
Mapeamento de Professores
Escola XYZ

Abril/2020



Perfil Equipe



Total: 24 respostas

41,66% 8,33% 29,16% 29,16%



Prioridade 
Estratégica da 
Escola
Comparação da visão 
do professor com a da 
escola sobre prioridade 
estratégica.
Objetivo: alinhamento 
de expectativas.

Vestibular

Inovação

Criatividade

Visão da Escola
Vestibular: 
Não é Prioridade
Inovação: 
Prioridade Alta
Criatividade: 
Prioridade Alta



Tecnologia

Desenvolvimento dos Professores

Aumentar Número de Alunos

Visão da Escola
Tecnologia: 
Prioridade
Desenv. Professores: 
Prioridade Alta
Aumentar número de alunos:
Prioridade Baixa

Prioridade 
Estratégica da 
Escola
Comparação da visão 
do professor com a da 
escola sobre prioridade 
estratégica.
Objetivo: alinhamento 
de expectativas.



Seu conteúdo

Tecnologia

Criatividade e Inovação

Visão da Escola
Aplicação do Conteúdo: 
Muito Satisfeito
Uso de Tecnologia nas Aulas: 
Insatisfeito
Projetos Criativos e Inovadores:
Insatisfeito

Conhecimento 
sobre o 
assunto
Visão da equipe de 
professores sobre seu 
perfil. Comparar com o 
posicionamento de 
satisfação da escola.
Objetivo: identificar 
dificuldades.



Projetos Educacionais

Conexão com a Escola

Relacionamento com Alunos

Visão da Escola
Projetos Interdisciplinares: 
Insatisfeito
Conhecimento sobre missão: 
Satisfeito
Relacionamento com Alunos:
Satisfeito

Conhecimento 
sobre o 
assunto
Visão da equipe de 
professores sobre seu 
perfil. Comparar com o 
posicionamento de 
satisfação da escola.
Objetivo: identificar 
dificuldades.



Projetos Educacionais



Interdisciplinar

Visão da Escola
iPad (Apple)
implementado
ChromeBook (Google)
não tenho interesse
Notebook
implementado
Espaço Maker
implementado
Wi-fi Professo
implementador
Wi-fi Aluno
interesse
Laboratório de Informática
implementado
Plataforma EAD
não tenho interesse
TE
em planejamento
TI
implementado

Já realizou 
projetos com ...
Apresentar modelos de 
projetos para identificar 
o que já foi trabalhado 
em sala de aula
Objetivo: avaliar 
maturidade dos 
professores  com 
modelos de projetos.

Video

MúsicaFotografia



Podcast

Visão da Escola
iPad (Apple)
implementado
ChromeBook (Google)
não tenho interesse
Notebook
implementado
Espaço Maker
implementado
Wi-fi Professo
implementador
Wi-fi Aluno
interesse
Laboratório de Informática
implementado
Plataforma EAD
não tenho interesse
TE
em planejamento
TI
implementado

Já realizou 
projetos com ...
Apresentar modelos de 
projetos para identificar 
o que já foi trabalhado 
em sala de aula
Objetivo:avaliar 
maturidade dos 
professores  com 
modelos de projetos.

Programação

OutrosRobótica



Aplicativo

Visão da Escola
iPad (Apple)
implementado
ChromeBook (Google)
não tenho interesse
Notebook
implementado
Espaço Maker
implementado
Wi-fi Professo
implementador
Wi-fi Aluno
interesse
Laboratório de Informática
implementado
Plataforma EAD
não tenho interesse
TE
em planejamento
TI
implementado

O que já 
utilizou em 
projetos?
Identificar ferramentas 
utilizadas pelos 
professores
Objetivo: avaliar 
maturidade dos 
professores  com 
desenvolvimento de 
projetos.

EAD

Laboratório de InformáticaEspaço Maker



Mídia Social

Visão da Escola
iPad (Apple)
implementado
ChromeBook (Google)
não tenho interesse
Notebook
implementado
Espaço Maker
implementado
Wi-fi Professo
implementador
Wi-fi Aluno
interesse
Laboratório de Informática
implementado
Plataforma EAD
não tenho interesse
TE
em planejamento
TI
implementado

O que já 
utilizou em 
projetos?
Identificar ferramentas 
utiliziadas pelos 
professores
Objetivo:avaliar 
maturidade dos 
professores  com 
desenvolvimento de 
projetos.

Plataforma Online

OutrosWebsite



iPad

Visão da Escola
iPad (Apple)
implementado
ChromeBook (Google)
não tenho interesse
Notebook
implementado
Espaço Maker
implementado
Wi-fi Professo
implementador
Wi-fi Aluno
interesse
Laboratório de Informática
implementado
Plataforma EAD
não tenho interesse
TE
em planejamento
TI
implementado

Domínio sobre 
os devices?
Identificar o nível de 
usuário para os 
equipamentos.
Objetivo: avaliar 
maturidade dos 
professores  com uso 
de equipamentos.

ChromeBook

CelularNotebook



Treinamentos



Aplicativos Educacionais

Projetos na Educação

Equipamentos (iPad, ChromeBook, etc)

Treinamento para Professores
Pergunta: Você gostaria de ter treinamentos sobre: 
Objetivo: avaliar os conteúdos de interesse dos professores 
para construção de um planejamento de treinamento alinhado 
com a estratégia da escola.



Produção (videos, fotos e audio)

Treinamento para Professores
Pergunta: Você gostaria de ter treinamentos sobre: 
Objetivo: avaliar os conteúdos de interesse dos professores 
para construção de um planejamento de treinamento alinhado 
com a estratégia da escola.

Espaço Maker + Projetos

Softwares (Microsoft, GSuite, iWork)



Criatividade na Educação

Empreendedorismo na Escola

Gestão Financeira para Alunos

Conteúdos de Interesse?
Pergunta: Você gostaria de entender melhor e aplicar estes 
conteúdos na sua disciplina:
Objetivo: avaliar novos conteúdos para implementação na 
escola avaliando o perfil e aceitação da equipe de 
professores..



Inovação em Sala de Aula

Conteúdos de Interesse?
Pergunta: Você gostaria de entender melhor e aplicar estes 
conteúdos na sua disciplina:
Objetivo: avaliar novos conteúdos para implementação na 
escola avaliando o perfil e aceitação da equipe de 
professores..

Liderança, Comunicação e Negociação

Gestão de Projetos



Cronograma de Treinamento
Pergunta: Qual seria a melhor forma de preparar treinamentos 
para equipe de professores?
Objetivo: avaliar visão do professor sobre como a escola 
deveria organizar seu planejamento para desenvolvimento da 
equipe.
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