horas

RED para ensino híbrido e alfabetização - parte 1

8 horas

RED para ensino híbrido e alfabetização - parte 2

4 horas

Encerramento do curso e boas práticas

8 horas

Introdução às metodologias ativas e ao ensino baseado em
projetos

8 horas

Ensino baseado Ensino baseado em projetos - parte 1
em projetos e
Ensino baseado em projetos - parte 2
introdução à
cultura maker Ensino baseado em projetos - Introdução à robótica
Ensino baseado em projetos - Robótica parte 2

8 horas
8 horas
8 horas
8 horas

Encerramento do curso e boas práticas

8 horas

Introdução às metodologias ativas

4 horas

Ensino baseado em projetos - parte 1
Ensino baseado Ensino baseado em projetos - parte 2
em projetos e
educomunicação Ensino baseado em projetos e educomunicação - parte 1
Ensino baseado em projetos e educomunicação - parte 2

Ensino mão na
massa

Carga
horária

4 horas
4 horas
4 horas
4 horas

Encerramento do curso

4 horas

Introdução às metodologias ativas

20 horas

Ensino mão na massa e aprendizagem criativa: conceitos e
práticas

16 horas

Ensino mão na massa e o pensamento computacional

16 horas

Ensino mão na massa e eletrônica

16 horas

Ensino mão na massa e computação física

16 horas

Encerramento do curso e boas práticas

16 horas

Fonte: Extraído de SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020g.
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Quadro D.4: Detalhamento do Plano Formativo do Tocantins
Cursos

Alfabetização e
Ensino Híbrido

Letramento e
Ensino híbrido

Módulos
Introdução às metodologias ativas e ao ensino híbrido

20 horas

Uso de TEs nos processos educacionais de alfabetização

20 horas

Como os REDs de ensino híbrido podem apoiar a
alfabetização

20 horas

Caso de Sucesso para Alfabetização no Ensino Híbrido

20 horas

Introdução às metodologias ativas e ao ensino híbrido

20 horas

Uso de TEs nos processos educacionais de letramento

20 horas

Como os REDs de ensino híbrido podem mitigar a
defasagem

20 horas

Caso de Sucesso para redução de defasagem no ensino
híbrido

20 horas

Introdução às metodologias ativas e ao ensino baseado em
Projetos e Protago-projetos
nismo Juvenil
Uso de TEs no desenvolvimento do protagonismo juvenil
Imersão nas
Tecnologias e
Metodologias
Ativas
Robótica e
Protagonismo
Juvenil
Tecnologias
assistivas e
educação
inclusiva

Carga
horária

20 horas
20 horas

Introdução a metodologias ativas: mão na massa, ensino
baseado em projetos e ensino híbrido

20 horas

REDs aplicados às metodologias ativas: mão na massa,
ensino baseado em projetos e ensino híbrido

20 horas

Mão na massa:Introdução à programação e robótica
educacional para o ensino médio

20 horas

Projetos Ensino e aprendizagem por projetos com o uso de
REDs, com ênfase em cultura digital, narrativas digitais e
produção audiovisual

20 horas

Educação Inclusiva: Aprendizagem para todos os alunos

20 horas

Educação Inclusiva: Uma quebra de paradigma

20 horas

Educação Inclusiva: Um novo significado

20 horas

Fonte: Extraído de SINCRONIZA EDUCAÇÃO, 2020g.
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Anexo E: Visão Geral dos Equipamentos
Em 2019, considerando a infraestrutura necessária e a frequência de uso ideal
para as práticas pedagógicas, os territórios planejaram adquirir os seguintes itens:
Quadro E.1: Infraestrutura prevista na Paraíba
Destinação

Prática Pedagógica
Ensino personalizado

Sala de aula

Ensino baseado em
projetos
Ensino híbrido

Escola

Equipamentos
● Notebook professor
● Tablets
● Fones de ouvido
● Notebook professor
● Chromebooks
● Notebook de suporte para edição
● Notebook professor
● Chromebooks
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

-

Carrinhos de carregamento
Switch Layer 3
Rack 6U
Nobreak
W-ifi (access point)
Guia de Cabo
Patchpanel cat6
Conector RJ45 Fêmea cat6
Instalação Rack tipo c/ Switch
Instalação AP
Fonte: BNDES, 2020..

Quadro E.2: Infraestrutura prevista em Sergipe
Destinação

Prática Pedagógica
Ensino personalizado

Sala de aula + 1
espaço de
formação

● Tablet híbrido

Aula enriquecida com ● Notebook
tecnologia
● Projetor
Ensino híbrido

Escola + 1
espaço de
formação

Equipamentos

-

● Notebook
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Notebook
Impressora
Ponto de Acesso wi-fi
Roteador de Borda
Switch
Nobreak
Rack
Cabeamento lógico
Estação de recarga móvel – 30 dispositivos
Estação de recarga móvel – 40 dispositivos
Videomonitoramento
Fonte: BNDES, 2020.
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Quadro E.3: Infraestrutura prevista no Rio Grande do Sul
Destinação

Segmento

Equipamentos

● Kit maker
Anos Iniciais
● Kit de robótica
do Ensino Fundamental
● Notebooks
Sala de aula

● Kit maker
Anos Finais
● Kit de robótica
do Ensino Fundamental
● Notebooks
Ensino Médio

Espaço de
formação
(quatro)

-

● Kit maker
● Kit de robótica
● Notebooks
● Kits de robótica Anos Finais do E. Fundament
● Kits de robótica E. Médio
● Kit maker
● Notebooks
● Equipamentos de infraestrutura de rede*
*Não previsto com recurso IEC-BNDES
Fonte: BNDES, 2020.

Quadro E.4: Infraestrutura prevista no Tocantins
Destinação

Sala de aula

Escola

Espaço de
formação
(dois)

Segmento

Equipamentos

Anos Iniciais
do Ensino
Fundamental

● Notebooks para professor e alunos

Anos Finais
do Ensino
Fundamental

● Notebooks para professor e alunos

Ensino Médio

●
●
●
●

Kits de robótica
Notebooks para professor e alunos
Carrinho de carregamento
Projetor

-

●
●
●
●
●

Racks
Nobreaks
Cabo de rede
Switch 16 portas
Access point

-

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kits de robótica
Notebooks (1 com tela girável)
Carrinho
Projetores
Óculos 3D
Smart TV, 1 microfone
Aparelho de som
Notebook com tela girável
Teclados braille
Teclado USB com colméia
Impressora multifuncional
Smartphones
Ares-condicionados
Fonte: BNDES, 2020.
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