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Assunto: REABERTURA DO QUESTIONÁRIO DO MTI – MÉTODO DE TECNOLOGIA 

E INOVAÇÃO 

 

 

Senhores Diretores, 

 

Solicito especial atenção e pronto atendimento ao preenchimento do Questionário 

do MTI (Método de Tecnologia e Inovação) que foi reaberto. O Questionário está 

disponível na SED, dentro da aba esquerda denominada “Gestão Escolar”, 

prosseguindo na aba MTI, por fim, na aba intitulada Diagnóstico de Nível de adoção em 

tecnologia. O prazo para o preenchimento deste questionário é a partir de 21 de 

setembro até 08 de outubro. 

 

Ressalto a importância de todas as escolas responderem ao questionário, 

considerando os seguintes grupos: 

 

Grupo Participantes 

I Trio Gestor + Proatecs 

II Professores da unidade escolar 

III Estudantes do 6º e 9º Anos Finais, bem como do 1º e 

3º Anos do Ensino Médio 

 

Deverão ser consideradas as escolas CEEJAS, PEIs e outras modalidades. O professor 

Proatec só responderá em uma das escolas onde ele atua, devido ao seu perfil, de 

modo que deverá escolher a unidade. O mesmo ocorre para os professores que  
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atuarem em mais de uma unidade escolar com o mesmo cargo, optando em qual 

unidade gostaria de participar e isso não tem impacto na resposta. 

 

O MTI - Módulo de Tecnologia e Inovação, nível de adoção em tecnologia e inovação 

faz parte do MMR - Método de Melhoria de Resultados. 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. 

 

Links de acesso a materiais de apoio: 

 

- Folder PDDE Maker : Folder PDDE Maker 1.pdf - Google Drive 

 

- Tutorial MTI (Módulo de Tecnologia e Inovação):  Tutorial MTI - diagnostico de uso de 

TICs (2).pptx - Apresentações Google 

 

Em caso de alguma dúvida e ou dificuldade salientamos a necessidade de abrir o 

chamado em https://atendimento.educação.sp.gov.br . 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 

https://drive.google.com/file/d/1qP_5yZfZIELbDUyMMhGCaB7NRB-EAXco/view
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