
                                                                   
 

Escola Digital traz novidades em sua plataforma 

O buscador ficou mais ágil e os recursos digitais agora são  

categorizados de acordo com a BNCC  
 

São Paulo, 22 de agosto de 2018.  Nesta quarta-feira, a plataforma Escola 

Digital, que este ano passou por um intenso processo de reformulação, lança 

novidades. Os resultados das buscas serão muito mais ágeis, aprimorando a sua 

utilização e ampliando o uso da tecnologia dentro da sala de aula. Além disso, 

o Escola Digital terá agora parte de seu acervo reclassificado conforme as 

habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que passa a ser um 

filtro para a busca na plataforma.  Em termos de design, a ferramenta passa por 

uma atualização, se tornando mais moderna e leve, além de estar em sintonia 

com a nova identidade visual do projeto, que foi desenvolvida com o objetivo 

de atualizar a marca e criar mais possibilidades e versatilidade na comunicação. 

Segundo a gerente de Projetos do Instituto Natura, Maria Slemenson, “A 

Escola Digital tem o importante papel de possibilitar o acesso a conteúdos 

multimídia e ampliar as fontes de pesquisa de qualidade. Além disso, traz o 

aprendizado com linguagem adequada ao perfil de cada um e permite o avanço 

dos estudos em ritmos diferentes”, afirma Slemenson. 

Para Americo Mattar, diretor presidente da Fundação Telefônica Vivo, a 

tecnologia e o conhecimento são importantes instrumentos de transformação. 

“Mais do que isso, são pontes para o desenvolvimento pessoal e social 

exatamente como funciona a Escola Digital ao compartilhar informações e 

qualificar o ensino e a aprendizagem por meio de novas tecnologias. É muito 

gratificante ver o crescimento e aperfeiçoamento da plataforma ao longo dos 

anos”, destaca. 

Para conhecer a plataforma basta acessar: escoladigital.org.br e encontrar os 

recursos digitais de forma mais rápida e prática.  

 

Sobre a Escola Digital 

A Escola Digital é uma plataforma gratuita de busca de objetos digitais de 

aprendizagem (ODA), que reúne e classifica conteúdos da internet de acordo 

com vários critérios, como disciplina e ano escolar. Criada em 2013, a 

ferramenta tem o objetivo de facilitar o acesso e o uso qualificado de ODAs, 

tornando as práticas dos educadores mais dinâmicas, atraentes e interativas. A  

http://www.escoladigital.org.br/


                                                                   
 

plataforma possui mais de 21 mil conteúdos pedagógicos digitais entre vídeos, 

games, animações, videoaulas, infográficos, mapas e outros recursos 

selecionados da internet e classificados conforme os conteúdos curriculares. Há 

links para serem utilizados dentro e fora da sala de aula, da Educação Infantil 

ao Ensino Médio, em todas as disciplinas. 

A plataforma oferece também informações sobre o nível de acessibilidade para 

pessoas com deficiência, tipo de licença de uso e se possuem versão off-line. 

Além disso, indica recursos digitais que podem ajudar na criação de novos 

objetos de aprendizagem; trabalhos com temas transversais; e realização de 

projetos na comunidade, entre outras possibilidades educativas.  

A Escola Digital é uma iniciativa do Instituto Inspirare, Instituto Natura e 

Fundação Telefônica Vivo com o apoio da Fundação Lemann e Fundação 

Vanzolini e já está em uso de forma customizada em 30 secretarias de educação 

estaduais e municipais do Brasil. 

 

 


