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Sistema Educacional 
de São Bento do Una



• Município localizado no agreste meridional; 

• A 207 km do Recife; 

• Com aproximadamente 58 mil habitantes.

São Bento do Una



Rede Municipal de Ensino

• 30 - Unidades Escolares; 

• 4 - Centros de Educação Infantil;

• 520 – Professores;

• 9.300 estudantes.



• Plataforma virtual que proporciona à rede de ensino 

acesso as tecnologias da informação, da comunicação, a 

recursos pedagógicos e de gestão;

• Promove interação entre secretaria de educação, 

unidades escolares, comunidade escolar e sociedade . 

UNA-SE



• Os estudantes, servidores e pais de alunos contam com 

uma ampliação do espaço escolar e da ação educativa, 

tendo acesso as informações como boletim, frequência, 

quadro de horário e conteúdos publicados pela rede de 

ensino e pelas unidades escolares;

UNA-SE



Contempla os Objetivos Desenvolvimento Sustentáveis – Agenda 2030:

• 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 

todas e todos;

• 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis;

• 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria 

global para o desenvolvimento sustentável.

UNA-SE



.

Objetivos

• Fortalecer o sistema educacional por meio da criação 

de um espaço colaborativo que integre as unidades 

educacionais, a Secretaria de Educação e toda a 

Comunidade escolar;



Objetivos

• Modernizar a gestão dos processos de documentação 

escolar, tais como: 

•matrícula, enturmação, transferências, apuração de resultados, 

geração de histórico escolar e documentos afins, 

•atribuição de aulas aos professores, concurso de remoção, 

•consultas através dos módulos: Aluno; Rede de ensino; Servidor.

•Diário de classe móvel com lançamento dos apontamentos, 

conteúdos e registro de aulas . 



.

Objetivos

• Disponibilizar ao professor uma ferramenta prática 

para execução do trabalho mais eficaz;

• Gerenciar e programas e metas; 

• Monitorar os rendimentos e frequência diária escolar em 

tempo real;



.

Objetivos

• Agilizar a identificação e solução de problemas 

isolados de uma escola ou na Rede de Ensino.

• Implantar o diário de classe eletrônico através da 

plataforma e aplicativo;



Principais Ações

• Inserção de dados diário e imediato;

• Migração dos dados para a base do EducaCenso;

• Monitoramento  da qualidade do ensino-aprendizagem;

• Acompanhamento rendimento escolar ( aprovação e 

reprovação).



Principais Ações

• Acompanhamento da frequência escolar;

• A inclusão digital e a fomentar de uma cultura 

tecnológica;

• Integração mais efetiva entre escola e comunidade.



• Efetividade na aplicação dos investimentos Públicos;

• Melhoria dos serviços prestados ao cidadão;

• Monitoramento preciso das informações acadêmicas e 

administrativas de toda a rede; 

Resultados



• Aproximação significativa com a comunidade escolar;

• Viabilizando a criação de ambientes de aprendizagem 

interdisciplinares. 

Resultados

















• vídeo



• Autocadastro de estudantes e responsáveis;

• Formação das equipes;

• Internet de boa qualidade; 

Desafios



• A cultura do material impresso por via eletrônico;

• O período de transição do diário impresso para o on-line                       

( preenchimento de ambos);

Desafios



Resultados
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Obrigada!



Débora Almeida  

deboralasevero@gmail.com

@debora40
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