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O produto a seguir é um resgate da memória de criação do Site Caieiras. Pretende-se 

assim, tornar visíveis as experiências em tecnologias desenvolvidas pelo CESEC 

Caieiras e apontar caminhos para recriá-las em outros Centros Estaduais de Educação 

Continuada de Minas Gerais (CESECs). O produto contempla duas produções: um 

memorial descritivo e um tutorial. 

 

 



 

 

 

 
ABRINDO GAIOLAS 

 

 

 

 

Nasci pássaro. 

No início era só corpo, 

Depois com o outro, o mundo e o verbo 

agora juntos somos só asa. 

 

Minha sina, nossa sina é o voo, 

voos altos e intrépidos. 

Desprevenidos, somos apanhados. 

Se assim for ou se for assim                                                                                                                                    

Sem o espelho da linguagem                                                                                                                               

Alçamos voos incertos                                                                                                                                                 

No complexo de nossas redes 

Se meu corpo é asa                                                                                                                                                

meu nome é liberdade                                                                                                                                                 

e minha brisa é o céu.                                                                                                                                                

Eu me refaço no aero no dinâmico                                                                                                                                  

na sincronia dos pares. 

Se ora me perco,                                                                                                                                                      

me prendo ou me fecho                                                                                                                                              

sem pio sem voo,                                                                                                                                                        

fico à espera, à espreita                                                                                                                                                       

saio ligeiro pela corrente do ar. 

Nasci pássaro indócil.                                                                                                                                                        

Vivo abrindo gaiolas 

 

 

 

 

 

 

 



UM JEITO DE VOAR 

 

Conforme a especificidade do Mestrado Profissional,1 a criação de um produto2 constitui 

parte do estudo, e sua característica interventora, que aponta sugestões para o 

desempenho positivo da vida escolar tem feito dessa experiência um sucesso, tanto para 

o próprio mestrado quanto para a formação do docente em curso. O objetivo deste 

produto é apresentar o resultado do estudo de maneira tal que venha contribuir para a 

prática docente nos CESECs com a incorporação crítica das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação nos currículos de suas escolas. 

1.  O produto - Memorial e o subproduto - Tutorial 

Várias possibilidades foram pensadas para este estudo e o que mais contribuiu para a 

escolha do produto foi a própria trajetória da pesquisa, que evidenciou uma prática 

inovadora. Portanto, são um produto e um subproduto: o primeiro é um Memorial 

narrando a história da criação do site do CESEC Caieiras e o subproduto é um Tutorial 

propondo a criação de um site através da mesma ferramenta utilizada pela escola, ou 

seja, o Google Sites.  

2. Desenhando o produto: uma história de possíveis 

Memorial site Caieiras 

Torna-se relevante para a pesquisa a divulgação da história da criação do site do CESEC 

Caieiras, que seja capaz de dar visibilidade às práticas inovadoras da escola, com o uso 

da internet. Nesse sentido é fundamental disponibilizar o acesso para as demais 

unidades, com o intuito de apresentar possíveis usos e aplicabilidades no fazer 

pedagógico. Além disto, pretende-se acrescer mais um recurso didático para a formação 

continuada dos educadores e educadoras do CESEC. A pesquisa faz uma reflexão sobre 

o uso da internet nas escolas e tem neste estudo a materialidade da concepção inovadora 

da mesma como ferramenta da emancipação dos sujeitos educandos dessas unidades.  

                                                 
1
  Mestrado Profissional em Educação e Docência da UFMG.  

2
 Produto – Proposta de trabalho para enriquecimento da prática docente exigida pelos Programas de 

Mestrado Profissional. 



O site do CESEC Conjunto Habitacional Caieiras – ou ambiente virtual (como os 

educadores o chamam) - tem uma incrível história. Ela começou em 2004, quando o 

então diretor, ao assumir a direção da escola, convidou o grupo de docentes para abraçar 

uma proposta inovadora.  

 

O primeiro passo – a criação de uma apostila 

A equipe Caieiras havia acumulado experiência com os recursos didáticos do material 

da Fumarc3 e do Telecurso 2000.4 Os componentes curriculares eram impressos em 12 

volumes, uma seleta e volumosa coleção reunida para o uso nos CESECs. Segundo a 

escola, notava-se uma grande evasão por causa do material utilizado, já que o educando 

se desmotivava já no primeiro contato com aquele conjunto de livros. 

Criou-se uma equipe, em 2004, com professores, especialistas e ATBs,5 estas ajudando 

a digitar e selecionar figuras para um novo material didático. Um trabalho de base para 

contribuir e, sobretudo, colaborar com os professores na criação de uma apostila. Para 

motivar os referidos professores foram realizadas 3 semanas pedagógicas com formação 

continuada em diversos temas, principalmente sobre currículo e novas tecnologias. Em 

                                                 
3
 Fumarc (Fundação Mariana Resende Costa). Disponível em:< http://www.fumarc.com.br>. Acesso em 

12 dez. 2016.  
4
 Telecurso 2000 - Telecurso 2000 faz parte do programa de Elevação de Escolaridade do Trabalhador, 

que por intermédio do SESI MG, forma alunos nos ensinos fundamental e médio. 
5
 Assistente Técnico de Educação Básica – ATB. Nomenclatura utilizada pelo governo de Minas Gerais 

para designar o cargo de Secretário Escolar.  

http://www.fumarc.com.br/


2006, os componentes da equipe tinham a apostila pronta. Em 2007, tudo estava pronto, 

mas atendia um pequeno número de estudantes.  

Mais força para a equipe 

Em 2010, a escola recebeu mais professores e especialistas para a equipe e tudo foi 

mudando. Eram, na sua maioria, recém-egressos das universidades, e tinham uma visão 

das novas tecnologias. Em 2011, com a participação da pedagoga da escola, grandes 

contribuições foram acrescentadas para dar início à proposta do site. O projeto já havia 

sido tratado no Plano de Desenvolvimento da Escola e, naquele momento, bastava 

colocar em prática. As primeiras sugestões caminhavam para a criação de um blog, mas 

depois tudo mudou. 

Um dos principais sonhos dos gestores era levar todo o espaço físico da escola para a 

arquitetura da internet. Foram feitas diversas pesquisas antes para traçar um plano. A 

escola recebeu o apoio da empresa Teia.6 Na época, a mesma estava gerenciando o 

Google Apps Edu e procurava uma escola para constituir um protótipo de um ambiente 

virtual. Foi uma coincidência maravilhosa, e a partir daí abriram-se caminhos. Portanto, 

a partir desse elemento de incentivo foi possível colocar em prática e compreender 

como gerenciar esse ambiente. Muitos primeiros passos foram necessários para se 

chegar ao produto final: criar o site. Primeiro vieram as principais características da 

escola e depois algumas fotos, alguns pontos do regimento e da proposta político-

pedagógica.  

                                                 
6
 TEIA - Tecnologia em Informação Aplicada – Hoje sem atividade 



 

Outro parceiro: Plug Minas 

Ao mesmo tempo buscaram ajuda do Plug Minas, Centro de Formação e 

Experimentação Digital, projeto do governo de Minas Gerais, destinado ao público 

jovem que funciona desde 2009, hoje sob a responsabilidade da Secretaria de Educação 

do Estado. A pedagoga fez uma formação no Plug Minas e, no CESEC, foi a 

multiplicadora do curso, atingindo os professores e os ATBs. Assim, cada professor 

poderia levar a sua sala de aula para o ambiente virtual. Segundo o diretor da escola, 

essa iniciativa teve todo o sucesso por causa das parcerias.  

Composição do site 

Cada professor poderia escolher a cor que quisesse. Os componentes curriculares 

deveriam respeitar o que estava previsto nos módulos didáticos. As videoaulas 

disponibilizadas estavam de acordo com cada módulo didático. A motivação para a 

criação do espaço virtual foi livre e, desse modo, eles se sentiram mais incentivados. 

Não foi oferecida uma fórmula para fazer o site, portanto, cada um introduziu o que 

considerou mais interessante e adequado.  

O suporte técnico era simples. Antes de postar no site, todo material recolhido passava 

pela equipe pedagógica para revisar, opinar ou questionar. E, assim, considerar se o 

conteúdo estava bem adequado. Antes de efetuar qualquer publicação era preciso uma 



revisão de todo o conteúdo, no sentido de avaliar se realmente seria importante, 

interessante. E se iria somar, contribuir de fato com a formação do aluno. 

A educadora de Português quis colocar no site cursos rápidos de redação. O de Física 

disponibilizou curiosidades e dicas que foram bem aceitas pelos estudantes. A 

metodologia do CESEC preconiza o atendimento individual e o uso mínimo do quadro. 

As orientações são dadas individualmente ou em pequenos grupos. Às vezes, o 

estudante tem uma demanda de uma aula expositiva e no ambiente virtual a escola 

conseguiu promover isso: ver onde quiser, quando, como e quantas vezes achar 

necessário, inclusive no final de semana. 

Convém mencionar que o Google, no final do ano de 2015, felicitou a escola porque a 

foto da fachada da instituição já havia recebido 30.000 (trinta mil) visualizações. Nota-

se que o site possui um público que extrapola as fronteiras de Vespasiano, pois verifica-

se o acesso em vários lugares do Brasil e do mundo. Algumas pessoas de outros estados 

já ligaram perguntando se na região onde residem também tem um CESEC. Além disso, 

vêm pessoas de São Paulo e Rio de Janeiro fazer prova de Banca. Também professores 

e diretores de outras escolas já ligaram ou enviaram e-mails indagando sobre a 

construção do ambiente virtual, e se há possibilidades de parceria.  

 

 

 



A página da Química em destaque 

 

Destaca-se no site a página de Química, disciplina que nunca teve um professor efetivo. 

Um ou dois professores mantiveram-se resistentes para criar as salas, mas ajudaram 

fornecendo videoaulas. Há aqueles que precisaram ser acompanhados, e ainda estão 

receosos em fazer trabalho de base para manutenção das salas virtuais. O professor de 

Matemática atualiza sempre o site. E o único componente curricular que procura, de 

maneira sistemática, envolver o estudante é o de Química. Ele se destaca e sempre 

apresentou inovações na página.  Os estudantes de Química acompanham as videoaulas 

e disseram que aprendem mais. 

Comunicação pelo site 

O canal Fale Conosco oferece possibilidade de entrar em contato com os professores da 

oferta semipresencial, com a Banca e com a equipe pedagógica. O mais usado foi o da 

Banca Permanente. Sempre tem uma ou duas mensagens, diariamente, solicitando 

informações sobre os exames da banca. No caso do semipresencial as perguntas são 

poucas e versam mais sobre idade e documentos para a matrícula e de como funciona a 

carga horária presencial. A maioria dos acessos ao Fale Conosco é de candidatos à 

banca e poucos estudantes para o semipresencial. No entanto, já houve acessos com 

perguntas, poucas reclamações e algumas sugestões.  

A ideia inicial dos criadores do site era de que cada estudante tivesse um e-mail e pelo 

gtalk, pudessem entrar em contato direto com o professor ou com a secretaria. Ainda 

não foi possível alcançar esta meta. A interação entre professores e alunos ainda não 

aconteceu virtualmente. 



Mudança gera mudança 

A Educadora Cotovia é exemplo de sucesso pois, apesar de toda dificuldade, sempre 

atualizou o site e o utilizou com seus estudantes. A educadora Águia teve dificuldade 

para interagir com a ferramenta, mas também se esforçou para atualizar a sua sala 

virtual. Há casos de professores que não utilizavam equipamentos tecnológicos, e hoje 

são experts e utilizam outras ferramentas na sua vida pessoal. Um dos professores, já 

aposentado, que se autodeclarava analfabeto digital, hoje possui seu próprio notebook.  

 

CESEC Caieiras no Facebook 

Cada professor acessou o seu repertório de acordo com as necessidades da disciplina. 

No entanto, demonstraram preferência pelas salas virtuais, sem envolvimento com as 

redes sociais. De acordo com o educador Curió, as novidades relativas às tecnologias 

educacionais são divulgadas para a equipe docente. O mesmo acrescenta que o 

Facebook foi utilizado para munir o professor de ferramentas para suas salas virtuais, 

sobretudo o que está acontecendo nos ambientes virtuais. O CESEC Caieiras também 

possui a sua própria página no Facebook e há um acesso significativo, em torno de 600, 

à mesma, sendo que 200 deles são da cidade de Vespasiano. 

Planos para o futuro 

A meta é alcançar o ponto em que cada estudante tenha o seu e-mail e faça login. Além 

disto pretende-se o cumprimento da carga horária também nas salas virtuais.  

As barreiras 

Depois de tudo pronto, com o site já em funcionamento, houve uma mudança na 

legislação estadual quanto à contratação de profissionais da educação. Para a equipe da 

escola foi como uma desconstrução do CESEC. Naquele momento repensar o quadro de 

pessoal era horrível. Na época eram 22 professores e o número diminuiu para 13. Tal 

mudança atingiu firmemente o propósito do ambiente virtual, um projeto notoriamente 

interdisciplinar, em que as forças eram somadas para sua continuidade. Alguns 



professores conseguiram avançar bastante na montagem da sala, mas a maioria teve 

dificuldade.  

Em 2012, todo o pessoal que cursou a formação deixou a escola. Os professores 

contratados não puderam retornar no ano seguinte. Algumas salas ficaram 

desatualizadas, pois nem todos os professores novatos quiseram ou puderam participar. 

E quem iniciou não tinha o mesmo comportamento daquele que saiu: estavam pouco 

motivados pois não se sentiam parte daquele processo. Os que ficaram na escola 

continuaram postando e aprimorando suas salas. A pedagoga que intermediava a 

formação com a Teia e o Plug Minas também deixou a escola. Tudo culminou numa 

excelente iniciativa, mas que se deparou com a dificuldade de continuidade. Nada foi 

imposto para os novos professores, pois eles apenas recebiam uma explicação básica da 

proposta e de como deveriam proceder com as ferramentas. Já quem participou desde o 

início recebeu uma orientação detalhada, foi formado para manipular as ferramentas do 

Google Apps Edu.  

Quem chegou depois da construção das salas recebeu uma orientação bastante resumida, 

porque já estavam em outro momento. A ideia era dar continuidade. Foi dada uma 

orientação básica, e quando chegava o meio do ano, ele já tinha assimilado as 

ferramentas. E começava a utilizar um pouco, mas com muita cautela. Foi bom, mas não 

tão bom. Se tivesse continuado a equipe inicial, teria tido um avanço muito grande.  

No ano de 2016, a segunda pedagoga que passou por formação também deixou a escola 

e até julho as pedagogas recém-chegadas ainda não haviam passado pela formação. 

Neste caso a direção da escola alega que não houve tempo para desenvolver a formação. 

O projeto tornou-se descontínuo e, portanto, a equipe precisava de muita motivação. 

Enfim 

Apesar das dificuldades enfrentadas, o site segue o seu caminho, parecendo até ter vida 

própria, mas é resultado de uma ação conjunta de pessoas compromissadas com a 

Educação de Jovens e Adultos. Pode não ter um apoio técnico, e nem apresentar 

mudanças significativas, mas é prova de que é possível. E por trás dos possíveis há 

práticas cotidianas invisibilizadas esperando por um lugar no mundo.  

3. Criação de um site educativo no Google: tutorial com as respectivas diretrizes 



O tópico a seguir caracteriza-se por apresentar as diretrizes utilizadas para a criação de 

um site educativo na plataforma do Google.  

Versão I 

A ferramenta do Google Sites, utilizada pelo CESEC Caieiras, possui alguns recursos 

interessantes No entanto, ao navegar pela plataforma nota-se certa dificuldade para 

manuseá-los. Nesse sentido, sob orientação técnica, o tutorial que se segue traz o 

procedimento detalhado para a criação de um pequeno site.  

A primeira exigência para criar o site a partir dessa plataforma é a de possuir um e-mail 

no Google, ou seja, uma conta no Gmail.  

Uma dica importante é:  

Antes de começar a criação do seu site, elabore um projeto de todas as caixas que terá 

que criar com caminhos para navegação, quais os links, cores, informações. Faça como 

um engenheiro que desenha seus projetos no papel e só depois parte para a execução.  

1. Digite na barra de URL – http://www.googlesites.com 

2. A página que se abre possui várias caixas. Escolha a caixa CRIAR, porque é a partir 

dela que será possível a criação do site. 

3. Logo em seguida aparecem as ferramentas para se iniciar o site: modelos (templates), 

que serão à base do seu site, como se fosse uma árvore de Natal - o template é a árvore. 

4. Outras caixas seguem – o nome do seu site, a URL, o domínio que, neste caso é 

gratuito, mas se você já possui um domínio pago, basta redirecioná-lo. Nesse espaço 

você vai inserir o nome do seu site.  

5. Quando você clica na opção Criar, imediatamente o site faz uma varredura para 

certificar de que o nome já existe ou não. Se não tiver problema, ele abrirá a sua página. 

6. Na opção, Selecionar Tema, quando você abre, aparecem novas abas de recursos de 

cor e de design para você escolher. Prefira cores neutras, para que você possa 

acrescentar informações e ícones coloridos, mas sem exageros.  

http://www.googlesites.com/


7. Outra opção é colocar a descrição do site na aba em seguida. 

8. Quando a página for criada, você poderá fazer uso do Editor (ícone de um lápis à 

esquerda), assim você abre uma grande lista de tarefas executáveis para construir, a 

princípio a página inicial ou home. No editor estão várias opções para fazer o site do 

modo que mais lhe agrade.  

9. Na barra do editor a primeira opção é INSERIR. Nele você pode selecionar imagens, 

vídeos/texto do drive, da internet, ou YouTube, por exemplo, lista de serviços, caixas de 

texto, gráficos, agenda, agenciar outras páginas e muito mais. 

10. Na formatação você pode alterar a fonte, cor, tamanho, estilo, dos textos e títulos do 

seu site.  

11. É importante observar como seu site será organizado, onde ficará o menu, de que 

modo as informações serão dispostas, em quantas abas, qual a ordem e qual o critério de 

prioridade. Para isso, a opção Layout dispõe de ferramentas para tratar da 

funcionalidade do site, o desenho que ele terá. Nesse momento é importante responder à 

seguinte questão: o que o usuário do meu site deseja fazer ao acessá-lo? E, dependendo 

da resposta, o seu site deve oferecer uma rota para esse fim, levando em conta quem são 

os sujeitos que o acessam e como seus objetivos podem ser alcançados utilizando o site. 

Versão II 

A ferramenta utilizada foi o screencast-o-matic para gravar o vídeo. 

Acesse o link abaixo: 

https://youtu.be/iNd-OrzOS7I 

 

4. Observações sobre o Google Sites 

https://youtu.be/iNd-OrzOS7I


De acordo com o site de notícias em Aplicações e Tecnologia, Wwshatsnew7, o Google 

revitalizou o aplicativo de criação autônoma de sites, lançando uma nova versão que, 

segundo o próprio Google, torna sua função mais fácil para instalar imagens, links e 

adaptar a diferentes tamanhos de tela. A atualização ainda está passando por testes e 

deve ser disponibilizada aos usuários em 2017. 

4.1 As ferramentas mais conhecidas do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), sites de pesquisa, sugestões de videoaulas e afins:  

De acordo com a pesquisa realizada, as ferramentas mais conhecidas do AVA são as 

seguintes: 

a) Moodle - Originado do termo Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment, Moodle  - http://moodle.org/  

b) TelEduc -  Foi desenvolvida pelo Núcleo de Informática Aplicada à Educação 

(NIED) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)  - http://www.teleduc.org.br/  

c) DotLRN - É um software público, disponibilizado pelo Portal do Software Público 

Brasileiro. -  http://goo.gl/aUa2nS 

d) e-ProInfo - Foi desenvolvido pelo Ministério da Educação, Ambiente Colaborativo 

de Aprendizagem.  - http:// eproinfo.mec.gov.br/ 

h) Learning Space - É um AVA disponibilizado pela Open University (OP) - 

http://openlearn.open.ac.uk 

i) WIX – http://www.wix.com/Criação-de-Site-Grátis, criador de sites.   

j) LOCAWEB - http://www.locaweb.com.br/Criadordesites, criador de sites.  

k) WORDPRESS - http://www.wordpress      , criador de sites.  

 

 

                                                 
7
 Disponível em:<http://br.wwwhatsnew.com/2016/11/google-lanca-a-nova-versao-de-google-site/>. 

Acesso em: 17 de nov. 2016. 
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1. Professora de Português, no CESEC Cidade Industrial, da rede pública do estado de 

MG. Mestra pela FAE/UFMG – Programa de Mestrado Profissional em Educação e 

Docência – PROMESTRE, orientada pela Profa. Dra. Analise de Jesus da Silva. 

 

2. Acesse o sítio eletrônico: www.ceseccaieiras.com.br/  
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