
O que pensam os professores 
brasileiros sobre a tecnologia 

em sala de aula?
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Sobre a pesquisa

Período: Primeiro semestre de 2017

Abrangência: Abrangência nacional, incluindo Regiões Metropolitanas e Cidades do Interior de diferentes
portes, em todas as Regiões do Brasil.

Amostra: 4.000 professores dos anos iniciais do ensino fundamental (F1), dos anos finais do ensino
fundamental (F2), do Ensino Médio (EM) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Os resultados foram ponderados de acordo com distribuição de docentes segundo dados do Censo de
Educação Básica 2015 do INEP.

Técnica: Pesquisa quantitativa, com entrevistas por telefone e plataforma online.

Margem de erro: 2 pontos percentuais



20%

17%

59%

Capital Região Metropolitana Interior

Sobre a pesquisa

em %

7%

10%

19%

46%

19%

37%

22%

16%

25%

PORTE DO MUNICÍPIO

ATÉ 50 MIL
HABITANTES

DE 50 A
200 MIL

DE 200 A 
500 MIL

MAIS DE 
500 MIL

REGIÃO DO PAÍS NATUREZA DO MUNICÍPIO

Perfil da amostra



Sobre a pesquisa

Perfil da amostra
em %

70

30

Feminino Masculino

SEXO

9

31

60

Até 34 anos De 35 a 44 anos 44 anos ou mais

IDADE

Média: 47 anos



Sobre a pesquisa

Perfil da amostra
em %

FORMAÇÃO

58

16 14
6 4 3 1

Outras modalidade

de pós-graduação

Ensino Superior -

Licenciatura

Mestrado ou

doutorado

Ensino Superior -

Pedagogia

Ensino Superior -

Outras áreas

Ensino Superior -

Normal Superior

Ensino Médio

(Magistério, Normal

e Outros)

REDE EM QUE LECIONA

5050

Municipal Estadual

34 34
27

5

1º ao 5º ano do

Fundamental

6º ao 9º ano do

Fundamental

Ensino médio Ensino de Jovens e

Adultos - EJA

ETAPAS EM QUE LECIONA

TOTAL F1 F2 EM EJA



Identificamos no pré-teste que o uso mais frequente da tecnologia em sala de aula é a “apresentação 
de informações”

72% dos 
informantes 
afirmavam que 
usavam tecnologia 
para apresentar 
informação sempre 
ou às vezes

Breve panorama



46% dos professores declaram usam tecnologia  para apresentar informação pelo menos uma vez 
por semana

P7a. Com que frequência você costuma apresentar informação para os alunos com auxílio de tecnologias na principal escola pública em que leciona? Base : Total da amostra

Frequência de uso de tecnologia (%)

• Até 34 anos: 52%

• Fundamental 1: 54%

• Norte e C.O.: 55%

• Prof. Regente: 57%

• Prof. Informática: 87%

24
22

19

16 15

5

Duas vezes na

semana ou

mais

Uma vez na

semana

Uma vez a

cada 15 dias

Uma vez por

mês

Menos de

uma vez por

mês

Nunca

Breve panorama

Percepção por 
segmento



Além da apresentação de informação,  o uso para a avaliação dos alunos é a prática mais frequente

44

39

32

35

38

38

Avaliar alunos por meio de testes ou

simulados com o auxílio de tecnologias

Dar retorno aos alunos sobre seu

desempenho com o auxílio de tecnologias

Organizar/mediar troca de informação entre

os alunos com o auxílio de tecnologias

Comunicar-se com pais ou responsáveis

sobre o desempenho dos alunos com o

auxílio de tecnologias

Demandar dever de casa que envolva o uso

de tecnologia (ex. pesquisa na internet)

Realizar atividades que estimulem a

criatividade dos alunos com o auxílio de

tecnologias

P7a. E com que frequência você desenvolve as seguintes atividades pedagógicas com auxílio de tecnologias na principal escola pública em que leciona: ___ Base : Total da amostra

Professores que usam tecnologia na escola pelo menos uma vez por semana

Breve panorama



Barreiras à utilização de tecnologia

Conhecimento, conforto 
com o uso e formação

Percepção 
do impacto  

sobre os 
estudantes

Têm dificuldades em usar 
tecnologia e acesso à formação 

impacta no uso

Entendem que a tecnologia 
aumenta a pressão sobre o 

trabalho

Acham a escola mal equipada, 
mas mesmo assim há espaço 
para atuar

Não associam o uso da 
tecnologia ao desempenho 

do aluno

Ainda persistem barreiras significativas para o uso de tecnologia por parte da maioria dos 
professores, mas a pesquisa ilumina alguns caminhos

Efeito do uso para a 
rotina do professor

Infraestrutura 
tecnológica na 
escola



Apenas um terço declara ter facilidade ou expertise no uso de tecnologia

P.4 Qual das frases abaixo melhor descreve a sua experiência pessoal com o mundo da tecnologia?
Base: Total da amostra

1
2

10

30

25

29

3
1

2

9

31
29

25

3
1

2

11

28

23

31

3
1 2

11

31

23

29

4

1
3

12

27

22

31

4

Rejeito o uso de tecnologias,

as utilizando apenas

quando absolutamente

necessário

Tenho grande dificuldade

em utilizar computadores e

celulares inteligentes

Utilizo de forma limitada,

ficando restrito a poucos

programas e aplicativos

Utilizo regularmente para o

que eu preciso

Sou curioso em relação ao

tema, procurando me

informar e descobrir novas

ferramentas   para auxiliar o

meu dia a dia

Tenho facilidade no uso de

tecnologias, explorando

sempre novas ferramentas

e soluções nos temas do

meu interesse

Me considero um expert no

campo, servindo de

referência para outras

pessoas sobre o assunto

Usuário 
ocasional

13%

Usuário 
regular

instrumental

30%

Usuário 
regular
proativo

25%

Usuário 
avançado

32%

Maioria (55%) faz uso regular por 
necessidade ou curiosidade por novas 
ferramentas p/ auxiliar dia a dia

TOTAL F1 F2 EM EJA

Resposta estimulada e única, em %

Barreiras à utilização de tecnologia



Este grau de proficiência parece afetar diretamente a frequência de uso em sala de aula

P.13 Indique em que medida o seu uso de tecnologias nessa escola é afetado pelas seguintes restrições ____.Isso ocorre sempre, às vezes, raramente ou nunca? 
Base: Total da amostra

Frequência do uso de tecnologia para apresentar informação segundo conhecimento e conforto com o uso

15%

7%

7%

18%

25%

34%

42%

12%

9%

12%

23%

24%

24%

17%

15%

20%

18%

21%

18%

18%

15%

19%

19%

21%

18%

15%

12%

14%

19%

35%

31%

14%

15%

9%

8%

19%

9%

9%

5%

4%

3%

4%

Rejeita

Tem grande dificuldade

Faz uso limitado

Usa regularmente

É um curioso

Tem facilidade

É um expert

Duas vezes na semana ou mais

Uma vez na semana

Uma vez a cada 15 dias

Uma vez por mês

Menos de uma vez por mês

Nunca

Barreiras à utilização de tecnologia



O usuário que se define como avançado tem um perfil específico

Resposta estimulada e única, em %

P.4 Qual das frases abaixo melhor descreve a sua experiência pessoal com o mundo da tecnologia?
Base: Total da amostra

• Até 34 anos: 49%

• Homens: 40%

• Mestres doutores: 39%

• Prof. Ciências: 36%

• Prof. Informática: 81%

Usuário 
avançado

32%50,9

52,8

49,1

47,0 46,9

44,7

43,3

Rejeita Tem

dificuldades

Uso limitado Uso regular Curioso Tem Facilidade É um expert

Experiência pessoal  com tecnologia

Idade média

Barreiras à utilização de tecnologia

Percepção por segmento



Mas até mesmo este usuário parece se sentir menos confortável com algumas tarefas

30

20

18

16

11

55

39

37

34

22

Planejar aulas que envolvam o

uso de tecnologia pelos alunos

Construir planilhas (ex. Excel,

Google Sheets, etc.)

Postar vídeos na internet (no

YouTube, por exemplo)

Produzir vídeos

Produzir gráficos e animações

Resposta estimulada e única, em %

P.5 O quanto você se considera confortável para realizar as seguintes tarefas: ____. Você se sente Totalmente confortável, confortável, desconfortável ou totalmente desconfortável? 
Base: Total da amostra  

63

50

49

48

48

37

37

33

79

68

72

69

68

60

59

58

Enviar um e-mail

Produzir um texto (ex. Word,

Google Docs, etc.)

Organizar arquivos em pastas e

subpastas

Encontrar conteúdos relevantes

na internet

Navegar e conversar em redes

sociais (como Facebook, Twiter…

Compartilhar arquivos em redes

sociais

Participar de cursos online

relacionados à educação

Produzir apresentações (ex.

PowerPoint, Google Slides, etc.) TOTAL Usuário Avançado

% de totalmente confortável

Barreiras à utilização de tecnologia



Além disso, poucos deles receberam formação específica em tecnologia

Cursos de programação ou desenvolvimento de 
aplicativos

P.6A Você já participou de formação ou capacitação profissional nos seguintes temas relacionados ao uso de tecnologia na escola:_____? 
Base: Total da amostra  

62
71

Total

59
70

28
37

18
25

Curso em informática geral (p.ex., processador de 
texto, planilha, internet)

Cursos gerais sobre uso da tecnologia em 
educação

Formação/capacitação no uso específico de 
softwares ou games de educação

Formação específica 
em softwares, 
games e 
desenvolvimento de 
aplicativos é 
incomum, mesmo 
entre os usuários 
avançados

Total Avançados

Resposta estimulada e única, em 
%

% de participação

Barreiras à utilização de tecnologia



Apoio que teve para os cursos de capacitação

62

22

36

1

3

38

PARTICIPOU

Sim, com o apoio da

Secretaria de Educação

Sim, por iniciativa própria

Sim, com apoio de ONGs

Nenhum

NÃO PARTICIPOU

Curso em informática geral 

(processador de texto, planilha, 

internet etc)

59

37

19

1

2

41

PARTICIPOU

Sim, com o apoio da

Secretaria de Educação

Sim, por iniciativa própria

Sim, com apoio de ONGs

Nenhum

NÃO PARTICIPOU

Cursos gerais sobre uso da 

tecnologia em educação

TOTAL

P.6A Você já participou de formação ou capacitação profissional nos seguintes temas relacionados ao uso de tecnologia na escola:_____? 
Base: Total da amostra 

Cursos gerais de 
informática são feitos, 
com maior frequência, 
por iniciativa própria

Cursos sobre tecnologia 
em educação recebem 
mais professores com 

apoio de Secretarias da 
Educação

Barreiras à utilização de tecnologia



28

17

9

0

2

72

PARTICIPOU

Sim, com o apoio da

Secretaria de Educação

Sim, por iniciativa própria

Sim, com apoio de ONGs

Nenhum

NÃO PARTICIPOU

18

9

7

0

1

82

PARTICPOU

Sim, com o apoio da

Secretaria de Educação

Sim, por iniciativa própria

Sim, com apoio de ONGs

Nenhum

NÃO PARTICIPOU
TOTAL

P.6A Você já participou de formação ou capacitação profissional nos seguintes temas relacionados ao uso de tecnologia na escola:_____? 
Base: Total da amostra

Apoio que teve para os cursos de capacitação

Barreiras à utilização de tecnologia

Formação/capacitação no uso 
específico de softwares ou games de 

educação

Cursos de programação ou 
desenvolvimento de aplicativos



Para aqueles com baixa frequência de uso, a ausência de uma formação de qualidade parece ser uma 
restrição mais importante

P.13 Indique em que medida o seu uso de tecnologias nessa escola é afetado pelas seguintes restrições ____.Isso ocorre sempre, às vezes, raramente ou nunca? 
Base: Total da amostra

* Respostas de professores do 5º e 9º ano de escolas de ensino fundamental. http://www.qedu.org.br/brasil/pessoas/professor

Frequência do uso de tecnologia segundo falta de 
oportunidades de formação

40%

41%

43%

48%

51%

57%

40%

41%

40%

38%

36%

27%

15%

13%

13%

10%

10%

9%

Duas vezes na…

Uma vez na semana

Uma vez a cada…

Uma vez por mês

Menos de uma…

Nunca

Sempre Às vezes Raramente Nunca

Prova Brasil, 2015*

• 67% dos professores declara 
necessidade moderada ou alta de 
aperfeiçoamento profissional em 
“uso pedagógico de tecnologias de 
informação e comunicação”

• Essa é a principal necessidade de 
formação percebida pelos 
professores

Barreiras à utilização de tecnologia

http://www.qedu.org.br/brasil/pessoas/professor


24

18

14 13

10

3 2

15

0

22
20

17 16

11

1 1

12

0

24

18

13 12
10

3 1

18

0

28

14 14
12

9

5

2

16

1

15

24

12

17

12

2
4

14

0

Outro professor

da mesma escola

ou rede de ensino

Pessoa que não é

da escola ou rede

de ensino

Coordenador

pedagógico

Especialista em

tecnologia da

escola ou rede

Outro profissional

da escola ou rede

de ensino

Alunos da própria

escola

Diretor da escola Não tenho

interlocutores

sobre o assunto

Recusa/Não

respondeu

O apoio formal ao professor para o uso de tecnologia está pouco presente na escola

P.17 Quem você procura para tirar dúvidas sobre o uso de tecnologia para fins pedagógicos? 
Base: Total da amostra

TOTAL F1 F2 EM EJA

• 42% dos entrevistados declaram buscar apoio em sua 
rede de relacionamento para tirar dúvidas

• O papel do coordenador pedagógico é muito limitado

Com quem tira dúvidas sobre tecnologia?

Barreiras à utilização de tecnologia



A percepção de limitação da infraestrutura de tecnologia na escola é muito frequente

Sempre Às vezes Raramente Nunca

P.13 Indique em que medida o seu uso de tecnologias nessa escola é afetado pelas seguintes restrições ____.Isso ocorre sempre, às vezes, raramente ou nunca? Base: Total da amostra

Restrições ao uso de tecnologia presentes na escola

66

21
8

Nº insuficiente de 
equipamentos

64

25

7

Velocidade insuficiente da 
internet

60

28

8

Computadores 
desatualizados ou com 

defeito

52

34

10

Falta de materiais 
digitais de ensino 

adequados

Barreiras à utilização de tecnologia



Porém, mesmo quando adequada, a infraestrutura não garante o engajamento do professor com 
tecnologia

45

5

35

13

1

45

3

36

15

1

46

5

36

12

0

46

7

33

12

1

40

5

42

13

0

Utilizaria mais tecnologia

mesmo que isso aumentasse

minha carga de trabalho

Utilizaria mais tecnologia

apenas se isso diminuísse

minha carga de trabalho

Utilizaria mais tecnologia desde

que mantivesse minha carga

de trabalho atual

Manteria o uso da tecnologia

como faço hoje

Diminuiria o uso da tecnologia

independente  dessas

condições

Resposta estimulada e única, em %

P.13a Considerando as respostas  anteriores, se em sua escola estivessem presentes equipamentos adequados e conexão de internet de alta velocidade
amplamente acessível, como você se comportaria em relação ao uso de tecnologia para fins pedagógicos ____?  Base: Total da amostra

TOTAL F1 F2 EM EJA

54% só usaria mais se a carga de 
trabalho não aumentasse

O que o professor faria em uma escola sem problemas de infraestrutura?

Barreiras à utilização de tecnologia



O uso de tecnologia é percebido como tendo claro efeito negativo para a rotina do professor

Resposta estimulada e única, em %

54

26 28

7

39

18 21

48

22 26

5

47

21
26

57

29 28

7

36

18 18

58

29 28

8

35

14
20

56

22

34

10

34

13
21

CONCORDA Concorda totalmente Concorda parcialmente NÃO CONCORDA NEM
DISCORDA

DISCORDA Discorda parcialmente Discorda totalmente

Minha carga de trabalho aumenta

TOTAL F1 F2 EM EJAA pressão no meu trabalho aumenta

45

19
26

9

47

18

29

42

15

26

8

50

21

30

46

19
27

9

45

17

27

47

23 25

8

44

16

28

40

17
23

11

49

16

33

CONCORDA Concorda totalmente Concorda parcialmente NÃO CONCORDA NEM
DISCORDA

DISCORDA Discorda parcialmente Discorda totalmente

Das frases que vou ler sobre sua experiência com tecnologia na escola. Aponte seu grau de concordância para cada uma delas ____. Você concorda ou descorda? Totalmente ou em 
parte?

Base: Total da amostra

Esse efeito é mais forte entre os professores do Fundamental 2 e Médio

Barreiras à utilização de tecnologia



• Homens: 58%

• Rede estadual: 57%

• Sul: 60%

• Prof. humanas: 61%

• Usa tech. em sala a cada 15 dias: 
57%

Assim, considerar tecnologias que reduzam ou otimizam a carga de trabalho/pressão sobre o 
professor parece ser essencial

Concorda

54%

Minha carga de trabalho 
aumenta

Das frases que vou ler sobre sua experiência com tecnologia na escola. Aponte seu grau de concordância para cada uma delas ____. Você concorda ou descorda? Totalmente ou em 
parte? Base: Total da amostra

• Nordeste: 51%

• E. superior, pedagogia: 48%

• E. superior, sem licenciatura: 55%

• Prof. humanas: 53%

• Prof. línguas: 49%

• Usa tech. em sala a cada 15 dias: 
50%

Concorda

45%

A pressão no meu trabalho 
aumenta

Percepção por segmento

Barreiras à utilização de tecnologia

Percepção por segmento



52%

57%
55%

47%
45%

38%

42%

Rejeita Tem

dificuldades

Uso limitado Uso regular Curioso Tem

Facilidade

É um expert

O grau de conforto com o uso de tecnologia influencia essa percepção

Minha carga de trabalho 
aumenta

Das frases que vou ler sobre sua experiência com tecnologia na escola. Aponte seu grau de concordância para cada uma delas ____. Você concorda ou descorda? Totalmente ou em 
parte? Base: Total da amostra

A pressão no meu trabalho 
aumenta

65%
68%

54% 54% 54%
53%

56%

Rejeita Tem

dificuldades

Uso limitado Uso regular Curioso Tem

Facilidade

É um expert

% que 
concorda

% que 
concorda

Barreiras à utilização de tecnologia



Hoje, a percepção de sobrecarga geral do trabalho docente está relacionada a seleção de 
materiais para aulas, aplicação de provas e acompanhamento individual de alunos

24 23 22

14
10

5

27

16

26

12 11

6

23
26

22

13
8

5

21

28

18 18

9
4

27

17 15
19

9 10

Encontrar materiais

pedagógicos para

diversificar/ dinamizar

minhas aulas

Preparar, aplicar e

corrigir provas /

avaliações

Individualizar

acompanhamento da

aprendizagem dos

alunos

Engajar-me em tarefas

administrativas (ex:

lançar notas, controle

de presença)

Desenvolver planos de

aulas / planos de

ensino

Participar de ações de

formação continuada

P.14 Qual dos seguintes aspectos mais sobrecarrega sua rotina profissional atualmente?
Base : Total da amostra

TOTAL F1 F2 EM EJA

• F1: material didático e individualização do acompanhamento

• EM: correção de provas

Barreiras à utilização de tecnologia



Em termos de prioridades para formação pedagógica, o mais relevante para o professor está no 
acesso/ desenvolvimento de novos materiais didáticos

P.15 Em que área você considera mais relevante investir para aprimorar sua prática pedagógica nos próximos 2 anos?
Base : Total da amostra

38

20

12

10

7

6

3

3

32

24

12

13

7

7

2

3

39

20

12

9

6

6

4

3

43

17

13

8

6

6

2

4

38

15

17

8

8

6

4

4

Utilização de novos materiais didáticos

Acompanhamento do aprendizado dos

alunos

Didática em sala de aula

Preparação de planos de aula / planos de

ensino

Avaliação dos alunos

Domínio dos conteúdos que leciona

Preparação de lições de casa para os alunos

Nenhum
TOTAL F1 F2 EM EJA

Observamos significativo diferencial 
entre professores do Fundamental 1 
e Ensino Médio

Barreiras à utilização de tecnologia



Enquanto 34% dos professores destaca a motivação do aluno como o principal impacto 
do uso da tecnologia, somente 11% ressalta o desempenho escolar 

Dimensão com maior impacto positivo para o aluno

P.11/P.12 Sobre o uso de tecnologias em sua escola, destaque aquela dimensão que, na sua opinião, tem (ou pode ter) MAIOR/SEGUNDO MAIOR impacto positivo:______?
Base: Total da amostra

• Redes municipais: 36%

• Capitais: 36%

• Prof. fundamental 2: 36%

• Prof. ciências: 38%

• Prof. línguas: 41%

• Usa tecn. em sala a cada 30 
dias: 37%

34

17

17

11

8

4

4

2

Motivação dos estudantes

Habilidades cognitivas (raciocínio…

A habilidade dos estudantes…

Desempenho escolar dos…

Autoestima dos alunos

Habilidades socio emocionais…

Frequência escolar

Não vê impacto positivo com o…

Barreiras à utilização de tecnologia

Percepção por segmento



Os usuários mais avançados são os que mais destacam a importância da tecnologia para a 
ampliação das habilidades cognitivas

Motivação dos estudantes Habilidades cognitivas (p.ex., raciocínio 
lógico, resolução de problemas)

37%

27%

34%
35%

34% 35%

28%

Rejeita Tem

dificuldades

Uso

limitado

Uso regular Curioso Tem

Facilidade

É um expert

Percepção de principal impacto positivo do uso de tecnologia

P.11/P.12 Sobre o uso de tecnologias em sua escola, destaque aquela dimensão que, na sua opinião, tem (ou pode ter) MAIOR/SEGUNDO MAIOR impacto positivo:______?
Base: Total da amostra

0%

17%
15% 16% 17%

21% 20%

Rejeita Tem

dificuldades

Uso

limitado

Uso regular Curioso Tem

Facilidade

É um expert

Barreiras à utilização de tecnologia



Diversificação de aulas e engajamento de alunos são os argumentos mais usados pelo professor 
para justificar o uso de tecnologia ao apresentar informações

P.8 Em relação a esse uso de tecnologia para  ''apresentar informação'', aponte a opção que melhor descreve a sua experiência em sala de aula ____.  Você concorda ou descorda? Totalmente 

ou em parte? (Base: )

86
81 80

67

60

35 34

Permite diversificar a

minha a aula

Permite tornar minhas

aulas mais interessantes

e engajadoras

Ajuda a contextualizar

melhor os conteúdos

para os alunos

O uso de tecnologia para

apresentar informação

deixa minha turma mais

feliz

Auxilia-me a ampliar o

domínio do conteúdo que

leciono

Os recursos tecnológicos

disponibilizados pela

escola basicamente só

me permitem utilizar a

tecnologia para

''apresentar informação''

É a forma que mais tenho

facilidade em utilizar a

tecnologia

A tecnologia parece ser 
percebida como um 

auxiliar no domínio de 
conteúdo

Barreiras à utilização de tecnologia



Mensagens principais

• Quem conhece mais, utiliza (e se engaja) mais 

• Quem conhece mais, sente menos pressão em relação ao uso de tecnologia

• Quem tem mais oportunidades de formação, usa com mais frequência

• Formação genérica não resolve: deve ser focada na utilização concreta de 

ferramentas de interesse pedagógico

A ampliação e a melhoria das estratégias de formação são aspectos críticos



Mensagens principais

• A melhoria da infraestrutura diminui a justificativa para o professor 

não usar tecnologia e abre espaço para a evolução daqueles que têm 

conhecimento e interesse

• As limitações podem ter seus efeitos minimizados com a oferta de 

formação de qualidade e a presença de uma “referência” em tecnologia 

dentro da escola

Apesar das limitações de infraestrutura, 
existe espaço para atuação



Mensagens principais

• Redução da carga de trabalho 

• Simplificação das rotinas e redução do tempo gasto com a burocracia

• Promoção de maior engajamento e interesse dos alunos

• Diminuição do investimento em tempo e recursos por parte do professor para 
aprender a utilizar as ferramentas

• Os professores indicam como prioridade o acesso a novos materiais didáticos

Recursos precisam entregar “proposta de valor” 
muito clara para o professor

Mensagens principais



Mensagens principais

• A questão do engajamento do aluno, embora relevante, não necessariamente 
convence o professor mais reticente

• O efeito das tecnologias para o desempenho escolar e a ampliação das 
habilidades cognitivas precisa ficar mais claro para os profissionais do campo

• O advocacy sobre o tema continua sendo relevante

O significado pedagógico do uso da tecnologia precisa 
ser mais bem disseminado entre os professores



Mais informações: 

Rhaissa Resk
imprensa@telefonica.com
(11) 3430-7020

Mariana Maciel
m.maciel@samsung.com
(11) 5187-6798   

Pricilla Kesley Honorato
pricilla.honorato@tpe.org.br
Adriana Manarin
adriana@tpe.org.br
(11)3145-5377
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