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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 0075/2015 

Este relatório apresenta os resultados obtidos para cada uma das atividades previstas no Plano de Metas do 
Contrato de Gestão 075/2015, no período de janeiro a dezembro de 2016, celebrado entre o Governo do Estado 
de Sergipe e o Instituto de Pesquisas em tecnologia e Inovação – IPTI, por intermédio da SEED.  

É importante salientar que os relatórios detalhados de cada uma destas atividades foram entregues pelo IPTI 
à SEED, de acordo com o cronograma estabelecido. 

 

 
 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 075/2015 

AÇÃO I: Desenvolver e re-aplicar os recursos pedagógicos e a metodologia da tecnologia social de 
educação Synapse no ensino fundamental em escolas Estaduais e em redes Municipais de ensino de 
Sergipe. 

Meta 1.1: Ampliar e aprimorar o escopo de atendimento da plataforma digital do Synapse 

Etapa 1.1.1: Atualização e aprimoramento do layout das telas das atividades da plataforma 
digital do Synapse Concluída 

Etapa 1.1.2:  Implantação da funcionalidade "editor de atividades" Concluída 

Etapa 1.1.3: Implantação da funcionalidade "diagnóstico" Concluída 

Etapa 1.1.4: Implantação da funcionalidade "treino" Concluída 

Meta 1.2: Desenvolver conteúdos digitais para a plataforma digital do Synapse de português e matemática 

Etapa 1.2.1: Atividades pedagógicas do 1º ao 3º ano Concluída 

Etapa 1.2.2: Atividades pedagógicas do 4º ao 6º ano Concluída 

Etapa 1.2.3: Atividades pedagógicas do 7º ao 9º ano Concluída 

Meta 1.3: Aplicar a plataforma digital em laboratórios de informática de Escolas Estaduais para as turmas do 
5º ao 9º ano e, em tablets, nas turmas do 1º ao 3º ano do ensino fundamental menor das escolas 
municipais e estaduais 

Etapa 1.3.1: Compra e distribuição de tablets Concluída 

Etapa 1.3.2: Capacitação técnica no uso da plataforma em tablets  
Parcialmente 

concluída 
Justificativa: por conta de atraso no início das atividades de campo, não foi possível entregar 
todos os tablets. O ajuste no cronograma já está previsto no termo aditivo que está sendo 
elaborado. 

Meta 1.4: Desenvolver cadernos pedagógicos que orientam a aplicação da metodologia do Synapse para os 
três primeiros anos do ensino fundamental, em cooperação com professoras da rede de educação estadual 
e municipal 

Etapa 1.4.1: Construção participativa e validação dos cadernos pedagógicos Parcialmente 
concluída Justificativa: devido ao calendário com as professoras, foi realizada somente uma entrega, de 

duas. O ajuste no cronograma já está previsto no termo aditivo que está sendo elaborado. 

Etapa 1.4.2: Impressão e distribuição de cadernos pedagógicos. Concluída 

Meta 1.5: Desenvolver protótipos dos Materiais de Apoio Pedagógicos (MAP) utilizados na aplicação da 
metodologia do Synapse em sala de aula 

1º DESEMBOLSO R$  3.536.858,65   DESPESAS EXECUTADAS = R$ 3.401.652,26 

Rendimento Financeiro   R$    173.612,23     Saldo em 2016 = R$ 308.818,62 
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Etapa 1.5.1: Construção participativa dos Materiais de Apoio Pedagógicos (MAP) 
Parcialmente 

concluída 
Justificativa: Ocorreu uma demora maior que a prevista para concluir o processo de 
contratação da consultoria necessária ao desenvolvimento desta etapa. O ajuste no 
cronograma já está previsto no termo aditivo que está sendo elaborado. 

Etapa 1.5.2: Projeto técnico de protótipos Concluída 

Etapa 1.5.3: Desenvolvimento de protótipo 
Não 

concluída 
Justificativa: Ocorreu uma demora maior que a prevista para concluir o processo de 
contratação da consultoria necessária ao desenvolvimento desta etapa. O ajuste no 
cronograma já está previsto no termo aditivo que está sendo elaborado. 

Etapa 1.5.4: Teste de protótipos 
Não 

concluída 
Justificativa: Ocorreu uma demora maior que a prevista para concluir o processo de 
contratação da consultoria necessária ao desenvolvimento desta etapa. O ajuste no 
cronograma já está previsto no termo aditivo que está sendo elaborado 

Meta 1.6: Desenvolver e validar um modelo de escalabilidade baseado na estruturação de conhecimento 
local. Em 2016 as atividades se referem somente ao primeiro ano do Ciclo de alfabetização 

Etapa 1.6.1: Desenvolvimento do material de treinamento da metodologia Synapse para 
professoras do 1º, 2º e 3º ano e revisão ao longo do processo de reaplicação 

Concluída 

Etapa 1.6.2: Treinamento e acompanhamento da metodologia Synapse para professoras do 
1º, 2º e 3º ano . Concluída 

Etapa 1.6.3: Modelo de governança e avaliação de escala 
Justificativa: A SEED iniciou a organização do comitê de governança apenas no final de 2016 
O ajuste no cronograma já está previsto no termo aditivo que está sendo elaborado. 

Não 
concluída 

Meta 1.7: Re-aplicar a tecnologia social TAG em redes Municipais de ensino de Sergipe subsidiando a 
aplicação da platadorma digital do Synapse para tablets e integrá-la ao SIGA 

Etapa 1.7.1.: Re-aplicar a tecnologia social TAG Concluída 

Etapa 1.7.2: Integração da plataforma SIGA com a plataforma do Synapse para aplicação 
nos laboratórios de informática da rede Estadual 

Concluída 

Meta 1.8: Produzir material didático audiovisual de alta qualidade com o objetivo de disponibilizar e difundir 
a tecnologia social do Synapse para sua maior veiculação e acesso à metodologia de ensino 

Etapa 1.8.1: Produção de conteúdo audiovisual para treinamento de professoras na 
reaplicação Concluída 

Etapa 1.8.5: Captação de imagens e registro audiovisual do projeto Concluída 

Meta 1.9: Desenvolver um aplicativo para smartphones em que a professora baseada na sequência de 
objetivos da matriz Synapse consiga armazenar fotos, vídeos e pequenos descritivos das atividades 
realizadas em sala de aula 

Etapa 1.9.1: Levantamento de requisitos Concluída 

AÇÃO II: Desenvolver e re-aplicar uma tecnologia social de apoio à gestão pedagógica, administrativa e 
financeira para escolas estaduais e municipais, tendo como referência o MEG - Modelo de Excelência na 
Gestão e as plataformas computacionais SIGA e TAG 

Meta 2.1: Estruturar um Perfil Gerencial das escolas com base nos processos existentes de gestão 
pedagógica, administrativa e financeira. 

Etapa 2.1.1: Legislação e Direito Administrativo. Concluída 

Etapa 2.1.2: Contabilidade e Administração de materiais Concluída 

Etapa 2.1.3 Gestão Democrática e Pedagógica Concluída 

Etapa 2.1.4: Rotinas administrativas Concluída 

Etapa 2.1.5: Higiene e Alimentação escolar Concluída 
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Etapa 2.1.6: Biblioteca escolar Concluída 

Meta 2.2: Criar um novo modelo de avaliação para escolas baseado no MEG seguindo o mapeamento de 
seus processos. 

Etapa 2.2.1: Elaboração de diagnóstico da Maturidade da Gestão das Instituições de ensino 
segundo o MEG Concluída 

Etapa 2.2.2: Elaboração de modelo de avaliação para escolas baseado no MEG Não 
concluída Justificativa: Devido a dificuldades de agendamento essa etapa será atrasada em um trimestre. 

O ajuste no cronograma já está previsto no termo aditivo que está sendo elaborado. 

Etapa 2.2.3: Elaboração de diagnóstico da Maturidade da Gestão das Instituições de Ensino 
segundo o novo modelo de avaliação 

Não 
concluída Justificativa: Ocorreu uma demora maior que a prevista para concluir o processo de 

contratação do especialista para coordenar esta atividade. O ajuste no cronograma já está 
previsto no termo aditivo que está sendo elaborado. 

Etapa 2.2.4: Definição do plano de soluções, com as ações prioritárias baseadas nos 
resultados das avaliações e nos processos existentes Não 

concluída Justificativa: Ocorreu uma demora maior que a prevista para concluir o processo de 
contratação do especialista para coordenar esta atividade. O ajuste no cronograma já está 
previsto no termo aditivo que está sendo elaborado 

Meta 2.3: Conceber e implementar as soluções para cada uma das prioridades, envolvendo os atores locais 
em todos os passos do processo com entregas trimestrais de relatórios técnicos e produtos associados 
(software, manuais) 

Etapa 2.3.1: Concepção, implementação e validação das soluções 
Não 

concluída 
Justificativa: Ocorreu uma demora maior que a prevista para concluir o processo de 
contratação do especialista para coordenar esta atividade. O ajuste no cronograma já está 
previsto no termo aditivo que está sendo elaborado. 

AÇÃO III: Desenvolver uma tecnologia social voltada à melhoria da relação entre as comunidades e as 
escolas em torno do compromisso destas comunidades e das famílias com a educação das crianças, com 
vistas à melhoria no desempenho escolar e da percepção das famílias e das comunidades acerca do seu 
papel na educação. 

Meta 3.1 Diagnosticar e definir o escopo da Tecnologia Social a ser gerada 

Etapa 3.1.1: Diagnóstico local Concluída 

Etapa 3.1.2: Delimitação do escopo de atuação 
Não 

concluída 
Justificativa: Ocorreu uma demora maior que a prevista para concluir o processo de 
contratação do especialista para coordenar esta atividade. O ajuste no cronograma já está 
previsto no termo aditivo que está sendo elaborado 

Meta 3.2: Implementar o plano de trabalho e desenvolvimento de mecanismo de monitoramento no impacto 
da tecnologia 

Etapa 3.2.1: Atuação em campo 
Não 

concluída 
Justificativa: Ocorreu uma demora maior que a prevista para concluir o processo de 
contratação do especialista para coordenar esta atividade. O ajuste no cronograma já está 
previsto no termo aditivo que está sendo elaborado. 

 

 

Geraldo Ribeiro Filho 
Diretor Presidente 


