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+ 2.700 contas ativas
Professores

+ 67.800 alunos beneficiados
Alunos

+ 500 contas ativas
Administrativo

+ 107 escolas estão sendo 
beneficiadas pelo Google for 
Education

Escolas

Barueri

10.750 
Chromebooks

386 
laboratórios 

móveis 

Cenário da rede



Primeiro contato



Formação docente



COVID-19

TUDO MUDOU



Cenário

● Aulas normais até 20 março

● Não houve período de férias e recesso

● 16 à 20/03 - organização e início das atividades on-line 

● Plano de comunicação para a comunidade escolar pela Secretaria de 
Educação (site e whatsapp business)

● Momento de tranquilizar os professores - qualidade e não quantidade.

● Disponibilização de material impresso para os alunos (5.000 alunos)



Plano de ação

● Fornecimento de Chromebook com internet para 2.100 alunos (6º ao 9º ano)

● 800 alunos de AEE - Alunos com necessidades educacionais especiais com 

aula normalmente

● Sala de aulas com interpretes de Libras

● Apoio Pedagógico e Técnico Pedagógico

● Reuniões periódicas com  os gestores

● Apoio dos professores informática

● Entrega de cestas básicas para famílias com necessidades emergenciais



Lives Inspiracionais para a Rede



Lives inspiracionais para a Rede



Plantões de atendimento



Números de Utilização (abril/2020)

Chromebooks
ativos

Google Sala de Aula
(nível de atividade)

+690% +2.233% Hangouts

Mensagens
de e-mails

+901%
+74%

Apresentador
Notas de apresentação
Toda comparação se refere à primeira medição depois do primeiro ciclo de formações em 2019.Google Sala de Aula - atividades semanais (de 32.991) do último mês aumentou 690% em relação ao início do projeto



FACULDADE DE MEDICINA - FMUSP
450 Docentes e 10800 Alunos

2016

● Dores: Mensageria e Clound
● Receio: Propriedade intelectual e direito de uso das informações
● Piloto: Três disciplinas das novas turmas do  1 e 2º

2017
● Capacitação de todos os Docentes
● Sugestão de uso pela universidade
● Melhoria na rede wifi
● Conscientização do uso dos celulares
● Mito! Utilização pelos docentes de todas idades

2020
● Aulas presenciais foram suspensa dia 23 de março.



CASOS DE SUCESSO

JEFERSON PANDOLFO

REALIDADES E CASOS DE SUCESSO



ASPECTOS COMUNS

❏ Seleção de tecnologias e treinamento constante sobre o 
uso das plataformas. 

❏ Flexibilidade na participação síncrona. Divisão em tempos. 

❏Metodologias ativas, em especial, sala de aula invertida.

❏Canais de comunicação com rápida resposta.

❏Mediação ativa dos professores. 

❏ Indicadores (acompanhamento)



CASOS DE SUCESSO - COLÔMBIA 

Durante este proceso, los estudiantes se 
convirtieron en los maestros de los

Formaram um grupo que selecionou 5 
ferramentas: Teams, Planner, Stream, 
Yammer y Skype. Ellos enseñaron a 
profesores y estudiantes designados 
para difundir el conocimiento tecnológico 
en el resto de la escuela

https://www.semana.com/educacion/articulo/cinco-casos-
exitosos-de-educacion-virtual-en-medio-de-la-
pandemia/663599



Colegio Andino de Bogotá 

Durante este tiempo, los cuadernos y libros de los estudiantes de 9 a 
12 fueron reemplazados por computadores; que son adquiridos por los 
padres de familia de los estudiantes y financiados en un plazo de 
dos años...digitalización de los estudiantes y profesores de intermedia
(5° a 8°) y primaria (1° a 4°), la cual tuvo que asegurarse a través de 
programas de formación

CASOS DE SUCESSO - COLÔMBIA 



REALIDADES - ARGENTINA

Colegio Buenos Aires - primário e secundário

“Entendemos que en muchos hogares los mayores están trabajando desde casa o la herramienta 

no les brinda seguridad, el encuentro quedará grabado para que lo puedan ver en otro 

momento.

Los encuentros tendrán una duración no mayor a 20 minutos, en el aula se encontrarán las 

docentes acompañadas por un directivo y los alumnos acompañados por un mayor. Deben tener 

instalada en una compu, tablet o smartphone la aplicación zoom. El adulto que acompaña a los 

niños será observador y no participará en este espacio.



Ciberbullying durante la cuarentena
El acoso escolar y el ciberbullying no son realidades aisladas. De hecho, son un 

continuo que empieza en clase y acaba cuando el niño desconecta sus redes 

sociales. O más tarde porque el tormento a veces puede impedirles el sueño. “El 

ciberbullying es un canal más y la diferencia entre uno y otro es que las TICS y 

redes son medios masivos, que llegan en un solo click, a distancia, siendo más 

fácil para el acosador porque no hay una relación cara a cara

REALIDADES - ARGENTINA



CASOS DE SUCESSO

Francisco Recio Muñoz, docente del Máster de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación Aplicadas a la Educación y de los Grados de Educación Infantil y 
Primaria de la Universidad Internacional de Valencia (VIU)

Es debido planificar sesiones de corta duración, por ejemplo, videoconferencias 
con los estudiantes para dar instrucciones relacionadas con las actividades que 
se van a trabajar en la semana. Luego, realizar un seguimiento a través de los 
canales de comunicación del campus virtual (foro, consultas, correos 
electrónicos, entre otros)”.

https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/los-retos-para-estudiantes-y-docentes-por-el-covid-19



CASOS DE SUCESSO

“Se trata de sesiones de 90 a 120 minutos donde el maestro facilita 
el proceso de aprendizaje a través de tres instancias: introducción 
al contenido (presentación de las temáticas), ‘learning by doing’ 
(donde se ejecutan talleres prácticos) y una etapa de ‘feedback’ 
(donde se aclaran dudas)”, precisa Francisco Recio Muñoz.

Un estudiante conectado siempre con la actualidad, líder del mundo 
empresarial y en constante búsqueda de la excelencia. Un 
estudiante activo y conectado para crecer e inspirar a la sociedad.



CASOS DE SUCESSO - URUGUAI 

El 92% tiene algún tipo de conectividad en su casa, pero el 62% se
conecta únicamente a través de un dispositivo móvil, sea propio o
familiar. Casi todos utilizan Internet habitualmente, principalmente en
redes sociales (82%) y para la búsqueda de información (77%).
optan por enviar tareas a través de plataformas online y mensajes de
WhatsApp como estrategias prioritarias
Se va alternando entre Facebook, Google ClassRoom y WhatsApp
para comunicar las consignas”, planteó Juan Palma,



CASOS DE SUCESSO - CHILE 

"Debemos tener en cuenta que el rol de sus familias no es el de los maestros y 
cada alumno es un mundo. Hay que aprender a adaptarse", La tolerancia y la 
comprensión son claves para no saturarlos. "Es mejor no poner fechas de 
entrega definidas, ser muy flexibles.
"Les hacemos vídeos y encuentros lúdicos por videollamada en los que les 
planteamos actividades que les motiven. Por ejemplo, para que aprendan las 
unidades de medida, les mandamos con un metro a medir los zapatos de toda la 
familia; o, en matemáticas, a identificar polígonos por la casa" Adrián Vives, 
Colegio Nuestra Senora de Andacollo.



E NO BRASIL...

A primeira prevê a volta de 20% dos alunos —provavelmente a partir do 
fim de julho, mas há possibilidade de que essa data seja adiada a 
depender da avaliação da área de saúde, que tomará a decisão final.

JULHO



E O SEGUNDO SEMESTRE 



https://mailchi.mp/hoper.com.br/migracao-digital-educacao


CASOS DE SUCESSO



Problema - Desafio

▪ Emergência de saúde pública
Suspensão das atividades presenciais

▪ Manutenção do FOCO na APRENDIZAGEM DO ALUNO 

▪ Impacto na saúde financeira e emocional das famílias



Providências

1. Definir Plano para cuidar das Pessoas
2. Checar se o Time (Docente e Gestão Acadêmica) está pronto
3. Selecionar Ferramentas e Estratégia Acadêmica
4. Planejar o Acolhimento ao Aluno com Suporte Permanente
5. Ajustar o Programa de Formação Docente Permanente



Providências

6. Combinar o Sincronismo Organizacional
7. Estruturar os Serviços de Apoio Administrativo/Financeiro 
(Home office)
8. Adequar a Infraestrutura Tecnológica
9. Selecionar Parcerias Estratégicas
10. Acompanhar/Monitorar/Ajustar (BI Quali e Quantitativo)



Implantação
Aprendizado Remoto e Atuação Docente na Era Digital

O Grupo Tiradentes viabilizou dispositivos de suporte ao Professor com vistas a 
potencializar potencializar suas competências pedagógicas, tecnológicas e 
socioemocionais ao adaptar suas atividades presenciais à nova realidade.

1
2 • Didático-

pedagógico
no mundo 
virtual

3 • Competências
socioemocion
ais

Eixos 
Formativos 

do Programa
100% virtual



Situação Atual e o que iremos 
enfrentar

1. Quebra de resistências à utilização de meios digitais
2. Isolamento intermitente (rodízio de aulas)
3. Mudanças rápidas nos modelos acadêmicos no Ensino Superior
4. Novo modelo de funcionando (Acadêmico / Administrativo / 

Financeiro) diante do cenário de incertezas
5. Impacto nos calendários letivos de 2020 e 2021
6. Busca de soluções para mitigar a exclusão e evasão
7. Salas vazias
8. Crescimento do mercado de Tecnologia em Educação





https://www.hoper.com.br/migracao-digital/Do-Planejamento-%C3%A0-Pr%C3%A1tica%3A-Como-Definir-a-Quantidade-Ideal-de-Conte%C3%BAdos-e-Atividades


Desafios da Mediação Pedagógica 
na Aprendizagem Online na 
Educação Básica e no Ensino 

Superior

Migração Digital da Educação

Profa. Dra. Jucimara Roesler



CENÁRIO CONFLITANTE NA CRISE

✔ Cultura digital realidade presente em que a educação não acompanhou na
velocidade necessária.

✔ Professores expostos a uma realidade desconhecida.

✔ Estudantes numa realidade não tão desconhecida, mas também aprendendo. 

✔ As Instituições de Ensino um ecossistema presencial e que precisa ser 
preparado para um ecossistema digital.

✔As famílias com jornada triplicada para dar conta dos afezeres do trabalho, da 
escola e da casa.



Educação não transforma o mundo. Pessoas transformam o mundo. 
(Paulo Freire) e novas competências sendo internalizadas

• Professores
• Atuar em equipe para ajudar na sua formação e na dos colegas.
• Auxiliar na gestão da crise.
• Explorar as potencialidades didáticas das tecnologias em  relação aos 

objetivos do ensino.
• Ser agente de formação continua para si. (Perrenoud, 2010)

• Alunos
• Disciplina e autonomia são essenciais para aprender 
• Na internet é possível estudar e vai além de compartilhar por redes 

sociais.
• Que as interações presenciais são importantes para seu aprendizado



Educação Online ou Aula Remota

• Educação a distância X educação online
• “modelos de” para “superar distâncias” (Garrison, 2000)
• “modelos para”  a “aprendizagem a distância” (Evans; Haughey, 2015)

✔ Design: concepção de ensino e teorias de aprendizagem
✔ Tecnologias: como meio para as relações de aprendizagem
✔Interações: professor-aluno; aluno-conteúdo; aluno-aluno

✔Avaliação: da aprendizagem e do sistema
✔Logística e Custos: da operação e para a operação.



Ensino remoto de emergência

• Soluções de ensino online para instrução ou educação que, de outra forma, 
seriam presenciais ou combinados “cursos e metodologias híbridas” 

• Em circunstâncias emergenciais não é recriar um ecossistema educacional
robusto.

• É temporário com o uso de instruções e apoio instrucional para configurar 
de maneira rápida e confiável durante uma emergência ou crise.

• É preciso fazer mais com menos (Tony Bates).



Se é simples, como fazer? 

• Organizar uma sala de aula online:
• Objetivos de aprendizagem
• Seleção de conteúdos
• Seleção de atividades
• Seleção de dinâmicas “conversação com os alunos”
• Ao transpor, o excesso de “narrativa orais” pode sucumbir o 

desejo de “ouvir o professor”
• O remoto exige dosimetria da duração do tempo para as 

leituras, atividades, pesquisas, aula do professor e tarefas.



Como resolver? 

• O professor precisa de aprender a usar recursos, tecnologias e
plataformas.

• Com este domínio aplicar metodologias centradas na atividade para
engajar o aluno em vivências e trabalhos em colaboração.

• Enquetes, quizzes, games, vídeos
• Dinâmicas de aula ao vivo que despertem a atenção dos estudantes
• Comunicar claramente o que se deseja.
• Dar feedback constante durante a antes, durante e após a aula.



Se são as pessoas a principal preocupação: 

✔Empatia e resiliência são fundamentais no processo.
✔Ativar os alunos ausentes no ambiente, na realização de tarefas e 

nas participações.
✔Motivar os alunos a participar das aulas e informar os objetivos e 

tarefas principais de cada aula, dê preferência a antecipação.
✔Feedback e comunicação são chaves para engajar os alunos e pais. 
✔Posso aprender novas tecnologias com “uma comunidade de 

prática” alunos e colegas.



https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_psl04SYbS6WxPPUlh2SKcA


https://www.campusmanagement.com.br/


https://www.hoper.com.br/migracao-digital/Do-Planejamento-%C3%A0-Pr%C3%A1tica%3A-Como-Definir-a-Quantidade-Ideal-de-Conte%C3%BAdos-e-Atividades


https://bit.ly/ebook-migra��o-digital-educa��o


+55 (45) 3026 0100 | hoper@hoper.com.br | www.hoper.com.br

Av. República Argentina . 3370 . Sala 3 . Jd. Panorama . CEP 85856-578 . Foz do 

Iguaçu/PR 
/hopereducacao /hopergrp /Hoper-Educacao /HoperEducacao


	Cases de sucesso e desafios na transformação digital da Educação Básica e Ensino Superior 
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Cenário da rede
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Cenário
	Plano de ação
	Lives Inspiracionais para a Rede
	Lives inspiracionais para a Rede
	Plantões de atendimento
	Números de Utilização (abril/2020)
	FACULDADE DE MEDICINA - FMUSP
	Número do slide 16
	Número do slide 17
	Número do slide 18
	Número do slide 19
	Número do slide 20
	Número do slide 21
	Número do slide 22
	Número do slide 23
	Número do slide 24
	Número do slide 25
	Número do slide 26
	Número do slide 27
	Número do slide 28
	Número do slide 29
	Problema - Desafio
	Providências
	Providências
	Implantação�Aprendizado Remoto e Atuação Docente na Era Digital
	Situação Atual e o que iremos enfrentar
	Número do slide 35
	Número do slide 36
	Desafios da Mediação Pedagógica na Aprendizagem Online na Educação Básica e no Ensino Superior
	Número do slide 38
	Número do slide 39
	Número do slide 40
	Número do slide 41
	Número do slide 42
	Número do slide 43
	Número do slide 44
	Número do slide 45
	Número do slide 46
	Número do slide 47
	Número do slide 48
	Número do slide 49



