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Assunto: Prorrogação da aplicação do MTI
Prezados Gestores,
O Método de Tecnologia e Inovação - MTI é uma ferramenta de diagnóstico, planejamento,
execução e monitoramento de ações voltadas à adoção de tecnologia, comunicação e inovação
(TICs) para a rede estadual de ensino de São Paulo.
O MTI é uma metodologia que auxilia na viabilização da execução dos Planos de Dimensão
Pedagógica e Convivência realizados pela Secretaria, a partir da possibilidade de aquisição de
tecnologias.
A aplicação do planejamento para a adoção de tecnologia foi prorrogada até 08/10/2022.
Os atores envolvidos nesta edição serão: gestores escolares, professores coordenadores,
PROATECs, professores, estudantes do 6º e 9º anos do ensino fundamental e 1ª e 3ª séries do
ensino médio.
Assim é primordial que os diretores das unidades escolares atuem para aperfeiçoar as
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ações de tecnologia, conforme o seu próprio diagnóstico. Toda a rede deve se atentar,
especialmente, à adoção de Recursos Educacionais Digitais (REDs).
Pede-se atenção às etapas para o preenchimento do formulário, por meio da SED:
1- Para dar início no preenchimento do questionário, clique no menu Gestão Escolar/ MTI
/ Questionário Tecnologia;
2- Após clicar no botão “questionário de tecnologia” é disponibilizada a tela do diagnóstico,
onde o usuário pode responder às questões de acordo com o perfil relacionado – gestor,
professor ou aluno;
3- Após o preenchimento de todas as perguntas do questionário, o usuário recebe a
devolutiva de sucesso no envio;
4- Após 70% dos gestores, professores e alunos da escola responderem o questionário, a
devolutiva fica disponível. Clique em Gestão Escolar/ MTI / Devolutiva;
5- O sistema disponibilizará a devolutiva de acordo com a sua rede de ensino, basta
confirmar as informações e clicar em “pesquisar”

Atenciosamente,
Responsável:

Gislaine Benedita de Moraes
PEC de Tecnologia

De acordo:
Lúcia Elene Doriguello
CEC- Coordenadora de
Equipe Curricular
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