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Este livreto reúne um conjunto de propostas 

para a educação básica brasileira, elaboradas por 

representantes de diferentes setores da sociedade 

brasileira convidados para inspirar os candidatos 

à Presidência da República. 

As sugestões foram apresentadas em encontro da 

Série de Diálogos O Futuro se Aprende, realizado por 

Inspirare/Porvir e movimento Todos Pela Educação no 

dia 10 de junho de 2014.

As sugestões aqui reunidas não representam 

necessariamente a opinião do Inspirare, do Porvir 

e do Todos Pela Educação 
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Proposta: Prioridade para o desenvolvimento da primeira 
infância

Objetivo: Oferecer um início de vida escolar de alta qualidade

PNE: Meta 1 (educação infantil)

Ideia 1: Garantia de formação inicial (nível superior ou médio) 

para profissionais que atuam na educação infantil. 

(Tereza Perez, Comunidade Educativa Cedac)

 

Ideia 2: Atenção integral ao desenvolvimento da primeira infância 

como plataforma central da sociedade brasileira. 

(Alberto Pfeifer, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal/USP)

Ideia 3: Ampliação do acesso à creche e solução do impasse entre 

a questão salarial dos profissionais que atuam nessa etapa de 

ensino e a lei de responsabilidade fiscal. 

(Artur Costa Neto, União dos Conselhos Municipais de Educação 

de São Paulo)

Educação infantil

Proposta: Ampliação do escopo do Programa Mais Educação

Objetivo: Fomentar a concepção e implantação de programas 

mais estruturados e consequentes de Educação Integral por 

escolas e redes de ensino

PNE: Meta 6 (educação integral)

Ideia 1: Ampliação do foco do Mais Educação, hoje um programa 

de caráter indutor, para que assuma a função de estruturar e 

garantir a qualidade da Educação Integral no país. O programa 

deve orientar o currículo, as práticas, a avaliação, os recursos, a 

gestão, a infraestrutura e a formação dos professores, com base 

em política construída por quem tem experiência na área e em 

evidências de projetos bem sucedidos, bem como disseminar 

referências de Educação Integral, por meio da geração e oferta de 

materiais, formações, mentoria e recursos financeiros.  

(Inspirare)

Ideia 2: Fortalecimento da política de Educação Integral no Brasil, 

com apoio técnico e financeiro a municípios e estados. 

(Natacha Costa, Associação Cidade Escola Aprendiz)

Educação integral
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Proposta: Criação de espaços de aprendizagem significativa 
para jovens e adultos

Objetivo: Aumentar o engajamento e o aprendizado dos alunos 

desta faixa etária

PNE: Meta 10 (EJA integrada à educação profissional)

Ideia 1: Reformulação da metodologia de EJA, tendo como 

focos a articulação do aprendizado das disciplinas curriculares 

à formação profissional, bem como a forte utilização de 

plataformas e recursos digitais. Flexibilização de currículo e 

horários para melhor adaptação a diferentes perfis de alunos. 

Revisão dos materiais pedagógicos e da arquitetura dos espaços 

de aprendizagem de acordo com as características e necessidade 

desta faixa etária. 

(Inspirare)

Educação de jovens e adultos 

Proposta: Aproximação entre escolas e empresas

Objetivo: Aumentar o engajamento dos alunos e apoiar a sua 

empregabilidade

PNE: Meta 11 (educação profissional)

Ideia 1: Articulação entre empresas e escolas de ensino médio, 

com vistas à oferta de: 1) oportunidades para que os alunos 

experimentem o ofício na prática; 2) formadores com experiência 

no mercado e profissionais tutores para apoios individualizados; 

e 3) vagas para aprendizes. Em troca, a empresa aumenta as 

chances de receber profissionais qualificados. Essa articulação 

deve ser pensada de maneira a integrar necessidades das escolas 

e das empresas, com vistas a promover o desenvolvimento da 

região a partir das vocação locais. 

(Inspirare)

Educação profissional
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Proposta: Educação de qualidade para pessoas com deficiência

Objetivo: Oferecer educação igualitária e de qualidade para 

todos os públicos

PNE: Meta 4 (educação especial/inclusiva)

Ideia 1: Cumprimento das responsabilidades assumidas pelo 

Brasil como signatário da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, da ONU. 

(Rodrigo Mendes, Instituto Rodrigo Mendes)

 

Ideia 2: Investimento em comunicação para minimizar 

resistências e esclarecer a Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva. Nesse sentido, considerar 

estratégias específicas para cada público envolvido: educadores, 

gestores, famílias de crianças e jovens com deficiência, mídia etc.

(Rodrigo Mendes, Instituto Rodrigo Mendes)

 

Ideia 3: Investimento contínuo na acessibilidade arquitetônica e 

tecnológica dos equipamentos públicos ocupados pelas escolas, 

na formação de professores e nas estruturas de Atendimento 

Educacional Especializado. 

(Rodrigo Mendes, Instituto Rodrigo Mendes)

Educação especial/inclusiva Docência
Proposta: Exame nacional para docentes

Objetivo: Melhorar a qualidade do ensino

PNE: Meta 18 (plano de carreira) e 15 (formação de professores)

Ideia 1: Criação de prova nacional para docentes, que sirva 

para unificar concursos, pautar conhecimentos e habilidades 

necessários ao desempenho da carreira.  

(Maria do Pilar Lacerda, Fundação SM)

 

Ideia 2: Criação de exame nacional e obrigatório para docentes, 

em caráter único ou complementar a outras etapas de seleção 

das redes municipais e estaduais. A prova deverá ser baseada 

em matriz de competências definida com base nas habilidades 

necessárias para a docência nos diferentes níveis e áreas do 

ensino. O exame deve ainda ser construído a partir dos mesmos 

instrumentos utilizados na Prova Brasil e no Enem. Por último, a 

prova deve ter incentivos associados, sinalizando aos professores 

da rede pública a possibilidade de ampliar sua remuneração e 

progressão de carreira com a aprovação no exame.  

(Diego Calegari, Brasil & Século 21)

Proposta: Reformulação da carreira docente

Objetivo: Tornar a carreira atrativa para os melhores 

profissionais

PNE: Meta 18 (plano de carreira)

Ideia 1: Garantia de salários iniciais atrativos e avaliação do 

docente ao longo da carreira, com base no nível de envolvimento 

com a profissão e nas atividades de formação continuada. 

(Maria do Pilar Lacerda, Fundação SM)
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Ideia 2: Criação de critérios de meritocracia para que os 

profissionais permaneçam e progridam na carreira. 

(Ruben Klein e Nilma Fontanive, Fundação Cesgranrio)

Ideia 3: Abertura da carreira docente para qualquer profissional, 

mesmo sem licenciatura, desde que aprovado em concurso 

público, seguido de acompanhamento e estágio probatório sério. 

(Ruben Klein e Nilma Fontanive, Fundação Cesgranrio)

Ideia 4: Criação de um plano de valorização do professor que 

transforme a profissão no imaginário coletivo e que melhore as 

condições de trabalho dos educadores. 

(André Gravatá, Movimento Entusiasmo)

Proposta: Reformulação da formação inicial

Objetivo: Melhorar a qualidade do ensino

PNE: Meta 15 (formação de professores)

Ideia 1: Desenvolvimento de estágio probatório com tutoria 

de comissão formada por professor universitário–professor 

da escola–diretor. Acompanhamento cotidiano do docente em 

formação, com tutores assistindo suas aulas, reuniões trimestrais, 

avaliação de desempenho ao longo do processo e orientações 

para melhoria da prática em sala de aula. Ao final dos três anos, o 

trio de tutores elabora um percurso de formação continuada para 

o docente e define se ele deve ser considerado estável ou não na 

carreira. 

(Maria do Pilar Lacerda, Fundação SM)

Ideia 2: Ampliação de articulação entre escola e formação de 

professores. 

(Luís Carlos Menezes, USP)

Ideia 3: Reformulação do currículo das licenciaturas. 

Intensificação de iniciativas do MEC com vistas a reformular a 

formação inicial de docentes, especialmente nas licenciaturas, 

a fim de assegurar maior domínio da gestão de sala de aula e 

do processo de aprendizagem. Maior rigor na avaliação das 

faculdades privadas, bem como maior valorização da formação 

inicial e continuada nas universidades públicas. 

(Ana Lima, Instituto Paulo Montenegro)

 

Ideia 4: Reformulação do currículo da formação inicial docente, 

tendo como foco “o que” e “como” se ensina, de forma a 

valorizar a prática e considerar as especificidades das áreas do 

conhecimento. 

(Cybele Amado, Instituto Chapada de Educação e Pesquisa)

Ideia 5: Reestruturação do currículo do curso de pedagogia para 

que a formação seja prática. 

(Elisângela Luciano, Emef Adirce Cenedeze Caveanha, e Marcos 

Magalhães, ICE – Instituto de Co-responsabilidade pela Educação)

Ideia 6: Desenvolvimento profissional de coordenadores 

pedagógicos, com oferta de formação específica nos cursos de 

graduação.  

(Tereza Perez, Comunidade Educativa Cedac)

Ideia 7: Revisão dos currículos da Pedagogia e das licenciaturas, 

de modo a focar nas didáticas específicas de cada disciplina e na 

preparação do docente para a realidade de sala de aula. Estudo 

das fundações Victor Civita (FVC) e Carlos Chagas (FCC) mostra 

que muitas faculdades de Pedagogia não dão ao universitário 

o embasamento teórico para lidar com as diferentes etapas da 

aprendizagem. Já os cursos de licenciatura estão preocupados em
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trabalhar o conteúdo das disciplinas e esquecem as didáticas. 

Faz-se necessário, portanto, rever os currículos. Cabe à 

universidade formar professores que dominem os conhecimentos 

sobre o objeto de ensino, a forma com que o aluno se aproxima 

dele e as condições didáticas e intervenções necessárias ao seu 

avanço. Atenção especial deve ser dada à formação inicial de 

professores alfabetizadores.

(Denise Pellegrini, Fundação Victor Civita)

Ideia 8: Revisão de currículos de graduação para formar 

professores que apliquem novas práticas e tendências 

educacionais, como a personalização do ensino e experimentação. 

Para isso, é necessário que os cursos também utilizem essas 

novas metodologias na formação docente. 

(Inspirare)

Proposta: Reformulação da formação continuada

Objetivo: Melhorar a qualidade do ensino

PNE: Meta 15 (formação de professores)

Ideia 1: Oferta de formação continuada como um direito dos 

educadores e realizada nos contextos de trabalho, a partir da e 

sobre a prática. 

(Cybele Amado, Instituto Chapada de Educação e Pesquisa)

Ideia 2: Direcionamento de cursos de formação em serviço para o 

desenvolvimento da função de coordenador pedagógico. 

(Tereza Perez, Comunidade Educativa Cedac)

Ideia 3: Apoio às Secretarias de Educação na garantia de boas 

condições para o aprimoramento profissional dos docentes. 

A rede e a coordenação pedagógica têm de ser vistas como 

parceiras do docente no ofício de ensinar. Para tanto, um primeiro 

aspecto é garantir a implementação da Lei do Piso, com a reserva 

de 1/3 da carga horária para a formação em serviço. As redes 

de ensino só conseguem assegurar tempo dedicado à troca de 

experiências e à reflexão entre professores e gestores se esses 

momentos estiverem incluídos na jornada de trabalho docente.

Um segundo aspecto é garantir a continuidade dos programas 

formativos. De nada adianta a formação estar incorporada à 

jornada se há rupturas a cada governo. Como ponto três, é 

preciso valorizar a formação em serviço no plano de carreira. 

Por fim, é fundamental também garantir que toda escola tenha 

coordenador pedagógico, que receba uma formação continuada 

específica.  

(Denise Pellegrini, Fundação Victor Civita)

Ideia 4: Oferta de formação continuada que prepare professores 

a aplicar novas práticas e metodologias, que estejam em sintonia 

com as principais tendências da educação do século 21, bem 

como para o uso de novas tecnologias. 

(Inspirare)
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Proposta: Formação docente para e com o uso das novas 
tecnologias

Objetivo: Oferecer uma educação mais condizente com o 

contexto do século 21

PNE: Meta 15 (formação de professores)

Ideia 1: Formação de professores para o uso de novas 

tecnologias, por meio de plataformas inteligentes e adaptativas. 

Assim como no caso dos alunos, essas ferramentas identificam as 

dificuldades de cada educador e oferecem itinerários formativos 

personalizados e adaptados para suas realidades. 

(Claudio Sassaki, Geekie)

Ideia 2: Desenvolvimento continuado e incentivo a professores 

para que façam bom uso pedagógico de hardwares e softwares

(Thiago Feijão, QMágico)

Proposta: Unidocência até o 6o ano do ensino fundamental

Objetivo: Diminuir o impacto negativo da transição entre os dois 

ciclos do ensino fundamental

PNE: Meta 2 (ensino fundamental)

Ideia 1: Ampliação da unidocência até o 6o ano do Ensino 

Fundamental, com gradual introdução dos docentes especialistas 

nos anos sucessivos. Tal proposta visa atenuar as dificuldades 

na transição entre os anos iniciais e os anos finais do ensino 

fundamental, criando ambiente mais propício à continuidade 

do aprendizado e consequente redução de repetência e evasão 

nessa etapa de ensino. 

(Ana Lima, Instituto Paulo Montenegro)

Proposta: Adoção de uma Base Nacional Comum

Objetivo: Garantir que todos os estudantes do país tenham 

acesso ao aprendizado de conhecimentos e habilidades essenciais 

a que têm direito

PNE: Metas 2 a 11

Ideia 1: Implantação de uma Base Nacional Comum, que defina 

um conjunto de conhecimentos e habilidades essenciais que 

cada estudante brasileiro tem o direito de aprender na Educação 

Básica, para que possa se desenvolver como pessoa, se preparar 

para o exercício da cidadania e se qualificar para o trabalho. Além 

de conteúdos acadêmicos, a base deve prever conhecimentos e 

habilidades socioemocionais, garantia de bem estar físico, relação 

com o meio ambiente e repertório cultural. O governo federal, via 

MEC, é um dos atores que precisa liderar esse processo. 

(Daniela Caldeirinha, Fundação Lemman; Ruben Klein e Nilma

Fontanive, Fundação Cesgranrio; Marcos Magalhães, ICE –

Instituto de Co-responsabilidade pela Educação; e Inspirare)

 

Ideia 2: Adoção, no Brasil, de um ensino médio diversificado e 

não generalista como temos hoje. 

(Marcos Magalhães, ICE – Instituto de Co-responsabilidade pela 

Educação)

Currículo
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Proposta: Fomento à inovação educacional

Objetivo: Gerar novas soluções educacionais capazes de alinhar 

a educação brasileira aos desafios e oportunidades do século 21

PNE: Metas 1 a 11, 16 e 19

Ideia 1: Desenvolvimento de estratégias de fomento à geração 

de soluções educacionais inovadoras via articulação entre 

diferentes órgãos do governo federal, estados, municípios e 

instância da sociedade civil. A ideia é mapear, articular e financiar 

empreendedores e educadores que, juntos, sejam capazes de 

desenvolver, testar e validar produtos e processos capazes de 

responder aos principais desafios educacionais brasileiros, de forma 

a melhorar as práticas e ferramentas pedagógicas, de gestão e de 

avaliação, com vistas a ampliar o engajamento do aluno, garantir a 

sua aprendizagem e reduzir a desigualdade educacional no país. 

(Inspirare)

 

Ideia 2: Criação de organismo responsável por articular 

uma Rede Nacional de Inovação Educacional, que envolva de 

maneira horizontal atores dos setores público e privado em 

todos os níveis – federal, estadual e municipal – para que as 

inovações educacionais sejam fomentadas, testadas/validadas, 

disseminadas, incorporadas e aplicadas, em alinhamento com as 

diretrizes norteadoras e com o diagnóstico da situação. 

(Brasil & Século 21)

Ideia 3: Criação de incentivo fiscal para que as empresas privadas 

invistam em projetos de inovação em educação, em conjunto com 

instituições de ensino privada. 

(Glaucia Maciel, Steps Baby Lounge)

Inovação Ideia 4: Criação de política para uso de tecnologia na educação 

brasileira, que leve em consideração a base de entendimento 

já existente sobre o assunto, as lacunas de infraestrutura e 

o processo de transição necessário para que haja coerente e 

eficiente aplicação dos recursos. O documento também deve 

estabelecer formas de monitorar a eficácia das medidas adotadas, 

de modo a gerar aprendizado contínuo com progressos de ordem 

quantitativa – expansão na adoção de tecnologias inovadoras em 

nível nacional – e qualitativa – maior impacto na aprendizagem 

dos alunos. 

(Brasil & Século 21)
 
Ideia 5: Adoção de ferramentas que possibilitam o aprendizado 

personalizado. Entre essas ferramentas estão as avaliações 

comparáveis na escala Saeb e as plataformas adaptativas, que 

personalizam o nivelamento dos alunos e ajudam os professores a 

trabalhar as diferenças num ambiente coletivo. A personalização 

do aprendizado deve incluir habilidades cognitivas e também as 

socioemocionais. 

(Claudio Sassaki, Geekie)

Ideia 6: Criação, via MEC, de programa indutor de inovações 

que oriente e financie escolas, educadores e parceiros que se 

proponham a desenvolver ou implementar práticas e soluções 

inovadoras na educação. Esse programa deve ter também um 

sistema eficiente de avaliação das iniciativas, para que as soluções 

e práticas bem sucedidas possam ser replicadas em outras 

escolas e territórios.

(Inspirare)



17 18

Proposta: Agilização dos processos licitatórios

Objetivo: Dar mais celeridade às iniciativas inovadoras

PNE: Meta 19 (gestão democrática)

Ideia 1: Estabelecimento de uma política que possibilite que 

startups sejam contratadas por secretarias de educação com mais 

agilidade, considerando que existe forte demanda por parte das 

redes de ensino para implementação de soluções inovadoras.

(Claudio Sassaki, Geekie)

Proposta: Uso inteligente de dados para orientar tomada de 
decisões educacionais

Objetivo: Garantir que decisões pedagógicas e orçamentárias 

sejam tomadas com base em evidências

PNE: Metas 1 a 11, 15 a 20

Ideia 1: Criação de estratégias e mecanismos que promovam o 

uso inteligente e sistemático de dados para subsidiar a tomada de 

decisões de gestores e professores. 

(Thiago Feijão, QMágico)

Proposta: Criação de Lei de Responsabilidade Educacional

Objetivo: Criar mecanismos de responsabilização dos gestores 

pela qualidade na educação brasileira

PNE: Metas 1 a 11, 15 a 20

Ideia 1: Aprovação e implementação do substitutivo ao projeto de 

lei nº 7.420 de 2006, em tramitação no Congresso Nacional, que 

estabelece o padrão de qualidade da educação pública básica, o 

financiamento supletivo, a responsabilização pelo cumprimento 

de metas educacionais e a ação civil pública de responsabilidade 

educacional. Permitir que o substitutivo seja amplamente debatido, 

tanto no âmbito do Poder Legislativo federal quanto na esfera da 

sociedade civil, para criação de consenso mínimo sobre a questão, a 

despeito ou não da lei ser aprovada em seu texto atual. 

(Brasil & Século 21)

Gestão da educação
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Proposta: Gestão intersetorial

Objetivo: Otimizar esforços de diferentes setores em prol da 

educação

PNE: Meta 6 (educação integral) e Meta 19 (gestão democrática)

Ideia 1: Formulação e implementação de um modelo consistente 

de gestão intersetorial das políticas sociais no país. 

(Natacha Costa, Associação Cidade Escola Aprendiz)

Ideia 2: Brasil Educação. Transformação de todo o aparato do 

Estado brasileiro em unidades de oferta, estímulo e prestação de 

serviços de aprendizado. Todo servidor público será um professor 

em sua área de atuação. 

(Alberto Pfeifer, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal / USP)

Proposta: Formação de territórios de cooperação educacional

Objetivo: Gerar base de sustentação para um Sistema Nacional 

de Educação

PNE: Meta 19 (gestão democrática)

Ideia 1: Estabelecimento de Arranjos de Desenvolvimento 

Educacional (ADE) ou Territórios de Cooperação Educacional 

(TCE) compostos por municípios de uma região que compartilham 

prioridades para viabilizar a cooperação entre os governos 

federal, estadual e municipal, gerando a base de sustentação para 

a construção de um Sistema Nacional de Educação. 

(Tereza Perez, Comunidade Educativa Cedac)

Proposta: Continuidade de políticas públicas de educação

Objetivo: Evitar que mudanças de governo causem 

descontinuidade pedagógica

PNE: Meta 19 (gestão democrática)

Ideia 1: Criar mecanismos que impeçam a descontinuidade 

pedagógica, sobretudo em âmbito municipal. 

(Elisangela Carolina Luciano, Emef Adirce Cenedeze Caveanha)

Proposta: Fortalecimento dos gestores educacionais

Objetivo: Melhorar a qualidade da gestão da educação

PNE: Meta 19 (gestão democrática)

Ideia 1: Eliminação da indicação política para os cargos de gestores 

de escola pública, instituindo processo de seleção por meio de 

eleição direta pela comunidade escolar ou concurso público. 

(Elisangela Carolina Luciano, Emef Adirce Cenedeze Caveanha)

Ideia 2: Criação de programa de incentivos para gestores e 

professores, de caráter meritocrático, atrelado a resultados de 

aprendizagem, fluxo, evasão e demais indicadores pertinentes, 

considerando as desigualdades decorrentes de diferentes 

contextos socioeconômicos e institucionais.  

(Brasil & Século 21)

Ideia 3: Implementação de sistemas de incentivo aos municípios e 

estados que demonstrarem interesse e compromisso na implementação 

de programas de desenvolvimento de carreiras de gestores. 

(Brasil & Século 21)
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Proposta: Acompanhamento e apoio à adoção do PNE

Objetivo: Garantir a implementação e o cumprimento das metas 

do Plano Nacional de Educação

PNE: Metas 1 a 20

Ideia 1: Apoio aos municípios no cumprimento das metas dos 

seus planos municipais, uma vez que a maioria deles não tem 

recursos para atender ao CAQ (Custo Aluno Qualidade). 

(Artur Costa Neto, União dos Conselhos Municipais de Educação 

de São Paulo)

Mobilização Social e Política

Proposta: Maior participação da sociedade na gestão da 
educação

Objetivo: Ampliar o controle social sobre a educação

PNE: Meta 19 (gestão democrática)

Ideia 1: Reabertura do diálogo com a sociedade civil organizada 

e estabelecimento de modelos de cooperação que viabilizem de 

forma transparente a participação das organizações sociais no 

debate e na gestão das políticas públicas no país. 

(Natacha Costa, Associação Cidade Escola Aprendiz)

 

Ideia 2: Mobilização das redes de ensino e da sociedade, bem 

como articulação de vários municípios, na perspectiva da 

resolução de problemas e na busca de alternativas próprias, 

extrapolando a dimensão pedagógica, para contribuir com a 

implantação de políticas públicas em geral. Tal movimentação 

deve ser realizada desde que definidos os focos dos 

investimentos a serem feitos, tendo como prioridade a formação 

docente. 

(Cybele Amado, Instituto Chapada de Educação e Pesquisa)

Ideia 3: Criação de um plano nacional de comunidades educativas, 

que fale sobre como interligar as escolas com os territórios do 

entorno, para que a educação se torne uma responsabilidade de 

todos e uma área ainda mais ligada com cidadania na prática, com 

menos grades e mais movimento entre os espaços (equipamentos 

culturais, praças, ruas etc.) em cada território. 

(André Gravatá, Movimento Entusiasmo)
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Ideia 5: Realização de um amplo debate no Brasil sobre qual 

é a educação que temos e qual a educação que queremos, 

buscando também, coletivamente, maneiras de colocar o PNE em 

prática com mais eficiência. Incentivo a um debate que envolva 

diversas áreas da sociedade civil, que reconheça a relevância de 

experiências isoladas que vêm criando outras possibilidades de 

educação. 

(André Gravatá, Movimento Entusiasmo)

Proposta: Ampliação da participação das famílias 
no processo educacional

Objetivo: Criar relação de cooperação entre famílias e escolas

PNE: Meta 19 (gestão democrática)

Ideia 1: Criação de programa de orientação e participação das 

famílias no processo educacional. Pesquisas mostram que o 

desempenho educacional é impactado pelo contexto familiar 

e pela participação das famílias no dia a dia escolar dos filhos. 

Além disso, o artigo 205 da Constituição Federal determina que 

a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. 

O Todos Pela Educação lança neste ano mobilização para 

disseminar 5 Atitudes que visam ampliar a participação da família 

e da sociedade em geral no processo educacional. 

(Todos Pela Educação)

Proposta: Conectividade das escolas à internet e 
infraestrutura tecnológica

Objetivo: Garantir acesso de todas as escolas brasileiras a 

internet veloz e estável, capaz de rodar os mais diversos recursos 

digitais de aprendizagem

PNE: Metas 1 a 11, 16 e 19

Ideia 1: Criação de articulação intersetorial liderada pelo 

Presidente da República com o propósito de conectar todas as 

escolas públicas brasileiras à internet de qualidade até 2018. 

A ideia é conjugar esforços de diferentes instâncias do poder 

público e da iniciativa privada para gerar soluções políticas, 

tecnológicas e financeiras, a fim de assegurar que professores e 

alunos possam fazer amplo uso de plataformas, objetos e demais 

recursos digitais de aprendizagem, simultaneamente e nos mais 

variados espaços físicos de suas unidades escolares. 

(Inspirare)

 

Ideia 2: Facilitação da adoção de tecnologias educacionais por 

redes de ensino e escolas. Soluções tecnológicas inovadoras 

serão decisivas para ajudar a melhorar o aprendizado dos alunos 

no Brasil. Para contribuir com esse processo, é fundamental 

garantir conectividade, infraestrutura e incentivos para que 

as escolas e redes possam, de fato, se beneficiar do potencial 

disruptivo dessas inovações. 

(Daniela Caldeirinha, Fundação Lemann)

Infraestrutura
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Ideia 3: Realização de diagnóstico preciso das condições 

e situação dos municípios e escolas no que se refere à 

infraestrutura disponível para utilização das novas tecnologias, 

especialmente no tocante à conectividade com a rede mundial 

de computadores. A partir daí, desenvolvimento de um plano 

de metas e investimentos sobre infraestrutura escolar para 

conectividade, elaborado em parceria entre diversos órgãos 

ministeriais – com participação especial da Educação e das 

Telecomunicações – e grandes grupos empresariais do setor. 

(Brasil & Século 21)

Proposta: Universalização das bibliotecas

Objetivo: Prover acesso a um acervo diversificado e atualizado

PNE: Metas 1 a 11

Ideia 1: Garantia da existência de bibliotecas escolares abertas às 

comunidades, com espaço adequado para leitura e empréstimo, 

acervo diversificado e atualizado, em especial literatura, com 

profissionais formados para planejar leitura e atender leitores. 

(Christine Fontelles, Instituto Ecofuturo)

Proposta: Aprimoramento do sistema de avaliação  
externa da educação

Objetivo: Gerar dados para decisões pedagógicas que 

possibilitem a formação integral dos alunos

PNE: Metas 1 a 11, 15 a 20

Ideia 1: Revisão do sistema de avaliação externa em vigor, 

para que passe a considerar o uso de plataformas tecnológicas 

inteligentes, conhecimentos e habilidades socioemocionais e 

estratégias processuais. 

(Inspirare)

Proposta: Articulação de recursos de diferentes ministérios

Objetivo: Criar equação sustentável para garantir atividades 

educacionais

PNE: Meta 20

Ideia 1: Para além do percentual sobre o PIB estabelecido pelo 

PNE, incluindo recursos do Pré-sal, criação de sistema articulado 

que permita direcionar para atividades educacionais recursos 

destinados a projetos afins de outros ministérios, como Saúde, 

Ciência e Tecnologia, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, entre 

outros.

(Inspirare)

Avaliação

Financiamento
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Proposta: Diretrizes sustentáveis e inovadoras  
para espaços educativos

Objetivo: Criar espaços educativos propícios para uso de 

tecnologia e Educação Integral

PNE: Metas 1 a 6, 9 a 12

Ideia 1: Formulação de diretrizes inteligentes, sustentáveis 

e inovadoras que garantam qualidade da infraestrutura da 

educação, especialmente considerando a  multidimensionalidade 

da Educação Integral e as questões de tecnologia.

(Inspirare)

Infraestrutura




