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Apresentação  
 
Durante os meses de maio e junho, o Instituto Chapada de 
Educação e Pesquisa realizou levantamento de dados junto 
aos municípios parceiros, efetuando tabulação e breve 
análise, acerca das condições de acesso à internet e a 
equipamentos e ferramentas tecnológicas tão necessários ao 
ensino híbrido. Esses dados têm por principal objetivo apoiar 
as ações estratégicas empreendidas pela rede municipal 
parceira e Icep, considerando suas demandas e necessidades 
para atender ao ensino dos alunos e formação de educadores 
mediado por tecnologia digital.  
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Síntese dos dados levantados por Território:  
 

Nenhum município encaminhou dados referentes à EJA, o que 
demonstra que essa modalidade de ensino continua às 
sombras do trabalho pedagógico realizado nas redes. Não 
significa que não haja nenhuma ação sendo desenvolvida; 
revela que a existência de ações não se articula às políticas 
implementadas pela Secretaria de Educação ou houve 
dificuldade de levantamento de dados junto aos educadores 
e/ou alunos, o que também reflete pouco investimento nesta 
modalidade de ensino.  
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1. Agreste/Litoral Norte  
 
✔ A quantidade de docentes nas escolas da área urbana (53,6%) e 
rural (46,4%), nesse território é quase equivalente.  
✔ A maioria dos profissionais (72%) possui banda larga para 
acesso à internet.  
✔ Nos anos finais, a maioria dos professores (68%) usa o notebook 
para as atividades remotas, diferentemente de quem atua na 
Educação Infantil (37%) ou anos iniciais (44%) do Ensino 
Fundamental.  
✔ Na produção de atividades para as/os estudantes, há 
equivalência entre atividades virtuais e escritas/impressas.  
✔ Há mais de 300 alunos com necessidades especiais 
matriculados nos anos finais do EF.  
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Agreste/Litoral Norte  
 
✔ Nas escolas urbanas, alunas/os da Educação Infantil representam o 
grupo com menor acessibilidade (29,5%) aos meios tecnológicos, enquanto 
que as/os alunos dos anos finais são aqueles que mais acessam (69%).  
✔ Mas, contrariando essa lógica, é na educação Infantil onde a quantidade 
de participantes das atividades virtuais se aproxima mais da quantidade de 
atividades impressas entregues.  
✔ Há uma predominância de acesso pelo smartfone em qualquer 
segmento.  
✔ Nos anos iniciais do EF é onde ocorre a menor incidência de uso da 
banda larga.  
✔ É também nos anos iniciais do EF a maior parcela que estudantes que 
não devolvem as atividades impressas às escolas.  
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Agreste/Litoral Norte  
✔ Nas escolas urbanas há uma boa participação de estudantes 
em atividades virtuais, 49%.  
✔ Nas escolas rurais, há uma predominância do uso do 
smartfone (82%) para acesso à internet em qualquer segmento.  
✔ Nos anos finais é onde aparece a maior incidência no uso de 
notebook (12,3%) e acesso à internet via banda larga (70%).  
✔ Nas escolas rurais é grande o número de estudantes, em 
qualquer segmento que devolve as atividades impressas 
respondidas, neste item não foi possível determinar o 
percentual em decorrência das inconsistências dos dados, onde 
o quantitativo de alunos que devolvem as atividades impressas, 
foi maior que a quantidade de alunos.  
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2. Chapada Diamantina  
 
✔ A maioria dos professores possuem notebook ( 72%) e banda 
larga de internet ( 81%) .  
✔ Nos anos iniciais e Ed. Infantil predomina a produção de 
atividades impressas enquanto que nos anos finais há uma 
maior adesão às atividades virtuais.  
✔ Há uma maior quantidade de crianças com deficiência 
matriculadas nos anos iniciais do EF (67,5%).  
✔ Nas escolas urbanas predomina o acesso à internet pelo 
smartfone (64%) com estudantes da Ed. Infantil  
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Chapada Diamantina  
 
✔ Do total de alunas e alunos matriculada/os nos anos 
finais do EF das escolas urbanas que recebem as atividades 
impressas , menos da metade devolve às escolas.  
✔ Quase a totalidade de estudantes matriculados nos anos 
finais do EF tem acesso às atividades virtuais.  
 
✔ Nas escolas rurais a maioria das/dos estudantes em 
qualquer segmento acessa a internet pelo celular (90%).  
✔ Nas escolas rurais predominam as atividades impressas 
em todos os segmentos mas há também bons resultados 
em relação ao alcance das atividades virtuais.  




