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QUEM SOMOS

Somos o Grupo de Pesquisa Contexto Escolar, Processos 
Identitários da Formação de Professores e Alunos da 
Educação Básica (CEPId), coordenado pela Profa. Dra 
Vera Maria Nigro de Souza Placco, dos Programas de 
Pós-Graduação em Educação: Psicologia da Educação e 
Formação de Formadores, da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP) e pela Profa. Dra. Vera Lúcia Trevisan 
de Souza, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, da 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCamp).

O CEPId, desde a sua criação, investiga contextos educativos, 
na perspectiva das Finalidades Educativas Escolares, da 
Formação de Professores e Gestores, das Condições de 
Trabalho Docente, das Vulnerabilidades e das Tecnologias, 
as quais têm oferecido os aportes teórico-metodológicos às 
investigações do grupo, na interface com as políticas públicas 
que orientam esses temas.  

Este livreto está apoiado nos estudos e achados da pesquisa 
“Desafios da escola na atualidade: Qual a escola para o 
século XXI? Uma pesquisa com diversos atores no estado de 
São Paulo”, em desenvolvimento desde 2015, com o apoio 
da PUC-SP, do CNPq e da EFAPE, a quem agradecemos a 
parceria. 

Esta pesquisa é financiada pelo CNPq.
Distribuição gratuita.



A tecnologia digital a serviço da escola – usos 
possíveis para o trabalho de professores e da 

equipe gestora

Este material tem por objetivo oferecer, aos(as) 
profissionais da educação, pistas sobre como utilizar 
os recursos tecnológicos digitais no dia a dia, seja para 
o trabalho executado pela equipe gestora ou pelo(a) 
docente, nos seus processos de formação e de ensino.

Abrimos este item com a fala acima, do professor 
Moises, que atua na rede estadual paulista e que 
compartilhou conosco os desafios vividos na docência, 
no período da pandemia, relatando como colegas, 
docentes e equipe gestora, criaram caminhos para 
superar as dificuldades. 

As demandas colocadas aos(as) profissionais 
do ensino nos levaram a refletir sobre o uso 
das tecnologias digitais, antes e durante 
o período de realização das atividades 
remotas.

Se, antes da pandemia, a 
tecnologia digital era coadjuvante no 
processo educacional, nesse momento ela adquiriu 
o papel de protagonista, dado que foi necessário 
incluir, no planejamento de ensino e de formação, 
obrigatoriamente, o uso de plataformas de reunião 
on-line, aplicativos de comunicação para facilitar 
a troca entre os pares, com os(as) estudantes 
e as famílias, uso da nuvem para armazenar 
documentos, aplicativos que possibilitassem novas 
dinâmicas no desenvolvimento dos conteúdos, isso 

“o desafio de se adaptar não só à realidade da 
pandemia, mas ao uso da tecnologia”
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tudo sem esquecer que as atividades burocráticas 
continuaram sendo demandadas.

Estamos acostumados, no dia a dia, a usar a 
tecnologia da informação e comunicação (TIC), por 
meio de WhatsApp, blogs, redes sociais etc., porém, 
antes da pandemia, você considerava o uso desses 
espaços para produzir conteúdos e não apenas ser 
consumidor deles?

Cada escola tem uma realidade, qual é a sua?

Se antes da Pandemia a maioria das atividades 
pedagógicas podiam ser executadas exclusivamente 
no ambiente escolar, durante esse período fomos 
lançados para fora do meio físico e tivemos que 
aprender a trabalhar usando obrigatoriamente os 
recursos tecnológicos digitais. 

Mais de 5000 profissionais da rede 
pública estadual paulista, dirigentes de ensino, 
supervisores(as), diretores(as), vice-diretores(as), 
coordenadores(as) pedagógicos(as) e 
professores(as), distribuídos nas 91 Diretorias de 
Ensino (DE), indicaram, em nossa pesquisa, que, 
antes da pandemia, os recursos tecnológicos digitais 
eram utilizados, em sua maioria (52%), para pesquisas 
de conteúdos e registros de atividades escolares e 
citados, muitas vezes, como escassos, ultrapassados 
tecnologicamente ou de difícil acesso, principalmente no 
quesito disponibilidade de sinal para uso da internet. 

Nesse sentido, a reflexão, resultado desta pesquisa, 
revela as transformações que a cultura digital provocou 
na cultura letrada e as dificuldades enfrentadas pelos(as) 
educadores(as). Hoje, as Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TIC) realmente afetam a relação de 
ensino-aprendizagem e trazem novas perspectivas na 
produção do conhecimento. 
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São elas as responsáveis por mudanças 
importantes nas relações entre estudante, 
professor(a) e conhecimento, que requerem um 
esforço coordenado entre todas as instâncias 
organizacionais da Secretaria Estadual de Educação.

Em relação às Tecnologias e recursos tecnológicos, 
de que precisam equipe gestora e professores(as)?

Aqui, valeria uma reflexão sobre para que servem 
as tecnologias, os recursos tecnológicos – para a 
comunicação, para o ensino, e mostrar a necessidade 
de formação para seu uso, dado o desconhecimento 
de muitos(as) dos(as) profissionais da educação, de 
promover formação no uso dos aplicativos (softwares) e 
dos computadores, celulares e tablets (hardwares), além 
de formação quanto ao uso pedagógico dos aplicativos. 

 Com base nos diálogos estabelecidos com 
quem está na escola, lidando no dia a dia com todas as 
dificuldades impostas pelo isolamento social e o retorno 
às atividades presenciais, compartilharemos algumas 
sugestões sobre como a tecnologia digital poderá 
auxiliar no trabalho docente, no desenvolvimento 
das atividades de gestão e, por fim, mas não menos 
importante, como a comunicação, mediada pelas 
tecnologias digitais, pode encurtar distâncias e facilitar 
processos formativos. 

Na volta às aulas presenciais, você tem utilizado a 
tecnologia digital como?

Internet, celular, tablets, aplicativos, redes 
sociais, todas essas palavras passaram a se impor no 
cotidiano escolar nos últimos anos. 

O trabalho docente, há muito tempo realizado 
em um contexto presencial, em que prevalecia o contato 
humano, passou a contar com olhos digitais para 
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enxergarmos uns aos outros. Se, antes, o(a) professor 
(a) era a fonte privilegiada da informação, esta passou 
a ser acessada de qualquer lugar, na palma da mão, 
desde o advento da internet.

Um ponto fundamental da atividade docente é ser, 
o(a) professor(a), o(a) mediador(a) entre as informações 
e os(as) estudantes. É necessário ensiná-los(as) a 
realizarem suas pesquisas, para que construam um 
olhar crítico diante das tantas informações disponíveis 
e complexas, que se multiplicam numa velocidade, 
muitas vezes, difícil de acompanhar. 

Uma das características das culturas digitais é 
a multiplicidade das experiências e a necessidade de 
saber confrontar informações.

Você pode indicar sites que são de sua confiança, 
mas tem que lidar com o fato de que os(as) estudantes 
podem ser levados(as) a acessar um outro link, que 
talvez tenha uma proposta mais chamativa, embora 
falsa. Isso pode levar à propagação das chamadas 
fake news, tão prejudiciais e presentes nos dias de 
hoje.

O fundamental é conseguir discutir e avaliar 
com o grupo quais as mensagens presentes em cada 
local. Essa tarefa é uma das essências do trabalho 
docente. O conteúdo oferecido na internet (redes 
sociais, aplicativos de comunicação em massa) tem 
um objetivo e intencionalidade. Qual é a sua? 

Devemos, além de ensinar a pesquisar, 
ensinar os(as) estudantes a serem autores(as) 
de conteúdo, porém autores(as) que estejam 
abertos(as) ao diálogo, entendendo a importância 
do respeito ao que o outro pensa. 

Esse diálogo pode ser realizado por meio de 
elaboração de blogs – para desenvolver a escrita 
e compartilhar o que se pensa e/ou estudou sobre 
determinado assunto; vídeos – realizados com 
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o uso de um celular, em plataformas como 
Instagram e Tiktok; aplicativos como o Kahoot; Quizlet 

 - para promover atividades/ jogos em grupo. 

Você conhece aplicativos gratuitos? Sabe utilizá-
los? 

Alguns aplicativos são pagos, porém muitos 
oferecem o acesso a vários recursos gratuitos. 

Aproveite!
Um recurso muito potente é o uso de formulários 

eletrônicos para o desenvolvimento de pesquisas. 
Esses formulários, potencializados pelas discussões 
sobre o tema estudado, servem para ensinar como uma 
boa pergunta é o melhor meio para se estudar.  Seja 
um(a) professor(a) que instiga os(as) estudantes a 
fazerem boas perguntas. Evite ser o(a) professor(a) que 
dá respostas prontas. 

Como usar a tecnologia digital para facilitar o seu 
trabalho?

Gestor(a), a tecnologia digital tem sido sua aliada 
ou adversária?

Diretor(a), sua escola está preparada 
para possibilitar aos (as) docentes, estudantes e 
coordenadores(as) o desenvolvimento das atividades 
de ensino? Você consegue fazer um bom uso desses 
recursos, para se comunicar com sua equipe e maximizar 
o seu trabalho de modo a se comunicar e discutir nos 
momentos presenciais e/ou síncronos 
o que não pode ser discutido por 
mensagem?

Sabemos que a equipe 
gestora é chamada a responder 
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a demandas de todos os tipos. Com a informatização 
dos meios de comunicação, é importante, antes de se 
comunicar, saber qual o objetivo da mensagem, a quem 
ela se dirige e atentar para a produção de textos claros 
e objetivos.  

Use aplicativos como o WhatsApp, Telegram, 
Line, Google Chat, respeitando o horário de trabalho, 
privilegiando textos curtos e, se for necessário enviar 
mensagem de áudio, que sejam áudios com menos de 
1 minuto. 

Coordenador(a), em tempos de atividades 
presenciais, como você tem organizado e acompanhado 
a formação da sua equipe de professores(as)? 

Como formador(a), a tecnologia digital figura 
como aliada, pois o uso de plataformas o(a) auxiliam a 
organizar e compartilhar materiais de estudo com sua 
equipe. Embora muitas plataformas sejam pagas e o 
dinheiro seja escasso, o importante é aproveitarmos o 
que de melhor cada uma oferece de forma gratuita

Uma das mais conhecidas é o Google Drive. Aí, 
você pode organizar seus arquivos, criar formulários 
para fazer pesquisa com sua equipe, levantar temas 
para as formações, trabalhar a escrita, de forma 
coletiva, utilizando o Docs e fazer uso de outros recursos 
oferecidos pela plataforma Google. Você precisará criar 
uma conta de e-mail para usar esses recursos. Na forma 
gratuita, você ganhará 15 GB de espaço para trabalhar 
com seus documentos. 

Outras plataformas, menos conhecidas, são: 
Dropbox, iCloud, Box Drive, OneDrive, aCloud. 

Para além da facilidade, esses recursos digitais 
promovem o compartilhamento com foco no trabalho 
coletivo e colaborativo.

Como a equipe gestora desenvolve atividade 
administrativas, essenciais para a organização e o 
funcionamento da escola, sugerimos a criação de 
uma agenda virtual, a fim de que os(as) profissionais 
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saibam qual o melhor momento para realizar 
trocas ou tirar dúvidas, sem interromper alguma 
atividade/atendimento que possa estar em 
curso. Isso evitará visitas às suas 
salas para a discussão de temas 
que poderiam ser planejados e 
incluídos em momentos coletivos. 

Lembre-se, a tecnologia digital 
ajuda, mas não elimina o papel do diálogo. É necessário 
saber o que se deseja comunicar! 
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Comunicação com a Comunidade - comunicar para 
articular e formar!

Os diversos segmentos que compõem a 
comunidade escolar (familiares, vizinhança, comércio 
local) são fundamentais para a realização de projetos 
consistentes que ajudem os(as) estudantes a serem 
bem-sucedidos (as) na empreitada de estudar.

Como você e sua equipe se comunicam com a 
comunidade escolar? A comunidade sabe o que acontece 
na sua escola?

Informar é importante para evitarmos mal-
entendidos. Hoje, familiares conseguem acessar a 
vida escolar de seus(as) filhos(as) por meio eletrônico. 
Porém, é necessária a participação da gestão e dos(as) 

USE ESSES LINKS PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES 
SOBRE ESSAS PLATAFORMAS:

HTTPS://WWW.DROPBOX.COM
HTTPS://WWW.ICLOUD.COM

HTTPS://WWW.BOX.COM/DRIVE
HTTPS://ONEDRIVE.LIVE.COM

HTTPS://WWW.PCLOUD.COM/PT/



docentes para o estabelecimento de combinados 
com as famílias. 

Do mesmo modo que é fundamental usar os 
canais de comunicação para pedir ajuda, por exemplo, 
é preciso fazer o movimento de abertura da escola. 
Crie canais para que as famílias possam se comunicar 
com vocês. 

Isso pode ajudar a pensar em como adequar pautas 
formativas e os conteúdos pedagógicos que devem ser 
trabalhados pela escola, de modo que seja possível 
articular a teoria com a realidade dos(as) estudantes.  

A maioria das escolas já têm redes sociais e se 
comunicam com a comunidade escolar por meio dela, 
publicando datas de reunião, fazendo convocação, 
colocando fotos de eventos etc.

Enfrentando os desafios – como escolher recursos 
tecnológicos digitais? 

A escolha do recurso tecnológico digital dependerá 
sempre da finalidade educativa da atividade proposta. 

Lembre-se de que é necessário ter intencionalidade. 
É preciso que todo mundo seja incluído nas discussões, 
porém, esclarecendo qual é o papel de cada um no 
processo educativo. 

Use a tecnologia para incluir. Insira no seu processo 
formativo momentos para formar a si e a comunidade. 
Não podemos esperar uma ação ou comportamento se o 
outro não teve oportunidade de aprender como trabalhar 
com um recurso!
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SAIBA MAIS

Centro de Inovação para a Educação 
Brasileira
https://cieb.net.br/

Microsoft
https://www.microsoft.com/pt-br/
education

BNCC BASE NACIONAL COMUM 
CURRICULAR
https://bityli.com/GUsKH
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Para conhecer mais sobre nossas pesquisas, 
esclarecimentos ou sugestões acesse:

www.cepid.org

www.fb.com/cepidpuc

https://cieb.net.br/
https://cieb.net.br/
https://www.microsoft.com/pt-br/education
https://www.microsoft.com/pt-br/education
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
https://www.microsoft.com/pt-br/education
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
https://cieb.net.br/
https://www.microsoft.com/pt-br/education
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
https://cieb.net.br/
http://www.cepid.org
http://www.fb.com/cepidpuc



