Parte 1 de 2 - Levantamento de dados sobre a sua escola
Entre no www.qedu.org.br e busque a sua escola pelo nome. Você receberá uma ficha com dados relevantes. Guarde
essa ficha, porque ela contém muitos dos dados abaixo. Como ela vem do Censo Escolar, vocês poderão averiguar a
fidelidade dos dados e também como esses dados rapidamente ficam obsoletos. Na hora de escrever o seu relatório você
poderá falar sobre essas (possíveis) discrepâncias.
Estude esses dados obtidos no QEdu antes de ir à escola, para que você tenha maior detalhamento do que você vai
encontrar e não chegará lá “cru”. Mesmo se você já conhece a escola, certamente não vai ter todos os dados em mente.
Faça uma visita guiada pela escola. Conheça os espaços e anote um panorama geral da estrutura da escola. Preencha
os dados abaixo com base nessas observações (por exemplo, número de computadores) e no caminho faça perguntas à
quem estiver lhe guiando. Ao final, se tiver lacunas, peça para falar com alguém da secretaria que possa responder, ou
deixe para a entrevista com a gestora da escola (Parte 2 de 2).
Descritivo geral da escola (salas, espaços disponíveis, localização, estrutura). Aberto, diga o que achar relevante.

Atualmente, há quantos alunos matriculados nesta escola?
Atualmente, há quantos professores efetivos nesta escola?
Número de turmas do ensino infantil
Número de turmas do ensino fundamental I
Número de turmas do ensino fundamental II
Número de turmas do ensino médio
Número de turmas do ensino de jovens e adultos (EJA)
Esta escola funciona em qual(is) período(s)?
Equipamentos
Onde fica
Sala da diretora, sala dos professores, biblioteca,
laboratório, sala de aula...
Computadores de mesa
Computadores portáteis
Tablets
Aparelho de DVD
Impressora
Copiadora
Projetor
Televisão fixa

Quantidade
total

Quantidade
funcionando

Televisão móvel
Outros equipamentos de tecnologia
para uso educacional
A escola participa de programas envolvendo tecnologia, como:
PROINFO (Federal)

[ ] Não [ ] Sim → Desde quando (ano) ______

GESAC (Federal)

[ ] Não [ ] Sim → Desde quando (ano) ______

Programa Banda Larga nas Escolas (Federal)

[ ] Não [ ] Sim → Desde quando (ano) ______

Outro programa ou parceria com empresas, governo local/DF,
organizações sem fins lucrativos envolvendo tecnologia?

Nome
Desde quando (ano) ______
Nome
Desde quando (ano) ______

Apoio técnico. A escola conta com:
Professor de informática

[ ] Não [ ] Sim

Monitor ou técnico no laboratório de informática

[ ] Não [ ] Sim

Aluno monitor no laboratório de informática

[ ] Não [ ] Sim

Conexão à internet
Há conexão? Se sim, quem fornece?
Escola paga, governo, projeto externo – liste todos

[ ] Não [ ] Sim
Respostas:

Tipo de conexão
Banda larga via cabo, rádio 3G/4G, outro

Tipo:

Velocidade contratada da(s) conexões de internet
Estimada, se não souber precisamente (por exemplo 5
mega ou 35 mega)

[

] Mega

[

] Mega

Wi-fi
Escola tem Wi-Fi?

[ ] Não [ ] Sim

Quem pode acessar?
De uso restrito/com senha, mas alunos podem acessá-la

[ ] Não [ ] Sim

Livre para todos, inclusive para os alunos

[ ] Não [ ] Sim

Uso restrito/com senha e os alunos NAO podem acessá-la

[ ] Não [ ] Sim

