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TÓPICOS

• Origem e conceito do webapp;

• Módulos do usuário e do gestor;

• Atuação do Tribunal de Contas;

• Projeto piloto;

• Acesso.



ORIGEM

O WE

O webapp TCE Educação tem como origem o aplicativo “Na

Ponta do Lápis”, desenvolvido pelo Tribunal de Contas de

Minas Gerais e cedido ao Tribunal de Contas de Santa

Catarina por meio de acordo de cooperação técnica.

A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), adaptou o

aplicativo para ser usado em Santa Catarina.



CONCEITO E 

OBJETIVO

O Tce Educação é uma ferramenta de gestão

compartilhada e de controle social que tem como

objetivos melhorar os espaços físicos das escolas

da rede pública e estimular a conexão entre a

comunidade e os gestores da educação.



MÓDULO USUÁRIO

WEBAPP



USUÁRIOS COMUNIDADE ESCOLAR

Podem se cadastrar no app:

• Alunos;

• Pais;

• Professores; 

• Funcionários;

• Todos que tenham interesse



MENU PRINCIPAL

No menu principal:

• questionários;

• relatar;  

• soluções



QUESTIONÁRIOS

E RELATOS – CATEGORIAS DOS AMBIENTES



SALA DE AULA: SUBCATEGORIAS



QUESTIONÁRIO SALA DE AULA



SOLUÇÕES



MÓDULO GESTOR

• Nesse módulo, os administradores admitem e solucionam

relatos de forma compartilhada, bem como possuem

visão global dos problemas relatados, possibilitando a

otimização na resolução dos problemas;

• O acesso ocorre pela WEB e não no app.



VISÃO DO MÓDULO GESTOR

• Avaliação de

satisfação do

usuário;

• Painel de situações,

dá andamento aos

relatos.



GESTORES ESTADO

• Diretores das unidades escolares;

• Coordenadores Regionais;

• Secretário de Educação;

• Governador



GESTORES MUNICÍPIOS

• Diretores das unidades escolares

• Secretário de Educação

• Prefeito



ATUAÇÃO TRIBUNAL DE 

CONTAS 

O Tribunal de Contas pode acessar o módulo gestor,

acompanhar os relatos e soluções propostas e utilizar as

informações para subsidiar atos de fiscalização.



PROJETO PILOTO

O webaplicativo será usado primeiro nas 

escolas da rede estadual nos Municípios de 

Florianópolis e Palhoça



ACESSO

Em breve, o aplicativo poderá ser acessado no site do Tribunal de

Contas para os sistemas Android e IOS.

A previsão é que a disponibilização ocorra após a retomada das

aulas presenciais na rede estadual. Na ocasião, haverá ampla

divulgação no site e nas redes sociais do Tribunal de Contas.



OBRIGADA!

O TCE Educação agradece a sua participação!

A seguir assistiremos ao vídeo do webapp

TCE Educação

Dúvidas? Mande email para:

valeria.gruenfeld@tcesc.tc.br


