Resultados do Questionário

Equipa TIC

Março 2018

ÍNDICE

ÍNDICE ................................................................
................................................................................................
............................................................ 1
NOTA INTRODUTÓRIA ................................
................................................................................................................................
...................................... 3
METODOLOGIA ................................
................................................................................................................................
................................................ 4
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ................................
................................................................................................
................................................... 5
A. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA................................................................................................
........................................ 5
Quadro A.1. Distribuição
stribuição por número de escolas que compõem o Agrupamento de Escolas............ 5
Gráfico A.1. Distribuição dos Agrupamentos de Escolas por regiões. .................................................
................................
5
Quadro A.2. Distribuição por número de escolas do agrupamento que são apoiadas pela equipa
TIC. ................................................................
................................................................................................
........................................................ 6
Quadro A.3. Distribuição por escola/agrupamento que possui apoio técnico externo
(contratualizado ou do município) ................................................................................................
....................................... 6
B. CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA TIC ................................................................................................
........................................... 7
Gráfico B.1. Distribuição por opção da solução, que no ente
entender
nder dos inquiridos, atualmente,
melhor se adequará, na coordenação destas funções.................................................................
........................................ 7
Quadro B.1.1. Outra solução................................................................................................
................................................ 7
C. HORÁRIO A ATRIBUIR À EQUIPA TIC ................................................................
................................................................... 8
Quadro C.1. Distribuição pelo número de tempos, que os inquiridos consideram pertinente, atribuir
à Equipa TIC ................................
................................................................................................................................
.......................................... 8
Quadro C.2. Distribuição pelo nº de tempos necessário para o desempenho destas funções, de
modo a satisfazer a necessidade de manutenção do equipamento tecnológico da
escola/agrupamento. ................................
................................................................................................
........................................................... 9
Quadro C.3.. Distribuição pelo nº de tempos pertinente para atribuir à coordenação pedagógica. ... 9
D. ATIVIDADES REALIZADAS ................................
................................................................................................
.................................................. 10
QUESTÕES DE RESPOSTA ABERTA: ................................................................................................
..................................... 11
Questão D.1 Questionamos os inquiridos, enquanto, membro da Equipa TIC, no âmbito das
funções, que outras atividades realizavam, que não estivessem incluída
incluídass nos 12 itens que constam
do quadro anterior. ................................
................................................................................................
............................................................ 11
Página 1
ANPRI
ANPRI: Associação Nacional de Professores de Informática
geral@anpri.pt- http://www.anpri.pt/

Questão D.2 Questionamos os inquiridos, enquanto, membro da Equipa TIC, no âmbito das suas
funções que indicassem, que implicações entendem qu
quee terá nas escolas, a entrada em vigor do
Regulamento Geral da Proteção de Dados. ................................................................
....................................................... 13
Questão D.3 Observações: ................................
................................................................................................
................................................. 15

Página 2
ANPRI
ANPRI: Associação Nacional de Professores de Informática
geral@anpri.pt- http://www.anpri.pt/

NOTA INTRODUTÓRIA
A Associação Nacional de Professores de Informática (A
(ANPRI) elaborou um formulário com o
objetivo de recolher informação sobre o que poderá ser
er considerado o perfil desejável,
desejável
atualmente, para um Coordenador TIC (independentemente da designação atribuída por cada
escola/agrupamento)) ou o perfil de uma equipa TIC.
O desempenho destas funções foi sendo descaracterizado a partir
rtir de 2010, quando se extingue
o despacho que criava a função de Coordenador PTE. Desde o ano 2010 até ao presente,
decorreram 8 anos, nos quais cada escola se
seguiu
guiu o seu percurso, sendo que o tempo e as
funções atribuídas passaram a depender da sen
sensibilidade
sibilidade dos órgãos de gestão, do
reconhecimento/valor atribuído internamente e d
diretamente do
o crédito de escola.
Por outro lado, atendendo aos novos papéis que a es
escola
cola tem vindo a assumir, aos novos
projetos existentes e à evolução das próprias tecnologias, as funções anteriormente definidas
poderão não dar resposta às necessidades atuais. Assim, havia que auscultar professores e
escolas, no sentido de aferir as nec
necessidades
essidades sentidas no próprio contexto.
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METODOLOGIA
Para recolher os dados necessários, elaboramos um formulário para ser respondido por um
membro da equipa que desempenhe estas funções, independentemente da designação ou pela
direção da escola.
Este formulário foi disponibilizado online, entre o dia 28 de Fevereiro e o dia 7 de março de
2018. Solicitamos o seu preenchimento via direções das escolas/agrupamentos e também via
professores de informática.

28 fevereiro a 7 de janeiro de
2018

Formulário Online

Professores de Informática
Direções de
agrupamentos/escolas

Ilustração 1. Metodologia

Com
om a informação recolhida pretendíamos analisar os resultados para identificar as
necessidades de uma forma mais contextualizada, novas áreas de atuação, retirando algumas
conclusões de modo a definir a posição da ANPRI e a formulação de propostas suportadas pelos
dados recolhidos.
O formulário é constituído por quatro dimensões, conforme a ilustração seguinte:
A. CARATERIZAÇÃO
DA AMOSTRA

D. D. ATIVIDADES QUE
A EQUIPA REALIZA

B. CONSTITUIÇÃO DA
EQUIPA TIC

C. HORÁRIO A
ATRIBUIR
Ilustração 2. Dimensões que constituíram o formulário
Página 4
ANPRI
ANPRI: Associação Nacional de Professores de Informática
geral@anpri.pt- http://www.anpri.pt/

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
A. CARACTERIZAÇÃO DA AMO
AMOSTRA
Responderam ao formulário 132 inquiridos, sendo que existem, atualmente, 811 agrupamentos
e escolas não agrupadas, pelo que podemos inferir que está representado 16% do universo da
amostra.
Quadro A.1. Distribuição por número de escolas que compõem o Agrupamento de Escolas.
Número de escolas por Agrupamento de
Escolas
[1 a 5]
[6 a 10]
[11 a 15]
[16 a 20]
Mais de 20
Não responde
Não se aplica

Frequência Absoluta Frequência Relativa
50
42
7
4
1
26
2
132

Classe Modal: [1 a 5]

Gráfico A.1. Distribuição dos Agrupamento
Agrupamentos de Escolas por regiões.

Alentejo; 8
Algarve; 9
Lisboa e Vale do
Tejo; 47
Centro; 26

Norte; 42
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37,88%
31,82%
5,30%
3,03%
0,76%
19,70%
1,52%
100,01%

Quadro A.2. Distribuição por número de escolas do agrupamento que são apoiadas pela equipa
TIC.
Número de escolas do agrupamento que
são apoiadas pela equipa TIC

0
[1 a 5]
[6 a 10]
[11 a 15]
Mais de 15
Não responde

Frequência Absoluta Frequência Relativa
11
79
20
0
2
8
120

9,17%
65,83%
16,67%
0,00%
1,67%
6,67%
100,00%

Classe Modal: [1 a 5]

Quadro A.3. Distribuição por escola/agrupamento que possui apoio técnico externo
(contratualizado ou do município)
Possui apoio técnico contratualizado

Sim
Não
Não sei

Frequência Absoluta
67
58
7

132

Frequência Relativa
50,76%
43,94%
5,30%
100,00%

Moda: Sim

Observações: Alguns inquiridos justificam que os centros escolares e as escolas do 1º ciclo têm
apoio do município,, mas continuam ao seu cuidado as escolas de 2º, 3º ciclos e secundário,
pelo que o apoio é parcial. Outros referem que a contratualização externa de apoio técnico é
apenas para
ara os serviços administrativos, pelo que a manutenção dos espaços pedagógicos
continua ao seu cuidado.
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B. CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA TIC
Gráfico B.1. Distribuição por opção da solução,
ução, que no entender dos inquiridos,
inquir
atualmente,
melhor se adequará,, na coordenação destas funções
funções.
Opções de resposta:
Ter um coordenador de TIC que assume funções técnicas (manutenção e gestão dos recursos
tecnológicos) e também as funções pedagó
pedagógicas
gicas (desenvolvimento de atividades educativas que
envolvam os recursos tecnológicos).
Ter dois coordenadores de TIC
TIC:: Um para as funções técnicas (manutenção e gestão dos recursos
tecnológicos) e outro para as funções pedagógicas (desenvolvimento de ativ
atividades educativas que
envolvam os recursos tecnológicos).
Outra solução

Outra; 11

Ter um
coordenador de
TIC; 30

Ter dois
coordenadores de
TIC; 91

Quadro B.1.1. Outra solução
Outra solução
Ter um Coordenador que coordena
oordena uma equipa TIC multidisciplinar com Plano de Ação definido
Ter um coordenador técnico-pedagógico
pedagógico e dois té
técnicos
cnicos a tempo inteiro, no caso das necessidades reais
da escola.
Ter um coordenador TIC que assume a coordenação das funções técnicas e pedagógicas, mas com apoio
de um funcionário (a tempo inteiro) com conhecimentos técnicos para proceder à manutenção e gestão
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Outra solução
dos recursos tecnológicos.
Um coordenador TIC que assume as funções pedagógicas (desenvolvimento de atividades educativas
que envolvam os recursos tecnológicos).
1 Coordenador + 1 professor - Manutenção e Assistência a software e Sistema de Gestã
Gestão Integrada
1 Coordenador TIC com sub coordenadores (1 para cada área)
área).
Depende do perfil dos professores em exercício de funções.
Equipa coordenada por um professor
professor.
Somente um coordenador TIC para as questões pedagógicas. No que respeita à componente técnica
deve assumir funções relativamente aos laboratórios de informática e espaços pedagógicas. Tudo o que
seja questões de ordem administrativa deve ser de responsabilidade do município ou de contratação
externa.
Apoio técnico exterior + apoio equipa TIC
Técnico externo com essas funções
funções.

C. HORÁRIO A ATRIBUIR À EQUIPA TIC
Quadro C.1. Distribuição pelo número de tempos, que os inquiridos consideram pertinente,
atribuir à Equipa TIC
Número de tempos pertinente para o exercício
das funções
[1 a 5]
[6 a 10]
[11 a 15]
[16 a 20]
[21 a 25]
[26 a 30]
[31 a 35]
[35 a 40]
Mais de 40

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

4
22
23
21
36
5
11
5
5
132

Classe Modal: [21 a 25]

A classe modal situa-se entre os valores equivalentes a 1 horário,, entre 21 a 25 tempos
semanais.
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3,03%
16,67%
17,42%
15,91%
27,27%
3,79%
8,33%
3,79%
3,79%
100,00%

Quadro C.2. Distribuição pelo nº de tempos necessário para o desempenho destas funções, de
modo a satisfazer a necessidade de manutenção do equipamento tecnológico da
escola/agrupamento.
Número de tempos necessário para o exercício
das funções de manutenção do equipamento
[1 a 5]
[6 a 10]
[11 a 15]
[16 a 20]
[21 a 25]
[26 a 30]
[31 a 35]
[35 a 40]
Mais de 40
Outras respostas

Frequência Absoluta

Frequência Relativa

7
35
28
21
22
1
5
2
4
7
132

5,30%
26,52%
21,21%
15,91%
16,67%
0,76%
3,79%
1,52%
3,03%
5,30%
100,00%

Classe Modal: [6 a 10]
Frequência
Absoluta
1
3
1

Outras respostas:
2 tempos por sala de TIC
Horário completo dada a dimensão e complexidade do pa
parque
rque informático.
Técnico especializado a tempo inteiro para hardware e instalações

Quadro C.3. Distribuição pelo nº de tempos pertinente para atribuir à coordenação pedagógica.
pedagógica
Número de tempos necessário para o exercício
das funções de manutenção do equipamento
0
[1 a 5]
[6 a 10]
[11 a 15]
[16 a 20]
[21 a 25]
[26 a 30]
[31 a 35]

Frequência Absoluta
1
49
52
19
6
2
1
2
132

Classe Modal: [6 a 10]
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Frequência Relativa
0,76%
37,12%
39,39%
14,39%
4,55%
1,52%
0,76%
1,52%
100,01%

D. ATIVIDADES REALIZADAS
Escala de medida de intensidade utilizada para medir os 12 itens que constam no quadro seguinte
(Escala:
Escala: 1. Nunca; 2. Raras vezes; 3. Algumas vezes; 4. Muitas vezes e 5. Sempre)

Itens

Níveis
1

2

3

4

5

Média

1. Emite pareceres/considerações sobre matérias
relacionadas com as TIC no Conselho Pedagógico

64

13

22

13

20

2,33

2. Promove
romove e/ou dinamiza algum programa de formação em
TIC no seu estabelecimento de ensino

31

28

35

21

17

2,73

45

22

22

22

21

2,64

8

11

33

40

40

3,70

5. Realiza atividades em articulação com outros projetos das
escolas

18

15

39

40

20

3,22

6. Dinamiza projetos

13

21

31

41

26

3,35

7. Explora as novas aplicações informáticas

5

10

18

53

46

3,95

42

13

14

18

45

3,08

67

23

17

12

13

2,10

38

18

25

27

24

2,86

35

7

15

20

55

3,40

71

6

12

8

35

2,47

3. Participa na realização do plano de formação (ações de
formação, oficinas de formação, etc.) da escola/agrupamento
4. Realiza
za atividades com os alunos

8. É o interlocutor
locutor junto dos serviços centrais e regionais de
educação para todas as questões relacionadas com os
equipamentos, redes e conectividade, estando disponível
para receber a formação necessária proposta por aqueles
serviços
9. Articula com os técnicos das Câmaras M
Municipais que
apoiam o 1.º ciclo do ensino básico, quando se trata de
agrupamento de escolas
10. Articula com as empresas que, eventualmente, prestem
serviço de manutenção ao equipamento informático
11. É responsável e faz a manutenção do site /Plataforma
LMS da escola/agrupamento
12. É responsável pelo Selo de Segurança

Os resultados evidenciam a perda de valor/reconhecimento interno desta função
função, a partir do
momento que o cargo deixa de ser reconhecido centralmente, os próprios órgãos das escolas
procedem da mesma forma (item 1)
1),, pois, os dados mostram, que aproximadamente metade
dos inquiridos, refere não emitir pareceres no Conselho Pedagógico
Pedagógico. Os professores que têm
estas funções continuam a privilegiar o
os projetos com alunos e da escola (itens 4, 5 e 6). Pelos
dados obtidos, podemos, ainda, observar que os professores que desempenham estas funções
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continuam a ser autodidatas (item 7) e os pri
principais
ncipais responsáveis pelos sítios web das escolas
(item 11).
Pelos dados infere-se
se que a articulação com outros serviços (serviços centrais (item 8), Câmaras
Municipais (item 9) e empresas contratualizadas (item 10)) não funciona da melhor forma. Seria
necessário
essário aprofundar mais esta questão de forma a perceber os motivos dos resultados
obtidos.
QUESTÕES DE RESPOSTA ABERTA:
Questão D.1 Questionamos os inquiridos, enquanto, membro da Equipa TIC, no âmbito das
funções, que outras atividades realizavam, que não estivessem incluídas nos 12 itens que
constam do quadro anterior.
Dimensões
referidas
Manutenção
de
equipamento e
redes

Descrição mais detalhada
Manutenção
anutenção de equipamentos e reparação ((mesmo
mesmo nas escolas onde têm apoio das
Câmaras Municipais e serviçoss contratualizados de empresas);
Manutenção
anutenção de equipamentos e reparação
reparação, quer ao nível de software,
software quer ao nível
de hardware (computadores, projetores e quadros interativos).
).
Gestão de servidores e rede;
Gestão das infraestruturas de comunicação (central telefónica).
telefónica)

Manutenção
de plataformas

Manutenção de rede, de ser
servidores e de software de gestão;
Administração do domínio
domínio;
Gestão dos endereços de correio eletrónico de docentes, não docentes e alunos;
Administração / manutenção / atualização das plataformas
ataformas de ensino e aprendizagem
(moodle, classroom
lassroom, office365, Google APPS, blogues );
Gestão
estão das páginas do agrupamento nas redes sociais
sociais;
Gestão da plataforma de sumários eletró
eletrónicos;
Administração / manutenção / atualização de plataformas diversas (GIAE, horários,
ENES/ENEB);
Participação
articipação em projectos piloto ( E360);
Gestão do sistema de Impressão;
Resgisto online da apreciação, seleção e adoção dos manuais.

Apoio à gestão

Apoio à Gestão.
Apoio
poio à Direção na utilização de todas as plataformas eletrón
eletrónicas
icas do ME
Atividades de aplicação de questionários online para diversas estruturas do ME

Documentação

Elaboração de documentação modelo para ser usada na escola.
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Cogestão da elaboração do P
Plano Anual de Atividades;
Inventário de equipamentos e materiai
materiais informáticos;
Elaboração de relatórios e estatísticas diversas.
Apoio serviços Apoio nos serviços administrativos, na instalação de versões dos aplicativos de apoio
administrativos à gestão, nas alterações do programa de gestão de alunos, no apoio aos exames;
Apoio aos servidores administrativos
administrativos;
Gestão do inovar
inovar;
Apoio às aplicações usadas no sector administrativo da es
escola e formação de
funcionários.
Formação

Formação de Docentes/Administrativos

Apoio
Pedagógico

Promover e apoiar a integração das TIC no ensino, na aprendizagem e na segurança
ao nível de agrupamento;
Apoio a docentes
ocentes na utilização de tecnologia e na utilização das várias aplicações
informáticas;
Apoio
poio aos professores na resolução de problemas de conectividade e/ou outros;
outros
Problemas
as relacionados com o funcionamento de equipamentos pessoais
pessoais, que usam
nas escolas.

Projetos
Pedagógicos

TV da escolaa na inclusão de conteúdos;
Apoio à Rádio,
ádio, jornal e anuário;
Apoio ao projeto de programação no 1.º Ciclo;
Dinamização de Clube de progr
programação/robótica;
Supervisionamento
visionamento dos LabTIC;
Apoio às atividades das Unidades de Ensino Especial (espetro do Autismo);
Apoio às Bibliotecas
ibliotecas escolares
escolares;
Sessões de esclareciment
esclarecimento para Encarregados de Educação;
Participação em proje
projetos piloto e Flexibilização Curricular.

Não Observado

Atualmente, n
não existe equipa TIC na escola
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Questão D.2 Questionamos os inquiridos, enquanto, membro da Equipa TIC, no âmbito das
suas funções que indicassem, que implicações entendem que terá nas escolas, a entrada em
vigor do Regulamento
ento Geral da Proteção de Dados.

Categorias

Alguns indicadores

Apropriação

Algumas situações já estavam formuladas e implementadas fruto da experiências
nas TIC, agora a necessidade é a de generalizar procedimentos por todas as escolas
e agrupamentos
agrupamentos, mas tentando não ser "extremistas".
Jáá implementamos as regras de Proteção de Dados, pens
pensamos
amos que se trata de algo
aceite com tranquilidade
tranquilidade.
Na escola estamos em conformidade, não entendo que aja implicações.

Cuidado com os
dados e com a
seleção de
informação

Mais
ais cuidado na seleção e divulgação de informação.
É necessário maior salvaguarda dos dados pessoais e definição do acesso aos
dados.
Acresce a dificuldade de criar um jornal ou revista ou mesmo site sem fotos dos
alunos.
É necessário
ssário uma pessoa
pessoa, para definir um plano e preparar os modelos e regras
para a salvaguarda e disponibilização dos dados aos alunos e professores do
agrupamento.
Terão
erão que ser analisadas
analisadas, nomeadamente, a quantidade de dados sensíveis
existentes..
Revisão global
lobal de todos os procedimentos e canais de comunicação
comunicação.
Ter atenção aos dados que são publicados nas diversas plataformas da escola.
Maior
aior rigor no tratamento dos dados.

Preocupação

A relação com a Comunidade Escolar será afetada
afetada, pois, esta gosta de saber quais
as atividades que têm lugar e a forma como o regulamento impede a divulgação
de imagens, torna quase impossível que vários projetos não saiam do interior das
escolas, nem possam ser partilhados no Espaço Europeu. É uma regressão na
utilização d
das
as novas tecnologias e ferramentas disponíveis na web.
Em algumas tarefas
tarefas, nomeadamente, divulgação de atividades do agrupamento
nas quais apareçam imagens de alunos
alunos, torna o trabalho bastante mais moroso
pois é necessário estar sempre com atenção quando se recolhe uma imagem se
aparece a cara de algum aluno.
Há atividades que são divulgadas através do site do agrupamento e que só causam
impacto com fotografias, sem elas o resultado não é o mesmo, os alunos gostam
de ver e mostrar o seu trabalho e ser ide
identificados
ntificados pela sua boa prestação e isso
deixa de ser possível, por exemplo.
É necessário alterar certos hábitos para proteger os dados e identidade dos alunos
alunos.
Penso que será necessário criar um manual de procedimentos, que será difícil de
cumprir.
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Acréscimo de
responsabilidades

Mais trabalho e responsabilidade
responsabilidade.
Acréscimo
créscimo de tarefas à esfera de atuação da equipa TIC, decorrentes da
implementação de novas infraestruturas e adoção das boas práticas
recomendadas.
Aumento das questões burocráticas.
Um aumento
ento considerável de tarefas inerentes às responsabilidades da Equipa TIC,
principalmente porque a mesma será a mais capaz, no imediato, de melhor ajudar
a implementar o próprio Regulamento na Comunidade Escolar. Essas mesmas
implicações ainda mais justifi
justificam
cam um aumento no número de tempos para a
Equipa TIC (independentemente da designação)
designação).
Maior rigor na publicação de dados que exigirá mais tempo para
controlo/verificação de dados.
Responsabilidade sobre a segurança digital da comunidade, em particular dos
alunos, responsabilidade sobre eventuais incidentes relacionados com o uso das
tecnologias (cyberbullyinhg, sexting, ...), necessidade da existência do responsável
pela segurança dig
digital e da proteção de dados.
Oss serviços centrais devem assumir a preo
preocupação/gestão.
cupação/gestão.

Constrangimentos

Com
om a falta de horas será difícil para aass escolas resolver este problema.
problema
Impacto será eenorme
norme e sem resolução fácil economicamente.
economicamente
Em pequenas instituições com "resistência" às novas tecnologias, será complicado,
além dee não existir professor efetivo na equipa TIC,, o que vai dificultar qualquer
implementação.
Maior responsabilidade
responsabilidade, que se não for acompanhada de uma real definição
interna de tarefas e atribuição de tempos poderá criar graves problemas a quem
for nomeado para esse cargo.
Não há informação suficiente disponível.

Formação

Mais responsabilidade na componente de formação dos docentes e de informação
para os discentes e respetivos EEncarregados de Educação.
Necessidade de formação e atribuição de tempo para poder implementar o
mesmo regulamento.
Necessidade de planear, implementar um plano, que inclui questões técnicas e,
especialmente, de formação de utilizadores.
Será necessário continuar a delinear e trabalhar os procedimentos para garantir a
privacidade dos dados.

Desconhecimento

Difícil de antever, tem havido po
pouco
uco esclarecimento da parte do Ministério
M
no que
toca às implicações do RGDP na educação.
A direção ainda não falou sobre o assunto
assunto.
Em geral, os Dire
Diretores
tores e Conselhos Pedagógicos ainda não estão
es
muito
sensibilizados para a importância e dificuldade da implementação do regulamento.
As direções
ções das escolas não estão sensibilizadas para este assunto, não o
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considerando prioritário.
Ass escolas não estão sensibilizadas para esta problemática.
À partida
tida nenhuma.
Não li / Não
ão sei / Desconheço este regulamento/ Sem opinião fundamentada
Uma autêntica
ntica confusão devido à falta de conhecimento e de informação sobre o
assunto.

Questão D.3 Observações:
20 anos de ensino e apenas 1 como PTE, neste agrupam
agrupamento
ento dão o cargo aos contratados ou ...
deveria ser um cargo obrigatório de um professor do QE e do grupo 550.
A Equipa TIC devia ser quase só professores da área e não um meio de distribuir horas pelos
professores que têm falhas no horário;
A equipa TIC já não existee na forma como era antigamente
antigamente;
A equipa TIC só existe para arranjar computadores;
A equipa TIC, se é que existe equipa, serve para estar calada e nem sequer vai ao pedagógico e
mesmo se fosse nada diz ou nada ligam à informática;
A informática
ica é um "bicho" que não interessa; O que interessa é arranjar horas e horários e
disciplinas para os amigos da direção!
A equipa TIC, no agrupamento, tem 4 horas de redução para o PTE (2 para a escola sede e 2 para
uma básica)
A equipa TIC, quando constituída
ituída por um único elemento como é o caso, deveria ter uma
disponibilidade idêntica à dos professores bibliotecários (1 tu
turma
rma e restante tempo para
projetos)
tos) de modo a ser humanamente possível o desempenho das tarefas que lhes estão
sempre a ser solicitadas
as e ter a possibilidade
possibilidadede implementar com a qualidade necessária
necessári os
diversos e múltiplos projetos
tos que envolvem as TIC.
Como em muitas escolas básicas, onde só há um professor de TIC é chamado a resolver todos os
problemas que envolvam os equipamentos inf
informáticos (hardware e software),
re), espera-se
espera que
esteja envolvida nos diversos projectos que estão sempre a aparecer e, além disso, ainda tenho
atribuídas turmas (mais de 100 alunos por semestre) com tudo o que é inerente a esta função,
tendo tantas horas de trabalho individual
individual, como um professor bibliotecário que só tem 1 turma
(cerca de 28 alunos).
Para não falar do próximo ano letivo, no qual se prevê que no meu horário sejam incluídas todas
as turmas de TIC do 5º ao 9º ano com as quais deverei realizar ttrabalhos
rabalhos em articulação com as
outras disciplinas.
Como qualquer um pode concluir, a atribuição de tantas tarefas a uma única pessoa é desumano
e a maior parte das vezes a esta sobrecarga de trabalho e a responsabilidade associada não se vê
refletida na remuneração.
A existência de uma empresa para realizar manutenção não é uma solução. Seria importante ter
no Agrupamento um funcionário especialista nesta área. A Equipa TIC teria como função articular
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com o funcionário, mas sobretudo a dinamização pedagógi
pedagógica das TIC.
A formação específica dos coordenadores PTE/TIC, deveria também existir
existir, como existem
formação de "apoio" a Diretores, coordenadores pedagógicos, etc.
Além
ém da equipa TIC deveria haver a possibilidade de ter um técnico só para a manutenção
O Coordenador TIC deveria ser um cargo com nomeação nos Serviços Centrais, para dessa forma
haver uma maior e mais eficaz comunicação entre os Serviços Centrais do ME e os
Coordenadores TIC, desta forma haveria um maior conhecimento do que os Serviços Centra
Centrais
pretendem de nós e aquilo que realmente nos é solicitado e nos é atribuído pelos Diretores das
escolas. As nossas funções deveriam estar perfeitamente bem definidas pelo ME, de forma a
credibilizar mais um cargo de extrema importância para as escolas. N
Não
ão pretendo com isto uma
diminuição das nossas incumbências, pelo contrário, acho que a este nível as escolas têm
recursos humanos tecnicamente suficientes para serem completamente autónomas.
As atividades de técnicos de ENEB, PAEB e ENES deveriam estar iincluídas
ncluídas nas horas da equipa TIC
e distribuídas por pelo menos 6 colegas de informática, 2 por cada atividade.
As equipas TIC, compostas por pessoas tecnicamente qualificadas (elementos agregados ao
grupo 550), para serem viáveis, e dependendo das dimensõ
dimensões
es dos agrupamentos e dos
equipamentos tecnológicos agregados, e à ssemelhança de outras entidades públicas
blicas (ministérios,
câmaras municipais, etc.), deverão ter contemplados tempos suficien
suficientes
tes para poderem efetuar
um trabalho contínuo,
nuo, célere e de qualidade
qualidade.
As horas atribuídas à equipa TIC, sendo horas não letivas, aparecem no horário normal, o que
inviabiliza muitas vezes a manutenção de equipamentos e a instalação de software porque as
salas estão ocupadas com aulas. Se quisermos fazer bem o nosso trabal
trabalho,
ho, temos que o fazer
fora das horas de aulas, o que se traduz num número de horas muito superior ao dos outros
colegas.
As minhas responsabilidades estão na vertente técnica (redes, servidores, virtualização) pelo que
todas as questões foram respondidas com base neste pressuposto.
As respostas na lista de perguntas (D.1.) onde é referido "Realiza atividades em articulação com
outros projetos das escolas"; "Articula com os técnicos das câmaras municipais que apoiam o 1.º
ciclo do ensino básico, quando se trata de agrupamento de escolas" não se aplicam na nossa
escola por não se tratar de um agrupamento.
Atualmente não pertenço a uma Equipa TIC. A questão D.1 foi respondida tendo em conta a
funções a desempenhar pelos coordenadores da Equipa TIC.
Como disse
se numa escola sem "Equipa TIC", é sempre complicado existir alguma facilidade para
implementar algo, principalmente com equipamentos a ficar muito degradados, todas as poucas
horas existentes não dão para uma manutenção adequada. Vai partir um pouco da bo
boa vontade
do professor de TIC ajudar a escola e poupar algum dinheiro à escola perante avenças de
algumas horas pagas a peso de ouro, quando um professor com mais horas para o efeito faria o
mesmo.
Divulgar junto das direcções das escolas as competências e atribuições dum coordenador tic e da
necessidade duma equipa tic
Em muitas escolas, não existe equipa tic, acaba
acabam por ser os professores a fazer a manutenção
dos computadores durante as aulas, quando temos cursos profissionais. Existem alguns tempos
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paraa realização de trabalhos como a produção de uma revista ou jornal, em que normalmente
existe um prejuízo nos tempos atribuídos. Fácil falar mas não podemos dizer não.
Este assunto é importante, mas a realidade é diferente entre diferentes escolas/agrupam
escolas/agrupamentos.
Precisa de uma discussão que seja descentrada da lógica de horários e dos (legítimos) interesses
dos professores de informática, mas que não deve ser em função deles que o problema é
tratado.
Existe falta de apoio/informação das pessoas/entidades rresponsáveis
esponsáveis (direção regional,
entidades responsáveis pelos equipamentos), para termos uma orientação de como resolver os
problemas que vão surgindo nas nossas escolas.
Melhoria nos serviços, nomeadamente do acesso à internet e mais computadores, tablets,
portáteis e projetores para as escolas.
Na coordenação pedagógica deverá ser contemplada a formação de docentes na utilização de
tecnologias.
Nada a declarar.
Não é disponibilizada formação a nível técnico adequada às funções que o coordenador TIC tem
que desempenhar.
Não existe equipa TIC na minha escola.
Necessidade de haver reconhecimento das especificidades deste cargo e haver distribuição de
horas para o seu cumprimento, caso contrário tudo ficará, mais cedo ou mais tarde, parado com
os prejuízos evidentes para o funcionamento da escola.
Neste Agrupamento não existe uma equipa TIC. Existe 1 elemento que tem horas de assessor na
Direção e é o responsável pelos equipamentos.
O equipamento está a ficar obsoleto e o nº de avarias está a aumentar exp
exponencialmente.
onencialmente.
Muitos equipamentos estão encostados na prateleira com falta de fontes de alimentação, discos,
memórias, etc., as quais avariam e nós vamos retirando de uns para colocar noutros. A utilização
de software está limitada e antiquada, e não faz sentido falar-se
se nos códigos de direito de autor
para depois não ter software necessário para determinadas áreas e ouvir da parte dos alunos que
se pode "sacar" grátis na net.
O facto de o parque informático estar obsoleto não ajuda em nada o trabalho da Equipa TIC.
O investimento em tecnologias deveria ser continuado, e em pequenas partes ao longo dos anos.
Como nos últimos anos praticamente não tem havido verba para a manutenção básica todo o
material está a ficar degradado e não funcional.
O membro a integrar a equipa TIC tem mesmo de o querer, pois, o que se constata é que são só
atribuídos 1 ou 2 tempos, que depois na prática nunca se faz nada porque 1 tempo não dá para
nada. E isto tem mesmo que ser ditos às direções das escolas.
O número de horas para o Coordenador TIC deveria estar relacionado com o número total de
alunos de cada agrupamento (pelo menos os das escolas EB23 e Secundárias, que não estão sob
responsabilidade das Câmaras Municipais), e também da existência, ou não, de Cursos
Profissionais
nais da área da Informática (que implicam a existência e manutenção de equipamentos
em laboratórios específicos que outras escolas/agrupamentos não terão) e, por último, no
número de computadores e salas existentes (no meu Agrupamento, existem 9 laboratóri
laboratórios de
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informática e cerca de 400 computadores para serem geridos).
O tempo atribuído atualmente à equipa TIC é muito insuficiente para a manutenção de todo o
equipamento informático, a parametrização de programas (alunos, por ex.) e apoio à Secretaria e
a docentes.
Os coordenadores TIC/PTE podem ser responsabilizados, no âmbito das sua
suas funções, por
qualquer incumprimento do Regulamento Geral da Proteção de Dados?
Penso que deveriam ser atribuídas bastantes horas efetivas aos professores de informática q
que
desempenham este tipo de funções, pois estão constantemente a ser solicitados para tudo e
mais alguma coisa e em agrupamentos de escolas grandes onde existem centenas de
equipamentos este é um processo moroso e que muitas vezes nos rouba tempo de mais q
que
deveríamos utilizar em benefício dos nossos alunos e não em manutenções dos vários tipos de
materiais.
Penso que é essencial, para o bom funcionamento, que a coordenação de TIC seja atribuída
apenas a professores do grupo de informática, pois serão os que têm melhor preparação para o
cargo e que não seja feita a atribuição com base na gestão interna dos recurso humanos
disponíveis da escola ou "conhecimentos".
Por não existir uma equipa TIC na escola, os docentes de informática são muitas vezes chamado
chamados
a resolver problemas de ordem técnica, essencialmente por colegas de outros grupos
disciplinares, mas também pela direção, sempre que é necessário articular com alguma entidade
externa que preste um serviço à escola. Estas tarefas são realizadas em preju
prejuízo
ízo do tempo
necessário para a realização das tarefas dos próprios docentes.
Sempre
empre aulas de 60 ou 90 minutos para qualquer disciplina relacionada com a informática
Um professor de quadro de agrupamento ou quadro de zona pedagógica do grupo 550 tem
habilitações
itações para a docência. É em primeira instância um docente e não um recurso técnico que a
escola possui para reparar avarias. Um técnico resolve problemas. Ao docente/ Coordenador TIC
não deveria ser exigido andar a resolver problemas técnicos, mas sim co
coordenar
ordenar meios, agilizar
processos, gerir recursos e fomentar o desenvolvimento de atividades educativas que envolvam
os meios tecnológicos.
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