
CURSOS E PÁGINAS DE MATERIAL DIDÁTICO 

 

CURSO TEMPO DE APRENDER 

http://alfabetizacao.mec.gov.br/tempo-de-aprender 

 

PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA 

http://educacaoconectada.mec.gov.br/ 

O objetivo do Programa de Inovação Educação Conectada, desenvolvido pelo 

Ministério da Educação e parceiros, é apoiar a universalização do acesso à 

internet de alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais 

na Educação Básica. 

Nesse sentido, o Programa fomenta ações como auxiliar que o ambiente escolar 

esteja preparado para receber a conexão de internet, destinar aos professores a 

possibilidade de conhecerem novos conteúdos educacionais e proporcionar aos 

alunos o contato com as novas tecnologias educacionais. 

 

PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA – O QUE 

É E QUAIS OBJETIVOS 

https://www.youtube.com/watch?v=tdRNf336L4E&feature=emb_logo 

 

PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA - USO DE 

RECURSOS 

https://www.youtube.com/watch?v=BSoq2DTMdyM&feature=emb_logo 

 

PLATAFORMAS 

Na Plataforma Integrada é possível encontrar conteúdos educacionais digitais 

como vídeos, infográficos, jogos, animações e outros recursos destinados ao 

ensino pedagógico. Na Plataforma AVAMEC o ambiente virtual de aprendizagem 

contribui para o processo de ensino-aprendizagem de profissionais da rede de 

educação básica. 

 

PLATAFORMA AVAMEC 

A Plataforma AVAMEC é um ambiente virtual colaborativo de aprendizagem que 

permite a concepção, administração e desenvolvimento de diversos tipos de 

ações formativas, como cursos a distância, complemento a cursos presenciais, 
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projetos de pesquisa, projetos colaborativos e diversas outras formas de apoio 

educacional à distância ao processo ensino-aprendizagem. 

https://avamec.mec.gov.br/ 

 

PLATAFORMA INTEGRADA 

Esta Plataforma é um espaço dinâmico, onde os profissionais de educação 

poderão acessar mais de 20 mil recursos educacionais digitais para 

complementar o processo de transmissão de conteúdo escolar. A plataforma é 

aberta e destina-se a todos e todas que se interessam pela relação entre a 

escola e a Cultura Digital. Por ela, professores encontram conteúdos digitais que 

se encaixam aos objetivos das aulas, alunos complementam os estudos com 

recursos digitais que lhes interessem e gestores desenvolvem, junto com o 

coletivo da escola, ações e projetos pedagógicos com recursos digitais 

importantes para o seu contexto e da comunidade escolar. 

Além disso, a Plataforma faz a interação entre usuários como uma rede social, 

em que é possível guardar recursos interessantes em coleções pessoais, e/ou 

públicas e indica-los aos colegas pelas redes sociais, por e-mail e também por 

meio dos perfis na plataforma. 

Em 2019, o MEC formalizou a contratação de novos recursos educacionais 

digitais alinhados à Base Comum Curricular com a Universidade Federal do 

Ceará (UFC), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade 

Federal de Goiás (UFG) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Em 

breve, haverá quase uma centena de novos recursos. 

 

PLATAFORMA INTEGRADA DE RECURSOS EDUCACIONAIS 

DIGITAIS 

Consiste em um espaço dinâmico, com ferramentas de buscas eficazes e de fácil 

manipulação, combinando um modelo de ambiente de conteúdos digitais com o 

de uma rede social. A plataforma é aberta e destina-se a todos e todas que se 

interessam pela relação entre a escola e a Cultura Digital. Por ela, professores 

encontram conteúdos digitais que se encaixam aos objetivos das aulas, alunos 

complementam os estudos com recursos digitais que lhes interessem e gestores 

desenvolvem, junto com o coletivo da escola, ações e projetos pedagógicos com 

recursos digitais importantes para o seu contexto e da comunidade escolar. 

O conteúdo da plataforma reúne material educacional digital e de formação, 

desenvolvidos pelo MEC e elaborados por parceiros, com processo de curadoria 

e alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular. Algumas características: 

Acesso totalmente gratuito; 

Integração dos quatro portais de conteúdo do MEC: Portal do Professor, TV 

Escola, Portal Domínio Público, Banco Internacional de Objetos Educacionais 

(BIOE) e parceiros; 

https://avamec.mec.gov.br/


Design inovador que cria uma rede social para comunidade educativa; 

Upload de conteúdo por professores e demais usuários com curadoria; 

https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home 

 

NOVA ESCOLA 

https://www.youtube.com/watch?v=1szXBBXM-oI&feature=emb_logo 

 

+6000 planos de aula prontos, gratuitos e alinhados à BNCC 

https://novaescola.org.br/ 

 

TABELAS DE HABILIDADES 
O essencial da BNCC com planos de aula prontos para aplicar (HABILIDADES 
PRIORITÁRIAS BNCC) 

https://box.novaescola.org.br/etapa/2/educacao-fundamental-1 

 

PLATAFORMA DE APOIO À APRENDIZAGEM 

A Plataforma de apoio à aprendizagem foi desenvolvida a partir de uma iniciativa 

do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e da União dos 

Dirigentes Municipais de Educação (Undime), com apoio do Centro de Políticas 

Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(CAEd/UFJF), do Instituto Reúna, da Fundação Lemann, da Fundação Itaú 

Social, da Fundação Roberto Marinho, do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento e do Instituto Ayrton Senna. 

Essas importantes instituições se uniram em torno de um objetivo bastante claro: 

apoiar as redes públicas de ensino do país no momento de retomada das 

atividades presenciais após o período de isolamento social. 

Para um desafio dessa proporção, foi concebido um percurso amplo, 

diversificado e flexível. Dentro da Plataforma, o usuário tem à sua disposição 

ferramentas relativas a combate à Covid-19, fortalecimento socioemocional e 

priorização do currículo, atividades para verificar o desempenho dos estudantes 

e orientações pedagógicas, além de um guia para elaboração de instrumentos 

de avaliação. 

Sabemos que cada rede tem um cronograma e um planejamento específicos de 

retorno às salas de aula. Por isso, este espaço foi concebido de forma que seja 

capaz de se adequar às diferentes necessidades e aos mais variados contextos. 

As redes, as escolas e os seus profissionais têm toda a liberdade para se 

apropriarem e fazerem uso das ferramentas disponíveis, no momento e da forma 

que considerarem mais adequados. 

https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home
https://www.youtube.com/watch?v=1szXBBXM-oI&feature=emb_logo
https://novaescola.org.br/
https://box.novaescola.org.br/etapa/2/educacao-fundamental-1


A Plataforma de apoio à aprendizagem é inteiramente gratuita. Para realizar o 

seu cadastro, você deve acessar a página Como Participar. Caso queira 

entender melhor cada uma de suas seções, vá em Como Funciona. 

https://apoioaaprendizagem.caeddigital.net/#!/pagina-inicial 

 

INSTITUTO REÚNA 

A educação de qualidade e com equidade é um direito de todas as crianças, 

adolescentes e jovens do Brasil. O Instituto Reúna é uma organização sem fins 

lucrativos que nasce a partir do atual desafio da implementação da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e para cumprir a Meta 7 do Plano Nacional 

de Educação, que prevê o fomento à qualidade da educação básica em todas 

as etapas e modalidades. 

O Instituto Reúna desenvolve conhecimento e serviços técnico-pedagógicos 

para o ensino e a aprendizagem e contribui para tornar o sistema educacional 

mais coerente. Assim, em quatro frentes de atuação – formação, material 

didático, currículo e avaliação – nós construímos ferramentas e conteúdos 

práticos alinhados à BNCC, reunindo o que há de melhor nas experiências e 

referências nacionais e internacionais e potencializando uma rede de parceiros 

para atuar na transformação da educação. 

O que o Reúna faz é desenvolver oportunidades e caminhos para a educação 

avançar. 

 

LINK DA PÁGINA DE FORMAÇÃO AOS PROFISSIONAIS: 

https://institutoreuna.org.br/projeto/percurso-formativo/ 

 

CONABE - 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO 

BASEADA EM EVIDÊNCIAS (9º VÍDEO) 

Narrativa da experiência na Secretaria de Educação de Sobral (1997 - 2000): 
como tudo começou A Conabe ocorreu em Brasília (DF), entre os dias 22 e 25 
de outubro de 2019, com a participação de mais de 50 especialistas do Brasil e 
do mundo, falando sobre experiências que deram certo na alfabetização. O tema 
da 1ª Conferência foi “A Política Nacional de Alfabetização e o Estado da Arte 
das Pesquisas sobre Alfabetização, Literacia e Numeracia”. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aiO5_iu4O0g 
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