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Em 2018 estabelecemos um convênio com 
a prefeitura de Embu das Artes para testar a 
plataforma priorize. O intento foi colher 
informações aproveitando a etapa de 
consulta municipal do CONAE – Conselho 
Nacional de Educação. 

Foram desenvolvidos dois ambientes de 
consulta, CONAE e + PELA EDUCAÇÃO, 
desenhados em conjunto com técnicos da 
prefeitura.

O ambiente CONAE foi aberto só para 
servidores e possui 7 painéis temáticos de 
discussão. 

O ambiente + PELA EDUCAÇÃO foi aberto 
para a população e apresentava 22 painéis 
regionais de debate e discussão. 

A prefeitura se encarregou de mobilizar 
usuários e  fazer as consultas eletrônicas. 

INTRO
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https://www.embudasartesedu.pro.br/

Este relatório apresenta resultados da 
coleta de dados realizada pelo ambiente 
CONAE.

https://www.embudasartesedu.pro.br/
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Coletas de dados e debates ocorreram entre 
fevereiro e abril de 2018 (3 meses). 

O processo piloto se mostrou difícil, pois o 
número elevado de fóruns (29) pulverizou a 
entrada de dados.  Mesmo assim, os resultados 
foram surpreendentes. 

O ambiente CONAE apresentou 
• 528 participações 
• 128 proposições priorizadas por 611 

votos
• 145 comentários

COLETA



O ambiente CONAE ofereceu possibilidade de  
consulta por ambiente eletrônico (computador e 
celular). 

Foram disponibilizados 7 painéis de debate:

(a)Formação, Carreira, Remuneração e Condições 
de Trabalho Saúde; 

(a)Gestão, Transparência e Controle Social; 

(b)Cultura, Desporto, Ciência, Trabalho, Meio 
Ambiente, Saúde, Tecnologia e Inovação; 

(c)Gestão Democrática, Participação Popular e 
Controle Social; 

(d)Qualidade, Avaliação e Regulação das Políticas 
Educacionais; 

(e)Acesso, Permanência e Gestão, e

(f)Democratização, Direitos Humanos, Justiça 
Social e Inclusão
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AMBIENTE DE TRABALHO
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- REGRAS DE INTERAÇÃO do aplicativo utilizado. 

• Usuários  postam textos, que alimentam 
painéis de debates, formando um feed (como 
o facebook)

• Postagens podem receber votos diários, dia 
após dia cumulativamente. 

• O numero de votos é limitado por usuário, 
por dia, assim o usuário tem que escolher no 
que votar prioritariamente. Cada usuário 
pode fazer 9 votos. 

• As postagens mais votadas vão para o topo da 
lista. 

• Postagens são anônimas



EMBU DAS ARTES / CONAE 2018

- DINÂMICA de engajamento coletivo. 

• Acesso aos painéis distribui as participações 
totalizadas aos participantes

• Participantes reagem aos resultados se 
posicionando frente ao comportamento 
coletivo

• Processo democrático, 
transparente,  pedagógico e 
estatisticamente rigoroso 
(técnica de formação de valor)

• Contribuições recebidas devem 
ser objeto de debate. 
Resultado reúne aspectos quali
e quanti (*)

(*) etapa ainda não realizada nesse projeto
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- PARTICIPANTES

• Grupo majoritariamente do 

gênero feminino (79%), com 

idade entre 30 e 50 anos 

(73%). 

Gênero Perfil Etário

RESULTADOS
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- ENGAJAMENTO

Número de participantes por fórum

TEMAS DE DEBATE

• Maior :
- Formação, carreira, remuneração e condições 
de trabalho e saúde (81%)

• Menor :
- Qualidade, avaliação e regulação das políticas 
educacionais (12%) 
- Gestão, transparência e controle social (6%)

• QUADRO:

- PREOCUPAÇÃO 
COM CARREIRA 

FUNCIONAL

- BAIXO 
ENVOLVIMENTO 

NA POLITICA 
EDUCACIONAL 



TEMAS DE DEBATE / GÊNERO

Não Declarado: 
• Gestão democrática, participação popular e 

controle social 

Feminino: 
• Formação, carreira, remuneração e condições 

de trabalho e saúde 

Masculino: 
• Democratização, direitos humanos, justiça 

social e inclusão

• QUADRO:

- DIFERENTES 
GÊNEROS 

APRESENTARAM 
DIFERENTES 

PREOCUPAÇÕES
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- MAIOR ENGAJAMENTO

Número de participantes por 
fórum e Gênero 



• QUADRO:

- DIFERENTES 
GRUPOS 
ETÁRIOS 

APRESENTAM  
PRIORIDADES 

NO DECORRER 
DA CARREIRA

TEMAS DE DEBATE / IDADE

até 30: 
• Cultura, desporto, ciência, trabalho, meio 

ambiente, saúde, tecnologia e inovação

31-40: 
• Acesso e permanência em sala de aula 

41-50
• Gestão, transparência e controle social 

51-60: 
• Formação, carreira, remuneração e condições 

de trabalho e saúde 

+ 60: 
• Democratização, direitos humanos, justiça 

social e inclusão
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- MAIOR ENGAJAMENTO

Número de participantes por fórum e Idade 

51-60: 
• Formação, carreira, 

remuneração e 
condições de trabalho 
e saúde 

+ 60: 
• Democratização, 

direitos humanos, 
justiça social e inclusão
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SÍNTESE

• Dos 7 Fóruns da consulta, o mais ativo foi o de 
“Formação, Carreira, Remuneração, 
Condições de Trabalho e Saúde”. 

• Tópicos que se sobressaíram, e que foram 
transversais aos demais fóruns, foram: 
FORMAÇÃO CONTINUADA, ALUNOS EM SALA E 
TECNOLOGIA NAS ESCOLAS. Nesse contexto: 

- A FORMAÇÃO CONTINUADA é percebida como 
uma necessidade importante do professor, 
acompanhada por melhor remuneração e 
plano de carreira. 

- Em diversos fóruns o NÚMERO DE ALUNOS 
POR SALA DE AULA é criticado (35 alunos) .  
Diversidade em sala – de ritmos de 
aprendizado – é enfatizada como problema
relacionado a salas cheias e que afeta a 
condição de trabalho do professor. 

- Em termos de TECNOLOGIA EM SALA DE AULA 
a percepção é de que Embu das Artes está 
atrasada. 

• QUADRO:

- FORMAÇÃO, 
NUMERO DE 

ALUNOS E 
TECNOLOGIA 
EM SALA DE 

AULA SÃO 
TÓPICOS 

TRANSVERSAIS 
EM DESTAQUES 
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FORMAÇÃO CONTINUADA

“Professor que é professor não pode parar no 
tempo”.

“Sabemos que está na lei a formação continuada 
dos professores, mas na prática não acontece. 
Espero que essa situação mude! E que o 
professor não seja só lembrado na hora de 
cobrar resultados”.

“Ter um plano de carreira que funcione faz toda 
a diferença para o comprometimento do 
educador. Cursos, seminários, palestras, 
formação de diversos níveis, especializações, 
mestrados e doutorados que beneficiem não 
somente por pontos, mas financeiramente 
também”.

“Parceria com universidades federais, USP, 
Unicamp nas modalidades de lato sensu e stricto 
sensu, contribuiriam para uma melhor qualidade 
de ensino, aproximariam a teoria da prática e 
contribuiriam para um plano de carreira 
atrativo”.

“As prefeituras e os Estados também devem 
oferecer formação para os docentes”.
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FORMAÇÃO CONTINUADA

“A formação continuada deve ser oferecida de 
forma integral para todos os docentes custeada 
pelas instituições em parceria com as instâncias 
municipais, estaduais e federais. Atualmente as 
formações são custeadas pelos próprios 
profissionais que ainda tem que multiplicar com 
os demais docentes, mesmo sem preparo para 
isso”.

“A parceria escola X comunidade mesmo com 
todos nossos esforços já não existe. Para 
conseguir ampliar seus conhecimentos, por 
inúmeras vezes (o professor) necessita buscar e 
realizar cursos de aperfeiçoamento ou extensão 
pagos, se quiser evoluir”.

“Geralmente as formações são favorecidas 
apenas para um grupo limitado de professores”.

“Nós nunca sabemos ao certo porque um 
profissional evolui. O que parece é que a 
evolução ocorre por indicação dos gestores, o 
que não adianta se você tem cursos e nota 
suficiente, até porque é indicação, né?”

“Poderia haver mais transparência no processo 
de evolução dos servidores municipais”
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EXCESSO DE ALUNOS EM SALA DE AULA

“afeta o aprendizado”.

“O excesso de alunos em sala de aula afeta o 
aprendizado, uma vez que não se consegue dar a 
devida atenção a cada aluno e há alunos que 
necessitam mais dessa atenção”.

“Atender mais de 35 estudantes se torna inviável 
nas condições que temos enfrentado hoje nas 
escolas e sem a devida formação especializada 
para atender um público hoje muito 
diversificado no que diz respeito aos processos 
de aprendizagem”.

“Acredito que um profissional de apoio é 
necessário para uma educação de qualidade, 
principalmente na educação infantil, e nas salas 
onde a demanda exige uma competência maior 
do educador, exemplos: transtornos globais no 
desenvolvimento, super dotação, TEA, dentre 
outros”.



“O número de estudantes por sala de aula 
precisa ser revisto. Outra condição bastante 
importante é o professor adjunto em todas as 
Unidades Escolares para cobrir o professor que 
precisa se ausentar por motivos de saúde”.

“É preciso ter cautela com a diversidade em sala 
de aula e com a capacidade de cada um 
aprender. Apoio menor número de estudantes 
na sala de aula”.

“O trabalho dos profissionais da educação 
necessita de condições adequadas para ser 
realizado com sucesso”.

“Um dos entraves é a jornada estafante da 
maioria dos professores que atuam em dois 
cargos para ter um salário condizente com sua 
formação”.
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TECNOLOGIA NAS ESCOLAS

“Hoje o nosso aluno mexe na tecnologia com 
mais propriedade do que o professor”.

“Proponho que as unidades educacionais de 
Embu das Artes sejam contempladas com 
computadores para uso dos educadores. É 
incompatível falar de tecnologia e inovação 
quando estamos tão “por fora” nesse assunto.

Não temos computadores, não temos 
impressoras para uso dos professores e nem 
mesmo material pedagógico adequado para 
trabalharmos. Não sei se isso se aplica a todas as 
unidades, mas no CE Armando Vidigal não temos 
Tecnologia e Inovação”.

“Na Era da Educação Digital o Embu está 
atrasado”.

“Hoje o nosso aluno mexe na tecnologia com 
mais propriedade do que o professor”.

“A tecnologia é uma ferramenta que se faz 
necessário dentro do ambiente escolar, 
principalmente com os estudantes que 
apresentam uma falta de comunicação. 
Exemplo: TEA”.
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“Fica complicado “implantar” tantos materiais, 
estudos, obrigações virtuais se nas escolas o 
acesso à tecnologia é praticamente zero. 

“Valorizar o professor e o aluno também é dar 
condições para que nós tenhamos experiências 
pedagógicas que acompanhem as novas 
tecnologias. E todas as outras ferramentas que 
contempla a tecnologia”.

“Existem algumas escolas em Embu das Artes 
que não tem acesso a internet”.

“Proponho que todas as escolas tenham lousa 
digital, vídeo e uma sala de informática que 
contemple o número mínimo de estudantes”.

“Uma TV em cada sala de aula já facilitaria a 
apresentação de um conteúdo visual, o que pede 
muito nas aulas de arte, e a manutenção deste 
equipamento não é como o de uma sala 
multimídia”.

“Inserir o aluno no mundo tecnológico é de 
suma importância e talvez a contratação de 
empresas que implantam essas tecnologias, dão 
suporte técnico e trazem os mediadores seria, 
sim, uma ótima e necessária aquisição”.
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•Análise de resultados com 
técnicos da secretária

•Desenho de estratégia de 
mitigação

•Debate compartilhado com 
participantes acerca de 
resultados e estratégia 
proposta

•Acompanhamento por 
meio da plataforma
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PRÓXIMOS PASSOS
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