GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: NPE
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 498/2021
Data: 13/08/2021
Assunto: MTI - Módulo de Tecnologia e Inovação
Prezados Gestores,
Dando continuidade ao acompanhamento de cada unidade escolar no quesito de Tecnologia e
Inovação, estamos lançando o MTI - Módulo de Tecnologia e Inovação, que faz parte do
MMR - Método de Melhoria de Resultados, com o nível de adoção em tecnologia e
inovação, questionários que deverá ser respondido por três atores diferentes de cada

unidade escolar: trio gestor, professores e estudantes.
O nível de adoção em tecnologia e inovação foi desenvolvido no intuito de acompanhar as unidades
escolares em 4 dimensões (visão, formação, recursos digitais e infraestrutura) em que os atores
em cada segmento deverá respondê-lo de acordo com sua unidade escolar para compreender o
nível (básico, intermediário e avançado) que a escola se encontra. Além, de fornecer feedback e
subsídios padronizado através de gráficos as unidades escolares para que possam continuar
avançando, e as Diretorias de Ensino acompanhando.

O mesmo está disponível no ambiente que todos já conhecem que a SED Secretaria Escolar Digital, na parte de Gestão Escolar, MMTI (imagem antiga,
que está sendo customizada), considerar MTI.
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Isso também, ajudará a Secretária Estadual de Educação do Estado de São Paulo a ser mais
assertiva em suas politicas públicas e garantir recursos necessários as unidades escolares para
que possam avançar nas dimensões, ao mesmo tempo que aproxima e unifica os processos, como
trazendo as discussões do MMR e do MTI (entre outras que serão divulgadas em breve) em
conjunto e nas mesmas datas, para que o órgão central, possa mitigar dúvidas junto aos envolvidos.
O MTI, traz como finalidade:
1. Identificar o nível de maturidade em adoção de tecnologia e inovação nas escolas do Estado de
SP com lançamento em 11/08/2021 e ficará aberto até 04/09/2021 e o questionário foi
realizado para a rede considerado as especificidades da rede;
2. Propor melhorias nas escolas de acordo com as devolutivas dos questionários de diagnóstico;
3. Apoiar o processo de planejamento de uso de tecnologias e inovação nas escolas de São Paulo;
4. Apoiar no processo de planejamento de compras de TICs pelo PDDE SP; 5. Monitorar as ações
planejadas pelas escolas.
Na próxima semana, dia 17/08 as 11:00, será realizado uma live, com a Débora Garofalo
Coordenadora do CIEBP e de Tecnologia e Inovação e com o Andrei Amaral, Consultor da CITEM,
para apoiar as dúvidas das unidades escolares e diretorias. No entanto, as unidades escolares
podem se organizar da melhor forma e começar a responder o questionário e para isso preparamos
esse manual para dirimir as principais dúvidas. As mesmas poderão ser encaminhadas ao portal
de atendimento, através do link http://atendimento.educação.sp.gov.br.

Atenciosamente,

Responsável:

Patrícia Quagliato
PCNP de Tecnologia Educacional
De acordo:

Késia Lilena Stefanini da Mata
PCNP responsável pelo NPE
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