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RESUMO – Esta temática ressalta a importância do bom uso dos recursos tecnológicos nos dias 
atuais, no ambiente educacional. Atualmente, a função do professor pedagogo apresenta-se 
sobrecarregada devido a divergência de situações emergenciais no âmago da escola. O presente 
projeto, dando, ênfase às S.R.M.F (Salas de Recursos Multifuncionais), de escolas da rede pública 
estadual paranaense, vem refletir sobre o déficit de tempo e a sobrecarga nas atribuições do 
cotidiano escolar da equipe pedagógica em detrimento ao cumprimento de seu efetivo papel no 
âmbito da escola. Este trabalho de intervenção pedagógica, visa promover, a partir da criação e 
implementação do software FacciliPed e da utilização de recursos digitais, a organização sistêmica e 
a agilização das ações do professor pedagogo. No levantamento de dados a serem informatizados, 
por meio de leituras, vídeos, reflexões e questões semiestruturadas, se dá a contribuição na 
construção do software e do tutorial, dando suporte ao uso do material.  Esta elaboração conta com o 
apoio de um profissional da área, parceiro no projeto, disponibilizado pelo Departamento de 
Informática, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, na área de Banco de Dados. Espera-se que 
com estas ações, haja maior agilidade no fluxo de ações da demanda do pedagogo, para que o 
mesmo possa contribuir com maior desenvoltura na mediação do processo ensino-aprendizagem e 
não se atrele apenas a questões burocráticas, que desprendem tempo, desgaste mental e recursos 
materiais desnecessários.  
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Introdução 
 

           O Governo do Estado do Paraná tem investido em equipamentos e suprimentos tecnológicos 
na área da educação, visando a superação e a qualidade do contexto educativo. Considerando-se 
essa questão e o que rege as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado, o Projeto 
Político Pedagógico da escola, que enfatiza o respeito ao aluno, em sua especificidade, o presente 
projeto, vem  subsidiar e promover, no  gerenciamento de   informações, pela  criação e 
implementação do uso das tecnologias e da otimização de dados, a facilitação e a organização das 
situações de intervenções pedagógicas, emergenciais e de  registros escolares, os quais perfazem a 
rotina  da escola, posto que por serem de caráter morosos e  burocráticos, caminham em detrimento 
da qualidade no trabalho do pedagogo, no que cerne às Salas de Recursos Multifuncionais. 
            Pela construção de um software que agrupe dados dos alunos em suas diversas dimensões, 
estarão sendo garantidas através de visualização mais abrangente, o respeito às particularidades de 
cada educando, como as medidas pedagógicas peculiares a serem empreendidas, individualmente, 
como também um gerenciador de dados acerca das atribuições do pedagogo. Tal instrumento 
facilitará o andamento das atividades pedagógicas, pois por meio de registros digitais será possível o 
acesso a informações importantes que interferem no processo ensino-aprendizagem dos alunos, com 
notória eficiência. 
          Fazendo uso da narrativa de pais, professores e equipe pedagógica, por meio de entrevistas 
semiestruturadas e de pesquisa bibliográfica sobre o tema, relacionadas às situações escolares que 
contrapõe  o ideal e o real vivido no âmago das escolas da Rede Pública do Estado do Paraná, este 
projeto vem permear uma reflexão acerca do papel do pedagogo, contribuindo  para a melhoria e 
agilização das informações e ações pedagógicas da escola, na tentativa de desfazer  a visão 
distorcida das  funções deste profissional, que encontram-se meramente atreladas a questões  
burocratizadas e disciplinares, bem como o de a suprir o não comparecimento do profissional da 
educação às aulas, caminhando contra o seu verdadeiro papel dentro da escola, o qual  deve ser  o 
de articular e mediar as ações  de desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, no apoio 
pedagógico à equipe de professores, refletindo, articulando, motivando e promovendo a formação 
continuada docente, com criatividade, dinamismo e competência. 
          É fundamental a visão totalitária de todo o corpo escolar e não sua fragmentação, a qual não 
dará suporte a um trabalho efetivo em prol do nosso objetivo comum: cada um de nossos discentes, 
dentro de suas especificidades. 
          Faz-se necessário, desfazer a visão que se tem do professor pedagogo, a qual deva ser a de 
um profissional que vem fiscalizar, mas o de quem deve vir para mediar e somatizar. 
          Outrossim, questiona-se veementemente a ação negativa da tecnologia, nos dias atuais, porém 
devemos usá-la de forma positiva, a nosso favor, a começar pela consciência ambiental, tão 
apregoada na escola em sua falácia, porém na ação mostra-se a utilização desenfreada e o acúmulo 
inútil de material, que poderia ser dispensado se reunisse dados afins, num só instrumento 
tecnológico. Houveram mudanças significativas e qualitativas, com a vinda da tecnologia, sendo 
assimiladas e adaptadas em diversos segmentos da sociedade, porém a escola parece continuar no 
mesmo legado, a passos lentos, parecendo resistir ao óbvio. Basta-nos apenas um “click”. 
Encontremos soluções para as questões do cotidiano escolar do professor pedagogo, acima 
mencionadas, no bom uso de recursos tecnológicos. 
          Atualmente, a função do professor pedagogo apresenta-se sobrecarregada, devido a 
divergência de situações emergenciais, no cotidiano da escola. No cumprimento de protocolo diário, 
algumas situações acarretam desprendimento de um material de uso, desnecessário, face ao registro 
e as medidas tomadas para a abordagem de tais intervenções, posto da forma que vem sendo 
efetuadas, podendo ser destinado ao recicle ou ao arquivo “morto” da escola. Há que se levar em 
conta também, o desprendimento de tempo considerável, deixando a desejar ações que poderiam ser 
eficazes no que diz respeito a mediação e articulação do processo ensino-aprendizagem. Vislumbra-
se um profissional que anseia por em prática as teorias aprendidas na academia, porém vê-se ateado 
ao tempo destinado às suas verdadeiras atividades, pois a maior parte deste, está na resolução de 
questões burocráticas 
        Muitas vezes ocorre o monopólio inconsciente de informações do aluno, as quais acabam 
ficando no esquecimento, se somente armazenadas no “banco de memórias do pedagogo”, que 
como qualquer pessoa, possui falhas humanas e/ou não as compartilha com o corpo docente, para 
possíveis estratégias de ação. 
         As situações acima mencionadas, bem como outras vivenciadas enquanto pedagogos, no ir e 
vir da escola pública, ainda caminham longe de serem ideais no real. Devido às situações acima 
referidas, necessita-se da implementação de um material de suporte, com apoio nas tecnologias, para 
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que tais ações sejam organizadas, desburocratizadas e mais eficazes, nas diversas dimensões de 
identidade, social, física, pedagógica, etc. Como colocar o apoio da tecnologia a favor da 
desburocratização e da organização do trabalho do pedagogo? Como a escola pública pode alcançar 
os patamares da inovação tecnológica, já que as políticas públicas têm oportunizado o avanço tanto 
em termos de capacitação dos docentes quanto em termos de um aparato tecnológico, nas unidades 
escolares da rede pública estadual de ensino? 

 
Objetivos 

 
       Com o software FacciliPed, e seus demais recursos digitais funcionais, objetiva-se 
sensibilizar a comunidade escolar sobre o uso de tecnologias na rotina de registro e 
acompanhamento escolar dos discentes, enfatizando as Salas de Recursos Multifuncionais, 
viabilizando suporte tecnológico para as ações do pedagogo e dos docentes, como também o 
intercâmbio escola-família, levantando dados pertinentes ao cotidiano escolar junto a docentes 
para dar suporte às ações subsequentes, visando a melhoria da qualidade do processo de 
registros escolares dos alunos, subsidiando o  armazenamento de informações e  dinamizando as 
ações pedagógicas.                         
          Através da disponibilização do material didático, produzido no formato de um tutorial, dar-
se-á a devida orientação para a sua utilização nas ações pedagógicas, divulgando benefícios do 
uso do software em encontros de sistematização e avaliação com os responsáveis pelas SRMF, 
analisando reflexivamente o impacto da proposição da utilização do material didático produzido, 
socializando os resultados por meio da elaboração de um artigo científico. 
 

 
Metodologia 

 
             Em  observações e na experiência, vivenciadas na  caminhada profissional, bem como na 
dialética entre companheiros de jornada, refletiremos e elencaremos as dificuldades enfrentadas 
devido à burocratização das ações pedagógicas, partilhando sugestões viáveis, promovendo leituras 
afins, na obtenção de requisitos que estruturem a construção do material didático a ser  
implementado, partilhando vídeos demonstrativos, refletindo a ação de sistematizar o processo, 
fazendo bom uso de recursos tecnológicos, no intuito de  dirimir conflitos, solucionar criativamente os 
problemas, contribuir para a geração de consensos internos por meio do diálogo sobre os diferentes 
olhares, para posterior armazenamento tecnológico e execuções. 
  Será disponibilizado este material para ser implementado na escola, por meio de encontros 
com pedagogos e docentes, em especial os que atuam nas Salas de Recurso Multifuncional, 
abrangendo assim, não apenas uma escola, que usufruirá do material construído visando a avaliação 
do mesmo, oportunizando o enriquecimento do projeto por meio de reflexões e sugestões que 
posteriormente, será disponibilizado para sua utilização nas escolas, otimizando as formas de 
registros do pedagogo, com ênfase na Sala de Recursos Multifuncionais. Para o início da construção 
do software, material a ser implementado na escola, far-se-á necessário, para a coleta de 
informações encontros com pedagogos e docentes, especialmente os que atuam nas SRMF, 
promovendo o enriquecimento do projeto por meio de reflexões e sugestões. Para os encontros serão 
exibidos vídeos, distribuição de material escrito com questões semiestruturadas que darão suporte à 
criação do software, como a prototipagem das interfaces do software: FacciliPed. 

O material didático construído para este projeto abrigará dados pertinentes a proposta de 
sustentação do mesmo, o qual constituir-se-á em um software que disponibilizará um Tutorial com o 
objetivo de guia para o usuário. Este material estará constantemente susceptível de acréscimos e 
alterações, quando se fizerem necessários.  

Além do software far-se-á uso do leitor digital, para a dimensão de identificação, webcam ou 
câmera digital, bem como do Scanner, o qual possibilitará importar para o banco de dados, materiais 
como pertinentes ao processo de cadastro. 

A implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica ocorrerá com a elaboração e 
implementação de toda a proposta aqui delineada, onde procederá uma análise crítico-reflexiva da 
trajetória, consubstanciada pelo referencial teórico de base, na forma de um artigo científico, nos 
padrões estabelecidos pelo PDE_PR e normas técnicas e oficiais. 

É importante salientar que os sujeitos terão certificação dentro de desenvolvimento do 
projeto, visto que as ações serão registradas junto a PROEX, via orientadora, como projeto de 
extensão da Universidade Estadual de Ponta Grossa.  
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Resultados 

 
          A implementação do Projeto, dividida em 8 encontros de Intervenção Pedagógica, vem sendo 
efetivada durante o 1º semestre de 2013 e neste momento já é notória a percepção de que o público 
alvo tem se mostrado sensibilizado e receptivo, aderindo a aplicação do software: FacciliPed., com 
positiva expectativa de desburocratizar o trâmite de material físico desnecessário, havendo desgaste 
mental e de tempo, contribuindo com sugestões e prototipagens nas interfaces da ferramenta 
tecnológica, entendendo que a mesma, faz gerir ações mais desenvoltas, melhorando 
qualitativamente a mediação pedagógica do processo ensino-aprendizagem e as relações entre os 
pares da escola. Concomitantemente, aos encontros, está acontecendo o Grupo de Trabalho em 
Rede-GTR. Enquanto tutora deste curso à distância, compartilho com os colegas cursista, o projeto 
PDE de intervenção pedagógica, a produção didática-pedagógica, nos fóruns de discussões e nas 
postagens de diários temáticos. 
 

 
Conclusões 

 
          O referido Projeto de Intervenção Pedagógica, intitulado: Subsídios tecnológicos para 
dinamizar as ações cotidianas do pedagogo enfatizando as SRMF, apoiado na construção do 
software: FacciliPed e fazendo uso de recursos digitais acoplados, vem promover a otimização de 
dados, por meio da organização sistêmica de informações acerca do aluno em suas diversas 
dimensões, fazendo gerir a agilização nos trâmites pedagógicos, burocráticos da escola, promovendo 
maior qualidade ao processo ensino-aprendizagem e nas relações entre os pares da escola pública. 
         Em cumprimento ao Programa PDE e dadas as condições de ocorrência das datas dos 
encontros de Intervenção Pedagógica, mencionadas anteriormente, dar-se-á sua implementação, 
paulatinamente, podendo ser restruturado e realimentado constantemente, segundo cada demanda 
escolar. 
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