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PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA

Relatório do Programa Educação Conectada no município de Cabeceiras

Este relatório contém uma descrição do Programa Educação Conectada que será

desenvolvido, em parceria com MEC, no município de Cabeceiras do Piauí, no período

de 2018 a 2024.

O impacto da tecnologia nas relações pessoais, sociais e econômicas é sensível e

dinâmico. O tempo todo, somos obrigados a adaptar nossas vidas às transformações da

era da informação e do conhecimento, que evolui em grande escala e ritmo acelerado. A

Educação – base das competências e das habilidades requeridas pelas novas formas de

estudar,  de  trabalhar,  de  nos  divertirmos  –  pode  ser  imensamente  beneficiada  pela

tecnologia.

Porém, não basta criar infraestrutura para levar tecnologia às escolas. As práticas

pedagógicas devem ser orientadas para a inovação nas salas de aula. Como estabelece o

Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, no qual as metas 5 (itens 5.3, 5.4 e 5.6)

e 7 (7.12 e 7.15), por exemplo, contemplam a inovação e a tecnologia como estratégias

para atingir os fins educacionais desejados.

O  Programa  de  Inovação  Educação  Conectada,  lançado  pelo  Ministério  da

Educação (MEC) e instituído pelo Decreto n° 9.204, de 23 de novembro de 2017, com o

objetivo de apoiar a universalização do acesso à internet em alta velocidade e fomentar

o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica.

A estrutura geral do Programa e sua relação com o Plano Nacional de Educação

(PNE) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Também será apresentada uma

visão das políticas anteriores de TICs para a Educação implementada no Brasil, assim

como  um  panorama  internacional  sobre  a  importância  de  políticas  nacionais  que

articulem as ações de introdução de tecnologias na educação.

O Programa é baseado na teoria Four in Balance (Quatro em Equilíbrio), que

embasa a concepção do Programa de Inovação Educação Conectada, segundo a qual o
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sucesso de políticas de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) para a

Educação  depende  do  equilíbrio  entre  visão,  formação  de  professores  e  gestores,

recursos educacionais digitais e infraestrutura.

Uma  estratégia  nacional  de  Educação  inovadora,  que  garanta  qualidade  e

equidade no acesso ao conhecimento em todo o país, requer implantação das TICs nas

redes públicas de ensino. Porém, levar as novas tecnologias para as escolas representa

muito mais do que equipar as instituições e motivar os alunos para o estudo.

É preciso, fundamentalmente, entender e dimensionar a infraestrutura, a conexão

e os dispositivos de acesso em harmonia com as práticas pedagógicas a serem adotadas.

São as metodologias orientadas para a inovação nas salas de aula que vão, por meio dos

recursos tecnológicos, gerar mais eficácia para os processos de aprendizagem.

Para participar integralmente das ações do Programa, a secretarias de educação

básica município realizou adesão em instrumento próprio disponibilizado pelo MEC, no

módulo “Educação Conectada” do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e

Controle (Simec), no decorrer de períodos específicos que o Governo Federal abrirá e

orientará durante as fases de implementação.

Após o processo formal de adesão, a rede designou o servidor Adalberto Feitosa

Lopes como articulador do Programa no âmbito local, e será orientado a realizar um

diagnóstico para subsidiar a elaboração do Plano de Inovação que oriente a inclusão da

inovação e da tecnologia na prática pedagógica de todas as escolas.

Inicialmente, foram contempladas duas escolas da rede, a Unidade Escolar de

São Bento,  Localizada no Povoado São Bento e a  Unidade Escolar  Maria  de Jesus

Carvalho Rocha, Localizada no Povoado Pedras. Ambas, foram selecionadas em função

de suas localizações Geográficas e  também o quadro de necessidades e  prioridades.

Estamos aguardando o MEC iniciar as ações do Programa.

A Secretaria  Municipal  de  Educação  já  realizou  uma  reunião  com todos  os

Diretores,  Coordenadores  e  secretários  das  escolas  para  falar  do  programa  e  seus

impactos na educação do município. Foi realizado também, um diagnóstico da rede para

detalhar  a  real  situação do município  e  posteriormente,  elaborar  um plano local  de

inovação a Educação Conectada.  
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Desenhada em conjunto com todos os atores aos quais irá beneficiar, o Programa

de Inovação Educação Conectada é um compromisso participativo nacional entre os

governos federal, estaduais e municipais. O esforço de cada gestor, em cada uma das

instâncias  de  poder  público,  é  um tijolo  nos  alicerces  de  um novo  patamar  para  a

Educação  brasileira.  Assim  se  estabelecerão  as  bases  sólidas  de  uma  política

sustentável, para que cada estudante brasileiro possa utilizar as novas tecnologias de

forma a obter uma educação plena,  que lhe traga desenvolvimento pessoal,  e que o

prepare para ser um agente de desenvolvimento de seu País.

Secretaria Municipal de Educação
Departamento de Ensino e Aprendizagem

    Cabeceiras do Piauí
Agosto 2018
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