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Sobre o que falaremos:
Trazer novos dispositivos e software para a sua escola é essencial. 

Mas como fazer isso pode ser um desafio gigantesco. Esse guia 

irá fornecer alguns passos importantes desde a definição da sua 

necessidade até a hora de efetuar a compra. 

Vamos seguir esse caminho...

1. Definir | 2. Esclarecer metas | 3. Orçamento| 4. Reconhecer os 

obstáculos | 5. Identificar as partes interessadas | 6. Desenvolver os 

critérios de compra | 7. Pesquisa | 8. Reunir o apoio |  9. Comprar | 

10. Manter e avançar
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1. Defina a necessidade

Quais são os problemas que a tecnologia pode resolver? Quais são os 

benefícios esperados dos novos dispositivos? Como essa tecnologia 

ajudará os professores a garantir melhores resultados de aprendizagem? 

Não é suficiente querer um tablet para todos os alunos. Não é suficiente 

pedir aos professores para integrarem a tecnologia na sala de aula. Você 

deve ter clareza sobre os problemas que a tecnologia resolverá ou sobre as 

oportunidades que ela trará.

Considere cuidadosamente todas as pessoas que a tecnologia tocará e 

defina o benefício para sua equipe e seus alunos. Ao criar uma visão das 

necessidades compartilhada por líderes e outras partes interessadas, você 

pode criar o impulso para alcançar impacto de longo prazo.

Construa sua visão de necessidades
Você pode basear-se usando essa estrutura:
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2. Esclarecer metas e métricas de 
sucesso

Para fazer isso corretamente, você precisa ter clareza sobre as metas e 

como você saberá que seu projeto foi um sucesso. Quando você definiu as 

necessidades, estava tratando da visão e da aspiração. Agora os objetivos 

e a medição do sucesso devem ser qualificados por fatos e dados. Imagine 

a seguinte situação: você é porta-voz da sua instituição e vai dar uma 

entrevista, ou vai explicar para os pais os benefícios desse projeto. 

Como construímos uma história forte e consistente?

O método mais simples para medir o sucesso é imaginar qual seria essa 

manchete em um jornal. Então, quando for hora de relembrar o sucesso do 

programa, pense em como o sucesso seria relatado. 
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3. Crie um orçamento e um 
cronograma

Quanto e quando? Estas serão as perguntas frequentes de sua iniciativa 

de tecnologia. Muitos fatores influenciam o orçamento e o cronograma. 

As considerações abaixo podem ajudar você a se concentrar nesses 

detalhes.

Custos

- Avaliar se o custo se encaixa no orçamento anual existente

- Avaliar se a manutenção contínua está sendo considerada 

nos custos anuais

- Avaliar se é necessário financiamento externo

Cronograma

- Pensar em termos de calendário escolar: qual é o 

período mais propício para lançar o projeto e ter todos os 

equipamentos e infraestrutura pronta?

- Dê às partes interessadas tempo suficiente para rever e 

discutir os planos

- Confirme com seu provedor de serviços de tecnologia 

quanto tempo a implantação completa levará

- Trabalhe com seu fornecedor de treinamento e com 

educadores para garantir que as datas de treinamento se 

encaixe no cronograma
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4. Reconheça os obstáculos

Os obstáculos em sua jornada podem assumir muitas formas. Alguns são 

obstáculos relacionados à mentalidade - seus educadores compartilham 

sua visão? Alguns são obstáculos financeiros. 

E alguns são obstáculos que você nem sabe que precisa pular:
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5. Identifique as partes interessadas

A boa notícia é que você não precisa empreender essa iniciativa por conta 

própria. Identifique as pessoas que podem ajudá-lo e peça seu apoio.

Os principais interessados provavelmente serão:
- Professores que já têm conhecimento técnico

- Pessoal da área de TI

- Gestores e mantenedores

Outras partes interessadas que podem estar envolvidas:
- Associação de pais e mestres

- Membros do conselho escolar

- Associações de professores
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Podemos criar um processo de avaliação da tecnologia e de 
feedback? 

– Com ferramentas como o Teams, Formulário e o OneNote Class 

Notebook é simples montar um processo de avaliação. 

 

O seu plano de tecnologia oferece suporte à acessibilidade para 
que todos os alunos possam alcançar melhores resultados de 
aprendizagem?

 - Acessibilidade embutida no dispositivo e software significa apoiar 

cada aluno.

A tecnologia precisa ir além da sala de aula para apoiar a 
colaboração dos professores em toda a escola?

 - Além da colaboração em sala de aula, softwares como o Teams e o 

OneNote oferecem novas oportunidades para professores e funcionários 

trabalharem juntos.

Você está considerando formas de os alunos  aprenderem da 
maneira mais atraente para eles? 

- Procure tecnologias que suportem diferentes interfaces - toque, 

teclado, caneta digital e voz.

Você precisará de uma solução que suporte mídia, jogos, 
codificação avançada ou periféricos, como câmeras e 
microscópios? 

- Procure dispositivos desenvolvidos para alto desempenho, com altas 

velocidades de processamento e muita memória.

6. Desenvolver critérios para a compra
Começar com diretrizes ajudará a restringir as opções. Algumas questões a considerar:
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Você precisará implantar e gerenciar essa solução em algumas 
salas de aula ou em uma escola inteira?

 - Escolha um sistema de gerenciamento de nuvem como o Intune for 

Education para economizar tempo durante a configuração de usuários, 

dispositivos, aplicativos e atualizações durante o ano letivo.

Esta tecnologia prepara os estudantes para o futuro com as 
habilidades mais procuradas pelos empregadores? 

- Das 20 principais competências essenciais para o trabalho, apenas 

duas proficiências técnicas são especificamente solicitadas: Microsoft 

Office e Microsoft PowerPoint 

*fonte:  Relatório Keys to the future: Worldwide Readiness Skills to 

Ensure Student Success — International – IDC.

Você está atendendo aos mais altos níveis de privacidade e 
segurança para garantir a segurança de seus alunos? 

- Certifique-se de que qualquer solução escolhida atenda aos padrões 

de segurança e proteção de dados pessoais.

Você tem um plano de adoção para educadores na sua escola? 

– Facilite o processo escolhendo um software que os professores já 

usam e estão muito familiarizados.
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7. Mergulhe em pesquisas

A tecnologia moderna permite oferecer currículos e avaliações mais 

envolventes, equitativas e personalizadas mais do que nunca. Há uma 

gama estonteante de opções em tecnologia educacional, desde software 

educacional, aplicativos, simulações, vídeos, jogos de computador, 

podcasts, webinários, kits robóticos e realidade aumentada e mais uma 

dezena de dispositivos. Como você sabe o que é melhor? 

Aqui estão algumas dicas para mantê-lo no caminho certo quando você 

começar sua pesquisa.
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8. Reunir apoio para a decisão final

Agora siga com o envolvimento das partes interessadas na decisão final. 

Manter suas partes interessadas envolvidas até a decisão de compra 

mantém o plano ativo em suas mentes, o que gera entusiasmo.

Vincular sua visão de necessidades às suas recomendações de tecnologia 

pode dar justificativa e dinâmica ao seu plano.
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9. Faça a compra

O trabalho duro foi feito nas etapas anteriores. Agora você pode avançar 

com confiança e configurar a tecnologia que ajudará a transformar sua 

escola.
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10. Envolva-se

Uma última coisa. Você chegou ao ponto da jornada onde sua visão começa 

a concretizar-se: temos os dispositivos, software, aplicativos, planos de aula 

e ferramentas de treinamento para professores. 

Talvez sua jornada tenha sido sobre dispositivos – nós da UP Education 

podemos ajudar com seu plano de implantação e manutenção. 

Talvez sua jornada tenha sido sobre a criação de um programa STEM – 

também podemos ajudar com planos de aula, treinamento e recomendação 

de gabinetes móveis para kits STEM, por exemplo.



Programa Shape the Future ensino fundamental | Microsoft 

Educação
As instituições de ensino fundamental podem comprar dispositivos com desconto 

das licenças do Windows através de parceiros da Microsoft, como a UP Education.

Programa de educação Shape the Future 
da Microsoft
A educação é fundamental para a missão da Microsoft de capacitar todos os 

estudantes do planeta para conseguir mais. Acreditamos que fornecer aos alunos uma 

plataforma que possa crescer com eles é fundamental para o sucesso a longo prazo 

e para a preparação para a carreira. A Microsoft tem o orgulho de trabalhar com uma 

ampla gama de parceiros para oferecer o programa Shape the Future viabilizando 

o uso das soluções Microsoft por administradores, professores ou alunos em escolas 

primárias ou secundárias.  O programa Shape the Future da Microsoft permite que 

instituições de ensino fundamental qualificadas comprem dispositivos com licenças 

com desconto do Windows de parceiros da Microsoft. 

Quem é elegível para o programa Shape the Future?

Instituições de ensino fundamental e médio que passarem pelo processo de 

qualificação para o programa.  Esses são os mesmos requisitos dos contratos de 

Licenciamento por Volume da Microsoft. 

CONSULTE-NOS PARA SABER COMO PARTICIPAR DO PROGRAMA



Apoio e experiência

Em 2018 a Microsoft lançou um guia que reúne as melhores práticas em 

décadas de experiência, trabalhando em países de todo o mundo e usando 

pesquisa em educação contemporânea para fornecer um recurso prático 

para líderes educacionais. 

O guia da Microsoft reconhece que, embora os alunos devam estar no 

coração da jornada de transformação, a capacitação deliberada de líderes 

e educadores é o que vai construir o capital cultural que nosso mundo 

precisa, por meio da experiência de aprendizagem, usando tecnologia.

E se você quiser saber como podemos ajudar você em sua jornada 

de desenvolvimento profissional preencha o formulário do website e 

receba atualizações sobre nossas atividades, treinamentos, e próximos 

eventos e fique por dentro de tudo que você precisa saber sobre as 

certificações Microsoft para educadores.

https://www.upeducation.com.br/contato 





Sobre nós
A Up Education é uma startup concebida para apoiar as 

instituições de ensino em seu processo de transformação digital. 

Com tecnologia e foco nas pessoas, nossa equipe está apta a 

trabalhar lado a lado com a sua equipe para que as mudanças 

necessárias sejam eficazes. 

E não é porque somos uma startup que não temos experiência. 

Participam do conselho da Up Education profissionais que atuam 

com consultoria, tecnologia educacional e gestão de mudanças 

há mais de 15 anos. Contamos também com o apoio e mentoria 

do time de educação da Microsoft, e somos um Authorized 

Education Partner. 

Estamos preparando uma série de atividades para ajudá-los a 

entender, implantar e continuar as mudanças necessárias para 

que sua instituição de ensino entre na era da educação 4.0.


