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A) TÍTULO DO TRABALHO

Título:

ALUNOS EM REDE: Ambiente virtual de aprendizagem para alunos do ensino médio da rede estadual de educação

B) Área:

Gestão da Informação e Comunicação

C) Categoria a que concorre:

-Categoria: CATEGORIA SERVIDOR - Modalidade A: Trabalho cuja característica principal seja a apresentação de

idéias e/ou projetos de servidor ou grupo de servidores, provenientes de conhecimento próprio e/ou experiências

adquiridas no exercício de sua função. Os trabalhos inscritos nesta categoria NÃO poderão contar com suporte

técnico/financeiro externo ao órgão/entidade (consultoria externa, convênios, parcerias com entidades não

governamentais, etc.), devendo configurar idéias e/ou projetos AINDA NÃO IMPLEMENTADOS.

D) RESUMO DO TRABALHO

Resumo:

A garantia de um sistema educacional de qualidade é um importante desafio para a rede pública estadual de ensino de

Minas Gerais, especialmente no ensino médio, que conta com taxas elevadas de evasão e baixo desempenho dos

alunos. O presente trabalho visa a apresentar o projeto Alunos em Rede, ambiente virtual de aprendizagem a ser

implementado pela Secretaria de Estado de Educação (SEE). O projeto consiste na proposição de uma ferramenta

on-line em que os alunos do ensino médio da rede estadual, em sua maioria jovens na faixa de 15 a 24 anos, poderão

participar de uma rede de contatos com outros alunos e professores do sistema educacional do Estado de Minas Gerais

e contar com material didático complementar ao fornecido em sala de aula. O projeto será coordenado pela

Superintendência de Desenvolvimento do Ensino Médio, cujos gestores administrarão as atualizações e conteúdos do

ambiente virtual, contando com mecanismos de monitoramento. O aluno matriculado no ensino médio poderá
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participar do processo de construção de seu próprio conhecimento com maior autonomia em um ambiente flexível,

com conteúdo amplo e diversificado, adaptado aos interesses de sua faixa etária. Espera-se, assim, que a ferramenta

Alunos em Rede possa tornar o conteúdo do ensino médio mais atrativo para os alunos e contribuir com o processo de

aprendizagem. Com uma maior interatividade entre discentes e docentes de todo o estado, o projeto visa também a

diminuir as diferenças regionais da educação no ensino médio no Estado de Minas Gerais. Conclui-se que o ambiente

virtual Alunos em Rede é capaz de aproveitar recursos tecnológicos de forma eficiente, apresentando resultados

importantes para o ensino médio da rede pública estadual de ensino com um baixo custo de investimento.

 

E) CORPO DO TRABALHO/PROJETO 

1) Caracterização da situação anterior:

1.1 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR 

Minas Gerais é o segundo Estado brasileiro em número de matrículas na rede estadual de ensino médio com 719.815

alunos, segundo dados do Censo Escolar de 2010.  O Estado conta com 2.167 escolas que ofertam esse nível de ensino

(Cadastro Escolar/SEE/JUL/2011). Com uma rede de ensino tão extensa, os desafios para fornecer uma educação de

qualidade são igualmente extensos. 

Segundo Anastasia (2006), em 2002 o panorama da Administração Pública em Minas Gerais era caótico, assim como

em diversos outros Estados. O quadro desenhado era de déficit orçamentário existente desde 1996, os recursos para o

custeio e para investimento eram praticamente inexistentes e o processo de sucateamento da máquina administrativa

era evidente. Com a posse do Governador Aécio Neves, em 2003, Minas dá início à implementação do “Choque de

Gestão”. Segundo Vilhena (2006, p.21), “o choque de gestão é um conjunto integrado de políticas de gestão pública

orientado para o desenvolvimento”.

A partir do novo quadro Institucional de Minas Gerais, criado pelo “Choque de Gestão”, o governo mineiro, em 2007,

lança a segunda geração do “Choque de Gestão” denominada “Estado para Resultados”. O primeiro passo dá-se com a

criação do Mapa Estratégico do Governo do Estado, contido no PMDI 2007-2023. O documento apresenta as ações do

Estado estruturadas em Áreas de Resultados. 

Nesse contexto e na área da educação, o Governo do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de

Educação, implementou, entre outros, o Promédio - Projeto de Melhoria da qualidade e Eficiência do Ensino Médio -

com o desafio de tornar o ensino médio mais atraente para os jovens e mais capaz de atender às suas demandas e

expectativas. Com isso, esperava-se a diminuição dos índices de evasão escolar, além da melhoraria do desempenho

dos alunos nas avaliações, adotando ações nas áreas pedagógicas e de infraestrutura das escolas. 

Segundo Filocre (2009, p. 161), a disparidade dos resultados na área de educação era facilmente notada pelos dados

obtidos. Em 2006, o grande norte mineiro apresentava rendimento inferior ao registrado na média do estado de Minas

Gerais. Enquanto Minas apresentava 48,6% das crianças lendo; no grande norte, essa estatística era de 30,1%, ainda,

segundo Filocre (2009), 

(...) a educação e a disseminação do conhecimento são fatores decisivos para o desenvolvimento, por estarem
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fortemente associados ao crescimento da eficiência e da produtividade e constituírem o aparato mais eficaz para

promover a democratização das oportunidades e a inclusão social. (FILOCRE, 2009)

As disparidades regionais faziam que fossem presenciadas realidades bem distintas no estado, mesmo na mesma rede

estadual. 

Com essa nova etapa no desenvolvimento da gestão no estado de Minas Gerais, a educação de Minas passou a

enfrentar outro grande desafio, o de disseminar o conhecimento de forma a diminuir as disparidades de resultados

entre regiões tão distintas, promovendo a equidade da oferta de educação para a população mineira. 

A articulação governamental e a intersetorialidade das políticas públicas ganham sentido operacional, por meio das

rotinas de acompanhamento da estratégia desenhada e do monitoramento intensivo dos projetos escolhidos. Nesse

contexto, a desigualdade regional de Minas Gerais, já tão conhecida e estudada, passa a ser enfrentada sob nova ótica e

com novos instrumentos calcados na eficiência e na boa gestão governamental. (ANASTASIA, 2009)

				

A segunda geração do Choque de Gestão trouxe como ideia central a produção de benefícios concretos para a

sociedade e tem, como um de seus pilares, a gestão inovadora e eficiente (PMDI). Entre os objetivos estratégicos

necessários à potencialização do desafio de transformar os gastos públicos em resultados efetivos e mensuráveis está o

de aumentar a utilização do governo eletrônico. Para o alcance dos objetivos estratégicos, a segunda geração do

choque de gestão teve como um dos seus principais elementos “intensificar a utilização dos canais eletrônicos de

interação com a sociedade, bem como nos níveis intra e intergovernamental” (MINAS GERAIS, 2007). 

No âmbito da Secretaria de Estado de Educação, a criação do Centro de Referência Virtual do Professor – CRV

representou a oportunidade de oferecer aos profissionais da educação um sistema de apoio à atividade docente,

baseado nas modernas tecnologias de comunicação e informação. O CRV é um portal educacional da SEE que oferece

recursos de apoio ao professor para o planejamento e execução das suas atividades de ensino na Educação Básica. É

um portal voltado para o professor.

Embora tais ações tenham sido tomadas, a realidade do ensino médio na rede estadual ainda apresenta resultados

preocupantes. As ações de melhorias implementadas pela Secretaria de Estado de Educação esbarram em vários

obstáculos como as diferentes situações encontradas em cada um dos municípios atendidos com o ensino médio,

questões de infraestrutura e de efetiva implementação dos projetos criados para melhoria do desempenho dos alunos.

Dados do censo escolar de 2009 mostram que a taxa de evasão no ensino médio da rede estadual é de 40 por cento. 

Outro desafio é a melhoria do desempenho dos alunos com relação ao conteúdo ministrado em sala de aula. O ensino

médio da rede estadual de Minas Gerais obteve nota 3.9, em uma escala de 0 a 10, no IDEB (Índice de

Desenvolvimento da Educação Básica) de 2009. O indicador está dentro da meta projetada para o ano, mas, em

comparação aos resultados dos alunos do ensino fundamental, a nota fica bem abaixo, a avaliação de estudantes dos

anos iniciais e anos finais mostra desempenho de 5,8 e 4,3, respectivamente, na prova. 

Outro dado que demonstra a fragilidade do ensino médio no estado de Minas Gerais é o fato de apenas 15,2% dos

alunos do 3º ano do Ensino Médio saberem o conteúdo esperado de Matemática , e 32%, o de Língua Portuguesa. No

Brasil, o resultado alcançado na média nacional é ainda menor, ficando com 11 e 28,9%, respectivamente. (Todos pela

Educação/SAEB/09). 

¹Pontuação mínima na escala do Saeb, estabelecida pelo Todos Pela Educação como adequada a cada série:
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4a série EF - Língua Portuguesa: acima de 200 pontos. Matemática: acima de 225 pontos.

8a série EF - Língua Portuguesa: acima de 275 pontos. Matemática: acima de 300 pontos.

3a série EM - Língua Portuguesa: acima de 300 pontos. Matemática: acima de 350 pontos. 

Os dados de regiões e estados referem-se a escolas estaduais, municipais e privadas, da área urbana.

Em 2011, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas divulgou estudo a respeito da situação da educação no

Brasil. Apesar de considerar uma evolução dos indicadores, o estudo mostra que os resultados ainda estão aquém do

patamar educacional se considerada uma perspectiva internacional. 

As metas estipuladas pelo MEC para o IDEB têm sido alcançadas em todas as etapas da educação básica no agregado

nacional, embora os valores observados ainda estejam distantes da meta geral de 6 definida para o fim de 2021 – esse

seria o valor médio estimado deste índice para os países que integram a Organização para Cooperação e

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e definido como parâmetro nacional.

(IPEA, 2011).

Diante dos desafios apresentados, entende-se como oportuna a apropriação de tecnologias inovadoras como forma de

contribuir e dar celeridade ao processo de desenvolvimento da qualidade da educação. Neste sentido, a implementação

do ambiente virtual Alunos em Rede, utiliza-se da tecnologia para possibilitar a formação de uma rede de alunos,

destinada a fomentar o processo de aprendizagem. Além da capacidade de ampliar a interatividade entre os usuários,

pode ser usufruída de forma equânime em todas as regiões do estado e constituir-se como uma fonte de materiais de

estudo, potencializando o desempenho estudantil.

2) Descrição do trabalho:

2 – DESCRIÇÃO DO TRABALHO 

O Alunos em Rede é uma ferramenta de gestão da aprendizagem dos alunos do ensino médio da rede pública estadual

de Minas Gerais. Investiga-se de que maneira a utilização dos recursos do Moodle, plataforma a ser utilizada na

criação do ambiente virtual Alunos em Rede, pode auxiliar o processo de melhoria da qualidade do ensino em Minas

Gerais e na formação de uma rede de aprendizagem on-line.

O ambiente virtual funcionará como uma ferramenta em que os alunos do ensino médio da rede estadual, em sua

maioria jovens na faixa de 15 a 24 anos, poderão encontrar conteúdos ministrados em sala de aula, assim como

material complementar aos estudos. O ambiente contará com vídeos, chats, fóruns entre outros recursos multimídia

voltados para o incentivo à aprendizagem. A rede de contatos será composta por alunos do ensino médio da rede

estadual, professores, educadores e equipe da Secretaria de Estado de Educação.

Antes do detalhamento da ferramenta e dos diversos recursos pedagógicos, é preciso dar relevo à importância de

iniciativas que tenham como finalidade assegurar um direito fundamental: a educação de qualidade. Especificamente

sobre o ensino médio, a Constituição Federal de 1988 elenca a finalidade de desenvolver no educando a autonomia

intelectual e o pensamento crítico. Destaca-se que o currículo do ensino médio deverá observar a diretriz da adoção de

“metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes”.

Ainda em 2006, Minas Gerais já trazia, em seu Novo Plano Curricular do ensino médio, a relação entre educação e

tecnologia. A questão não estaria em saber se a tecnologia deveria ou não ser utilizada, mas como fazê-lo de maneira

que pudesse contribuir efetivamente para a inovação e desenvolvimento educacional (MINAS GERAIS, 2006). O uso

de novas tecnologias no processo educacional poderia ser entendido de duas formas, tanto como meio de apoio às

atividades de ensino ou como parte integrante da concepção de processo formativo.  O primeiro agiria enquanto
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facilitador do trabalho do educador; o segundo, como parte integrante de um sistema teórico que define uma nova

concepção da educação. 

A ressalva ao uso de tecnologias educacional, explicitada no Novo Plano Curricular de Minas Gerais, é que, apesar de

necessários, bons métodos e recursos didáticos não são suficientes para garantir a aprendizagem. Mesmo sendo os

mais sofisticados, não são capazes de promover sozinhos mudanças substanciais na educação. Explica-se: 

A mera utilização de novas tecnologias na escola não resulta na transformação da cultura educacional da instituição. O

ensino deve ser organizado com base nos processos inerentes a quem aprende e não com base na lógica do que deve

ser ensinado (..) (MINAS GERAIS, 2006).

O uso de novas tecnologias de ensino é aqui entendido como instrumento capaz de possibilitar o desenvolvimento do

estudante, enquanto sujeito co-responsável pelo seu processo de aprendizagem. O uso de novas tecnologias no âmbito

educacional deve ser entendido para além da reprodução de práticas de salas de aula no ambiente on-line, mas como

de explorar-se novas possibilidades desses recursos. 

2.1 O Moodle

Moodle (www.moodle.org) é um Sistema de Gerenciamento de Cursos no inglês Course Management System (CMS)

ou Learning Management System (LMS). Segundo Franco (2010), o Moodle é um pacote de software livre, ou seja,

qualquer um pode participar de seu desenvolvimento, é comumente utilizado para a produção de cursos on-line e pode

ser executado em qualquer computador com sistemas operacionais Windows, MAC ou Linux. O Moodle fica

hospedado em um servidor, assim professores e alunos podem ter acesso à plataforma através de qualquer lugar com

acesso à Internet.

O Moodle é inspirado na epistemologia sócio-construcionista. Essa concepção de aprendizagem baseia-se na ideia de

que “as pessoas aprendem melhor quando estão engajadas em um processo social de construção de conhecimento,

construindo artefatos para os outros” (COLE e FOSTER apud FRANCO, 2010). Tal processo ocorre pela negociação

de sentidos entre os participantes.

Williams (2005: 4-5) explica, brevemente, os quatro conceitos principais que compõem a filosofia de aprendizagem

do Moodle: (1) construtivismo, segundo o qual, as pessoas constroem, ativamente, novos conhecimentos ao

interagirem com o meio; (2) construcionismo, que defende que a aprendizagem é, particularmente, efetiva quando algo

é construído para os outros utilizarem; (3) construtivismo social, conceito que engloba a ideia de colaboração dentro

de um grupo social, construindo e compartilhando significados; e (4) comportamento conectado e separado, conceitos

que estão relacionados à participação dos indivíduos em discussões.  (FRANCO, 2010, p.04)

Baseado nesse modelo social de aprendizagem, centrado no aluno, é que a interface do Moodle é desenhada, com

funcionalidades que permitem que os cursos que fazem uso da plataforma possam ser organizados por semana ou

tópico. Fornece, ainda, ferramentas para discussão e compartilhamento de ideias, deixando de oferecer unicamente o

envio de material estático. 

O Moodle disponibiliza aos educadores boas ferramentas para gerenciar e promover a aprendizagem, possui

características que permitem usabilidade em grande escala para centenas de milhares de estudantes, mas também pode

ser usado por uma escola primária ou um entusiasta da educação (FRANCO, 2010). Essa plataforma é utilizada hoje

pelas principais universidades do Brasil, dentre elas a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de

Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal de Ouro Preto

(UFOP). 

A questão financeira é uma das vantagens para essas universidades, pois, se optassem por um software pago, o gasto

seria consideravelmente maior. A ferramenta resolve também outro problema muito comum nos dias atuais que é a

flexibilidade de tempo. Por ser necessário apenas o acesso à internet, o aluno pode estudar e ter a disponibilidade dos
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conteúdos a qualquer momento, mesmo fora das dependências da escola.

Outra vantagem citada por Franco (2010) é a utilização dos fóruns, oferecendo uma importante forma de comunicação

assíncrona entre os participantes do Moodle, proporcionando troca de ideias, reflexões, informações e interesses sobre

outros assuntos. Nos fóruns, são criados quantos tópicos forem desejados e os participantes respondem às mensagens

postadas, criando assim uma comunidade on-line. Essa ferramenta é importante, principalmente, para os alunos que

têm dificuldades em participar das aulas em sala de aula, incentivando a interatividade entre os participantes. 

2.2 Recursos do Moodle

O Moodle é uma plataforma que dispõe de vários recursos que auxiliam o monitoramento por parte dos

administradores do ambiente e proporciona interação a todos os participantes. Aqui serão descritos alguns desses

recursos e como eles auxiliam em uma experiência interativa entre alunos, professores e corpo técnico da Secretaria de

Estado de Educação.  

Segundo Franco (2010), em se tratando de recursos, é possível criar uma página de texto simples, uma página web,

link a um arquivo ou site. Para o ambiente Alunos em Rede, um exemplo de utilização desses recursos seria a criação

de links para outros sites do governo e sites de inscrição em processos seletivos de interesse dos alunos. Também será

possível a criação de diretório, e, com isso, a visualização de textos, download de arquivos para o computador bem

como a interação com outras ferramentas e redes sociais. Assim, a postagem de um assunto relativo ao ensino médio

em Minas Gerais poderá ser republicada pelo próprio aluno em seu perfil do Facebook, Twitter, entre outras.

O Moodle dispõe de diferentes níveis de utilização que podem ser configurados pelo administrador: a função

administrador, moderador e estudante. Somente o administrador pode editar conteúdos da página. Já os perfis de

monitor e estudante apenas têm acesso às funcionalidades disponibilizadas, sem a opção de alteração de dados

inseridos pelo administrador. É possível ao administrador acrescentar, mover, remover blocos de atividade e o aspecto

geral da página, além de excluir, editar, mostrar e ocultar recursos.

O administrador terá acesso a uma área exclusiva que só poderá ser visualizada em sua totalidade pelo mesmo. No

ambiente do Alunos em Rede, tais perfis serão configurados para definir as atribuições de professores e dos Analistas

Educacionais da Secretaria de Estado de Educação dentro do sistema. 

No bloco “participante”, é possível visualizar uma lista de todos os participantes com acesso a alguma atividade. A

relação de usuários pode ser visualizada por nome, cidade/município ou data de acesso.  Pode-se utilizar “relatório de

atividades” para gerar dados sobre o número de acessos de cada atividade da página inicial do Moodle. O relatório

oferece também a visualização da última visita feita por um participante em determinada atividade, os critérios são

definidos pelo administrador podendo obter dados do tipo: há quantos dias acessaram o Moodle, se a visita foi feita

por um estudante ou professor, quais tipos de ações, entre outros. Com esse relatório, a Secretaria de Estado de

Educação poderá fazer monitoramentos mensais para definir ações e observar quais as atividades estão sendo mais

procuradas pelos alunos.

Os participantes ficam com status on-line ou off-line. Ao lado do nome dos participantes on-line aparece um ícone em

formato de envelope, sendo possível enviar uma mensagem para os que estiverem on-line. Caso o usuário esteja

off-line, uma mensagem também poderá ser enviada e o participante a receberá no e-mail cadastrado no ambiente do

Alunos em Rede. Tais recursos potencializam a interação entre participantes, sendo possível, inclusive, manter

contatos com alunos de outras regiões do estado. 

O campo “Pergunte ao professor” será um recurso para que os alunos façam perguntas que serão encaminhas aos

docentes para respostas, esse campo será dividido por área de conhecimento.  As perguntas mais frequentes poderão

ser respondidas e tornarem-se conteúdo no sistema para todos os alunos da rede. Estará disponível o campo para

monitoramento, por parte do administrador, das mensagens postadas pelos participantes com histórico de acesso,

contendo o horário de acesso, o endereço de IP do computador em que o usuário acessou e todas as ações realizadas
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por ele.

O ambiente Alunos em Rede disporá de materiais de preparação para diversos exames como o ENEM, além de contar

com a disponibilização de conteúdos relacionados à orientação vocacional. Contará com links de inscrição, resultados

e acompanhamento de programas do governo, como o PEP (Programa de Educação Profissional) e o JEMG (Jogos

Escolares de Minas Gerais).

 

O aluno poderá enviar fotos da escola e de atividades de destaque da rede estadual de ensino. Através da criação de

simulados e enquetes, os alunos poderão testar seus conhecimentos e deixar sua opinião. A rede de alunos poderá

fomentar a interação entre as organizações de alunos dentro das escolas e entre as escolas, como grêmios estudantis,

grupos de estudos e grupos de atividades esportivas. 

Esses são apenas alguns dos recursos disponíveis na utilização do Moodle, como já dito anteriormente. Por ser uma

ferramenta livre, outros recursos poderão ser acrescidos no desenho do ambiente virtual, proporcionando uma melhor

utilização para se obterem os resultados planejados.

2.1) Objetivos propostos e resultados visados:

2.3 OBJETIVOS PROPOSTOS E RESULTADOS VISADOS

2.3.1 Objetivo geral:

Criar uma rede de aprendizagem on-line para alunos do ensino médio da rede estadual de ensino de Minas Gerais.

2.3.2 Objetivos específicos do projeto:

Apoiar o desenvolvimento do aluno do ensino médio da rede pública estadual de Minas Gerais, fomentando a

autonomia e responsabilidade do estudante no processo de construção do conhecimento.

Ampliar o uso de tecnologias educacionais no processo de construção da aprendizagem. Uma vez que a participação

do aluno é incentivada, espera-se que os novos recursos contribuam para tornar o ensino médio mais atraente no

atendimento às demandas dos alunos.

Fomentar o diálogo entre alunos e entre professores e alunos. No primeiro caso, a rede de alunos possibilitaria a

interlocução entre alunos das mais diversas localidades, fomentando o compartilhamento de interesses, necessidades e

potencialidades do processo de aprendizagem. O diálogo professor/aluno pode ser ampliado através da utilização da

ferramenta, pois o aluno poderá ter acesso a professores da rede pública estadual de Minas Gerais, através da seleção

da área de interesse em que deseja sanar dúvidas e aperfeiçoar conhecimentos.

Disponibilizar recursos multimídia que auxiliem o processo de aprendizagem. Mais do que a disponibilização de

recursos unilaterais por parte da Secretaria de Educação, o compartilhamento de conhecimentos entre alunos e entre

professores e alunos é incentivado.

Disponibilizar conteúdos preparatórios para vestibulares e ENEM, concursos estudantis e olimpíadas de conhecimento

que possam estimular o interesse do aluno e incrementar sua formação.
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2.3.3 Resultados esperados

Rede on-line de alunos formada no ensino médio da rede pública estadual de Minas Gerais, capaz de tornar o ensino

médio mais atrativo aos jovens. 

Interlocução aluno/professor aumentada, com superação das distâncias regionais e divulgação de práticas de sucesso,

considerando a perspectiva do aluno.

Melhoria da qualidade da educação para o ensino médio da rede estadual de ensino através da exploração eficaz dos

novos recursos tecnológicos no desenvolvimento da aprendizagem.

2.2) Público-alvo do trabalho:

2.4 PÚBLICO-ALVO DO TRABALHO

O público alvo prioritário do projeto é o aluno do ensino médio da rede pública estadual de Minas Gerais. Objetiva-se

que o aluno consiga melhorar seu desempenho com a utilização da ferramenta.

Espera-se que, além dos alunos, os professores também utilizem a ferramenta para o desenvolvimento de atividades de

incentivo à aprendizagem. Enquanto participantes da rede on-line, estariam mais propícios a compreender as novas

demandas e expectativas dos alunos e assim desenvolver novos métodos para melhor atendê-las.

Indiretamente, os formuladores e gestores de políticas públicas são afetados, pois se espera que a rede possibilite a

ampliação da participação dos alunos no processo educacional. Com a formação de uma rede de comunicação

institucionalizada, as políticas públicas educacionais podem adaptar-se às demandas dos estudantes, tornando o ensino

médio mais atraente. 

2.3) Ações e etapas da implementação:

2.5 AÇÕES E ETAPAS DA IMPLEMENTAÇÃO

As ações estão divididas por etapas e são detalhadas abaixo.

1)Sensibilização da equipe 

A sensibilização da equipe deve ocorrer inicialmente com a divulgação do Alunos em Rede para a equipe interna da

Secretaria de Educação, especialmente para as equipes da Superintendência de Desenvolvimento do Ensino Médio e

Superintendência de Tecnologias Educacionais, ambas da Secretaria de Estado de Educação. Através de uma reunião

gerencial com as equipes, serão apresentados os objetivos do Alunos em Rede, as potencialidades do Moodle bem

como o funcionamento da ferramenta. 

2)Definição de responsáveis.

Após a sensibilização, é necessário que sejam definidos os responsáveis pela gestão da ferramenta dentro da equipe da

Superintendência de Desenvolvimento do Ensino Médio e os responsáveis pelo suporte de informática da

Superintendência de Tecnologias Educacionais da Secretaria de Estado de Educação. 
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3)Definição do desenho e desenvolvimento da ferramenta.

O desenho inicial da ferramenta será definido em conjunto entre a equipe de Desenvolvimento do Ensino Médio e a de

Tecnologias Educacionais. O desenho final deverá ser aprovado pelas equipes envolvidas. Após a definição do

desenho, ocorrerá o desenvolvimento do ambiente virtual Alunos em Rede, de acordo com as etapas de análise de

requisitos, arquitetura e testes.

4)Elaboração de material de divulgação

Nessa etapa será elaborado o material explicativo sobre o Alunos em Rede, versando sobre as finalidades,

funcionalidades e orientações de uso, com o intuito de divulgar e orientar os potenciais usuários do ambiente. 

5)Treinamento e divulgação

O treinamento do Alunos em Rede será feito em duas etapas. Na etapa inicial, recomenda-se que a equipe central da

SEE organize um encontro com representantes das Superintendências Regionais de Ensino com a finalidade de

explicar os objetivos do Alunos em Rede, o funcionamento da ferramenta e os resultados esperados. 

Na segunda etapa, as Superintendências Regionais de Ensino devem organizar reuniões com representantes das

escolas das respectivas jurisdições, repassando os conhecimentos adquiridos sobre finalidades e uso da ferramenta.

Nessas reuniões também deverão ser definidos os responsáveis pela divulgação da ferramenta dentro das escolas e

pelo auxílio e suporte técnico ao usuário.

A divulgação para os alunos das escolas estaduais de ensino médio será realizada através do site da Secretaria de

Estado de Educação, do material de divulgação e diretamente com os responsáveis dentro das escolas. Os

responsáveis, definidos na etapa anterior, deverão repassar as informações e materiais de divulgação sobre o Alunos

em Rede para os alunos. 

6)Cadastramento de usuário

O cadastramento será de iniciativa do próprio usuário que deverá remeter solicitação direta através do sistema. O

aluno deverá estar regularmente matriculado em escola de ensino médio da rede estadual de ensino para poder efetuar

seu cadastro e ter acesso aos recursos disponíveis no ambiente virtual do Alunos em Rede. O cadastro de professor

também obedecerá ao critério análogo, ser professor em atividade no ensino médio da rede estadual de ensino.

7)Alimentação dos dados

Os conteúdos, atividades e recursos multimídia deverão ser inseridos no ambiente Alunos em Rede pela Secretaria de

Estado de Educação com o auxilio de professores e analistas da área pedagógica. A atualização deverá ser periódica.

3) Recursos utilizados 
 Descrição dos recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos etc.:

3. RECURSOS UTILIZADOS
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3.1 DESCRIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS, MATERIAIS, TECNOLÓGICOS

Os recursos humanos utilizados no projeto Alunos em Rede serão os servidores da Secretaria de Estado de Educação,

com a coordenação geral da Superintendência de Desenvolvimento do Ensino Médio. A Superintendência de

Tecnologias Educacionais ficará responsável por criar o Ambiente e os recursos utilizados na plataforma Moodle.

Um Técnico também da área de informática será responsável pelas atualizações no sistema e por acrescentar os

conteúdos fornecidos por professores com supervisão da área pedagógica da Superintendência de Desenvolvimento do

Ensino Médio. Dois Analistas Educacionais da Superintendência de Desenvolvimento do Ensino Médio ficarão

responsáveis pela coordenação das 47 Superintendências Regionais de Ensino, que, por sua vez, darão suporte às

escolas das respectivas jurisdições de ensino sobre o funcionamento do Ambiente Virtual. O suporte dado ao aluno

será de responsabilidade dos Assistentes Técnicos de Educação Básica, profissionais lotados nas escolas estaduais

para suporte aos alunos. Os Assistentes Técnicos poderão sanar as dúvidas através de um e-mail da equipe técnica do

Órgão Central da SEE. 

Os recursos materiais serão os materiais de divulgação impressos que estão estimados em 5.000 (cinco mil) reais,

referentes a cartazes e manual de apresentação e utilização a serem distribuídos nas escolas de ensino médio da rede

estadual. O programa fará uso também de computadores em laboratórios de informática onde o aluno poderá acessar o

ambiente do Alunos em Rede no contra turno em que estuda. Os laboratórios precisarão contar com acesso à Internet e

computadores nos quais a plataforma Moodle possa rodar. Segundo dados do Censo Escolar de 2010, das 2.139

escolas que oferecem o ensino médio regular, 91% possuem laboratório de informática equipado com computadores

para uso dos alunos. Dessas escolas, 84% possuem acesso à Internet de banda larga na qual o projeto já pode ser

implementado, requerendo estrutura semelhante para implementação em 100% das escolas da rede estadual de ensino

médio.

Vale lembrar que o Moodle é uma ferramenta gratuita e que o aluno poderá acessar o sistema de casa ou de qualquer

outro lugar com o uso da Internet, sendo necessário apenas o login e a senha de cada aluno do ensino médio,

adquiridos com o cadastro.

4) Caracterização da situação atualCaracterização da situação atual:

4.1) Mecanismos ou métodos de monitoramento e avaliação de resultados e indicadores utilizados:

4. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

4.1 MECANISMOS OU MÉTODOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E

INDICADORES UTILIZADOS

De acordo com o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (2010), no setor público, alcançar resultados é

atender aos interesses e expectativas dos beneficiários. Mais do que isso, o conceito de gestão por resultados

necessitaria também do alinhamento dos arranjos de implementação e da construção de mecanismos de

monitoramento e avaliação capazes de promover aprendizado, transparência e responsabilização. Nesse sentido, os

indicadores seriam instrumentos essenciais à gestão nas atividades e monitoramento e avaliação de políticas,

programas e projetos.
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Apesar de não exaustivo, o guia referencial para a construção de indicadores do MPOG destaca que os componentes

básicos de um indicador seriam: a medida, a fórmula de realização de cálculo, o índice (valor do indicador em

determinado momento), padrão de comparação e a meta (orientada por um indicador em relação a um padrão de

comparação a ser alcançado durante certo período). Nessa mesma linha, os indicadores do Acordo de Resultados de

Minas Gerais são construídos, possuindo características básicas como: a descrição, a fórmula de cálculo, fonte, a

periodicidade, a polaridade, a unidade de medida, meta e o cálculo do desempenho (SEPLAG/MG, 2008). A partir do

diagnóstico de uma realidade, os indicadores buscam verificar se a realidade almejada está mais próxima de ser

alcançada ou já foi alcançada.

Pacheco (2009) aponta que, apesar de não serem necessariamente os únicos, os indicadores são os principais

instrumentos para verificar se os resultados de um programa foram satisfatórios ou insatisfatórios, o que deve ser feito

à luz do objetivo proposto. 

Para a construção de métodos ou mecanismos de monitoramento do Alunos em Rede, será exemplificada a construção

de indicadores com moldes do Acordo de Resultados de Minas Gerais. Os mecanismos considerados como essenciais

à gestão terão como base a mensuração da aproximação do alcance de seus objetivos.

Assim, deve-se ter a criação de indicadores relacionados ao acesso ao Alunos em Rede, como o número de usuários

cadastrados e/ou o número de acessos ao sistema. Além desses, também haverá a criação de indicadores qualitativos,

relacionados mais diretamente à utilização do sistema como: a satisfação do usuário em relação aos recursos

disponíveis, a confiabilidade dos dados e a disponibilidade do sistema. 

O monitoramento dos indicadores e análise de qualidade poderão ser acompanhados mensalmente a fim de aperfeiçoar

o ambiente virtual do Alunos em Rede e adequá-lo à necessidades dos alunos. Por ser flexível, o Moodle permite

diversos desenhos e as mudanças necessárias são mais facilmente implementadas. 

Os indicadores terão metas definidas pela Secretaria de Estado de Educação. Embora o acesso do aluno não seja

obrigatório, esse indicador também terá metas no sentido de incentivar o alunato a participar da rede. Para o

aperfeiçoamento do Alunos em Rede, serão elaboradas Pesquisas de Satisfação do Usuário.

Feitas essas considerações, serão apresentados os indicadores do Alunos em Rede. O primeiro indicador, referente ao

total de alunos cadastrados, é descrito mais detalhadamente no corpo do texto, enquanto os demais foram inseridos no

anexo em forma de quadro (ANEXO 1). 

Indicador: percentual de alunos do ensino médio da rede pública estadual de ensino cadastrados no Alunos em Rede.

Descrição: o indicador expressa o percentual de alunos do ensino médio da rede pública estadual de ensino cadastrado

no Alunos em Rede comparativamente ao total de alunos da rede pública estadual de ensino médio. O número de

cadastrados é atualizado automaticamente no próprio sistema na medida em que os cadastros são realizados e o total

de alunos da rede pública estadual de ensino médio é consultado no Cadastro Escolar. 

Como é pré-requisito que, para cadastrar-se no Alunos em Rede é necessário acesso à internet, a meta de cadastros

realizados deve ser estipulada, respeitando-se os limites de alunos da rede pública estadual de ensino médio que têm

acesso à internet. 

Fórmula de cálculo: número de alunos do ensino médio da rede pública estadual de Minas Gerais cadastrados no
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Alunos em Rede/ total de alunos do ensino médio da rede pública estadual de ensino X 100

Periodicidade: mensal

Polaridade: maior melhor

Unidade de medida: porcentagem

Cálculo de desempenho:

ICM= VA-VR / VM-VR 

Em que: ICM = Índice de Cumprimento da Meta, VA=Valor Apurado, VR=Valor de Referência e VM=Valor da

Meta.

Se ICM>1, considera-se ICM=1

Se ICM<1 considera-se ICM=0

4.2) Resultados quantitativos e qualitativos concretamente mensurados:

Descritos os indicadores, vale lembrar que a partir deles os gestores de políticas públicas podem embasar suas

escolhas no conhecimento disponível sobre a realidade. Nesse aspecto, “a medição de desempenho na gestão pública

está entre os principais instrumentos para subsidiar os gestores e os dirigentes em suas decisões e escolhas” (BRASIL,

2009). Atente-se ao fato de que a mensuração de desempenho corre o risco de insucesso se outras inovações na gestão

não estiverem presentes. Assim, a mensuração não deve ter um fim em si mesma, mas deve estar sempre relacionada a

um objetivo maior de melhoria do serviço público prestado ao cidadão (Behn, 1995 apud Pacheco, 2009).

5) Lições aprendidas:

5.1) Soluções adotadas para a superação dos principais obstáculos encontrados:

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação de uma rede de alunos incorpora a ideia de que a utilização de novas tecnologias agiria enquanto aliada ao

processo de construção da aprendizagem. Tem como pressuposto a noção de que os novos formatos de comunicação

continuariam sendo atraentes, mesmo em um ambiente institucional, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação.

A questão seria se a forma como o governo apropria-se dessas novas ferramentas não deturparia uma característica

fundamental, o livre acesso e compartilhamento de conteúdos. Ou seja, qual o impacto que o gestor da rede, sendo ele

o governo, poderia causar na atratividade dessas novas ferramentas, especialmente para o público jovem. 

Para atuar em um ambiente de rede, o governo deve delimitar seu papel para o de coordenador das ações e não de

definidor delas. A natureza da ferramenta Moodle permite essa necessária flexibilidade. Cabe usá-la da maneira

adequada, utilizando a lógica de monitoramento do ambiente não meramente para cercear a ação dos stakeholders,

mas como um mecanismo de aprendizagem institucional.

Defende-se que, a apropriação das diretrizes de ampliação do governo eletrônico no sentido de dar agilidade e

transparência às políticas públicas, no contexto educacional, têm um importante papel: o de aumentar a atratividade
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dos estudos. No ensino médio, esse desafio torna-se ainda maior, porque os adolescentes enfrentam maiores custos,

diretos e indiretos, de frequentarem a escola (REIMERS, 2000). Se considerada a renda, quanto menor ela é, maior o

custo de oportunidade na escolha, principalmente porque, quando jovens, as possibilidades de auferir renda são

maiores do que na infância. 

Diante dos desafios que se apresentam, entende-se que, se bem utilizado, o ambiente pode subsidiar o delineamento de

projetos pedagógicos mais próximos à demanda dos jovens. As possibilidades de comunicação ampliam-se no

ambiente web. Além da disponibilização de vários formatos de mídias, as vantagens passam pela possibilidade de

superação das distâncias geográficas além de permitir uma comunicação assíncrona, com flexibilidade de tempo.

Além disso, compartilha com o público alvo prioritário a responsabilidade pela construção de uma educação de

qualidade, dando a ele voz através de um canal institucionalizado de participação.

O Alunos em Rede deverá atingir a totalidade das escolas da rede estadual de ensino médio, ser implementado com o

menor custo e maior benefício para os alunos e contribuir para modificar a forma de comunicação e interação entre os

alunos da rede e deles com o sistema de ensino no estado de Minas Gerais. Através dele, professores e gestores da área

de educação terão uma fonte ampla de comunicação com os alunos da rede, o que propiciaria uma visão mais

adequada com relação às expectativas dos mesmos. 

A viabilidade do Alunos em Rede refere-se ao custo/benefício, às possibilidades de monitoramento e de

aperfeiçoamento da ferramenta. Pretende-se constituir como um canal de fomento à participação do aluno no processo

de aprendizagem, capaz de auxiliar na difícil e urgente necessidade de potencializar a educação de qualidade.

6) Referencias Bibliográficas:

REFERÊNCIAS

ANASTASIA, Antônio Augusto. Antecedentes e Origem do Choque de Gestão. In: VILHENA, Renata [et al.] (Org.).

O Choque de Gestão em Minas Gerais: políticas da gestão pública para o desenvolvimento. Belo Horizonte: Editora

UFMG, 2006.

ANASTASIA, Antônio Augusto. Estado para Resultados – segunda geração do Choque de Gestão: a ótica do

Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri. In: Brandão, Elbe [et al.] (Org.). Redução das

Desigualdades Regionais: Outra Face do Choque de Gestão. Belo Horizonte: Editora Idene, 2009.

BEHN, R. D. The big questions of public management. Public Administration

Review,1995

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 1988.

BRASIL. Ministério do Planejamento. Melhoria da gestão pública por meio da definição de um guia referencial para

medição do desempenho da gestão, e controle para o gerenciamento dos indicadores de eficiência, eficácia e de

resultados do Programa Nacional de Gestão Pública e desburocratização. Produto 4: Guia referencial para medição de

desempenho e manual para construção de indicadores. Brasília, 2009.

COLE, Jason & FOSTER, Helen. Using Moodle: teaching with the popular open source course management system.

13



Governo do Estado de Minas Gerais
						
						

2nd ed. Sebastopol, CA: O’Reilly Community Press, 2008.

FILOCRE, João. A educação como elemento da redução das desigualdades e garantia de manutenção da dignidade do

cidadão. In: Brandão, Elbe [et al.] (Org.). Redução das Desigualdades Regionais: Outra Face do Choque de Gestão.

Belo Horizonte: Editora Idene, 2009.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Educação. Políticas Sociais: acompanhamento e

análise, n. 19. Brasília, 2011.

MINAS GERAIS. Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 2007-2023. Belo Horizonte: SEPLAG, 2007.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Educação. Novo Plano Curricular Ensino Médio. Belo Horizonte, 2006.

NOTA Técnica n. 37 /2008. Belo Horizonte: DCMG/SEPLAG, 2008.

PACHECO, Regina Silva. Mensuração de desempenho no setor público: os termos do debate. IN: Cadernos Gestão

Pública e Cidadania / CEAPG – v. 14, n. 55 – São Paulo, 2009.

REIMERS, Fernando. Unequal Schools, Unequal Chances. Harvard University, Cambrige MA,  2000.

VILHENA, Renata [et al.] (Org.). O Choque de Gestão em Minas Gerais: políticas da gestão pública para o

desenvolvimento. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.

FRANCO, Claudio de Paiva. A Plataforma Moodle como Alternativa para uma Educação Flexível. Disponível em:

<http://www.latec.ufrj.br/revistaeducaonline/vol4_1/3_Moodle_claudio.pdf 

Acesso em: 3 Agosto de 2011.

14


