
1ª reunião do GD de TIC – 03/03/2016 

Cenpec 

Registro da reunião 

INFORMES:  

 Bett Brasil Educar 2016 (maio) – já temos a programação, é possível que o Cenpec ganhe alguns 

convites; será importante termos representantes do GD 

 Tedx (março) – acontecerá em Curitiba e terá transmissão ao vivo durante todo o dia 05/03. O link 

será divulgado na página do Facebook: https://www.facebook.com/tedxpracasantosandradeed 

 Materiais disponíveis para pesquisa:  

o Pesquisas TIC (domicílios, kids, organizações, escola etc.) 

http://cetic.br/publicacoes/indice/pesquisas/   

o Livro Comunicação tecnologia e cidadania  tecnologia, internet, direito digital, artigo sobre o 

Plano Ceibal 

 Sistematização das discussões do GD em 2015 para inserção no Guia TIC na Educação  3 grupos 

(evasão, formação e mobilidade), nova data para fecharmos: 01/04/16. 

 

Programação do GD em 2016  

A proposta da programação para o ano foi apresentada, e o grupo a validou, invertendo apenas alguns 

temas, de forma que a discussão sobre Jogos e Gameficação seja antecipada para atender as necessidades 

de projetos. 

o REDES (1º encontro) 

o JOGOS E GAMEFICAÇÃO (2º e 3º encontros)  o Cenpec quer fazer um objeto digital com a 

metodologia da Cartografia, a discussão sobre jogos e gameficação pode vir antes até para atender a 

demanda de alguns projetos 

 

o REDES (4º encontro)  Adriana irá montar o que é preciso fazer para manter os portais vivos, e as 

redes são uma intersecção entre cursos e plataformas. Como mobilizá-las? 

 

o MOBILIDADE (5º e 6º encontros)  internet das coisas; oficina de aplicativo 

 

o FORMAÇÃO - CURSOS HÍBRIDOS e INDICADORES DE INOVAÇÃO – 7º encontro  considerando que a 

semana de avaliação está marcada para a segunda semana de setembro, o estudo do tema 

Indicadores de Inovação no início deste mês, parece adequado. Adicionar auto-instrucional, 

autoformativo, percursos/itinerários formativos. 

 

o FORMAÇÃO e encerramento (8º encontro) 

 

DEMANDAS DOS PROJETOS SOBRE O TEMA TICS:  

- Portfólio de alunos – PJU, em 2016, fará um piloto com os jovens de São Paulo (provavelmente em maio 

estará no ar), e isso tem interface com o Prêmio Respostas para o Amanhã. 

https://www.facebook.com/tedxpracasantosandradeed
http://cetic.br/publicacoes/indice/pesquisas/


- Portfólio do professor – alguns projetos trabalham com esta ferramenta (Entre na Roda, Aceleração da 

Aprendizagem, Prêmio Respostas para o Amanhã)  

OLP – estava previsto um ambiente virtual que permitiria a postagem do relato de prática (com sua 

história, materiais digitalizados etc.) num ambiente semelhante a um portfólio, mas isso demandaria 

desenvolvimento de plataforma  Sugestão: pensar em ferramentas gratuitas já disponíveis para 

substituir o desenvolvimento de nova plataforma, trabalhar portfólios é pensar em gestão, na forma 

como se realiza a sistematização do conhecimento via registros etc.  

- Modelo dos 4 elementos apresentados pela Lucia na semana de formação: a visão, o conhecimento, o 

material digital de aprendizagem e a infraestrutura  o conhecimento e a falta de acesso são os dois 

elementos que geralmente são vistos como as dificuldades, mas é preciso pensar nessa referência de 4 

elementos, pra entender melhor qual é o investimento maior que precisamos fazer.  

 - Percursos formativos – houve casos em que os percursos foram criados numa plataforma onde já havia 

grande volume de conteúdo pronto – como no Portal do Escrevendo o Futuro - (desafio para outros projetos 

que estão criando percursos, como o PIU e o Alfaletrar, que ao mesmo tempo em que criará a estrutura na 

plataforma, terá que produzir os conteúdos). Além disso, é um desafio ensinar as pessoas a usarem este 

formato de formação autônoma, onde o caminho não é linear. Requer mudança de cultura. Além disso, 

haverá o desafio de monitorar. 

PIU – ano de formação  cursos mediados, cursos autoformativos, itinerário formativo (começará a 

ser construído agora e irá se adensando), vídeos formativos, assessorias (única parte presencial). O 

projeto tem muito conteúdo construído nos 20 anos de existência, mas será preciso estruturar, 

digitalizar conteúdos etc. 

- 15 cursos nos diferentes projetos da casa, em 2016  o GD tem que ajudar a pensar nos formatos, nos 

públicos, em como se estrutura cada um deles. 

- Redes – desafios: fazer o levantamento de quais as redes que já estão sendo impulsionadas nos projetos, 

pensar como se anima e se constitui as redes. Desafio do engajamento. Além disso, é preciso considerar que 

são todas redes diferentes (instituições ou indivíduos, a forma que funciona pra um pode não ser efetiva 

para outros) 

- Assessoria – avançar o Guia de implementação de políticas de Educação Integral (digital), que parece estar 

funcionando mais no presencial do que virtualmente. 

- Portal do Cenpec – repensar a forma de apresentar, no Portal, os objetos digitais que a casa está criando 

(responde à demanda da Maria Alice sobre pensarmos melhor em como comunicar as nossas produções).  

Em vez de apresentar como Notícias, para dar maior visibilidade era interessante ter uma espécie de vitrine. 

Criaremos uma BOLHA para elaborar uma proposta de nova seção no Portal (que tenha a validação do GD) a 

ser apresentada para a equipe da Comunicação. 

 

CONSTITUIÇÃO DO GD 



Verificar se todos os projetos estão aqui representados. As coordenadoras do GD irão verificar a 

representação do Entre na Roda, Aceleração da Aprendizagem, Assessoria às Políticas de Educação 

Integral, alfaletrar e, se possível, algum representante da Comunicação.  

Apresentação: reunião da Marcia, Adriana, Thiago e Thais com o Catraca Livre  

Considerando as diferenças de objetivos do Catraca Livre e Cenpec, a partir de uma análise geral dos portais 

do Cenpec, observaram que “estamos muito institucionalizados”. Apresentaram algumas dicas:  

- Apesar de não seguir exatamente o modelo Catraca Livre, pensar na forma de avançar na experiência de 

COMUNICAÇÃO (que tenha a ver com o contexto de Educação).  

- Procurar mostrar o humano que tem por trás de qualquer conteúdo – em vez de falar sobre o assunto 

especificamente, falar sobre o a experiência da pessoa que o está vivendo. É preciso trazer a pessoa, a 

personagem que representa alguma realidade.  

- Há estratégias, como as usadas nas apresentações dos projetos aqui na semana de 

formação: apresentação da foto dos alunos, a locução com a voz do professor etc. 

- Algumas dicas sobre o que gera ibope? Cursos, listas, oferta de serviços  

- Produzir conteúdo hoje não é necessariamente produzir texto, mas multimídia. Imagem é conteúdo. 

-Aproximar-se (entrar na conversa que já está em curso) dos usuários (no mundo) e criarmos oficinas, 

disponibilizarmos conteúdos a partir disso.  

- Amabile sugere criar uma seção “O que está acontecendo no Brasil e no mundo” – e indicar 

os recursos do Cenpec para trabalhar educacionalmente tais temas. Ir para além das 

questões das políticas educacionais, mostrar abordagens educativas (problematizando 

questões) para questões comuns que estão sendo discutidas no mundo.  

- Ressalva: Catraca Livre mudou seu foco original quando deixou de tratar exclusivamente a 

divulgação de eventos, agora eles replicam conteúdos de todos os temas e índoles. É muito 

importante cuidarmos para não perdermos a linha central de atuação do Cenpec.  

- Como é a colaboração dos usuários?  

A princípio, testaram, mas esse funcionamento aberto não funcionou naquela realidade. A 

pretendida espontaneidade demora, exige uma curadoria. Criaram uma rede de 

colaboradores, em que todos poderiam fazer suas postagens. 

Dica 1: Antes de pedir para o público colaborar, é preciso ter uma quantidade de conteúdo 

para então solicitar a colaboração.  

Dica 2: começar a produção de conteúdos com os “nós robustos da rede” , para iniciar as 

produções (a produção local irá alimentar a produção maior).   

Dica 3: Estabelecer parcerias previamente, fazer treinamentos, o próprio parceiro faz 

atualizações, e em contrapartida ganha a visibilidade por meio do Catraca, gerando acessos 

para este. 



Dicas de softwares:  

Aurasma  é o nome de uma ferramenta digital desenvolvida pela empresa Autonomy, do grupo Hewlet-Packard (HP). 

A tecnologia permite que uma imagem estática ganhe movimento com a utilização de um tablet ou smartphone com leitor 

de QR Code sobre ela. Siga o passo a passo abaixo para poder ver as "fotos vivas" e descobrir as surpresas por trás das 

imagens.Leia mais sobre esse assunto  

em http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/saiba-como-utilizar-aurasma-5760093#ixzz41qXEU5lV  

 

Mobile Fast 

Dicas para leitura: 

- O relatório produzido pelo Zé Alves sobre a Plataforma do Letramento está muito interessante, 

recomenda-se a leitura.  

- O relatório de formação feita para as ações de formação do Prêmio Itaú-Unicef em 2015, teve um esforço 

de inovação em seu formato. 

 

Listagem dos Cursos virtuais do Cenpec 

o Plataforma do Letramento  

 Letramento na prática docente  

 Oficinas Online Entre na Roda 

o Educação e Participação  

 Educação e Participação em Rede  

 Comunicação Digital 

o Prêmio Itaú Unicef  

 Mobilização de recursos: conquistar e manter;  

 ONGs e escolas para o desenvolvimento integral 

 Formação de Mediadores;  

 O direito das crianças e adolescentes: uma construção histórica;  

 (Curso ainda sem nome, sobre ação socioeducativa) 

o Prêmio RBS  

 Curso sobre Mediação de Leitura (nome sendo definido, público: professores) 

 Percurso Formativo sobre Fomento à Leitura (para jovens) 

o Escrevendo o Futuro  

 Sequência didática: aprendendo por meio de resenhas 

 Caminhos da escrita 

 Leitura vai, escrita vem: práticas em sala de aula 

 Curso novo: Análise linguística 

o Prêmio Respostas para o Amanhã  

 Como trabalhar com projetos (nome ainda a ser definido) 

 

Apresentação do Curso Educação e Participação em rede (Cacá) 

http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/saiba-como-utilizar-aurasma-5760093#ixzz41qXEU5lV


“Comportamento é o que muda comportamento” 

1- Processo de criação do curso 

 Parte do desejo de alimentar a rede de composta pelos públicos dos 3 projetos envolvidos (gestores, 

professores, ONGs) por meio de trocas entre eles. O Prêmio faz com que as pessoas se reconheçam 

como atores da educação integral. Além de discutir o conteúdo, pensaram em como a apresentação 

deste conteúdo faria um link com o trabalho que desenvolvem na rede onde estão inseridos.  

 Primeira estruturação criada pelo Cenpec com a colaboração da Jaciara de Sá Carvalho. 

 Parceria com o grupo de licenciatura da USP de Educomunicação, realizou-se uma oficina de co-

criação, para que olhassem a estruturação: a relação entre os conteúdos fazia sentido? 

 Produção de vídeos curtos para o curso – pesquisadores, e atores que estão nas pontas trabalhando 

em redes nos territórios (integrar redes do território e da internet).  

 Característica de rede ali impressa: percurso (o usuário tem liberdade de fazer a trajetória mais 

significativa para si) 

 Vídeos interativos – apresenta hiperlinks sobre conteúdos que se relacionam com o tema do vídeo. 

 Recurso financeiro utilizados foram muito baixos, pois o trabalho envolveu a captação dos 16 vídeos 

com o uso de 2 câmeras, inserção de animações e hiperlinks nos vídeos, programação de tema 

específico para o LMS Moodle, programação específica para a exibição dos vídeos. Um curso como 

esse não sai por menos de R$ 60.000,00. 

 Atividades e fórum não mediados, com feedbacks estruturados e possibilidade dos participantes 

colaborarem com esta rede compartilhando e acessando materiais indicados sobre os temas pelos 

participantes do curso e fórum não mediado (para discussão da rede da plataforma, da qual ele já é 

parte.) 

 GD das TICs foi convidado para ser o grupo piloto de avaliação do curso baseado num roteiro de 

observação – feedback em meados de maio. De 15 de março a 1 de abril – período de análise. 

 Podemos pensar em um espaço para a troca de impressões entre os avaliadores do curso. 

 Uma questão levantada pelo grupo que merece ser considerada é como olhar para todo esse 

processo, analisar a percepção do próprio aprendizado em um curso autoformativo, uma auto 

avaliação. 

 Certificação – para recebê-la é necessário realizar todas as atividades e visualizar todos os vídeos. 

 Será elaboração um tutorial de orientação que será adensado com base nas observações enviadas 

pelo grupo piloto. 

Encaminhamentos:  

 Para a reunião sobre jogos e gameficação: 

o Discutir as diferenças entre games e atividades gamificadas (Solange e as coordenadoras 

poderão verificar algum texto ou infográfico para nos prepararmos previamente para o próximo 

encontro) 

o Cacá convidará Paula Carolei e Gilson Shwartz 

 Zé Alves e Mari Garcia apresentarão suas experiências com games na Plataforma do Letramento e 

OLP 

 Jogo sobre Direitos Humanos (enviado pela Thamara Bogolenta - da Comunicação)  Cacá irá 

disponibilizar no Blog do GD para conversarmos sobre isso na Seção Compartilhamento do 2º 

encontro do GD 



 Fios de Rede – jogo de tabuleiro que discute questões socioeducativas, que queremos que seja 

transposto para o digital Seção Compartilhamento 

 Solange poderá fazer uma apresentação do Aurasma (no terceiro encontro, se o tema não for 

contemplado com a Paula) 

 

Algumas impressões deste encontro: 

Cláudia Petri – gostou muito do encontro, foi fluído. 

Márcia Coutinho – a instituição ganha com o alinhamento das visões, é um importante momento de troca. 

Fernanda Ribeiro - Cada projeto traz algum conteúdo que reverbera numa discussão, além do alinhamento, 

discutimos o que cada proposta tem em termos institucionais. 

Zé Alves – vê nesse curso a lógica do percurso, o caminho é determinado com autonomia. 

Amábile – comenta a organização e relevância do GD das TICs. 

 

 


