No marco da IX Reunião Interamericana de Ministros da Educação da OEA

A PROFUTURO ASSINA UM ACORDO COM
A OEA PARA PROMOVER A EDUCAÇÃO
DIGITAL NA AMÉRICA LATINA E NO
CARIBE


Enquadra-se na Aliança TIC 2030 AMÉRICAS, promovida por CITEL e
assinada em junho de 2016 entre a OEA, Fundación Telefónica e as
principais empresas TIC da América Latina. A ProFuturo, iniciativa da
Fundación Telefónica e da Fundación Bancaria “la Caixa”, tem como
objetivo fomentar a educação digital de crianças e jovens dos setores
mais desfavorecidos, focando no desenvolvimento de competências
através da tecnologia, com o fim de contribuir para a geração de
igualdade de oportunidades de crianças em regiões vulneráveis.



A diretora da ProFuturo, Sofía Fernández de Mesa animou os ministros
da Educação da OEA a incluir a educação digital para cumprir com os
objetivos da Agenda Educacional Interamericana.

Bahamas, 10 de fevereiro de 2017. Com o compromisso de promover o
desenvolvimento da Educação Digital na região, o Secretário Executivo da Comissão
Interamericana de Telecomunicações CITEL, Oscar León e Kim Osborne, Secretária
Executiva para o Desenvolvimento Integral da Organização de Estados Americanos
OEA, assinaram um Memorando de Entendimento (MOU), com Sofía Fernández de
Mesa, Diretora Geral da ProFuturo, para estabelecer um marco sobre a
implementação do programa ProFuturo na América Latina e no Caribe, visando
melhorar a qualidade educacional através da educação digital.
Este novo acordo para a implementação da ProFuturo atende aos compromissos e
objetivos previstos na Aliança TIC 2030 AMÉRICAS, promovida pela CITEL e
assinada em junho de 2016 ente o Secretário Geral da OEA, Luís Almagro, César
Alierta, Presidente da Fundación Telefónica e as principais empresas TIC da América
Latina. Essa Aliança busca contribuir com o cumprimento dos objetivos da Agenda de
Desenvolvimento Sustentável 2030 das Nações Unidas, através da luta contra a
pobreza através da integração das TIC às políticas nacionais dos estados membros da
OEA.
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Rumo à Implementação da Agenda Educacional Interamericana
A diretora da ProFuturo, Sofía Fernández de Mesa, participou na Sétima Sessão
Plenária da IX Reunião Interamericana de Ministros da Educação da OEA intitulada
“Rumo à Implementação da Agenda Educacional Interamericana - Construindo
Alianças, Educação e Tecnologias da Informação e da Comunicação”, onde falou da
importância da educação digital para cumprir os objetivos da Agenda Educacional
Interamericana bem como o potencial que a digitalização tem para o desenvolvimento
em geral dos países e suas sociedades, em termos de inovação, produtividade,
eficiência e competitividade, tendo consequências positivas em termos de crescimento
econômico.
Fernández de Mesa indicou também que a implementação das TIC na educação
permite ampliar a cobertura, permitindo uma educação para todos com maior
qualidade e a menor custo, enfatizando que através da educação digital pode-se
conseguir uma verdadeira democratização do acesso ao conhecimento, garantindo
igualdade de oportunidades para todos.
Adicionalmente, durante sua intervenção, a diretora da ProFuturo falou sobre o
objetivo de ampliar o alcance geográfico do programa, levando aos países da América
Latina onde a Telefónica opera, e fez, através de uma convocatória formal, um
chamado aos Governos do Caribe para contar com seu apoio na implementação do
programa nos seus países. Estas ações de implantação da ProFuturo, contam com o
apoio da OEA e estão definidas dentro do Memorando de Entendimento assinado
durante o encontro.
Compromissos da Aliança TIC 2030 AMÉRICAS
Os compromissos da Telefónica dentro da Aliança TIC 2030 AMÉRICAS, apontam
especificamente para contribuir com o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) números 3 e 4 e se articulam, além da ProFuturo, em torno de 3
plataformas formativas abertas e gratuitas desenvolvidas pela Telefónica Educación
Digital:
1. ScolarTIC: espaço social de aprendizagem, inovação e qualidade educacional no
qual se oferecem cursos online grátis, recursos para a sala de aula bem como
palestras, conferências e workshops. Dirigido a docentes e futuros docentes.
Atualmente mais de 220 mil docentes já participam desta plataforma.
2. STEMByME: é um espaço de aprendizagem e entretenimento para jovens iberoamericanos que tem como objetivo despertar as vocações STEAM (Ciências,
Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática) com o fim de proporcionar-lhes novas
experiências para a aquisição de conhecimentos. Atualmente nesta plataforma
mais de 120.000 jovens já participam, aprendem e desenvolvem desafios.
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3. MiríadaX: é a primeira plataforma ibero-americana de MOOCs (Cursos Online
Abertos e Massivos) que aposta em promover o conhecimento de Educação
Superior. MiriadaX conta com 3 milhões de usuários, mais de 500 cursos e uma
rede de mais de 100 universidades e instituições com 1.900 professores, para
apoiar a generalização do conhecimento livre e colaborativo entre os estudantes e
os especialistas.
As atividades que estão sendo realizadas através destas plataformas para responder
aos compromissos adquiridos na Aliança TIC 2030 AMÉRICAS são:


Lançamento do concurso “STEM4GoodAmericas” associado a STEMbyME e
Scolartic para a criação de aplicativos móveis para jovens empreendedores de 14
a 18 anos. Este concurso busca contribuir para melhorar a qualidade da educação
e desenvolver o talento TIC na nova economia digital. Os docentes e alunos já
podem participar e registrar-se em: https://www.stembyme.com/stem4goodregistrate



A capacitação de professores da Rede Interamericana de Educação Docente
(RIED) através da plataforma ScolarTIC, com atividades que promovem a inovação
pedagógica na sala de aula e através da cooperação técnica aos Ministérios da
Educação das Américas. Portanto, todos os docentes formados em ScolarTIC
contarão com certificação de aproveitamento validado pela OEA.



Desenvolvimento de MOOCs na plataforma MiríadaX, dirigidos para promover a
Educação Digital e conteúdos chave para o desenvolvimento de valores
democráticos. A OEA contará em MiríadaX com um espaço próprio com cursos
online (MOOC) com conteúdos chave sobre valores democráticos.

Sobre a ProFuturo
A ProFuturo parte da experiência acumulada pela Fundación Telefónica durante
mais de 10 anos na intervenção social com crianças em áreas vulneráveis na América
Latina, através dos quais conseguiu melhorar a educação de mais de 3 milhões de
crianças em 14 países da América Latina e colaborou com mais de 120 ONGs. A
ProFuturo surgiu em 2016 com a vocação de transformar a educação de 10 milhões
de crianças em 2020 e atualmente conta com projetos ativos em dez países, entre os
quais estão Angola, Uganda, Colômbia, Peru, Quênia, Tanzânia e Guatemala.
Além disso, já são 326 escolas e mais de 1.500 professores os quais estão
implantando o modelo educacional digital e personalizado da ProFuturo.
A ProFuturo é uma iniciativa implementada pela Fundación Telefónica e pela
Fundación Bancaria “la Caixa” para reduzir a desigualdade educacional no mundo e
promover a educação digital de crianças dos setores mais desfavorecidos. Seu
objetivo é proporcionar uma educação de qualidade a 10 milhões de crianças em risco
de exclusão social, em 2020. Este projeto tem vocação de acolher e promover a
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participação de outras empresas e instituições. Atualmente tem projetos em
andamento na África e na América Latina, e se estenderá pela Ásia.
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