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HISTÓRICO NACIONAL

Projeto EDUCOM:
Primeiras iniciativas 
governamentais de 

tecnologia na educação 
resultam no Projeto 

EDUCOM, coordenado pelo 
MEC

Primeiras experiências 
com uso de 
computador na 
educação

PRONINFE: Programa 
conceitualmente muito 

avançado, mas nenhuma 
ação foi realizada. 

Substituído pelo PROINFO 
em 1997

PROINFO 
INTEGRADO
Criado para 

integrar distintas 
ações 

1985 1986 1992 1997 2007Década de 70 2017

Programa de Ação Imediata em 
Informática na Educação de 1º e 2º 
Graus
Foco em preparação de nova 
política, avaliação de EDUCOM, 
formação e fomento à produção de 
softwares

PROINFO: Principal 
política nacional de 
tecnologia educacional 
do Brasil, vigente até 
hoje

20 ANOS DESDE A CRIAÇÃO DA 
ÚLTIMA POLÍTICA DE 

TECNOLOGIA EDUCACIONAL

• PBLE: Programa de Banda  
Larga na Escola

• UCA: Projeto Um 
Computador por Aluno

• Distribuição de tablets

O Brasil tem um histórico em inovação e tecnologia educacional, 
mas a política vigente ainda é o ProInfo, elaborada em 1997.



• Processo de construção colaborativo, com participação de 
representantes dos estados, municípios e da sociedade civil. 

• Política integrada, que contempla várias dimensões do uso de 
tecnologia na educação, como conexão à internet de alta velocidade, 
iniciativas para formação de professores e novos recursos didáticos 
digitais.

• A Política prevê levar internet de alta velocidade a todas as escolas 
públicas brasileiras até 2024. Já para a fase de indução da Política, a 
meta será atender até 22.500 escolas.

• A Política ajudará na implementação da BNCC, da Reforma do Ensino 
Médio e da formação de professores, permitindo a oferta de recursos 
de alta qualidade e novas opções para os estudantes e professores, 
independente de onde estudam.

CONCEITO GERAL DA POLÍTICA



INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PODEM AJUDAR A TRANSFORMAR A EDUCAÇÃO, PROMOVENDO:

QUALIDADE CONTEMPORANEIDADE MELHORIA DE GESTÃO EQUIDADE

Personalização da 
aprendizagem, de 

acordo com ritmo e 
necessidade de alunos

Acesso a educação 
continuada para 

desenvolvimento 
profissional de gestores 

e professores

Maior engajamento dos 
estudantes por meio da 
aproximação da escola 

da 
cultura digital

Protagonismo e 
participação ativa 

de professores e alunos 
no processo de 
aprendizagem

Ganhos de eficiência na 
gestão das redes 

de ensino

Mecanismos de coleta, 
armazenamento e 

análise de dados que 
auxiliam a tomada de 

decisão 
em nível federal, 

estadual e municipal 

Oferecer às escolas 
com maiores desafios 
recursos para garantir 

condições básicas 
de aprendizagem

Acesso a conteúdos 
de qualidade, 

independente de 
barreiras sociais 

e geográficas



EDUCAÇÃO CONECTADA: ESTRUTURA



EDUCAÇÃO CONECTADA: VISÃO



Programa de formação de articuladores locais

• Formação para articuladores em todos os municípios e 
estados do Brasil atuarem nas redes;

• Nova plataforma para disponibilizar cursos de formação para 
inovação e tecnologia educacional;

Plano de adoção de tecnologia

• Apoio do governo federal para que estados e municípios 
façam seu planejamento para uso efetivo e eficiente de 
tecnologia na educação;

Visão e planejamento
Formação de professores e 

gestores

Infraestrutura
Conectividade

• A fase de indução da Política levará internet de alta 
velocidade para: 
• Até 22.500 escolas (12,8 M de alunos), mais de 40% 

dos estudantes do Ensino Fundamental e Médio, com 
velocidades entre 10 e 100Mbps;

• Monitoramento da qualidade da conexão em parceria 
com CGI – por meio da Instalação de sistema de 
monitoramento SIMET BOX nos roteadores das 
escolas.

PRINCIPAIS AÇÕES DA POLÍTICA

Recursos educacionais digitais

Plataforma Integrada de Recursos Educacionais Digitais

• Lançamento de plataforma integrada com até 30 mil 
recursos educacionais digitais próprios e de parceiros;

Link: plataformaintegrada.mec.gov.br

Video da Plataforma Integrada

http://simet-lab.ceptro.br:90/
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home
Vídeo de Apresentação - Plataforma MEC de Recursos Educacionais Digitais.mp4


INVESTIMENTO DO MEC PARA FASE DE INDUÇÃO DA POLÍTICA

• 120 milhões em internet satelital;

• 100 milhões em internet terrestre;

• 10,5 milhões no programa Amazônia Conectada;

• 25 milhões no programa Nordeste Conectado;

• 15,5 milhões na formação dos articuladores e Plataforma Integrada.

Durante a fase de indução da política, entre 2017 e 2018, serão investidos  271 milhões 
de reais:

• Os aprendizados dessa primeira fase irão orientar o banco no desenho de novas linhas de financiamento que 
continuem apoiando a Educação Conectada em suas próximas fases.

Também para a fase de indução, o BNDES coordenará a formação de uma coalizão 
privada em prol da implementação da Educação Conectada, financiando na totalidade a 
execução dos planos de inovação e tecnologia de um conjunto de estados e municípios. 

Ainda para a fase de indução, o FNDE deverá desenvolver uma ata de registro de preços que auxilie estados e municípios na contratação de produtos e 
serviços relacionados a inovação e tecnologia na educação.

Finalmente, estão previstos ainda cerca de 770 milhões para as fases de expansão e sustentabilidade da Política, considerando também que o saldo 
resultante da reforma do setor de telecomunicações possibilite que cada vez mais escolas possam ter acesso a uma internet de alta qualidade.



EDUCAÇÃO CONECTADA: RECURSOS



EDUCAÇÃO CONECTADA: FORMAÇÃO



EDUCAÇÃO CONECTADA: INFRAESTRUTURA



EDUCAÇÃO CONECTADA – NÍVEIS DE IMPLEMENTAÇÃO

TRANSFORMAÇÃO
Cria e estimula espaços abertos 
e inovadores de aprendizagem

INSPIRAÇÃO
Promove a aprendizagem utilizando 
múltiplas formas de ensino

APLICAÇÃO
Potencializa o ensino usando tecnologia

EMERGENTE
Utiliza ferramentas de produtividade 



EDUCAÇÃO CONECTADA – NÍVEIS DE IMPLEMENTAÇÃO




