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Ofício Circular nº 133/2022 – GESTOREMREDE/SEDUC          Recife, 25 de julho de 2022. 

 

Senhoras e Senhores, 

GESTORAS E GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES(AS) DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

 

Assunto: Avaliação de Competências Digitais e Diagnóstico da Unidade Educacional 

 

Conforme anunciado ontem no evento de abertura do ano letivo, a Secretaria de Educação do 

Recife iniciou uma ação para mapear o nível de adoção de tecnologias digitais na nossa Rede de 

Ensino e o nível de competências digitais dos nossos professores. 

 

Os resultados dos dois diagnósticos serão utilizados para personalizar a experiência dos 

professores no novo programa de formação em competências digitais que será apresentado pelo 

Secretário no Seminário de Competências Digitais do dia 09/08/2022, e também para orientar 

melhor as ações de tecnologia e inovação da SEPTI e o trabalho as UTECs junto às escolas.  

 

Os primeiros 100 professores que responderem a autoavaliação, e as 70 primeiras escolas1 a 

realizarem o diagnóstico poderão participar do Seminário de Competências Digitais, realizado em 

parceria com o Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB), que contará com certificado 

de participação.  

 

Esse levantamento será feito com base em duas ferramentas do Guia Edutec (CIEB): 

 

1.  Autoavaliação de Competências Digitais (Todos  os professores deverão responder) 

A Autoavaliação deverá ser respondida por todos professores. Ela identifica o nível de 

competências digitais do professor e traz uma devolutiva para ajudar o professor no seu 

desenvolvimento profissional. Ela permitirá também que a Secretaria direcione o professor para 

uma melhor experiência formativa. 

 

Onde responder? É só acessar o  site http://guiaedutec.com.br/educador.  

 

Ressaltamos que a autoavaliação de competências digitais deve ser respondida NOMINALMENTE 

para que seja possível a alocação do(a) professor(a) na trilha formativa adequada para ele(a). 

 

2. Diagnóstico das Unidades Educacionais (Todas deverão responder) 

                                                 
1
 Serão 2 ingressos por escola: 1 para o gestor ou vice-gestor, e 1 para o coordenador pedagógico. 

http://guiaedutec.com.br/educador
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Na perspectiva de conhecermos o nível de adoção de tecnologias digitais nas escolas da nossa 

rede de ensino, solicitamos aos Gestores(as) que acessem a ferramenta 

https://guiaedutec.com.br/escola e respondam ao questionário acompanhado(a) de ao menos 

dois professores. O diagnóstico possibilitará identificar o nível de adoção de tecnologias digitais 

nas nossas escolas e, com isso, planejar melhor as ações de inovação e tecnologias e o apoio das 

UTECs.  

 

A autoavaliação de competências digitais e o diagnóstico das Unidades Educacionais deverão ser 

realizados até o dia  07/08.  

 

QUEM PODE LHE APOIAR NESSE PROCESSO? 

As Unidades de Tecnologia na Educação e Cidadania - UTECs estão com os times a postos para 

orientar professores(as) e gestores(as) quanto ao preenchimento dos questionários. 

 

Ainda, para apoiá-los na divulgação das ações junto aos professores(as) encaminhamos, em anexo, 

os guias de orientações para resposta do questionário de autoavaliação de professores(as) e 

também o diagnóstico das Unidades Escolares.  

 

É de extrema importância que todas as escolas respondam o questionário, pois assim, 

juntos(as) poderemos planejar a transformação digital da nossa Rede de Ensino. 

 

 

Contamos com a sua participação.  

 

Atenciosamente, 

LIGIA STOCCHE BARBOSA 

Secretária Executiva de Projetos, Tecnologia e Inovação 

 

https://guiaedutec.com.br/escola


AUTOAVALIAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS DIGITAIS
DE PROFESSORES (AS)

http://guiaedutec.com.br/educador



É uma ferramenta on-line e  
gratuita que possibilita aos (às) 

professores (as) identificarem 
suas competências digitais para 

que possam se desenvolver 
profissionalmente.

O QUE É?

Professores (as) da 
educação básica pública

PARA QUEM?



Estimula no (a) professor (a) o 
protagonismo de seu próprio 
desenvolvimento e o direciona 
para formações significativas, que 
possibilitam a transformação em 
sua prática pedagógica.

POR QUE
USAR?



COMO FUNCIONA
A AUTOAVALIAÇÃO?

Cadastro e acesso

Acesse a ferramenta on-line e, caso não 
possua cadastro, cadastre-se com o perfil de 

professor (a). É simples e rápido!

www.guiaedutec.com.br/educador

Acompanhamento da evolução

Após seis – ou período determinado pela 
rede de ensino –, é possível responder 

novamente a Autoavaliação. A ferramenta 
possibilita o acompanhamento do seu 

desenvolvimento de competências digitais.

Questionário da Autoavaliação

Agora é  a hora de realizar a Autoavaliação! A 
duração do mapeamento de competências é 
de 30 a 40 minutos. Caso seja necessário, é 
possível pausar a Autoavaliação e continuá-la 
depois.

Devolutiva da Autoavaliação

Ao terminar a Autoavaliação, uma 
devolutiva é gerada, indicando o seu nível 
de apropriação das tecnologias digitais e 
também orientações para o seu 
desenvolvimento profissional.

AUTOAVALIAÇÃO

01 02

04 03



23
perguntas

O QUE A FERRAMENTA AVALIA?

A ferramenta possui

No total, a ferramenta possibilita o mapeamento de
12 competências digitais quanto à integração de 

tecnologias digitais no dia a dia dos (as) professores (as).

que contemplam

3
áreas

avaliadas em

12
competências

digitais



COMO FUNCIONA 
A DEVOLUTIVA DA 
AUTOAVALIAÇÃO? 

A devolutiva indica em qual dos 
cinco níveis de apropriação de 

tecnologias digitais o (a) 
professor (a) está.

EXPOSIÇÃO

FAMILIARIZAÇÃO INTEGRAÇÃO

ADAPTAÇÃO

TRANSFORMAÇÃO

1/2



COMO FUNCIONA
A DEVOLUTIVA DA
AUTOAVALIAÇÃO?

2/2
Para cada uma das três áreas que compõe 
a Autoavaliação, existem orientações que 
visam o desenvolvimento das 
competências mapeadas, indicando:

Onde estou?

O que isso significa?

Como posso evoluir?



COMO A AUTOAVALIAÇÃO PODE
CONTRIBUIR COM A SUA REDE DE ENSINO?

Os (as) professores 
(as) da rede de ensino 

respondem a 
Autoavaliação de 

competências digitais 

Que gera um 
mapeamento do nível de 

apropriação das 
tecnologias digitais dos 

(as) professores (as)

A rede de ensino acessa os 
dados do mapeamento e, com 
isso, constrói uma visão geral 

das demandas de formação de 
professores (as)

Além de estimular o protagonismo dos (as) educadores (as) em seu desenvolvimento profissional, os resultados 
das autoavaliações compõem um importante diagnóstico para as redes de ensino, possibilitando que os gestores 

públicos de educação construam um plano de inovação e tecnologia que atenda as demandas da rede.



MAPEAMENTO DE 
COMPETÊNCIAS DIGITAIS

Para que o mapeamento das 
competências digitais e as orientações 

para o desenvolvimento pessoal e 
profissional sejam efetivos, é preciso 

que a Autoavaliação seja feita com 
abertura, expressando o dia a dia 

do (a) professor (a).



01

TUTORIAL

COMO ACESSAR A 
AUTOAVALIAÇÃO? 



COMO ACESSAR O AUTOAVALIAÇÃO? 

xhttp://guiaedutec.com.br

02. Clique em 
“Professor (a)”

01. Acesse a página: 
http://guiaedutec.com.br



02

TUTORIAL

DÚVIDAS PARA SE CADASTRAR? 



DÚVIDAS PARA SE CADASTRAR?

xhttp://guiaedutec.com.br/educador 01. Acesse a página: 
http://guiaedutec.com.br/educador 

02. Clique em 
“Cadastre-se”



DÚVIDAS PARA SE CADASTRAR? 

xhttp://guiaedutec.com.br/criar-conta/educador

03. Preencha o cadastro com 
seus dados



DÚVIDAS PARA SE CADASTRAR? 

xhttp://guiaedutec.com.br/criar-conta/educador

04. Você pode responder a Autoavaliação 
nominalmente ou anonimamente. Sendo 
nominal, sua rede de ensino pode 
direcionar formações continuadas de 
acordo com o seu perfil

05. Clique em 
“Cadastre-se”



03

TUTORIAL

COMO ACESSAR O QUESTIONÁRIO
DA AUTOAVALIAÇÃO?



COMO ACESSAR O QUESTIONÁRIO DA AUTOAVALIAÇÃO?

xhttp://guiaedutec.com.br/educador 01. Acesse a página: 
http://guiaedutec.com.br/educador 

02. Faça o login com os dados que 
você cadastrou, preenchendo os 
campos: “E-mail” e “Senha” 03. Clique em 

“Entrar”



xhttp://guiaedutec.com.br/recursos

COMO ACESSAR O QUESTIONÁRIO DA AUTOAVALIAÇÃO?

04. Acesse o questionário, clicando 
no botão “Responda o questionário”



xhttp://guiaedutec.com.br/recursos

COMO ACESSAR O QUESTIONÁRIO DA AUTOAVALIAÇÃO?

05. Leia atentamente 
as instruções

06. Clique em 
“Próximo”



xhttp://guiaedutec.com.br/recursos

COMO ACESSAR O QUESTIONÁRIO DA AUTOAVALIAÇÃO?

07. Responda as 
questões no seu 
tempo. 
Você pode pausar e 
continuar depois, a 
ferramenta salva, 
automaticamente, as 
suas respostas



xhttp://guiaedutec.com.br/recursos

COMO ACESSAR O QUESTIONÁRIO DA AUTOAVALIAÇÃO?

08. Ao final, você 
terá sua devolutiva



04

TUTORIAL

COMO ACESSAR A DEVOLUTIVA
DA SUA AUTOAVALIAÇÃO?



COMO ACESSAR A DEVOLUTIVA DA SUA AUTOAVALIAÇÃO?

xhttp://guiaedutec.com.br/educador 01. Acesse a página: 
http://guiaedutec.com.br/educador 

03. Clique em 
“Entrar”

02. Faça o login com os dados que 
você cadastrou, preenchendo os 
campos: “E-mail” e “Senha”



COMO ACESSAR A DEVOLUTIVA DA SUA AUTOAVALIAÇÃO?

xhttp://guiaedutec.com.br/recursos

04. Clique no botão 
“Acesse devolutiva”



COMO ACESSAR A DEVOLUTIVA DA SUA AUTOAVALIAÇÃO?

xhttp://guiaedutec.com.br/recursos



A Autoavaliação de Competências Digitais de Professores (as) foi desenvolvida 
pelo CIEB em parceria com o Instituto Natura e com a Rede Escola Digital. 

Quer saber mais sobre como esta 
ferramenta foi desenvolvida?

Acesse a nota técnica #15 do CIEB:

Autoavaliação de competências digitais de professoras e professores

http://www.cieb.net.br/cieb-notas-tecnicas-autoavaliacao-de-competencias-digitais-de-professoras-e-professores/


Guia EduTec Diagnóstico

O Guia EduTec Diagnóstico é uma ferramenta, online e gratuita, de gestão que permite 
identificar o nível de adoção de tecnologias digitais na escola e em  nossa rede ensino a partir 
de quatro dimensões e, com isso, planejar melhor as ações de inovação e tecnologias. Conheça 
a que se refere cada uma das quatro  dimensões:

             Visão

Refere-se à percepção do potencial de uso de tecnologias 
digitais na educação, ou seja, como os atores escolares 
enxergam as tecnologias e seus impactos nos processos de 
ensino, aprendizagem e na gestão. Essa dimensão diz respeito 
ainda se essa visão está expressa nas práticas pedagógicas e 
no currículo da rede de ensino.

          Formação

Indica a capacidade dos atores escolares de utilizar 
tecnologias digitais nos processos de ensino, aprendizagem e 
de gestão. Essa dimensão contempla também a oferta, o 
incentivo e a participação em formações continuadas para uso 
de tecnologias digitais.

          Infraestrutura

Apresenta a descrição dos aspectos essenciais de 
infraestrutura, que trata da disponibilidade de computadores 
e outros equipamentos, além do acesso e da qualidade da 
conexão à internet nas escolas para viabilização do uso de 
tecnologias digitais nos processos pedagógicos e 
administrativos.

Qual o nível de adoção 
de tecnologias digitais 
na sua escola?

COMO PARTICIPAR
DO GUIA EDUTEC?

         Responda o questionário

Diretor(a), acesse o site 
https://guiaedutec.com.br/escola e 
responda ao questionário 
acompanhado(a) de ao menos dois 
professores.

         Receba o resultado

Uma devolutiva personalizada será 
enviada para o seu e-mail, indicando 
como a escola está em cada dimensão e 
sugerindo próximos passos.

         Acesse

www.guiaedutec.com.br/escola

          Recursos Educacionais Digitais

Recursos Educacionais Digitais são conteúdos, ferramentas 
e/ou plataformas em formato digital para fins educacionais 
(pedagógicos e/ou administrativos), que facilitam, 
potencializam e apoiam as atividades de docentes, estudantes 
e gestores(as). Essa dimensão se refere ao uso de RED nos 
processos de ensino, aprendizagem e gestão escolar.

https://guiaedutec.com.br/escola


COMO REALIZAR O ACESSO?

         Clique em “CADASTRE-SE”.2

         Preencha TODOS os campos do
          formulário.
3

         Conclua clicando em “CADASTRAR”.4

4

3

2

         Em www.guiaedutec.com.br, escolha 
          o perfil “ESCOLA”.
1

1


