
A tecnologia já muda a maneira como 

produzimos, consumimos, nos relacionamos 

e, até mesmo, como exercemos a nossa 

cidadania. Após uma primeira onda que 

alcançou a escola para promover a inclusão 

digital e apresentar ao aluno o computador, o 

e-mail, o processador de texto e as planilhas, 

agora já é possível dizer que ferramentas 

tecnológicas chegam com potencial de ajudar 

os estudantes a aprender mais, melhor e de 

forma mais engajadora.

Até que todas as escolas brasileiras consigam 

proporcionar aos alunos uma experiência 

mais conectada com a realidade do século 

21 e um aprendizado mais efetivo, governos 

vão investir muito dinheiro em computadores 

e tablets, empresas de tecnologia vão criar 

vários produtos para escolas e universidades, 

e redes públicas de ensino ou instituições 

privadas vão testar (com ou sem sucesso) 

ferramentas para facilitar o trabalho de seus 

gestores, professores e tornar as aulas mais 

interessantes para os estudantes.

No meio disso, a caixa de entrada de 

e-mail dos jornalistas vai ser inundada por 

mensagens contendo anúncios de soluções 

tecnológicas que prometem revolucionar 

a educação ou de escolas que se dizem 

conectadas e inovadoras. Ter subsídios para 

separar o que é mero produto de marketing 

do que realmente tem potencial para mudar 

a sala de aula é uma missão e tanto. Mas 

depois da Netflix, do Spotify, por que não 

acreditar que chegou a vez da educação?

Diante dos problemas e desafios da 

educação brasileira, não se pode negar que 

a adoção  da tecnologia é uma oportunidade 

Recursos digitais ajudam alunos a aprender mais, melhor e 
de forma mais engajadora. Fique atento para identificar quais 
práticas e soluções têm potencial para mudar a educação
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para chacoalhar - e melhorar - todo o 

sistema. Por isso, debater o seu potencial, 

melhores práticas e até os perigos do uso 

indiscriminado de recursos tecnológicos na 

imprensa torna-se urgente.

A evolução dos recursos digitais de 

aprendizagem pode nos ajudar a promover 

a equidade e qualidade na educação, além 

de aproximar a escola do universo do aluno. 

Ampliar o acesso ao conhecimento e aos 

recursos educacionais diversificados tanto 

online quanto off-line é uma oportunidade 

que a tecnologia traz para transpor o desafio 

da equidade. Além disso, torna mais fácil 

personalizar e acompanhar cada aluno, 

assim como oferecer a ele os conhecimentos 

e ferramentas que precisa para aprender, a 

partir de seus interesses e ritmos.

Para garantir a qualidade, a tecnologia  

possibilita o contato de alunos e professores 

com recursos de aprendizagem mais 

ricos, interativos, dinâmicos, que ajudam 

o estudante a compreender conteúdos e 

aproximar a teoria da prática. No que diz 

respeito ao trabalho do professor, pode 

apoiá-lo na construção de estratégias 

pedagógicas mais eficazes, inclusive na hora 

de dar autonomia para o aluno participar da 

construção de seu próprio conhecimento.

Um terceiro motivo em favor da adoção 

de tecnologia para fins pedagógicos é a 

contemporaneidade. A educação precisa 

conversar com o universo dos alunos do 

século 21, que tanto no presente quanto 

no futuro terão suas vidas mediadas pelos 

dispositivos digitais.

Tão importante quanto ter consciência dos 

problemas que ainda existem na educação 

é entender que a tecnologia por si só não 

vai resolvê-los a partir do momento em 

que um computador, um tablet ou qualquer 

novo dispositivo que vier a ser inventado 

for ligado em uma sala de aula. Uma versão 

digital da aula tradicional tampouco vai 

ajudar solucionar os desafios listados acima. 

Por isso, é seguro dizer que a tecnologia 

não substitui o professor. Ao contrário, ela 

pode empoderar educadores, permitindo 

que abandonem atividades repetitivas 

como longas correções e aulas meramente 

expositivas e tenham mais tempo para 

atuar como mediadores no processo de 

aprendizagem.



O que
observar 
quando
visitar
uma
escola
A melhor maneira de entender 
a realidade do professor em 
sala de aula e o impacto 
que a tecnologia traz para 
o aprendizado dos alunos 
é com uma visita à escola. 
Ao lado, listamos alguns 
pontos a serem observados 
e questionamentos a serem 
realizados que podem ajudá-
lo a avaliar como a tecnologia 
está sendo usada e que 
resultados ela traz.

1. A falta de conectividade é um dos maiores entraves para o 

uso da tecnologia nas escolas públicas brasileiras. Apesar de 

dados oficiais afirmarem que existe conexão à internet na maior 

parte delas, em muitas o acesso só está disponível na parte 

administrativa. Observe se há internet para os alunos e se a 

escola tem Wi-Fi.

2. Outro problema relacionado à internet, inclusive em escolas 

urbanas, é a velocidade de apenas 2 megabits por segundo 

fornecida pelo Plano Banda Larga nas Escolas, maior programa 

do gênero para escolas públicas. Pergunte a alunos e professores 

se a conexão é rápida e o que eles conseguem acessar com o 

sinal disponível.

3. Fique atento ao uso que é feito da tecnologia. As aulas continuam 

expositivas e a única diferença é o livro impresso dando lugar 

ao digital? A velha lousa e o pó de giz deram lugar à versão 

digital e todos continuam copiando a matéria do mesmo jeito? 

Esses podem ser indícios de que a tecnologia trouxe poucas 

transformações à rotina da escola.

4. Para entender como os alunos aprendem com a ajuda da 

tecnologia também é interessante olhar para os ambientes. 

Uma aula que acontece no laboratório de informática pode 

limitar as possibilidades dos professores na hora de um trabalho 

colaborativo e interdisciplinar.



5. Quais recursos a escola usa? Os alunos utilizam os 

computadores ou tablets apenas para redes sociais e buscas 

na internet esporádicas ou são utilizados objetos digitais 

de aprendizagem, livros digitais, plataformas adaptativas? 

Essas informações são importantes para entender o quanto a 

tecnologia está incorporada às atividades pedagógicas.

6. Observe como são trabalhados os momentos de atividades 

online e os de interação presencial e se há alguma relação entre 

eles. Algumas perguntas úteis para entender essa dinâmica são: 

“É usada alguma metodologia inovadora como ensino híbrido 

ou sala de aula invertida?”, “Os alunos colaboram mais?”, “O uso 

de tecnologia acontece de forma transversal, durante todas as 

aulas, ou ainda existe a separação entre ‘aula normal’ e ‘aula de 

informática’?”.

7. Um dos principais obstáculos para o uso intensivo de tecnologia 

nas escolas é a formação do professor (em geral, ela é 

distanciada da prática em sala de aula e com pouca atenção 

à tecnologia). Sempre procure saber que tipo de formação foi 

oferecida pela escola antes da adoção de uma nova plataforma 

ou sistema de gestão.

8. Aplicativos, jogos e plataformas geram dados o tempo todo 

e conseguem extrair relatórios de desempenho dos alunos. É 

interessante abordar se a escola usa recursos digitais como 

ferramenta para intervenções e apoio ao aluno.



1. É sempre melhor confiar em um produto ou serviço baseado 

em algum estudo ou evidência que mostre seu impacto na 

aprendizagem;

2. Para mudar a realidade da escola, ele deve buscar solucionar 

um problema real, tal como: melhora do engajamento, gestão de 

sala de aula, formação de professores, processos de avaliação 

da aprendizagem, comunicação entre a família e a escola, dentre 

outros;

3. Para evitar cair no canto da sereia e na pressão das assessorias 

de imprensa, certifique-se que o produto ou serviço já foi testado 

ou já está sendo usado em alguma escola ou rede de ensino, 

inclusive públicas.

4. Entenda quem são os desenvolvedores do produto e sua história 

com a educação. Além da equipe técnica e comercial, existe 

algum educador envolvido no projeto?

5. Procure avaliar se a solução consegue atender alunos ou 

professores de origens e identidades distintas (geográfica, 

social, étnica, gênero etc) e qual é o grau de flexibilidade para 

sua adoção em diferentes contextos, como escolas públicas e 

privadas, centros urbanos e zonas rurais, por exemplo.

O mercado de tecnologias 
educacionais movimenta 
bilhões de dólares em todo o 
mundo. Todos os dias surgem 
novos aplicativos, dispositivos 
ou plataformas que prometem 
revolucionar a aprendizagem. 
Grandes nomes do setor 
ou até mesmo empresas 
iniciantes, as chamadas 
startups, possuem um enorme 
aparato de propaganda para 
atrair a atenção da imprensa 
e divulgar seus produtos. Por 
isso, alguns cuidados são 
necessários para entender 
o potencial e resultados das 
soluções, tais como:

O que
observar
nas
soluções



Aprendizagem maker: 

aprendizado que acontece a 

partir da experimentação, onde 

o aluno utiliza ferramentas de 

prototipagem rápida para construir suas 

próprias invenções - Leia mais

Ensino híbrido: é a combinação 

do aprendizado online com o off-

line - Leia mais

Gamificação: integração de 

elementos dos games, como 

competição, fases e premiações, 

em práticas pedagógicas 

integradas ao currículo - Leia mais

MOOC: em inglês, a sigla MOOC 

significa Massive Open Online 

Course (Cursos on-line gratuitos 

e massivos, em livre tradução). 

É uma categoria de cursos virtuais de nível 

universitário dados de graça pela web e que 

costumam atrair milhares de alunos -  
Leia mais 

Objetos digitais de 

aprendizagem: recursos que 

apoiam a prática dentro e fora 

de sala de aula, como jogos, 

animações, simuladores e videoaulas -  

Leia mais

Plataformas adaptativas: são 

plataformas inteligentes que 

usam algoritimos que propõem 

atividades diferentes para cada 

aluno, a partir de suas respostas - Leia mais

Recursos educacionais abertos: 

livros, imagens, ferramentas 

tecnológicas, entre outros 

recursos que estão sob domínio 

público ou licença aberta - Leia mais

Traga seu próprio dispositivo: 

BYOD (bring your own device) 

é o nome que se dá a política 

que permite que alunos levem 

seus próprios dispositivos móveis (notebooks, 

tablets, smartphones) para a escola - Leia mais

A seção Glossário, do Porvir, traz definições das principais metodologias e tendências em 
educação. Conheça alguns conceitos importantes relacionados à tecnologia educacional:

Glossário

http://porvir.org/aprendizagem-maker/
http://porvir.org/ensino-hibrido-ou-blended-learning/
http://porvir.org/gamificacao/
http://porvir.org/moocs/
http://porvir.org/objetos-digitais-de-aprendizagem/
http://porvir.org/plataforma-adaptativa/
http://porvir.org/recursos-educacionais-abertos/
http://porvir.org/byod-bring-device/
http://porvir.org/glossario/


Adolfo Tanzi Neto - especialista em 

planejamento, implementação e gestão 

de ensino à distância pela UFF. Atua 

como consultor na Fundação Lemann, 

junto ao Instituto Península no Grupo de 

Experimentações em Ensino Híbrido 

Contato: professor.tanzi@gmail.com

Ana Flávia Castro - gestora do programa 

Iniciativas Empreendedoras do Instituto 

Inspirare; fala sobre o ecossistema de 

startups de educação

Contato: afcastro@inspirare.org.br  

(11) 3813-7719 R12

Anna Penido - diretora do Instituto Inspirare, 

especialista em inovações educacionais

Contato: apenido@inspirare.org.br 

(11) 3813-7719

Beatriz Goulart - arquiteta, integrante Centro 

de Referências em Educação Integral; fala 

sobre novos espaços colaborativos dentro e 

fora da escola 

Contato: byagoulart@gmail.com

Camila Achutti - diretora de tecnologia e 

cofundadora da Ponte21 e do Mastertech. 

Criadora do blog Mulheres na Computação 

Contato: libertadoracamila.achutti@gmail.com

Denis Mizne - diretor executivo da Fundação 

Lemann 

Contato: contato@fundacaolemann.org.br

Diego Moyses - consultor especialista em 

telecomunicações; fonte para cenário de 

conectividade nas escolas brasileiras 

Contato: diogomoyses@gmail.com

Evan Marwell - presidente-executivo da 

Education Superhighway, ONG dos EUA que 

busca garantir que todas as escolas tenham 

conexão à internet de alta velocidade

Contato: info@educationsuperhighway.org

Geoff Mulgan - presidente-executivo da Nesta 

(Agência britânica de inovação) 

Contato: geoff.mulgan@nesta.org.uk

Especialistas



Gonzalo Perez Piaggio - diretor-executivo do 

Plan Ceibal (Uruguai) 

Contato: goperez@plan.ceibal.edu.uy

Henry Hipps - chefe de programas da Bill & 

Melinda Gates Foundation 

Contato: henry.hipps@gatesfoundation.org

Jon Bergmann - professor e um dos pioneiros 

da metodologia sala de aula invertida 

Contato: jon@jonbergmann.com

José Valente - livre docente e coordenador do 

Núcleo de Informática Aplicada à Educação - 

NIED/UNICAMP 

Contato: jvalente@unicamp.br

José Moran - doutor em comunicação pela 

USP, foi professor de Novas Tecnologias e um 

dos fundadores da Escola do Futuro 

Contato: moran10@gmail.com

Joseph South - vice-diretor do EdTech Office 

(EUA) 

Contato: joseph.south@ed.gov

Lilian Bacich - consultora do Instituto 

Península, é organizadora do livro “Ensino 

Híbrido: personalização e tecnologia na 

educação” 

Contato: lilian.bacich@usp.br

Luciana Allan - diretora do Instituto Crescer 

para a Cidadania e doutora em educação pela 

USP 

Contato: luciana@institutocrescer.org.br

Mauro Teixeira - diretor do SindiTelebrasil, 

que representa as operadoras; fonte para 

cenário da conectividade no Brasil

Contato: mauro.teixeira@sinditelebrasil.org.br

Michael B. Horn - palestrante, escreve sobre o 

futuro da educação; é consultor de uma série 

de organizações que trabalham para melhorar 

a vida de estudantes 

Contato: mhorn@christenseninstitute.org

Paulo Blikstein - professor da Escola de 

Educação e do Departamento de Ciências 

da Computação de Stanford e diretor do 

Transformative Learning Technologies Lab

Contato: paulob@stanford.edu

Tatiana Klix - editora do Porvir, que realiza 

mapeamento e difusão de inovações 

educacionais

Contato: tatianaklix@porvir.org  

(11) 3813-7719 R18

Sean W. M. Siqueira - professor associado 

do Departamento de Informática Aplicada 

(UNIRIO)

Contato: sean@uniriotec.br



Aprendizagem colaborativa
Colégio Municipal de Indaial (SC) - alunos 

apresentam e discutem projetos por 

videoconferência. Leia mais 

(47) 3394-9514

Aprendizagem maker
FabLab Senai - Rio de Janeiro (RJ) - Centro 

de Tecnologia Senai proporciona a alunos do 

curso técnico integração e equipamentos de 

última geração para prototipar seus projetos.

Leia mais 

(21) 2563-4051

Colégio Visconde de Porto Seguro (SP) 

- alunos do fundamental 2 conhecem 

ferramentas de prototipagem rápida e 

aprendem a construir novas empresas. Leia 

mais 

(11) 3771-8054

Avaliação digital 
Pearson (EUA) - como o uso de dados ajuda a 

avaliar o aluno de forma integral. Leia mais

atendimento.pearson@louresconsultoria.com.br

Ensino híbrido
Eric Rodrigues - professor de história na 

Escola Emílio Carlos, no Rio de Janeiro (RJ), 

também ministra curso sobre ensino híbrido. 

Leia mais

eric.fr.rodrigues@gmail.com

Políticas públicas  
para a conectividade
Cidade digital

Piraí (RJ) - Cidade digital em que todos têm 

acesso à internet rápida, dentro ou fora da 

escola. Leia mais 

(24) 2431-9987

ConnectED (EUA) - pressão e união de forças 

por conexão de alta velocidade em escolas. 

Leia mais

Joseph South - joseph.south@ed.gov

Cinturão de fibra ótica do Ceará - Estado 

criou infraestrutura para conectar suas 

escolas a 60 Mbps. Leia mais 

(85) 3101-3972

Cases

http://porvir.org/video-permite-aprendizagem-colaborativa-entre-escolas/
http://porvir.org/laboratorios-criam-ambiente-para-aprendizagem-maker/
http://porvir.org/laboratorios-criam-ambiente-para-aprendizagem-maker/
http://porvir.org/laboratorios-criam-ambiente-para-aprendizagem-maker/
http://porvir.org/tecnologia-avalia-aluno-de-forma-integral/
http://porvir.org/ensino-hibrido-transforma-aula-de-historia-rio-de-janeiro/
http://porvir.org/politicas-publicas-duradouras-tornam-pirai-uma-cidade-digital/
http://porvir.org/sociedade-governo-se-unem-para-conectar-escolas-nos-eua/
http://porvir.org/cinturao-de-fibra-otica-leva-internet-veloz-escolas-ceara/


Plano Banda Larga nas Escolas - Cascavel 

(PR) - com internet lenta, escolas tem que 

usar servidores locais. Leia mais

gabinetesemed@cascavel.pr.gov.br

Plano Ceibal (Uruguai) - país dá um 

computador por aluno para combater 

desigualdade. Leia mais 

Gonzalo Perez Piaggio  

goperez@plan.ceibal.edu.uy

Programa Amazônia Conectada - plano para 

conectar escolas com uso de fibra ótica 

passando pelo leito dos rios. Leia mais 

(92) 3614-2202

Sala de aula invertida
Escola Estadual Professor José Vilagelin 

Neto - Campinas (SP) - usa a plataforma 

QMágico e a metodologia de sala de aula 

invertida. Leia mais 

Cristiane Botezelli (coordenadora) - 

crisbotezelli@gmail.com

Objetos digitais de 
aprendizagem
Escola Estadual Orígenes Lessa - Diadema 

(SP) - escola faz uso intensivo da plataforma 

Escola Digital/Currículo+ tanto nas aulas 

diárias quanto para reforço. Leia mais

(11) 4066-3435 e (11) 40666002

http://porvir.org/cascavel-investe-em-servidores-locais-contra-internet-lenta/
mailto:gabinetesemed@cascavel.pr.gov.br
http://porvir.org/uruguai-da-computador-alunos-para-combater-desigualdade/
http://porvir.org/rede-fundo-rio-leva-internet-estudantes-amazonas/
http://porvir.org/sala-de-aula-invertida-poupa-tempo-para-interessa/
mailto:crisbotezelli@gmail.com
http://porvir.org/escola-em-sp-usa-laboratorio-para-tornar-reforco-divertido/


Guia Temático Tecnologia na Educação: Em cinco capítulos, o 

guia temático aborda a importância da tecnologia para a educação; os principais recursos 

tecnológicos usados para ensinar e aprender; como criar a infraestrutura necessária para 

usar tecnologia nas escolas; quais os exemplos de aplicação de tecnologia na prática – 

cases inspiradores; e o que está por vir para o futuro da tecnologia na educação, que destaca 

tendências. No terceiro capítulo, por exemplo, o conteúdo do guia Tecnologia na Educação reúne 

exemplos de governos e redes de ensino que investem na criação de infraestrutura adequada à 

tecnologia: internacionais (Estados Unidos e Uruguai); e brasileiras, implementados no Paraná, 

Amazonas e Ceará. Em “metodologias em sala de aula”, são abordados casos de utilização de 

tecnologia na escola. Leia mais

Guia Temático Personalização do Ensino: Material desenvolvido para 

explicar, de maneira interativa, tudo o que você precisa saber sobre essa abordagem educativa. 

O guia apresenta conceitos, a origem da metodologia, casos práticos e dicas para educadores 

implementarem a persoanlização. Leia mais

InnoveEdu  - 96 experiências no Brasil e no mundo: Publicado 

pelo Porvir em parceria com Edsurge (Estados Unidos), Innovation Unit (Reino Unido) e WISE 

(Catar), o site traz uma compilação de 96 dos melhores casos práticos de inovações em 

educação no mundo. As iniciativas também são avaliadas de acordo com o nível de tecnologia 

que adotam. Leia mais

Materiais de referência

http://porvir.org/especiais/tecnologia/
http://porvir.org/especiais/tecnologia/#por-que
http://porvir.org/especiais/tecnologia/#por-que
http://porvir.org/especiais/tecnologia/#recursos
http://porvir.org/especiais/tecnologia/#recursos
http://porvir.org/especiais/tecnologia/#recursos
http://porvir.org/especiais/tecnologia/#infraestrutura
http://porvir.org/especiais/tecnologia/#infraestrutura
http://porvir.org/especiais/tecnologia/#infraestrutura
http://porvir.org/especiais/tecnologia/#aplicacao-na-pratica
http://porvir.org/especiais/tecnologia/#aplicacao-na-pratica
http://porvir.org/especiais/tecnologia/#por-vir
http://porvir.org/especiais/tecnologia/#por-vir
http://porvir.org/especiais/personalizacao/
http://porvir.org/especiais/personalizacao/
http://www.innoveedu.org/


Documento Instituto Inspirare/Todos pela 

Educação - Inovações tecnológicas na 

educação: contribuições para gestores 

públicos. Acesse aqui

Documento técnico - Escolas conectadas: 

equidade e qualidade na educação brasileira. 

Acesse aqui

“Sala de aula invertida faz alunos aprenderem 

de forma livre”. Acesse aqui

Novas metodologias usam situações reais 

para formar professores. Acesse aqui

Estudo analisa compras de tecnologia e 

inovação na educação pública. Acesse aqui

No Teachers College, tecnologia faz do 

professor agente de transformação.  

Acesse aqui

Aula online será a tecnologia mais usada por 

universidades em 2016. Acesse aqui

Microcertificações seguem toda a experiência 

de aprendizado. Acesse aqui

Como construir um espaço maker inclusivo.

Acesse aqui

Tecnologia vai revolucionar as avaliações, diz 

estudo. Acesse aqui

Como a tecnologia pode impactar a educação 

do campo. Acesse aqui

‘Ensino híbrido é o único jeito de transformar a 

educação’. Acesse aqui

15 passos para adotar tecnologias em sala de 

aula. Acesse aqui

Outros documentos e matérias

http://porvir.org/wp-content/uploads/2015/09/book_escolas_conectadas-1.pdf
http://porvir.org/sala-de-aula-invertida-faz-os-alunos-aprenderem-de-forma-livre/


A Rede Educa - portal de notícias sobre 

tecnologia na educação  

http://www.arede.inf.br

EdSurge - site sobre inovações educacionais 

www.edsurge.com

Clayton Christensen Institute - instituto 

americano especializado em inovação para o 

ensino centrado no estudante  

www.christenseninstitute.org/

Getting Smart - site sobre inovação 

http://gettingsmart.com

Learning First - centro australiano de 

pesquisas em educação 

http://www.learningfirst.org.au

The Hechinger Report - site independente 

focado em equidade e inovação  

http://hechingerreport.org

WISE Edhub - diretório de projetos inovadores 

http://www.wise-qatar.org/edhub

Outros veículos

http://www.arede.inf.br
http://www.edsurge.com
http://www.christenseninstitute.org/
http://gettingsmart.com
http://www.learningfirst.org.au
http://hechingerreport.org
http://www.wise-qatar.org/edhub


www.porvir.org
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