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Plataforma Integrada de Recursos Educacionais Digitais
O Ministério da Educação possui políticas, programas e ações em Tecnologia
e Inovação nas seguintes áreas: (a) Recursos Educacionais Digitais; (b)
Formação de Professores e Gestores; e (c) Infraestrutura. Aqui,
apresentaremos um componente da nova política do MEC em Tecnologia e
Inovação para a Educação Básica, que faz parte do primeiro agrupamento,
qual seja, (a) Recursos Educacionais Digitais.

O QUE É
A Plataforma Integrada de Recursos Educacionais Digitais consiste em um
espaço dinâmico, com ferramentas de busca eficientes e de fácil manipulação para
os profissionais da educação. Ela combina um modelo de ambiente de conteúdos
digitais com um modelo de rede social. Isso torna a navegação intuitiva e,
consequentemente, rápida. De maneira geral, a Plataforma auxilia o seu público a
encontrar recursos digitais nos principais portais do MEC, e de vários outros
parceiros. Em síntese, na Plataforma, os usuários podem buscar, baixar e/ou
navegar por mais de 20 mil recursos educacionais digitais que se encontram ali, à
sua disposição. Além disso, ainda é possível guardar recursos interessantes em
coleções pessoais e/ou públicas, a fim de auxiliar professores na organização e
elaboração de suas aulas. Também é possível indicar recursos aos colegas pelas
redes sociais, por e-mail e também por meio dos perfis na Plataforma. A partir da
interação com os recursos educacionais digitais, é possível compartilhar
experiências didáticas a respeito da utilização de recursos no cotidiano escolar,
sugerir e/ou conhecer novos usos para um mesmo recurso.
Além de acesso a recursos educacionais digitais voltados a subsidiar o trabalho
pedagógico de professores da educação básica, a Plataforma Integrada de
Recursos Educacionais Digitais auxilia professores e demais profissionais da
educação, a encontrar um conjunto de materiais de formação desenvolvidos pelo
Ministério da Educação com uma diversidade de temas.
Um diferencial relevante da Plataforma se encontra em seu processo de
levantamento de funcionalidades e de desenvolvimento. Todo o espaço da
Plataforma Integrada de Recursos Educacionais Digitais foi construído com
auxílio de e para docentes. Nesse sentido, as equipes de desenvolvimento
procuraram constantemente compreender a realidade desses profissionais dentro
e fora da sala de aula, no intuito de adequar a qualidade da plataforma às
necessidades de busca por recursos educacionais digitais.
O ambiente de colaboração da Plataforma é um espaço onde você pode colaborar
ao publicar seus recursos e compartilhar os de outros autores. Além disso, pode

contribuir relatando suas experiências de utilização com os
recursos disponíveis. Participa dessa rede colaborativa! Todos
os recursos em um só lugar! Na Plataforma, você consegue otimizar seu tempo! A
Plataforma integra os recursos educacionais digitais dos principais portais abertos,
tanto do MEC, quanto de parceiros.

POR QUÊ
Os professores conhecem a crescente importância de trabalhar com as tecnologias
e conteúdos digitais; e há milhares de recursos na internet disponíveis para isso.
Mas, para encontrar o recurso ideal, não é fácil. Os docentes precisam de muito
tempo para buscar e avaliar aquele que melhor se integra aos objetivos de seu
plano de aula. Por isso, o Ministério da Educação desenvolveu a Plataforma
Integrada de Recursos Educacionais Digitais. Ela reúne recursos digitais dos
principais portais do Ministério da Educação, como o Portal do Professor, TV
Escola, Portal Domínio Público, Banco Internacional de Objetos Educacionais
(BIOE) e de vários outros parceiros, sem contar diversos materiais de formação.
São inúmeros materiais concentrados em um só lugar, tornando a busca dos
professores mais prática e rápida. Nela, os docentes podem armazenar os recursos
em coleções; curtir; compartilhar; e trocar experiências de utilização com outros
professores. E tudo isso não é só para professores. Gestores, estudantes e toda a
comunidade são muito bem-vindos. Em outras palavras, a plataforma tem portas
abertas para todos. Temos certeza de que a Plataforma será acessada dentro e
fora do Brasil – a exemplo do Portal do Professor – por sua qualidade.

A QUEM SE DESTINA
Trata-se de uma Plataforma colaborativa de recursos educacionais digitais (REDs)
com foco em professores de educação básica, mas também aberta para alunos e
comunidade. Atualmente, professores conseguem pesquisar e encontrar recursos
digitais que se encaixem aos objetivos das suas aulas. Podem também aproveitar
para seguir outros professores, coleções e conhecer experiências de uso. Apesar
de ainda não possuir ferramentas específicas para o perfil Aluno, hoje, estes já
podem complementar os seus estudos com recursos digitais que lhe interessem,
recomendar aos seus professores(as) a partir da própria Plataforma e para seus
colegas via redes sociais. Os Gestores podem desenvolver junto ao coletivo da
escola, ações e projetos pedagógicos com recursos digitais ali disponibilizados,
além de estimular o acesso dos professores aos materiais de formação que já
podem ser acessados via Plataforma.

MISSÃO
A missão da Plataforma Integrada de Recursos Educacionais Digitais consiste
em possibilitar a professores que encontrem o melhor conteúdo da forma mais fácil
e rápida possível; incentivar a colaboração, troca de experiências; e incentivar a

utilização por professores de recursos educacionais digitais em
suas aulas. Ainda, no contexto do 3º Plano de Ação Nacional
do Brasil para o Governo Aberto (OGP), atende o Compromisso 6, o qual consiste
em estabelecer novo modelo de avaliação, aquisição, fomento e distribuição de
recursos educacionais digitais (RED) no contexto da cultura digital. De maneira
geral, na Plataforma, professores, estudantes e comunidade em geral encontrarão
ferramentas e conteúdo em formato digital para satisfazer diversas finalidades
educacionais, inclusive aqueles relacionados à gestão escolar.

DIFERENCIAIS
Espaço construído por e para professores – procura-se constantemente
compreender a realidade dos professores dentro e fora da sala de aula, com a
finalidade de adequar a qualidade da plataforma às suas necessidades de busca
por recursos educacionais digitais.
Ambiente de colaboração – trata-se de um espaço onde é possível colaborar ao
publicar recursos e compartilhar os de outros autores. Além disso, pode-se
contribuir relatando experiências de uso dos recursos disponíveis.
Todos os recursos em um só lugar – na Plataforma, é possível otimizar o tempo.
Ela integra os recursos educacionais digitais dos principais portais abertos.
Portais parceiros – é possível encontrar na Plataforma recursos educacionais
digitais desses outros parceiros. E os usuários da Plataforma podem sugerir
conteúdos de outros sites.

QUEM DESENVOLVEU
O projeto de desenvolvimento da Plataforma teve início em outubro de 2015. Tratase de uma iniciativa do Ministério da Educação, desenvolvida em uma parceria
entre as seguintes Instituições de Ensino Superior (IES): Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal do Paraná (UFPR), e pelos
professores, alunos, gestores e comunidade escolar da educação básica de todo o
Brasil.

PRÓXIMOS PASSOS
Em parceria com as IES, os próximos passos de desenvolvimento da Plataforma
consistem, em um primeiro momento, em realizar pesquisas com os usuários da
Plataforma de RED, visando a construir referências para o levantamento e
desenvolvimento de novas funcionalidades. E a partir disso, implementá-las e
avaliar a usabilidade da Plataforma junto ao público selecionado enquanto foco
(professores, gestores, estudantes e outros representantes da comunidade
escolar).

Além disso, os projetos de desenvolvimento se propõem a
pensar, junto ao MEC, em um conjunto de proposições acerca
do modelo de gestão pedagógica, do modelo de gestão de interface e do modelo
de gestão técnica para a Plataforma Integrada de Recursos Educacionais
Digitais.

Vídeo de apresentação – Plataforma de Recursos Educacionais Digitais
https://youtu.be/c_8t9hPwJd8

Endereço da Plataforma
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home

