
Para facilitar o
acompanhamento do
desempenho escolar
dos alunos pelos pais,

o Estado de São Paulo decidiu
universalizar os boletins e
faltas dos estudantes pela
internet. Por isso, a Fundação
para o Desenvolvimento da
Educação (FDE), que executa
os projetos pedagógicos e de
TI para a Secretaria Estadual
da Educação, começou em
2005 a fazer um levantamento
sobre como disponibilizar as
informações aos pais, o que
começou a ser feito de fato em
janeiro de 2007.

Como a arquitetura da
administração estadual é
baseada em mainframe, a
Companhia de Processamento
de Dados do Estado de São

Coma
certificação
digital

Paulo (Prodesp) passou a
ser usuária do conceito de
arquitetura orientada a serviço
(SOA). A busca por integração
levou a uma ferramenta
fornecida pela Attachmate, que
permite a coleta dos dados e
envio direto ao mainframe,
além da extração direta
desse meio pelos pais. "O
sistema interliga as 5,5 mil
escolas com a Secretaria e os
pais, por meio da inserção
das notas, consolidação e
disponibilização no fim do
bimestre", resume o diretor de
TI da FDE, João Thiago Poço.

A maior dificuldade
do projeto foi, depois de
padronizar a forma de
avaliação (uns usavam letras,
outros números de zero
a dez), medir a dimensão
da rede, o que exigiu
planejamento detalhado.
"Conseguimos fazer um teste
com volume de dados para
medir o desempenho, o que
ajudou a execução", conta.
O resultado foi positivo. Os
pais acompanham melhor
a freqüência e desempenho
dos filhos, o que se comprova
com os números de acesso
à rede, inseridos em tempo
real pelas escolas. "São 500
mil acessos a cada 10 dias",
afirma Poço.

Para isso, o fornecedor
ajudou a criar uma interface
simples, diferente da tela

de emulação do mainframe.

Antes, o acesso exigia que cada
estação tivesse um programa
no terminal, assim como
permissões de acesso direto
ao mainframe. O projeto fez
com que os responsáveis
pelas escolas usassem o
Internet Explorer para as
atividades, com acesso restrito
a aplicações pré-definidas.

O próximo passo é
dar ainda mais atenção
à segurança. Depois de
inserir criptografia, a meta
é melhorar o cadastro do
aluno. Hoje basta inserir o
registro acadêmico e a data
de nascimento, mas o objetivo
é pedir o nome do usuário e
talvez e-mail, para restringir
ainda mais o acesso - o que
deve acontecer no segundo
semestre deste ano. "Além
disso, com a certificação
digital, pretendemos oferecer
comprovante de conclusão do
curso e histórico escolar, por
exemplo", planeja.

Atualmente, a Secretaria
Estadual da Educação trabalha
também na reestruturação
das salas do Acesso Escola.
"Estamos buscando outro
conceito para as salas
e queremos retomar a
responsabilidade por elas para
a Secretaria", diz o diretor da
FDE. Segundo Poço, estão
sendo feitas provas para
os estagiários, que vão se
tornar monitores e assumir
também a manutenção. •
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