PLATAFORMA DE BUSCA DE RECURSOS DIGITAIS

www.escoladigital.org.br

O QUE É
ESCOLA DIGITAL

QUAL O
OBJETIVO

QUAL O
PÚBLICO ALVO

É uma plataforma gratuita e
aberta de busca que reúne
mais de 4 mil objetos digitais
de aprendizagem, como videoaulas, games, animações,
infográficos e mapas, entre
outros, para facilitar a aprendizagem dentro e fora da
sala de aula.

O uso de objetos digitais de
forma articulada com o currículo permite que professores e alunos aproveitem o
enorme potencial das tecnologias para conferir mais qualidade, criatividade, interatividade e engajamento aos
processos de aprendizagem.

Educadores, escolas e redes
de ensino que desejam enriquecer e diversificar processos de ensino e aprendizagem, alunos que querem
aprofundar os estudos e
familiares interessados em
acompanhar a educação dos
filhos.

PERSONALIZE
A SUA
PLATAFORMA

Crie um ambiente customizado para sua rede de ensino, com
uma identidade visual de sua escolha, linguagem e recursos digitais
selecionados pela sua equipe, possibilitando relação com o currículo.
Conheça a customização feita pela Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo: curriculomais.educacao.sp.gov.br. Entre em
contato e faça também: contato@escoladigital.org.br

FORME-SE

Guias de orientação, vídeos com experiências de uso dos
recursos digitais e tutoriais que facilitam a navegação: secretarias
de educação e seus técnicos, gestores escolares, professores e
alunos encontram apoio para usar a plataforma da melhor forma.
E em breve, cursos a distância.

ENCONTRE O
QUE PROCURA

NAVEGUE
MELHOR

Utilize os filtros de busca
(série, disciplina, tipo de
mídia e outros) ou digite
a palavra-chave para
encontrar os conteúdos
mais adequados à sua
necessidade.

Dicas sobre como usar
o mecanismo de busca e
criar objetos digitais de
aprendizagem de forma
eficiente.

FALE CONOSCO

PARTICIPE

Dúvidas, sugestões e
críticas para a equipe da
Escola Digital melhorar a
plataforma.

Indique recursos digitais
disponíveis na internet para
serem incluídos na Escola
Digital.

ACESSE E VEJA COMO A PLATAFORMA ESTÁ COM VISUAL
MAIS ATRAENTE E COM MELHORES FERRAMENTAS

www.escoladigital.org.br
contato@escoladigital.org.br

INICIATIVA

