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RESUMO: 
 
O presente relato discorrerá sobre uma experiência inovadora com os          
estudantes do nono ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino            
do Recife, realizado no ano de 2017 em 36 escolas, denominado OndaTec,            
com o objetivo de preparar os estudantes para os exames seletivos das            
Escolas Técnicas Estaduais e Federais de Pernambuco. Descreveremos o         
passo a passo do Projeto, sua relevância e os resultados obtidos no que             
concerne ao aumento dos dados estatísticos. Apresentaremos o desenho         
pedagógico do Projeto, dialogando com os autores sobre a história da           
educação no Brasil e a contribuição da EaD. Por fim, enfatizaremos o            
crescimento do percentual de aprovação e o estudo comparativo entre 2016 e            
2017 e concluiremos com as perspectivas e expectativas para o Ano 2 da             
experiência no ano em curso/2018. 
 
 
PALAVRAS-CHAVES: Projeto Ondatec; UniRec; Estudantes; Educação a 
distância. 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O relato ONDATEC: Experiência inovadora com os estudantes do nono 

ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino do Recife - RMER, 

objetiva compartilhar com a comunidade científica e submeter ao Prêmio ABED 

de pesquisa e inovação em Educação a Distância o Projeto com os estudantes 

da Prefeitura da Cidade do Recife denominado OndaTec, realizado no ano 

2017 em 36 escolas da RMER, focalizado na preparação desses jovens para 

os exames seletivos da Rede Estadual e Federal utilizando a plataforma da 

Unidade Virtual de Cursos a Distância da Secretaria de Educação do Recife – 

UniRec. 

Entendemos como relevante e inovadora a experiência, haja vista os 

resultados obtidos no final de 2017, consideravelmente impactante, tanto em 

dados estatísticos, quanto em nível social, cultural e porque não dizer 

econômico, também. O público alvo são os jovens na faixa etária entre 12 e 15 

anos matriculados no nono ano do Ensino Fundamental na RMER e inscritos 

de forma espontânea no projeto. 
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Considerando a realidade desses jovens, nativos digitais em sua 

grande maioria, o acesso à Tecnologia da Informação e Comunicação é muito 

precária,  objetivamos aproximar o estudante da tecnologia da informação e 

comunicação a partir da Educação a Distância, através de uma  linguagem 

usual desse público. É de suma importância atraí-los para o processo ensino 

aprendizagem com ferramentas motivadoras, instigantes e desafiadoras. Nesse 

sentido, o projeto ONDATEC foi estruturado na plataforma UniRec com 

ferramentas interativas, videoaulas, bem como aulões aos sábados utilizando, 

também, presencialmente a plataforma. 

Relataremos a seguir os objetivos do Projeto Ondatec, o desenho 

pedagógico e os resultados obtidos, dialogando com os autores sobre a história 

da educação no Brasil e a contribuição da EaD.  

Por fim,  enfatizaremos o crescimento dos dados estatísticos no estudo 

comparativo entre 2016 e 2017 e concluiremos com as perspectivas e 

expectativas para o Ano 2 da experiência no ano em curso/2018. 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

Implantar uma cultura de formação a distância aos estudantes do nono 

ano das escolas da Rede Municipal de Ensino do Recife; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

➢ Preparar os estudantes dos anos finais do ensino fundamental da 

Rede Municipal de Ensino do Recife para os exames seletivos 

das Escolas Técnicas Estaduais e Federais, por meio da 

plataforma UniRec; 

➢ Contribuir na aprendizagem dos estudantes do nono ano 

utilizando os recursos tecnológicos disponíveis na plataforma 

UniRec. 
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REFERENCIAL TEÓRICO: 

A Educação formal, ao longo dos tempos, passou por várias linhas, 

tendências ou abordagens pedagógicas nos processos de ensino 

aprendizagem, desde o tradicional ao humanista. Àqueles que defendiam o 

ensino centrado no dono do saber, o professor, e o aluno era passivo e ficava, 

apenas, como receptor das informações.  

Contrapondo-se à concepção tradicional, destacaremos três pontos 

que consideramos relevantes para a discussão: o conhecimento, o ambiente 

escolar e o papel do professor. Diferentemente do ensino tradicional, a 

educação na modalidade a distância chega para ficar e fazer a diferença, o 

conhecimento se dá no processo interativo em que o estudante é protagonista 

do saber; o ambiente escolar pode ser presencial, semipresencial e a distância 

e o papel do professor é facilitador do ensino aprendizagem.  Dessa forma, o 

Projeto OndaTec foi pensado utilizando todas as formas e ambientes de 

aprendizagem para oportunizar a autonomia e garantir uma educação com 

qualidade social 

A história da educação a distância no Brasil remonta há mais de um 

século, desde 1904, no entendimento de “[...] resgatar uma enorme dívida 

social acumulada ao longo dos séculos.” (ALVES, 2009 p. 13) buscou-se ações 

na política educacional que pudessem minimizar essa dívida social.  

Observa-se, ainda, a importância da plataforma UniRec como suporte 

às aulas das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, disponibilizando 

simulados e videoaulas. Assim, percebemos que o ambiente virtual aproxima 

esses jovens e, sobretudo, proporciona a autonomia do conhecimento, 

mediante a organização do tempo de estudo que fica sob sua 

responsabilidade. A flexibilidade de tempo, espaço e ritmo são avanços da 

EAD, como afirma GUIMARÃES (2017 p.33). 

O programa OndaTec, tem seu aporte teórico e prático fundamentado 

nas políticas de implantação, ampliação e disseminação do uso das 

tecnologias na escola de âmbito nacional, que entre os anos de 1998 e 1999, 
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segundo SETTE (2000), reitera a postura de vanguarda da Prefeitura do Recife 

em atender essa demanda evidenciando investimentos na área das tecnologias 

na educação pública. 

Nesse contexto, relataremos a seguir a metodologia utilizada na 

organização dessa experiência inovadora na Prefeitura da Cidade do Recife. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

A implementação e implantação do curso semipresencial, preparatório 

para Escolas Técnicas Estaduais de Pernambuco - ETE e Instituto Federal de 

Pernambuco - IFPE, surgiu a partir de uma inquietação do diretor e professores 

da Escola Florestan Fernandes, com o objetivo de preparar os estudantes do 

nono ano para ingressarem nas escolas técnicas do estado e no IFPE. 

Inicialmente, esses profissionais, com os recursos que dispunham naquele 

momento, realizaram atividade extraclasse, aos sábados com simulados de 

Língua Portuguesa e Matemática. 

Em abril de 2016, tendo sua origem iniciada na Escola Florestan 

Fernandes, o preparatório para exames seletivos com aulas de português e 

matemática para 46 estudantes. Ainda em 2016, ao tomar conhecimento do 

projeto, a Gerência de Anos Finais da Secretaria de Educação do Recife 

passou a apoiar o projeto incluindo mais 12 escolas da Rede Municipal de 

Ensino do Recife, 29 professores e 460 estudantes. Dos 460 estudantes, 91 

ingressaram nos ETEs. 

Em abril de 2017, a Secretaria de Educação do Recife ampliou esse 

projeto inovador e o nomeou de OndaTec para todos os estudantes das 36 

escolas da prefeitura com turmas do nono ano. A Secretaria de Educação 

selecionou 40 professores para aulões aos sábados. Tivemos 1359 estudantes 

que se inscreveram no projeto. A Secretaria de Educação acrescentou 

palestras, simulados, apoio à emissão de documentos, formação de grupos de 

estudo virtual com chat tira-dúvidas, dentre outros incentivos. 
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Figura 01: Logotipo do Projeto ONDATEC 

 

Além das aulas regulares durante a semana, os estudantes 

participavam de aulões aos sábados em seis polos de Escolas Técnicas 

Estaduais do Recife: Almirante Soares Dutra (Santo Amaro); Miguel Batista 

(Macaxeira); ETEPAM (Espinheiro); Cícero Dias (Boa Viagem); Professor 

Lucilo Ávila (Caxangá) e José Davi Gil Rodrigues (Jordão), distribuídas pelas 

zonas Norte, Sul, Oeste e central do Recife.  

Além dos recursos e documentos disponíveis na plataforma do curso, 

utilizou-se a ferramenta de interação CHAT para que os estudantes pudessem 

tirar dúvidas, interagir com os professores, sempre disponível de segunda à 

sexta-feira das 19h às 21 horas. 

Enquanto o curso estava em andamento, a equipe administrativa da 

UniRec fornecia à Secretaria de Educação, aos gestores e coordenadores do 

projeto, semanalmente, dados estatísticos do acesso dos estudantes em cada 

documento e notas obtidas nos exercícios e simulados. Com essas 

informações, a coordenação do projeto direcionava os trabalhos de 

acompanhamento em unidades onde fosse necessário um suporte técnico, e 

até mesmo pedagógico, visando ajudar cada estudante a alcançar seus 

objetivos de estudo. 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste trabalho, coletamos informações divulgadas pela Secretaria de 

Educação do Recife e informações contidas na base de dados da plataforma 

do curso OndaTec. 
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Antes da implantação do curso OndaTec, um estudante da RMER 

ingressar numa escola técnica parecia um sonho para a maioria deles, 

terminavam o ensino médio sem perspectiva profissional. Pois em 2015, 

tivemos apenas 56 estudantes em toda a RMER que conseguiu ingressar nas 

ETE ou IFPE. Com o projeto piloto em 2016, este número subiu para 91 

estudantes nas ETEs. 

Em 2017, a rede de ensino contou com 2.200 estudantes matriculados 

no nono ano e 61,77% deles (1.359) se engajaram nos aulões do curso 

OndaTec e foram distribuídos em 6 polos localizados nos prédios das escolas 

técnicas do Estado, conforme já mencionado nos procedimentos 

metodológicos. Os estudantes que não tinham interesse em ingressar em um 

curso técnico também podiam acessar a plataforma visando melhorar o 

desempenho em matemática e português. Desta forma, o projeto Ondatec a 

partir da plataforma UniRec, surge como alternativa de suporte de 

aprendizagem a distância  às aulas que já são dadas nas escolas. 

Como a plataforma do curso estava aberta a todos os estudantes de 

nono ano da RMER, 2197 estudantes, ou seja, 99,86% deles solicitaram 

cadastro na plataforma do curso, porém, somente 995 estudantes acessaram o 

curso, o que corresponde a 45,22% dos estudantes cadastrados.  

A tabela abaixo mostra o número de visualizações nas ferramentas 

disponibilizadas no curso entre abril e novembro de 2017. 

 

Tabela 1: Nº de visualizações nas ferramentas do curso. 
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Podemos observar na tabela acima que a ferramenta questionário foi a 

que teve maior número de visualizações nos três módulos analisados. 

Considerando que tivemos 995 estudantes participando, concluímos que a 

ferramenta Questionário foi visualizada mais de 5 vezes pelo mesmo 

estudante. Esta ferramenta com exercícios e simulados de múltipla escolha e 

com tentativas ilimitadas possibilitou ao estudante fazer uma autoavaliação do 

resultado e tentar melhorá-lo a cada nova tentativa. A ferramenta com o 

simulado teve um diferencial em relação aos exercícios, ele foi cronometrado 

para o aluno responder em 60 minutos, da mesma forma como as avaliações 

elaboradas pelo Estado para ingressarem nos ETEs.  

A ferramenta Chat teve um número considerável de visualizações, 

possibilitando a interação entre os participantes com o objetivo de discutirem 

dúvidas sobre o assunto estudado. 

A ferramenta Arquivo com videoaulas teve 1971 visualizações no 

Módulo I e foi decrescendo e chegou a 461 visualizações no Módulo III, 

acreditamos que isso tenha ocorrido porque as videoaulas foram vídeos 

antigos do Telecurso 2000 e que estão fora de contexto para a realidade atual 

dos estudantes. A Gerência de Anos Finais está disponibilizando em 2018, com 

o apoio da UniRec, apenas vídeos produzidos pelos próprios professores de 

português e matemática.  

O Ondatec teve resultado impactante se comparado com anos 

anteriores onde tivemos 56 estudantes que ingressaram nos ETEs em 2015 e 

91 estudantes em 2016. No ano seguinte, com a implantação do OndaTec em 

2017, tivemos 312 estudantes ingressando nas escolas técnicas, sendo 233 no 

ETE, 30 no SESI, 32 no IFPE e 17 na recém inaugurada Escola Técnica 

Estadual Porto Digital. 

O bom desempenho desses estudantes foi comemorado em cerimônia 

promovida pela Secretaria de Educação do Recife no dia 13 de dezembro de 

2017 com a participação do Prefeito do Recife, Secretário de Educação do 

Estado e Secretário de Educação do Recife.  
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Figura 02: Abertura do Projeto ONDATEC 

 

Figura 03: Cerimônia de Conclusão do 

Projeto 

 

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO: 

O principal objetivo deste relato foi o de chamar a atenção sobre o 

impacto do projeto OndaTec em ajudar os estudantes da Rede Municipal de 

Ensino do Recife a ingressarem nos ETEs e IFPE por meio de aulas 

semipresenciais e a distância utilizando a plataforma UniRec, logo submetê-lo 

ao Prêmio ABED.  

Enfatizamos o crescimento dos dados estatísticos no estudo 

comparativo entre 2016 e 2017. O resultado impactante desse projeto se deu 

graças ao apoio da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife que inicia 

2018 já se planejando para ampliar o número de estudantes nos aulões aos 

sábados.  

Vale destacar que a UniRec montou uma sala acústica para gravações 

de videoaulas com dicas de português e matemática, com os próprios 

professores do Ondatec, visando uma maior interação próximo à realidade dos 

estudantes com o intuito de qualificar cada vez mais o projeto e ajudá-los a 

ingressarem nas escolas técnicas estaduais e a estarem mais preparados para 

os exames seletivos.  

Dessa forma, concluímos que, a experiência com o Projeto Ondatec 

vislumbra maiores perspectivas de futuro para os estudantes da Rede. 

Inferimos ainda, por meios dos dados analisados, que a experiência inovadora 

com os estudantes dos anos finais do ensino fundamental da Rede Municipal 

de Ensino do Recife, objetivo geral deste relato, mudou todo contexto 

educacional de Recife, sob o ponto de vista da ampliação dos horizontes 
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desses estudantes rumo ao ensino técnico.  Salientamos, ainda, a 

possibilidade de replicação da referida experiência em outros municípios.  
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