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Descrição Geral da Iniciativa 

Hoje sabemos que a internet é irrecusável para qualquer tipo de informação, através de 

blogs, site de relacionamento, Mensagens, winks links, portais de busca etc. 

Educadores e pesquisadores não conseguem mais ficar sem a ajuda rápida e precisa do 

computador e da internet, porém diante das diversidades de sites informativos muitas 

vezes você perde muito tempo para buscar a noticia que você quer em lugar seguro e 

preciso. Para entender melhor a proposta, veja no quadro abaixo, um levantamento de 

dados sobre o que motivou a fazer o blog Educação em foco. É importante dizer que o 

site da secretaria da educação e outros semelhantes, são sites muito amplos e que 

hospeda vários outros sites relacionadas a educação, porém, nenhum deles apresenta as 

mesmas características do blog (Educação em Foco: noticias já e informação em um só 

lugar),pois, o mesmo apresenta links que  leva o leitor direto a pagina procurada. Ao 

contrario do site da secretaria da educação e outros semelhante que  leva primeiramente 

a outro site por se tratar de; objetivos e características diferentes do blog Educação em 

foco. 

 

Problema Enfrentado ou oportunidade percebida  

Em 2009, ao comentar com minhas colegas da escola, que eu perdia cerca de 10 minutos 

somente para procurar a informação que precisava, utilizando meu próprio computador 

com uma boa conexão, e cerca de 15 minutos em computadores que não eram de meu 

uso particular ou habitual (como nas lan hoses ou ambiente de trabalho). Elas me 

confessaram que também perdia muito tempo e muitas vezes não encontrava o que 

queriam, causando um grande mal estar e frustração, ai que nasceu a ideia. 

Considerando que “uma” professora deverá observar as informações relacionadas a sua 

profissão todos os dias, estima-se que ela perderá 1 hora e 10 minutos somente 

procurando a informação que deseja no seu próprio computador, mesmos que alguns 

desses sites estejam salvos no favorito, e mais ou menos 2 horas, procurando em um 



 
computador que não é de seu uso habitual. Tudo isso sem contar as horas que ela ficará 

para se inteirar das informações.  

Se uma professora de classe ou aula passa por essa situação, imagine os coordenadores 

pedagógicos e gestores escolares que precisam ter na ponta da língua essas informações 

para então poder repassar para seus professores quando forem questionados pelo 

mesmo! Tudo isso, sem contar os dirigentes e supervisores regionais. 

Foi passando por essa dificuldade que surgiu a ideia e a iniciativa de criar um blog 

reunindo todas essas e outras informações em um só lugar, facilitando a vida de qualquer 

pessoa que trabalha no ramo da educação. No entanto um educador que queira todas 

essas informações não vai precisar encher a lista de favoritos, basta colocarem um único 

endereço do blog no favorito e La terá todas as informações que precisam em um só 

lugar. Depois de se familiarizar com o blog esse educador em menos de um minuto terá a 

informações que procura. 

 

Observação importante: O site da secretaria da educação melhorou muito sua interface 

no ano de 2011 e 2012 e esse blog foi criado dois anos antes dessa melhoria. 

Solução adotada e Características da iniciativa  

O blog permite que Educadores, Alunos, Pais e comunidade: 

 Não percam o dia de inscrições e recadastramentos importantes, como concursos 
ou outras ações governamentais e não governamentais. 
 

 Não percam tanto tempo do seu dia a procura da informação segura 
 

 Tenham mais facilidade de acesso por meio de um único site 
 

 Tenham informação de sites internamente confiáveis 
 

 Tenham noticias atualizado todos os dias 
 

 Conheçam e se informem de direitos e deveres segundo as leis e resoluções das 
políticas educacionais 

Descreva o funcionamento da iniciativa 

No Blog Educação em Foco, através da primeira pagina, você encontra 
links que te direciona para lugares que você quer chegar. Todo o poste 
do home pagina, tem noticias recentes, juntamente com sua fonte de 
origem para descaracterizar o plagio e para que seja consultada a fonte 
de origem para uma informação mais completa.  



 

Leva o leitor conhecer os sites governamentais do estado de SP, da 
secretaria da educação, MEC e muitos outros sites importantes para 
professores e comunidades. E educador tem acesso fácil para realizar 
diversas funções em um mesmo site, principalmente no inicio e final dos 
anos letivos, que são os períodos de mudanças de novos decretos e 
inscrições. 

Atividades desenvolvidas 

O quadro abaixo mostra alguns dos links que o leitor pode consultar no blog educação em 
foco. 

O que quero saber, fazer 
ou falar? 

 Candidatar-me a um 
emprego 

 Como acompanhar o 
dia a dia do meu filho 
(a) na escola 

 Consultar meu 
boletim de notas 
escolar 

 Entrar no quadro 
escolar informatizado 

 Falar com a 
Secretaria da 
Fazenda 

 Fazer Download de 
Programas para 
restituição de 
imposto de renda 

 Fazer download do 
guia da reforma 
ortográfica 

 . 
 Procurar endereços 

de escolas 
 Quero ir ao moodle 

do Lante 
 Quero me cadastrar 

na redefor 
 Quero retificar 

imposto de renda...  
 Quero saber quem 

são os Professores 
de meu filho 

 Saldo de aula 
p/atribuição na D.E 
Itapecerica 

 Saldo de aulas 

Concursos Públicos 

 Carlos Chagas 
 Cesgranrio 
 CESPE/UnB 
 Fundap 
 Moura Melo 
 Poder Judiciário 

de Santa Catarina 
 Vunesp 

 

Quero ir ao site do ª: 

 Coordenadoria de 
estudos e normas 
pedagógica 

 Encceja - 
Certificação de 
competências 
básicas de jovens 
e adultos 

 ETC (Centro 
Paula Souza) 

 Fundap 
 Imprensa Oficial 
 Instituto cidadania 
 Lante e plataforma 
 Memórias da 

Educação 
 Ministério da 

ciência 
tecnológica 

 Ministério da 
Educação MEC 

 Portal do Governo 
de S.P 

 Receita federal 

Outras Diretorias de 
Ensino: 

 Adamantina 
 Americana 
 Andradina 
 Apiaí 
 Araçatuba 
 Assis 
 Avaré 
 Bragança 

Paulista 
 Caieiras 
 Campinas Leste 
 Capivari 
 Carapicuíba 
 Centro 
 Diadema 
 Guarulhos Norte 
 Guarulhos Sul 
 Itapecerica da 

Serra 
 Itapevi 
 Itaquaquecetuba 
 Leste 
 Leste 2 
 Leste 3 
 Leste 5 
 Leste1 
 Mogi das Cruzes 
 Norte 1 
 Norte 2 
 Osasco 
 Santo André 
 Sorocaba 
 Sul 1 
 Sul 2 
 Suzano 
 São Vicente 
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http://deandradina.edunet.sp.gov.br/
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http://www.diretoriadecaieiras.com/
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http://www.dercapivar.hpg.ig.com.br/
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http://centro.eesp.com.br/
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p/atribuição na U.E 
Itapecerica 

 Ver demonstrativo do 
meu pagamento 

 Ver Legislação 
Educacional 

 Ver minha 
classificação no 
concurso Professor 
PEB II 

 Ver saldo de minhas 
notas fiscais Paulista 

 

 Redefor (Rede 
S.P de formação 
de professores 

 Secretaria da 
educação 

 Secretaria da 
Fazenda 

 Usp - 
Universidade de 
São Paulo 

 

 Taboão da Serra 

 

ETC, 

O blog também direciona através de links, esses serviços abaixo. Sendo os que estão 
destacados os mais procurados por professores e estudantes universitários, durante o 
ano todo. 

O que quero saber, fazer ou falar? 

 Candidatar-me a um emprego 
 Como acompanhar o dia a dia do meu filho (a) na escola 
 Consultar meu boletim de notas escolar 
 Entrar no quadro escolar informatizado 
 Falar com a Secretaria da Fazenda 
 Fazer Download de Programas para restituição de imposto de renda 
 Fazer download do guia da reforma ortográfica 
 . 
 Procurar endereços de escolas 
 Quero ir ao moodle do Lante 
 Quero me cadastrar na redefor 
 Quero retificar imposto de renda...  
 Quero saber quem são os Professores de meu filho 
 Saldo de aula p/atribuição na D.E Itapecerica 
 Saldo de aulas p/atribuição na U.E Itapecerica 
 Ver demonstrativo do meu pagamento 
 Ver Legislação Educacional 
 Ver minha classificação no concurso Professor PEB II 
 Ver saldo de minhas notas fiscais Paulista 

 

Relevância do Trabalho 

Construir esse blog tem grande relevância, pois, ao mesmo tempo em que me informo, 
informo aos outros também. Entretanto é notório que, cada dia aumenta o numero de 
pessoas on line. Temos certeza que professores gestores e coordenadores e comunidade 
tem se beneficiado com esse blog. 
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http://gdaenet.edunet.sp.gov.br:8080/gdae/pages/boletim/JINT/inEscolasDoAlunoWeb.jsp
http://quadroescolar.edunet.sp.gov.br/index.aspx
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http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/IRPF/2010/declaracao/download-programas.htm
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http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/RetificadoraOnline/Default.htm
http://gdaenet.edunet.sp.gov.br:8080/gdae/pages/professor/JINT/inEscolasDoAlunoWebSemBoletim.jsp
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https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/acessar_dce.asp?menu=dem&user=rs
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Excelência no uso dos recursos públicos 

A sociedade é estimulada a participar ou se informar no blog, através das noticias diárias 
postadas ou anexadas no blog, essa participação se concretiza quando recebo 
comentário e agradecimento na parte de comentários do blog. Veja abaixo alguns 
comentários: 

 

 

Onde está esse pagamento que não vi?Gostaria de saber como 

fazer para poder ver essa folha suplementar que deveria sair em 

15/08/2012. Em Reajuste dos inativos e pensionistas da Educação 

será pago em agosto 

Anônimo Em 

17/08/12 

 

Maria Izabel Muito obrigada pela tua luta e intervenção! Em 

Entrevista com Maria Izabel Azevedo Noronha - presidenta da 

APEOESP 

Professor

a Eliane 

Nogueira  

Em 

15/01/12 

 

Este blog é uma representação exata de competências. Eu gosto 

da sua recomendação. Um grande conceito que reflete os 

pensamentos do escritor. Consultoria RH em. 

Consultori

a RH 

em 

09/01/12 

 

Silvana! Obrigada por participar do blog... Você pode verificar 

através desse link abaixo: 

http://politicaseducacionaisnobrasil.blogspot.com/2011/11/departa

mento-de-recursos-humanos.html em Atribuição de aulas 2011 

Professor

a Eliane 

Nogueira  

em 

24/11/11 

 

Edjavam - Obrigada por participar desse blog. Todas as escolas 

que conheço na D.E de Itapeceria, ja divulgaram as datas para os 

alunos e para os pais através de comunicado. A prova do saresp 

será no dia 29 e 30 de novembro. Abcs em Atribuição de aulas 

2011 

Professor

a Eliane 

Nogueira  

Em 

24/11/11 

 

pq as escolas çn estão divulgando as datas das provas do saresp 

esse ano ñ havera as provas ñ ? em Atribuição de aulas 2011 

(((((((( 

EDJAVA

M )))))))))  

em 

25/10/11 

 

pq as escolas ñ estão divulgando as provas do saresp pros alunos 

esse ano ñ havera pros é isso ? em Atribuição de aulas 2011 

(((((((( 

EDJAVA

M )))))))))  

em 

25/10/11 

 

É bem verdade! em PROFESSOR ESTÁ SEMPRE ERRADO Anônimo em 

18/10/11 

Olá anônimo! Entre nesse endereço Professor em 
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http://www.blogger.com/profile/07736761843239608649


 
 http://www.gdae.sp.gov.br/gdae/PortalGdae/Default.jsp vá em 

inscrição para atribuição e mesmo que você ja tenha um nome de 

usuário e senha refaça outro entrando em obter acesso ao 

sistema.Utilize a nova senha e siga em frente. em inscrição para 

atribuição de aula 2012 

a Eliane 

Nogueira  

31/08/11 

 

Estou com muita dificuldade para efetuar a minha inscrição de 

atribuiçao de aulas de 2012. em inscrição para atribuição de aula 

2012 

Anônimo em 

30/08/11 

 

Ele esta indo no mesmo caminho so Serra Serra 

Serrador.Professores acordem por favor! Parem de votar no 

PSDB. Quero férias de 1 mês, viajar em paz e descançar, 

professor não é deputados que ficam sentados ganhando minhões 

sem fazer nada... em Resolução que parcela férias de professores 

em São Paulo é alvo de protestos 

Anônimo em 

26/07/11 

 

Esse governador é um tremendo mentiroso, assim como esse 

secretário e sua banda de 5ª e ainda tem professores que votam 

nesses caras, são loucos. Gostaria de saber se o PSDBOTÃO 

tem professores? Cade o “babozinhaaaa” que fica dando 

entrevistas em Santos nas emissoras de TV e o Bruno Covas?. 

Gostaria que esse secretário e o governador fossem lecionar nas 

escolas que ficam perto das favela de Guarujá, se os mesmos iam 

querer férias de 15 dias. Esse país (não o geográfico) e sim o 

político esta ficando uma……… em Resolução que parcela férias 

de professores em São Paulo é alvo de protestos 

Pires em 

25/07/11 

 

A bolsa referente ao assunto acima, é somente para quem já esta 

cursando graduação.Para você ter a chance que espera só 

depende de você mesma, a dica que dou para você, é ficar 

sempre de olho nos dias de inscrições como Enem, pró une e 

vestibulares de universidades e faculdades gratuitas. 

Normalmente são oferecidas no inicio, meio e fim de ano. 

Acompanhe sempre este blog, pois, as noticias são sempre 

atualizadas.Procure faculdades integradas ao CIEE 

(http://www.ciee.org.br/portal/index.asp)Para que você possa ter 

Professor

a Eliane 

Nogueira  

em 

30/06/11 
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oportunidades de estágio renumerado. Gracias! Nunca desista 

dos seus sonhos, coloque em ação os seus desejos. Abraços em 

PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE ABRE INSCRIÇÕES 

PARA ESTUDANTES EM TODO O ESTADO Universitários 

receberão bolsa integral para atuar como educadores nas escolas 

públicas que participam do programa Escola da Família 

 

Por favor me ajude quero fazer meu curso superior é um sonho 

antigo . o que faço ,vi essa noticia só agora estou desesperada 

,tudo o que mais quero é estudar já tentei tr~es vestibulares dois 

na Federal um na UNIP mas não pude fazer pois não podia pagar 

. trabalho em escola ,sou administrativa ,choro quase todos os 

dias ´,e não consigo fazer meu curso superior ,moro em goiãnia 

,tenho duas filhas ,preciso de ajuda ,tudo que quero é estudar 

.magda maria meu imal é magda4serrano@yahoo.com.br em 

PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE ABRE INSCRIÇÕES 

PARA ESTUDANTES EM TODO O ESTADO Universitários 

receberão bolsa integral para atuar como educadores nas escolas 

públicas que participam do programa Escola da Família 

Anônimo em 

29/06/11 

 

Quanta mentira desse governador...Dizer que todos os 

professores serão beneficiados, se 80% dos professores não 

tiveram nem direito de fazer a prova de promoção... em Proposta 

visa valorizar a profissão docente para assegurar que a Educação 

do Estado esteja entre os melhores sistemas de ensino do mundo 

nos próximos anos 

Anônimo em 

16/06/11 

 

gostei da resposta em Bolsa Alfabetização abre inscrições para 

universidades públicas e privadas em todo estado Instituições 

interessadas podem enviar a documentação a partir do dia 1º de 

março; 

Anônimo em 

11/06/11 

 

sim foi estava com algumas duvidas em Bolsa Alfabetização abre 

inscrições para universidades públicas e privadas em todo estado 

Instituições interessadas podem enviar a documentação a partir 

do dia 1º de março; 

Anônimo em 

11/06/11 

Olá Anônimo, infelizmente não sei te responder com precisão Professor em 
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 essa sua pergunta. Seria bom você se esclarecer através da 

própria UNESP. Obrigada, Abraços em Prazo de validação de 

diplomas estrangeiros na Unesp vai até o dia 18 

a Eliane 

Nogueira  

06/05/11 

 

Ola Eliane Nogueira, bom dia, boa essa sua informação, gostaria 

de saber de vc se tem alguma informação sobre qual 

Universidade poderia convalidar meu diploma de Mestrado em 

Ciencia da Educação, obtido na UAA de Asuncion...Ficaria muito 

grato. Abraços. Prof. Ms Róbson Dias. meu blog é: 

professorcoringa.blogspot.com em Prazo de validação de 

diplomas estrangeiros na Unesp vai até o dia 18 

Anônimo em 

04/05/11 

 

Sandra, na questão educação, falta muita coisa a ser feito e uma 

delas é, novos planos de carreira para todos os funcionários de 

escolas, desde de uma faxineira até o diretor. Esse é um dos 

maiores problemas da educação brasileira... Uma escola sem 

funcionários estruturados é igual uma família destruturada. 

Esperamos também que o secretario da educação junto ao 

governador de SP, faça diferença ainda esse ano. Obrigada! 

abraços em Veja o perfil do secretário da Educação, Herman 

Jacobus Cornelis Voorwald 

Anônimo em 

23/03/11 

 

Caros, segue conteúdo que pode interessar a seus leitores. Att, 

PTB Mulher Segunda edição do Concurso de Monografias do PTB 

Mulher oferece R$ 10 mil em prêmios Principal objetivo é 

incentivar a discussão política entre os jovens Faltam apenas 

duas semanas para o fim do prazo de envio de trabalhos para o II 

Concurso Nacional de Monografias do PTB Mulher, que tem como 

principal objetivo aproximar os jovens brasileiros da discussão 

política, através da reflexão, pesquisa e produção literária. Nesta 

segunda edição, a iniciativa traz uma novidade interessante: 

haverá apenas uma categoria de premiação, que oferecerá R$ 10 

mil ao autor do trabalho vencedor. Para concorrer, é preciso estar 

cursando uma universidade ou ser portador de diploma de terceiro 

grau. Os interessados terão de debater, em, no máximo, 70 

laudas, a questão previdenciária no País, destrinchando o tema: 

PTB 

Mulher 

em 

21/03/11 
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“Previdência Social no Brasil: soluções do passado, desafios do 

presente, incertezas do futuro”. Como em Saresp e Idesp 2010 

reforçam objetivo de Reorganização do Ensino Fundamental e 

Médio 

 

Na minha opinião o governador fez uma ótima escolha quando 

deu o cargo de secretário da educação para Herman pq ele me 

parece ter competencia para ocupar o cargo. Mas gostaria muito 

de saber como fica a situação dos agente de serviços escolares 

com contrato de apenas um ano de trabalho,pois gostaria muito 

de ficar trabalhando na escola e penso muito q ele podia renovar 

nosso contrato ou até mesmo efetivar-nos.Obrigado em Veja o 

perfil do secretário da Educação, Herman Jacobus Cornelis 

Voorwald 

sandra em 

16/02/11 

 

Para Anônimo acima:COLOCAÇÃO NA PROVA OU NA 

CLASSIFICAÇÃO PARA CONCORRER AO CARGO de 

professor? Se for para atribuição de aula, eu preciso saber qual a 

sua categoria, se você ainda não sabe, tente o seguinte: Clique ou 

cole no seu navegador esse link 

http://atribuicaoaula.edunet.sp.gov.br/2011/ofa/menuOFAS.asp 

Depois clique em Classificação geral aulas, se for iniciante clique 

em categoria o, se já deu aula alguma vez tente a categoria L na 

classificação geral aulas. Agora se é para saber da prova, cole 

esse linque no seu navegador e siga orientações: 

http://www.concursosfcc.com.br/concursos/secsp110/result/index.

html em Classificação de docentes ofas 

Professor

a Eliane 

Nogueira  

em 

01/02/11 

 

OI, COMO FAÇO PRA VER MINHA COLOCAÇÃO? EU PRESTEI 

A PROVA PELA PRIMEIRA VEZ ESSE ANO EM AREA AULA 

(PORTUGUES) E CURSO O 3° TERMO. OBRIGADA em 

Classificação de docentes ofas 

Anônimo em 

01/02/11 

 

Para anônimo! Você deve consultar DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS Portaria DRHU – 6, de 12-1-2011 E 

verificar em qual situação você se encaixa, para ver se ainda há 

tempo para entrar com algum recurso. Em Classificação de 

Professor

a Eliane 

Nogueira  

Em01/0

2/ 
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docentes ofas 

Inovação: 

Sempre com novas atualizações. A novidade agora é, temos novos blogs dentro do blog 
sendo um deles ainda em construção com planos e projetos de aula e outro com novas 
TICs. 

Replicabilidade Promoção de Participação e Controle Social. 

Cada poste novo é levado automaticamente para lista de contados por email, Twiter, blog, 
Facebook, etc. Cada pessoa que recebe repassa a informação para outros contatos 
interessados e assim sucessivamente. 

Desenvolvi 
mento de Parcerias Interação com o Cidadão (G2C e C2C) (ver item anterior) 

O trabalho faz parte de uma iniciativa tecnológica, nesse caso a ferramenta blog, que nos 
beneficia para uma segunda iniciativa que é a construção do blog, que beneficia pessoas 
interessadas nos objetivos do blog e indiretamente beneficiam programas, políticas 
governamentais através dos direcionamentos dos sites. 

Segurança e Privacidade: 

O usuário pode interagir anonimamente 

Usabilidade e Facilidade de Acesso e Qualidade Técnica da Iniciativa 

1. Interface:  

Segundo a preposição de Manuel Castells (2003), “a comunicação digital deve constituir 
de três elementos básicos: navegabilidades, objetividades e visibilidades”. È partindo 
desse principio que de modo um tanto sucinto, analiso a interface desse blog.  

2. Organização da informação proximidade e afastamento 

Essa interface logo de imediato chama a atenção pelo tema (Educação em foco: Noticias 
já e informação em um só lugar), pois, trata-se de um convite, com objetivo de criar 
espaço educacional na Internet brasileira, onde professores e estudantes desse ramo 
posam trocar experiências, informações sobre: eventos, cursos, assuntos educacionais e 
novidades envolvendo essa classe.  

O blog possui um conjunto de informação ligado ao nome do site e todos os conteúdos 
são voltados para educação. Itens e informações que não estão relacionados encontram-
se em caixa diferentes, próximas a outras caixas com objetivos também relacionados, 
como por exemplo, os temas transversais. 

A organização da caixa de recursos educacionais encontra-se em forma de lista, com um 
tema abaixo do outro o que facilita a procura desejada. 



 
As caixas de textos são separadas por cores claras e pertinentes ao assunto, como, 
branco de dados, enquetes e atividades. A cor preta direciona a outras pesquisas e azul 
para a lista dos principais conteúdos do site. 

3. Informações da organização e contraste 

O contraste do site blog se destaca mais pela as figuras de imagem da informação, uma 
das desvantagens é que, a fonte de tamanhos das palavras principais não são tão 
diferenciada e sim parecida no tamanho com exceção a parte de marketing. 

4. Equilíbrios simétricos e assimétricos 

Os elementos da pagina do site, são devidamente alinhadas oferecendo assim uma 
ligação visual com outros elementos da pagina. A simetria do design desse site, com 
certeza pode provocar no estudante interesse para pesquisa, pois, não existe texto 
centralizado permitindo o estudante uma visualização ampla do espaço do site, quando 
existe texto muito grande na pagina principal, pode acontecer do estudante muitas vezes 
se prende no texto deixando de perceber outras riquezas de detalhes, ou então 
desanimar por causa do tamanho do texto. No entanto a tendência é de quando o 
estudante se cansar da leitura a tendência é fechar o site sem mesmo ter explorando 
outros locais do mesmo site. 

5. Simplicidades: A meta do projeto da pagina 

A página principal não é uma pagina simples, o tema e a meta é oferecer outras 
pesquisas correlacionadas, porém, permite visualizar outros portais com outras interfaces 
simples como, por exemplo, o link (portal educacional), hospedada na pagina do site, nele 
você encontra uma lista separada em colunas que te leva em outros portais de seu 
interesse.  . 

O que é de mais interessante no site, é que nele não existe excesso de “lixo amadorístico” 
(apenas um) que chama a atenção para retirar a propaganda que invadiu o blog 
indesejavelmente. 

6. Eficiência 

O blog Educação em foco: Noticias já, é eficiente ao tema proposto, apesar de não ser um 
tema de pagina principal simples, você pode ser direcionado aos seus interesses para 
outros portais de dawlord rápido. Uma das eficiências da pagina principal esta nesta caixa 
representada abaixo, o qual oferece pesquisa na web, idioma (o que é muito importante!). 
Reparem que na faixa preta, destacam-se por palavras em branco, fóruns, grupo de 
pesquisa, listas, teorias, instituições, associações e portais educacionais, com esses 
grupos de palavras lado a lado, facilita o retorno e a procura. 

7. Usos de padrões: redução de custo cognitivo 

Este site blog possui os padrões mais comuns encontrados em um site que é o tema e a 
caixa de pesquisa do próprio site ou web, histórico, favoritos e email. A interface do site 
não é mudada para que o usuário não se perca no que já esta acostumada reduzindo os 
custos cognitivos. 



 
8. Navegação 

A navegação deve ajudar os usuários a responder às três perguntas fundamentais: Onde 
estou? Onde estive? Aonde posso ir? Acredito que esse site nos da essa possibilidade. 

9. Outros requisitos 

Na interface principal, outros pequenos quadros de interface oferecem recursos para feira 
temas transversais, projetos, recursos educacionais, recursos diversos, conteúdos 
digitais  etc. No entanto  é um  briefing para HTPCs (Horas de Trabalho Pedagógico 
Coletivo) das TICs que esta de acordo com o público alvo. 

Escalabilidade e estatística de usuário 

O blog oferece um programa que permite a visualização de estatísticas diária, semanal e 
anual correspondente à existência e tempo de blog (que é contado a partir do dia da 
instalação do programa de estatísticas de dados) através de gráficos. Veja no gráfico 
abaixo o nível de utilização do blog pelos docentes, alunos do ensino médio e 
comunidade em geral, (sendo a maioria do estado de SP). 

 

 

 

 

 

Postagens  

Entrada Visualizações de página 
 

Prova dos professores ofas para atribuição 2012 

21/10/2011 

5042 
 

Classificação de docentes ofas 

26/01/2011, 9 comentários 

3263 
 

Boletins do SARESP 2010 já estão disponíveis na In... 

20/05/2011 

3102 
 

Processo de Atribuição de Aulas e Classes começa n... 

02/08/2012 

1501 
 

Inscrições para o processo de Atribuição de Aulas ... 

31/07/2012 

1407 
 

inscrição para atribuição de aula 2012 

23/08/2011, 2 comentários 

1272 
 

Processo de atribuição de aula 2011 

22/10/2010 

1110 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Briefing
http://politicaseducacionaisnobrasil.blogspot.com/2011/10/prova-dos-professores-ofas-2012.html
http://politicaseducacionaisnobrasil.blogspot.com/2011/01/classificacao-de-docentes-ofas.html
http://politicaseducacionaisnobrasil.blogspot.com/2011/05/boletins-do-saresp-2010-ja-estao.html
http://politicaseducacionaisnobrasil.blogspot.com/2012/08/processo-de-atribuicao-de-aulas-e.html
http://politicaseducacionaisnobrasil.blogspot.com/2012/07/inscricoes-para-o-processo-de.html
http://politicaseducacionaisnobrasil.blogspot.com/2011/08/inscricao-para-atribuicao-de-aula-2012.html
http://politicaseducacionaisnobrasil.blogspot.com/2010/10/processo-de-atribuicao-de-aula-2011.html


 
Entrada Visualizações de página 

 
Professores 

31/05/2010 

2772 
 

Alunos 

04/06/2010 

1084 
 

Mais noticias - educação 

10/04/2010 

1020 
 

Pais e comunidade 

21/06/2010 

945 
 

Gestor e coord. escolar 

18/06/2010 

722 
 

Leis e Resoluções 

12/04/2010 

617 
 

Resolução SE 89, de 29-12-2011 Dispõe sobre o ... 

07/09/2011 

442 
 

Saldo de aula para atribuição (D.E Itapecerica da ... 

05/02/2012 

227 
 

Secretarios 

10/10/2011 

 

  

Visualizações de página por país  

 

 

Entrada Visualizações de página 

Brasil 181171 

Estados Unidos  24324 

Alemanha 3775 

Rússia 4390 

http://politicaseducacionaisnobrasil.blogspot.com/p/noticia-regional-itapecerica-da-serra.html
http://politicaseducacionaisnobrasil.blogspot.com/p/comun-alunos-d-itapecerica-juquiba-e.html
http://politicaseducacionaisnobrasil.blogspot.com/p/mais-noticias-educacao.html
http://politicaseducacionaisnobrasil.blogspot.com/p/senhores-pais-e-comunidade.html
http://politicaseducacionaisnobrasil.blogspot.com/p/comungestor-escolar-de-intapecerica.html
http://politicaseducacionaisnobrasil.blogspot.com/p/sites-que-eu-sigo.html
http://politicaseducacionaisnobrasil.blogspot.com/p/atribucao-de-aulas-de-itapecerica-da.html
http://politicaseducacionaisnobrasil.blogspot.com/p/saldo-de-aula-para-atribuicao-de.html
http://politicaseducacionaisnobrasil.blogspot.com/p/secretarios.html


 
Entrada Visualizações de página 

Portugal 4326 

Reino Unido 1254 

França 177 

Japão 149 

Hungria 145 

Ucrânia 136 

 

Visualização dia  

 

 

Visualização mês 

 

 

Visualização geral 

 

 

 

Resumo da iniciativa  

A eficiência esta nos recurso públicos das ações do governo junto ao MEC e a secretaria 

de educação que oferece oportunidades ao cidadão estudante e trabalhador; e a eficácia 

esta na propagação dessas ações através desse blog, pois, as pessoas mais jovens 

nesse caso os alunos não sabem (por exemplo) que o site do governo de S.P 

(http://www.saopaulo.sp.gov.br/) Oferece inúmeras oportunidades de estudo e emprego, e 



 
os professores conhecedores desse blog, podem propagar o uso, para que pais e alunos 

descubram o portal do governo como uma fonte de informação precisa para seu 

crescimento no mercado, pois quase 100% das informações do blog levam a informação 

do portal do governo de SP.  

É preciso um lugar especifico para professores e alunos descobrirem que esses recursos 

dos sites governamentais não é um jornal chato de ler e esse lugar pode ser o blog 

educação em foco noticias já e informação  em um só lugar.  

No blog você pode encontrar recursos humanos através de outros sites e o mais 

importante é que, não ha gastos financeiros com o blog.  

 Como foi colocado na descrição geral, o fato do blog levar a informação especificas para 

professores e estudantes do ensino médio e universitário, com informação precisa reunido 

em um só lugar, diminui a demora, a procura sem sucesso, a perca de tempo e acaba 

com as frustrações e o desconforto visual de ter que procurar uma informação em vários 

lugares sem muitas vezes encontrar nenhuma. 
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