Suporte Técnico CIEB
CPEC-BNDES 2019

Retrato da CPECBNDES 2019

6 PROJETOS TERRITORIAIS 2019-2020

não contratado

não contratado

FOCO TERRITORIAL DE ATUAÇÃO EM 2019
Considerando todos os projetos:

438 escolas
203 mil alunos
11.300 professores

Considerando os contratados* 2019:

271 escolas
104 mil alunos
6.500 professores
*excluindo territórios de GO e MG

Alfabetização
Letramento e
Matemática F2
Evasão no Ensino
Médio

Desafio Alfabetização: foco e público alvo
ALUN@S

ESCOLAS
Território

Total de
Escolas

Escolas
Escolas
Municipais Estaduais

Território

Total de
Alunos

Em Escolas Em Escolas
Municipais Estaduais

GO

33

33

0

GO

6.376

6.376

0

MG

68

29

39

MG

12.497

5.002

7.495

PB

57

44

13

PB

5.795

4.419

1.376

RS

70

28

42

RS

6.429

2.576

3.853

SE

13

7

6

SE

1.079

605

474

TO

37

24

13

TO

5.026

4.249

777

TOTAL geral

278

165

113

TOTAL geral

37.202

23.227

13.975

TOTAL contratados*

177

103

74

TOTAL contratados*

18.329

11.849

6.480

Elaboração: CIEB fev/19

Desafio Letramento e Matemática: foco e
público alvo

Desafio Evasão EM: foco e público alvo

Escopo do Suporte
Técnico CIEB 2019

3 eixos de Suporte técnico do CIEB aos territórios em 2019
Ferramentas e
Produtos
Oferta não obrigatória, online e
gratuita de ferramentas, produtos e
serviços do CIEB para todo o
ecossistema de inovação e tecnologia
educacional.

Jornada de
Fortalecimento
Técnico
Trilhas comuns e específicas de
formação ofertadas para gestores das
redes parceiras em temas prioritários
para fortalecer seus projetos
territoriais.

Assessoria
Individualizada
Assessoria técnica e acompanhamento
direto da equipe CIEB às redes parceiras
para co-criação de políticas de inovação e
tecnologia educacional.

●
●
●
●
●
●
●
●

Guia Edutec
Currículo/Itinerário Referência C&T
Autoavaliação de Competências digitais
para professores
Toolkit de Compras de Tec. Ed.
Plataforma de Evidências
Plataforma Edutec
Espaços de Formação Professores

●
●
●
●
●

Implementação de Currículos e
Itinerários Formativos em IT&C
Vivência Práticas Inovadoras
Formação de Professores em I&T
REDs: repositório, curadoria, seleção
Infra: HD e SW, design de espaços

●
●
●
●

Co-criação de políticas e ações em inovação
e tecnologia educacional
Acompanhamento sistemático dos projetos
territoriais via MS Project
Visitas periódicas para assessoria do Grupo
de trabalho (GET)
Integração das ações entre Estado e
municípios
Sistematização dos aprendizados e dados do
projeto

Eixo Ferramentas e Produtos

Autoavaliação de
Competências Digitais de
Professores

Uso não obrigatório – configuram
apenas referências/sugestões para
os territórios

Eixo Jornadas de Fortalecimento Técnico
Por quê?

Como?

• Híbridas – EAD (síncrono e assíncrono) +
momentos presenciais (encontros)
capacidade de técnica entre os territórios
• Maior alcance considerando diversidade
• Ampliar o repertório dos gestores em I&TE
• Protótipo (MVP) para posterior escala
• Oportunizar soluções de qualidade e

• Reduzir a assimetria de informações e

inovadoras para os Projetos Territoriais
• Fortalecer a coerência técnica e
processual dos projetos
• Viabilizar o engajamento e
acompanhamento sistemático de todas as
áreas técnicas com as ações/atividades
previstas
• Dar mais robustez e sustentabilidade aos
projetos

• Simultâneas – ao longo do ano de 2019

• Formato:
• ~40h cada, ao longo de 2 meses
• Módulos auto-contidos – trilhas individuais
• Conteúdos alinhados com projetos
• Ofertadas para gestores de diferentes áreas
das Secretarias – turmas de ~36 pessoas
• Certificação (iSingularidades) ao final dos
módulos – possível progressão de carreira

Eixo Assessoria Individualizada
Planejamento das Visitas
Técnicas: demandas +
pautas

Ciclo mensal de
trabalho da
Assessoria
Individualizada

Relatórios para Comitê
Gestor:
andamento dos projetos
+ dashboard

Alinhamento BNDES:
status mensal + visita
técnica territórios

Ações transversais de acompanhamento:
Monitoramento dos
projetos territoriais:
cronograma, marcos, riscos,
estratégias

●
●
●
●
●

Acompanhamento diário dos grupos de comunicação
Mapeamento de demandas dos territórios
Elaboração de ferramentas/materiais de apoio aos territórios
Gestão dos projetos territoriais via MS Project
Identificação de riscos e problemas e compartilhamento com
BNDES

Sistematização da
Visita Técnica:
encaminhamentos +
relatórios do projeto

Áudio com Territórios:
preparativos + pautas visita
técnica

Preparação Visitas
Técnicas: materiais +
logísticas + entregáveis

Visita Técnica:
acompanhamento MS
Project + alinhamento
GET + entregáveis

(eventual)
Articulação com
Parceiros em pautas
específicas da visita

Atuação do Suporte Técnico CIEB 2019
ESCOPO

ATRIBUIÇÕES

ENTREGÁVEIS

Alinhamento com
parceiros

•
•
•

Participações em reuniões institucionais
Análises de oferta x demandas alinhadas com territórios
Alinhamento com BNDES de sinergias com parceiros

•
•

Mapas de parceiros / produtos externos
Possibilidades de alinhamentos parceiros
X territórios

PMO – gestão de
projetos

•
•
•

Gestão do MS Project + Power BI
Interfaces para Monitoramento e Avaliação
Ponto focal para BNDES

•
•
•

Plataforma MS Project
Dashboard + status para parceiros
Relatórios para M&A

Assessoria técnica
aos territórios

•
•

Relacionamento com os territórios
Identificação de demandas e interfaces com demais
produtos e equipe CIEB

•
•
•
•

Ciclos de Visitas Técnicas aos territórios
Relatórios técnicos
Orientações customizadas
Atualização da plataforma MS Project

Sistematização

•
•
•

Desenvolvimento de modelos de registro de boas práticas
Padronização de conteúdos, roteiros de facilitação
Interface com Comunicação para criação de peças
padronizadas e/ou customizadas

•
•
•

Sistematização encontros nacionais
Guias de resolução de problemas
Modelos de relatórios / templates

Identificação de novas práticas
Desenvolvimento de produtos que possam ser escaláveis
para outros territórios

•

Desenvolvimento de •
conteúdos e
•
ferramentas

Ferramentas para o ecossistema de
inovação e tecnologia educacional
• Conteúdos técnicos

Cronograma do Suporte Técnico aos Territórios
* As datas das visitas são estimativas e dependem de confirmação com os territórios

jan
Encontro Nacional
Evento I
16/01 a 18/01

fev
Visitas técnicas
Ciclo 1
(14/02 a 26/02)

mar

abr

mai

Visitas técnicas
Ciclo 2
(14/03 a 29/03)

Visitas técnicas
Ciclo 3
(02/04 a 23/04)

Visitas técnicas
Ciclo 4
(13/05 a 24/05)

jun
Encontro Nacional
Evento II
03/06 a 06/06

Visitas técnicas
Ciclo 5 – parte 1
(24/06 a 28/06)

Jornada de Desenvolvimento de Competências
Jornada de Currículo e práticas pedagógicas
Jornada de REDs
Jornada de Infra e Conectividade
Jornada de Articuladores

jul
Visitas técnicas
Ciclo 5 – parte 2
(01/07 a 05/07)

ago

set

Visitas técnicas
Ciclo 6
(12/08 a 23/08)

Visitas técnicas
Ciclo 7
(10/09 a 20/09)

out
Visitas técnicas
Ciclo 8
(01/10 a 10/10)

nov
Encontro Nacional
Evento III
04/11 a 07/11

Visitas técnicas
Ciclo 9 – parte 1
(25/11 a 29/11)

dez
Visitas técnicas
Ciclo 9 – parte 2
(03/12 a 06/12)

