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Orientação para as escolas sobre compra de smartphones com recursos
do PDDE Paulista – CITEM/DETEC

O objetivo dessa orientação, feita pela Coordenadoria de Informação,
Tecnologia, Evidência e Matrícula por meio de seu Departamento de Tecnologia de
Sistemas (DETEC/CITEM), é esclarecer algumas questões sobre a compra de
smartphones pelas escolas da rede estadual com recursos do Programa Dinheiro Direto
na Escola Paulista.
Os recursos do PDDE Paulista podem ser usados para que a escola adquira
Smartphones, porém devem ser observadas algumas condições:
1) Os celulares devem ser adquiridos para fins pedagógicos ou de
organização escolar, como utilização dos aplicativos da SEDUC, para
formação de professores, para realização de vídeo-chamadas utilizando o WiFi
da escola ou aplicativos com isenção de tarifação de dados, entre outras
atividades. Portanto seu uso deve se dar sempre dentro do ambiente escolar e
seus aplicativos e serviços de ligação não podem ser usados para fins pessoais
dos servidores ou alunos. Caso seja necessário realizar deslocamento para
utilização do aparelho em outro espaço, o Diretor da escola deve ser comunicado
e o equipamento deve retornar para a escola assim que houver sido concluída a
atividade externa.
2) É vedado o pagamento de linhas telefônicas ou créditos pré-pago com o
recurso do PDDE Paulista, como o Anexo I – Tecnologia e Inovação do PDDE
Paulista já informa. Portanto, o celular deve ser utilizado na rede wifi da
escola ou nos aplicativos com internet patrocinada da SEDUC.
3) Os celulares devem conseguir rodar os aplicativos da Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo e também outros tipos de aplicativos
pedagógicos, para isso os sistemas operacionais devem ser no mínimo 5.1 para
Android. Abaixo colocaremos nossos aplicativos com descritivo e requisitos e
mais algumas recomendações de aplicativos pedagógicos gratuitos.
4) Cada celular adquirido não deve ultrapassar o valor de R$ 1.000,00. Para
cada celular é necessário adquirir também capa anti-shock, no valor máximo
de R$ 50,00, a fim de mitigar prejuízos decorrentes de quedas dos aparelhos. O
processo de aquisição com recursos do PDDE Paulista deve seguir os
normativos do programa.
5) Cada escola pode adquirir com recursos do PDDE Paulista no máximo 1
aparelho para uso do Diretor, 1 aparelho para uso do Vice-Diretor, 1 aparelho
para uso do Professor Coordenador e 1 aparelho para uso do GOE. Os
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aparelhos podem ser compartilhados com os docentes para uso
pedagógico ou administrativo dentro do ambiente escolar.

Por fim, informamos que os celulares devem ser considerados recursos de
capital. Além disso, reiteramos que a prestação de contas deve seguir todas as
obrigações legais do programa.

Aplicações da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo:
A) Di@rio de Classe: Aplicativo que tem como objetivo facilitar o trabalho dos
professores e substituir o diário de classe em papel, permitindo lançar
frequência, notas e anotações sobre as aulas digitalmente.
Requisitos mínimos: Android 4.0 e iOS 9
B) Minha Escola SP: Aplicativo que permite alunos e responsáveis
acompanhar toda a vida escolar, como calendário, notas e receber
informações de demais atividades escolares.
Requisitos mínimos: Android 4.4 e iOS 9
C) Centro de Mídias SP: Aplicativo que está sendo usado para transmitir
conteúdo para os alunos durante a pandemia da COVID-19. Permite ver
vídeos ao vivo ou gravados, repassar materiais entre alunos e professores e
muito mais, permitindo o processo de ensino e aprendizagem à distância.
Requisitos mínimos: Android 5.1 e iOS 10
D) Leitor Resposta: Aplicativo que lê as respostas de avaliações de múltipla
escolha de forma automática e instantânea a partir da câmera do celular.
Atualmente facilita a inserção dos dados da Avaliação de Aprendizagem em
Processo (AAP).
Requisitos mínimos: Android 4.0.3 e iOS 9

Outras aplicações pedagógicas gratuitas recomendadas:
Os aplicativos listados abaixo são gratuitos e rodam em smartphones com os
sistemas operacionais mínimos descritos acima. Todo servidor da educação possui uma
conta google e uma Microsoft e estas podem ser usadas para acessa-los:

G Suite for Education: Linha de aplicativos voltados para educação
fornecidas pela Google. Essas aplicações são disponíveis gratuitamente e
muitas vezes já vêm instaladas nos smartphones. Após entrar com a conta
google a escola terá acesso ao google sala de aulas, google expeditions,
google art&culture, e muito mais.
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Teams: Aplicativo que é uma solução de plataforma unificada de gestão de
equipes, turmas e projetos. Possui função de bate papo, videoconferências,
armazenamento de arquivos e acompanhamento de projetos, com
compartilhamento entre toda a equipe e interface intuitiva.

CIEQ - Centro de Instalações e Equipamento
DETEC - Departamento de Tecnologia de Sistemas
CITEM - Coordenadoria de Informação, Tecnologia, Evidencia e Matrícula
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