O evento mundial sobre ensino digital, que todos os anos reúne mais de 300
profissionais do ensino, realiza sua 8ª edição

O ProFuturo defende sua aposta no ensino digital no
Mobiles for Education Alliance

•

Sofía Fernández de Mesa, Diretora-Geral do ProFuturo, participou hoje do
terceiro dia do encontro, defendendo o papel fundamental dos professores no
ensino do futuro

•

A iniciativa ProFuturo, fomentada pela Fundação Telefônica e Fundação
Bancária “La Caixa”, promove o ensino digital de qualidade em escolas situadas
em ambientes vulneráveis. Está presente em 23 países da América Latina,
África e Ásia e seu objetivo é chegar a 10 milhões de crianças em 2020 em todo
o mundo

Washington, 7 de novembro. Hoje, o Profuturo participou do terceiro dia do Mobiles
for Education Alliance, evento mundial mais importante sobre ensino digital, que
realizou sua oitava edição em Washington DC.
O evento, que reúne mais de 300 líderes de opinião e profissionais da área da
tecnologia da informação, girou em torno da utilização das novas tecnologias no
ensino de baixo custo, a fim de melhorar o aprendizado, principalmente em ambientes
com poucos recursos e em países em desenvolvimento.

Durante o evento, Sofía Fernández de Mesa, Diretora-Geral do ProFuturo, defendeu o
papel das novas tecnologias e destacou que “os professores desempenham um papel
de liderança como motivadores do aprendizado e agentes de transformação nas
escolas”. “Como demonstram vários estudos, um dos principais desafios dos
programas de ensino digital é a falta de competências do professorado, especialmente
em habilidades tecnológicas. É por essa razão que precisamos colocar em prática um
ensino que inclua aulas presenciais e on-line, para desenvolver habilidades digitais e
inovar as metodologias de aprendizado”, enfatizou a diretora do ProFuturo.
Assim, a solução de ensino proposta pelo ProFuturo inclui uma plataforma Learning
Management System, com a qual o professor pode gerenciar e personalizar suas aulas;
recursos digitais preparados para serem utilizados em áreas sem conexão à Internet;
treinamento para professores sobre a utilização de tecnologias, além de metodologias
inovadoras de ensino e monitoramento do aprendizado por meio de ferramentas de
Data Analytics.
Profuturo, uma aposta firme para um ensino digital inclusivo, equitativo e de
qualidade
O programa educativo ProFuturo, promovido pela Fundação Telefónica e Fundação
Bancária ”la Caixa”, contribui para o desenvolvimento socioeconômico de países nos
quais as crianças vivem em ambientes vulneráveis, a fim de atingir a igualdade de
oportunidades e oferecer, por um lado, um ensino digital, inclusivo, equitativo e de
qualidade e, por outro, treinamento para professores.

Com isso, o objetivo é proporcionar um melhor ensino a 10 milhões de crianças em
ambientes vulneráveis em todo o mundo em 2020 e chegar a 25 milhões em 2030.
O ProFuturo deseja contribuir para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável 2030 e, mais especificamente, para o ODS 4 relativo ao acesso a um ensino
de qualidade, equitativo e inclusivo para todos, o ODS 5, igualdade de gênero, o ODS10
, para reduzir as desigualdades e o ODS17, alianças para a consecução dos objetivos.
“Precisamos envolver todo o ensino, a tecnologia e os líderes políticos para aproximar
o ensino e eliminar a desigualdade digital para construir, assim, um futuro que inclua
todos, com um interesse especial nas alianças público-privadas” concluiu a diretora do
ProFfuturo.
Sobre o ProFuturo
ProFuturo é um programa educativo lançado em 2016 pela Fundação Telefônica e
Fundação Bancária "la Caixa" com a missão de diminuir a desigualdade educacional no
mundo, ao proporcionar um ensino digital de qualidade para crianças em ambientes
vulneráveis na África, América Latina e Ásia. Sua proposta educativa inclui tecnologias,
conteúdos educativos e metodologias de ensino e aprendizado para professores e
alunos com o objetivo de transformar o ensino de 10 milhões de crianças em 2020.
Além disso, o projeto visa a apoiar e promover a participação de outras empresas e
instituições, com a aspiração de criar uma grande rede internacional de centros de
ensino, aprendizado e compartilhamento de conhecimentos para alcançar um melhor
nível de ensino no mundo.

