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I – HISTÓRICO 
 
Em 8 de outubro de 2020, pela Portaria CEE/SC nº 039/2020, foi instituída 

a Comissão Especial Mista de Estudos sobre Possibilidades de Utilização de 
Novas Tecnologias na Educação Básica pela Presidência do Conselho Estadual de 
Educação de Santa Catarina (CEE/SC), cuja composição segue: 

 

 Felipe Felisbino – Presidente 

 Ana Cláudia Collaço de Mello 

 Flaviano Vetter Tauscheck 

 Mário César Barreto Moraes 

 Patrícia Lueders 

 Claudio Luiz Orço 

 João Vianney 

 Liliane Costódio Knoll 

 Lúcia Gomes Vieira Dellagnelo 

 Marcelo Batista de Sousa 
 

A primeira reunião da citada Comissão ocorreu em data de 6 de novembro de 
2020 com a abertura realizada por seu Presidente, Felipe Felisbino, que, de forma 
sucinta e direta, forneceu os encaminhamentos para a deflagração dos trabalhos e 
das ações por seus integrantes. 

Na sequência, aconteceu a apresentação pessoal de cada um dos membros. 

Essa primeira reunião contou com a participação do Presidente do Conselho 
Estadual de Santa Catarina, Osvaldir Ramos, oportunidade em que manifestou haver 
Santa Catarina agido de forma célere com a expedição de normativa, a Resolução 
CEE/SC n° 009/2020, garantindo a realização das atividades não presenciais no 
âmbito educacional enquanto perdurar a pandemia. E, em razão disso, diversos 
assuntos atinentes à temática do ensino remoto na educação básica foram surgindo ao 
longo do percurso letivo de 2020. 
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Nesse contexto, a Presidência do Conselho Estadual de Educação de Santa 
Catarina solicitou à Comissão de Planejamento estudos sobre as possibilidades de 
utilização de novas tecnologias na educação básica, o que motivou o Parecer CEE/SC nº 
349/2020, da lavra do Conselheiro Felipe Felisbino, aprovado, por unanimidade, pelo 
Conselho Pleno do CEE/SC em 15 de setembro de 2020. 

O mencionado Parecer tornou-se um marco para o CEE/SC e foi a partir dele que 
se intensificou a necessidade de aprofundamento do tema, em função do momento 
adverso causado pela COVID-19, que mudou a realidade e tornou indispensável o uso de 
sistemas informatizados na rotina das pessoas, especialmente, na educação. 

Daí surgiu a ideia de criar a Comissão Especial Mista de Estudos sobre 
Possibilidades de Utilização de Novas Tecnologias na Educação Básica, por se considerar 
que a intervenção da tecnologia na educação é avanço irreversível e, por isso, deliberou-se 
por estudar com afinco e debater a citada temática visando à atualização dos diplomas 
legais e normativos e à contribuição com o interesse social. 

Ainda nesse primeiro encontro, foi acordado o calendário de reuniões no ano de 
2020, mediante a propositura de apresentações por Conselheiros integrantes da referida 
Comissão e por convidados externos, conforme a ordem seguinte: 

 

Data Palestrante Tema 

20/11/2020 

João Vianney 
As Diferenças entre Ensino Conectado 
e a Educação a Distância na Pandemia 

Liliane Costódio Knoll – SED 
UNDIME/UNCME 

Apresentaram suas contribuições neste 
período de pandemia 

09/12/2020 Lúcia Gomes Vieira Dellagnelo 
O Uso da Tecnologia na Educação: 
antes, durante e após a pandemia 

01/12/2020 Ana Cláudia Collaço de Mello 
Legislação e Normas: percurso histórico 
e pandemia 

 
 
Desde a segunda reunião, passou a participar conjuntamente, da Comissão 

Especial Mista de Estudos sobre Possibilidades de Utilização de Novas Tecnologias na 
Educação Básica, o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação 
(FONCEDE), por meio da Frente de Trabalho Uso das Tecnologias na Educação 
Básica, cuja Coordenadora é a Presidente do Conselho Estadual do Rio Grande do Sul, 
Marcia Adriana de Carvalho, contribuindo, sobremaneira, para aprofundar os temas 
debatidos e para a troca de experiência, tendo em vista a representação de diversos 
entes federados, por seus representantes, com assento naquele Fórum. 

Em 25 de fevereiro de 2021, retomaram-se os trabalhos da Comissão Especial 
Mista de Estudos sobre Possibilidades de Utilização de Novas Tecnologias na Educação 
Básica, oportunidade em que foram apresentados seus novos membros, nos termos da 
Portarias CEE/SC n° 003, 008 e 009/2021, que designaram, respectivamente: 

 

Celso Lopes de Albuquerque Junior 

Natalino Uggioni 

Antônio Carlos Nunes 
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Também definiu-se o cronograma das reuniões da Comissão Especial Mista 
de Estudos sobre Possibilidades de Utilização de Novas Tecnologias na Educação Básica. 

Nessa mesma direção, ficou combinada a metodologia de trabalho para 
explanação da minuta preliminar na reunião agendada para o dia 10 de março de 2021. A 
relatoria ficou responsável por remeter ao Presidente Felipe Felisbino o esqueleto inicial do 
documento aos membros da Comissão Especial Mista com a indicação do respectivo 
subtítulo a ser redigido pelo membro para posterior compilação, revisão e apresentação ao 
grande colegiado. 

Em conjunto com o FONCEDE foram ajustadas as datas para a recepção de 
emendas (aditiva, modificativa ou supressiva), período de análise e incorporação de 
emendas, e a data da reunião final para apresentação do documento consolidado, 
comoresultado das deliberações ocorridas, em consonância com o encaminhamento de 
proposta de regulamentação e de critérios para a inserção de ensino mediado por 
tecnologia na educação básica, e posterior tramitação nos órgãos superiores. 

Em função dos insistentes pedidos, o prazo para a apresentação de emendas foi 
prorrogado até o dia 26 de março de 2021, e a última reunião conjunta com o FONCEDE  

ficou agendada para o dia 7 de abril de 2021, oportunidade em que será lido o 
documentocom as inserções e modificações sugeridas pelas emendas apresentadas, 
devendo ocorrer na sequência a sua votação. 

O esboço, proposta inicial, estrutura-se em: histórico, legislação e normas, 
exposição de motivos - teorias, experiências, dados e informações que contribuam para 
formar convicção da necessidade de inserção de ensino mediado por tecnologia na 
educação básica -, e a prospecção para a inovação educacional, para uma nova realidade 
nas redes, instituições e unidades escolares, com a indispensável participação da 
comunidade educativa, consubstanciada de anteprojeto que acompanha o seu anexo. 

O ponto de partida para esse novo paradigma pode ser a abordagem pedagógica, 
mediante o incentivo e o desenvolvimento de projetos que envolvam a tecnologia, dos 
Temas Contemporâneos Transversais (TCTs): 1) Meio Ambiente: Educação ambiental e 
Educação para o consumo. 2) Economia: trabalho, Educação Financeira e Educação Fiscal. 
3) Saúde: Saúde, Educação Alimentar e Nutricional. 4) Cidadania e Civismo: Vida Familiar e 
Social. Educação para o Trânsito, educação em Direitos Humanos, Direitos da Criança e do 
Adolescente, Processo de envelhecimento, respeito e valorização ao
 idoso. 5) Multiculturalismo: Diversidade, Cultural e Educação para Valorização do 
multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras. 6) Ciência e Tecnologia: 
Ciência e Tecnologia. 

Nesse cenário, com intenção de propiciar o panorama geral e a visão atual do que 
se almeja para a educação básica, os capítulos subsequentes abordam, contextualizam e 
fundamentam um novo percurso, a partir da pandemia, para o ensino mediado pela 
tecnologia na educação infantil, no ensino fundamental I e II, a exemplo das inovações 

trazidas pela Lei nº 13.415/17, do ensino médio. 

É, em síntese, o relatório. 
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II- LEGISLAÇÃO E NORMAS 

 
Ontem um menino que brincava me falou 

 Que hoje é semente do amanhã 

Para não ter medo que este tempo vai passar Não se desespere não, nem pare de 
sonhar 

(Semente do Amanhã - Nunca Pare de Sonhar – Gonzaguinha) 

 
 

1- Constituição Federal e Educação: direito fundamental 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil é a lei mais importante do 
ordenamento jurídico brasileiro e todas as demais normas jurídicas devem adotar seus 
princípios e regras, para que a sociedade siga diretrizes mais seguras e com 
fundamentação em uma norma superior. 

Conhecida como a Constituição Cidadã, a Constituição Federal promulgada em 
1988, com significativos avanços no que se refere aos direitos e garantias fundamentais, 
afirma que a República Federativa do Brasil se constitui em um Estado Democrático de 
Direito que tem como fundamentos: a soberania, cidadania e a dignidade da pessoa 
humana. 

Em seu artigo 3º, a Constituição Federal estabelece que ―constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e 
solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação‖. 

Para consolidar esses objetivos do Estado democrático brasileiro, tendo como 
inspiração a busca pela igualdade entre as pessoas, a Constituição Federal fixou direitos e 
garantias fundamentais e direitos sociais. Em consolidação aos princípios constitucionais 
da cidadania e da dignidade da pessoa humana, o direito à educação está consagrado no 
art. 6º, como direito fundamental de natureza social a ser assegurado a todos. 

Parte-se do pressuposto de que sem educação, a pessoa não é capaz de exercer 
na plenitude os demais direitos civis, políticos e sociais, também assegurados 
constitucionalmente. 

Seguindo essa linha principiológica, o artigo 205 da Constituição Federal garante o 
direito à educação mediante ações positivas do Estado, da família e da sociedade, nos 
seguintes termos: ―A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho‖. 
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Mais uma vez tendo em conta o regime das liberdades e garantias, de eficácia 
plena e aplicabilidade imediata, o art. 206 determina que o ensino deverá ser ministrado 
com base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; IV - gratuidade do ensino 
público em estabelecimentos oficiais; V - valorização dos profissionais do ensino; V - 
valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de 
carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das 
redes públicas; VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII - garantia de 
padrão de qualidade; VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da 
educação escolar pública, nos termos de lei federal e IX - garantia do direito à educação e 
à aprendizagem ao longo da vida. 

E nos artigos 207 ao 214, mais especificamente como meio de instrumentalização 
desses fundamentos e princípios constitucionais, encontram-se outras normas 
programáticas específicas a serem aplicadas à educação, asseguradas como norma 
constitucional. 

Nessa condição estabelecida expressamente na Constituição Federal, sem 
margem a qualquer relativização, deve ser compreendida a educação como direito 
fundamental, essencial para o exercício mínimo de cidadania e dignidade a ser exigido do 
Estado. 

Além da Constituição Federal, é importante lembrar que existem ainda duas leis 
que regulamentam e complementam os fundamentos do direito à Educação: o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). A LDB já foi 
tratada no subtítulo anterior. 

A partir desses princípios e normas, cabe ao Estado estabelecer políticas públicas, 
com atualização e aprimoramento constante, visando mitigar a desigualdade social na 
busca constante do desenvolvimento econômico e social de seu povo. 

Nessa linha, segue-se a análise do Decreto Federal nº 9.057/2017. 

 

2- Destaques do Decreto n° 9.057/2017 

 
Preliminarmente, é importante observar que o Decreto nº 9.057/2017 nasce de um 

conjunto de discussões que demandou, praticamente, em um ano de consultas e tratativas 
em inúmeras reuniões conduzidas pela SERES/MEC, envolvendo o INEP e organizações 
educacionais. O objetivo principal do decreto é de rever e alterar o Decreto nº 5.622, de 19 
de dezembro de 2005, até então vigente, que regulamentava ―o art. 80 da Lei n° 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional‖. 

Com o mesmo objetivo, o Decreto nº 9.057/2017 toma por referência o disposto no 
art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a LDB, na Lei nº 10.861, de 14 de 
abril de 2004, a Lei do SINAES, e na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, Lei do PNE. 
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Antes de destacar aspectos e particularidades do Decreto em tela, é importante 
resgatar o que dispõe o art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que o 
baliza e se transcreve com grifos: 

 
Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas 

de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de 
educação continuada. 

 

§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será 

oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. 

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de 
diploma relativos a cursos de educação a distância. 

§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a 

distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos 

sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes 
sistemas. 

§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: 

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam 
explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público (sem 
grifos no original) 

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 
concessionários de canais comerciais. 

 
 
O art. 6º. regulamenta as atribuições do MEC e de sua estrutura, em relação a 

todos os sistemas de ensino, conforme segue: 
 

Art. 6º Compete ao Ministério da Educação, em articulação com os órgãos e as 
entidades a ele vinculados: 

I - o credenciamento e o recredenciamento de instituições de ensino dos 

sistemas de ensino federal, estaduais e distrital para a oferta de educação 

superior na modalidade a distância; e 

II - a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de 

cursos superiores na modalidade a distância de instituições de ensino 

integrantes do sistema federal de ensino, respeitadas as prerrogativas de 
autonomia. 

 
 
O art. 7º, ratificando o expresso na própria Lei nº 9.394/1996, preservado o regime 

de colaboração, que até a presente data não foi regulado, define as competências 
específicas dos sistemas de ensino, cujos incisos se grifam: 

 
Art. 7º Os sistemas de ensino, em regime de colaboração, organizarão e 
manterão abertos ao público os dados e atos referentes a: 

I - credenciamento e recredenciamento institucional para oferta de 

cursos na modalidade a distância; 

II - autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de 

cursos na modalidade a distância; e 

III - resultados dos processos de avaliação e de supervisão da 

educação na modalidade a distância. 
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No específico, torna-se relevante cotejar com os artigos 8º, 9º, 10 e 11 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, para conhecer o disposto na própria Lei, já contemplando 
a redação incluída pela Lei nº 13.415, de 2017, com destaques: 

 
§ 8º A oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso V do 

caput, realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, 

deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, 

homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada pelos sistemas 
de ensino. 

 

§ 9º As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que 
habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível 
superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino 
médio seja etapa obrigatória. 

§ 10. Além das formas de organização previstas no art. 23, o ensino médio poderá 

ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade 
específica. 

§ 11. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os 

sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com 
instituições de educação a distância com notório reconhecimento, mediante as 
seguintes formas de comprovação: 

I - demonstração prática; 

II - experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida 
fora do ambiente escolar; 

III - atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino 
credenciadas; 

IV - cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais; 

V - estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras; 

VI - cursos realizados por meio de educação a distância ou educação 
presencial mediada por tecnologias. 

 

 
No que concerne à oferta de cursos na modalidade a distância na educação 

básica, cabe resgatar do decreto o Capítulo II, os artigos 8º e 9º. 

O art. 8º do Decreto nº 9.057/2017 estabelece as competências dos sistemas de 
ensino em relação à educação a distância, ratificando o expresso na própria Lei n. 
9.394/1996, preservado o regime de colaboração, que até a presente data não foi 
regulado, com destaques: 

 

 
Art. 8º Compete às autoridades dos sistemas de ensino estaduais, municipais e 

distrital, no âmbito da unidade federativa, autorizar os cursos e o funcionamento de 
instituições de educação na modalidade a distância nos seguintes níveis e 
modalidades: 

I - ensino fundamental, nos termos do § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996; II - ensino médio, nos termos do § 11 do art. 36 da Lei nº 9.394, 
de 1996; 

III - educação profissional técnica de nível médio; IV - educação de jovens e 

adultos; e 

V - educação especial. 
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O art. 9º. Trata especificamente do ensino a distância na educação básica, com 
ressalvas resgatadas do art. 32 da LDB, cabendo os seguintes grifos: 

 
 

Art. 9º A oferta de ensino fundamental na modalidade a distância em situações 

emergenciais, previstas no § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 1996, se refere a 

pessoas que: 

I - estejam impedidas, por motivo de saúde, de acompanhar o ensino 

presencial; 

II - se encontrem no exterior, por qualquer motivo; 

III - vivam em localidades que não possuam rede regular de atendimento 

escolar presencial; IV - sejam transferidas compulsoriamente para regiões de 

difícil acesso, incluídas as missões localizadas em regiões de fronteira; ou 

V - estejam em situação de privação de liberdade. 

 

 
O ponto crucial desse art. 9º e de sua interpretação é o momento da pandemia em 

que o País se encontra. A situação de emergência de saúde pública impôs à comunidade 
escolar a aceitação da modalidade a distância para acesso a todos os níveis de ensino. 

O Capítulo III do Decreto trata da oferta de cursos na modalidade a distância na 
educação superior, que não é o foco deste documento, portanto, deixa-se de discorrer 
sobre ele. Da mesma forma, não se analisa o seu Capítulo IV, que se compõe das 
disposições finais e transitórias. 

Ainda em relação ao Decreto nº 9.057/2017, é importante observar a falta de um 
sistema de avaliação consistente e integrado para a educação básica e para o ensino 
técnico, profissional e médio. A inexistência de um instrumento de avaliação desses cursos 
alcança todos os sistemas de ensino (federal, estadual e distrital), revelando um grande 
desafio ao acompanhamento da qualidade dos cursos. 

De modo análogo, há que se discutir critérios e padrões de qualidade 
desejados para esses cursos, o que vale não apenas para o ensino a distância, mas para o 
presencial também. 

Por fim, salienta-se que ambos os Decretos nº 9.057 e 9.235 se reportam ao 
―regime de colaboração‖, ainda não regulamentado, para tratar da avaliação e supervisão 
da educação básica e ensino médio, técnico e profissional, bem como da EJA. 

 

3- Apontamentos Gerais do Percurso Normativo: um olhar crítico 

 
No percurso histórico da legislação brasileira, a regra tem de estar positivada 

(escrita) para valer, ser cumprida e garantir a segurança jurídica. 

Isso acontece desde 1500, quando o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares 
Cabral, naquela época, enquanto não houve a carta escrita por Pero Vaz de Caminha, 
nossas terras não foram reconhecidas. 

Assim, permanece até os dias de hoje pelo direcionamento social. 

O fio condutor dos atos da Administração Pública é o princípio da legalidade, que 
dita somente ser permitido fazer o que a lei autoriza. 
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Nesse diapasão, os órgãos de controle e de fiscalização estabelecem as amarras 
para sustentar os seus entendimentos sobre as ações públicas, inclusive as atinentes à 
educação. 

Exatamente por isso, ainda que altamente permissória a legislação brasileira, por 
não se estar acostumado à inovação, ao experimentar o novo sem que esteja detalhado 
em ato normativo (lei, decreto, resolução, portaria, contrato, convênio), busca-se consignar 
em um anteprojeto normativo a modalidade do ensino híbrido, evitando-se assim 
questionamentos e judicializações, diante da premente necessidade da inserção da 
tecnologia para a educação se concretizar neste momento da pandemia. 

O ano de 2020 foi um laboratório que se construiu, às pressas, pela exigência da 
circunstância atípica da COVID-19, e a vasta quantidade de experimentos desse período 
propicia o estudo da matéria nas mais diversas vertentes. 

Perante o fato social consumado, qual seja, o uso da tecnologia na educação 
básica por força da excepcionalidade trazida pela pandemia, a reboque, a norma deve se 
instituir. Mas antes de se apresentar a propositura normativa, é salutar recordar os ditames 
da Constituição Federal (CF), de 1988, mormente os dispositivos que tratam de educação 
e de tecnologia, foco deste documento, alguns deles já tratados em subtítulo anterior, 
agora apreciados sob a ótica pedagógica. 

Observa-se que o espírito do legislador constituinte tanto tinha preocupação 
máxima com a educação, que, em seu art. 6º, a citou antes mesmo da saúde, conforme 
expresso: 

 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. (sem grifo no original) 

 
 
Nos arts. 23 e 24, para manter sua unicidade, a CF figura as palavras educação e 

tecnologia no mesmo elemento da técnica legislativa, como se pode ver: 
 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à 

tecnologia, à pesquisa e à inovação; (sem grifo no original) 

Art. 24.Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: 

X - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, 
desenvolvimento e inovação; (sem grifo no original) 

 
 
A CF reservou destaque à educação, destinando a ela a Seção I do Capítulo III, 

cujos artigos, de riqueza ímpar e amplitude imensurável, para subsidiar o entendimento de 
que se está a querer norma, porém, deveria ser aproveitado o texto constitucional para a 
estão a seguir esculpidos: 

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 
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Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

 I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 
e o saber; 

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 

– gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; VI – gestão democrática 
do ensino público, na forma da lei; 

VII – garantia de padrão de qualidade; 

IX – garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 
idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 
acesso na idade própria; 

IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de 
idade; 

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; 

VII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio 
de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. 

 
 
Em 1988, a CF já trazia em seu bojo a educação que ainda estamos procurando 

promover nos sistemas estaduais e municipais, distrital, nos estabelecimentos de ensino e 
nas salas de aula. 

Seu texto é claro, completo; como é possível hoje, em 2021, pensar em pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua qualificação profissional 
se nesse contexto não estiverem incluídos o domínio e a utilização da tecnologia? 

A tecnologia é justamente um meio catalisador, um instrumento que a 
contemporaneidade tornou essencial para se alcançar a liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de 
concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; a 
garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 

Ainda nessa linha de raciocínio, o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, de acordo com o 
enunciado constitucional, é dever do Estado, contudo, na era digital, para assegurar a 
personalização da aprendizagem, que propicia a cada um acesso ao ensino, respeitando 
suas habilidades para aprender, seu próprio tempo e ritmo de aprendizagem, a tecnologia 
se torna imprescindível. 

Não é concebível educar para o mundo digital sem a presença dos recursos 
tecnológicos disponíveis em plataformas digitais, equipamentos de última geração, 
celulares, tabletes, notebooks, computadores, projetores multimídia, navegadores, redes de 
internet. Os jogos, os vídeos, os desenhos, os sites, os links são aliados do aprendizado. 

A informação disseminada, neste século, provém da tecnologia. Os produtos e 
serviços disponíveis em meios digitais, desde matrículas, formulários, cadastros, 
documentos pessoais (Carteira de Trabalho, Carteira de Habilitação) já são, em sua 
maioria, digitais. Aliás, o mercado de trabalho exige o conhecimento informatizado e, a 
cada dia, está mais especializado e disputado de forma on-line. 
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A par disso tudo, embora a Constituição apresente texto avançado, a educação 
não acompanhou a evolução dos tempos e, motivada pelo período emergencial, procura 
na tecnologia uma forma de se reinventar. 

Nesse contexto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, 
também se apresenta arrojada, propiciando liberdade para ensinar e aprender, numa 
concepção de ensino que foge ao tradicionalismo de professor no quadro e alunos nas 
carteiras. Todavia, sua leitura e interpretação ainda não instalam na sala de aula e na 
escola prática tão avante. 

Nota-se claramente essa ideia nos dispositivos aqui transcritos: 

 

 
Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada 
de acordo com as seguintes regras comuns: 

[...] 

II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino 
fundamental, pode ser feita: 

a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou 
fase anterior, na própria escola; 

b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; 

c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita 

pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato 

e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação 

do respectivo sistema de ensino; 

[...] 

V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência 
dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 
período sobre os de eventuais provas finais; 

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 
aprendizado; 

 

 
Os recortes dos artigos foram feitos foram para acentuar a ousadia da LDB 

em 1996. Quantas escolas fazem a avaliação indicada na alínea ―c‖, inciso II? Quantos 
sistemas de ensino têm regulamentação a respeito? 

Nesse viés, o art. 32 completa a novidade com a assertiva de que o ensino 
fundamental será presencial, entretanto, prevê a possibilidade de o ensino a distância ser 
utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

 
 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na 
escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação 
básica do cidadão, mediante 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV- o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 
tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 
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§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 

§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no 
ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da 
avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do 
respectivo sistema de ensino. 

§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 
assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e 
processos próprios de aprendizagem. 

§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado 
como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

§ 5º O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate 
dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 
13 de julho 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a 
produção e distribuição de material didático adequado. 

§ 6º O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos 
currículos do ensino fundamental. 

 
 
Para reafirmar a aceitação da educação a distância em todos os níveis e 

modalidades de ensino, o art. 80 da LDB é esclarecedor: 
 

Art. 80 O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas 
de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação 
continuada. 

§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será 
oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. 

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de 
diploma relativos a cursos de educação a distância. 

§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a 
distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos 
sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes 
sistemas. 

§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: 

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam 
explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público; 

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 
concessionários de canais comerciais. 

 

 

Com a publicação da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, do Decreto Legislativo n. 
6/2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do 
Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 
2020, e da Lei Federal nº 14.040/2020, que estabelece normas educacionais excepcionais 
a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, 
o ensino a distância para todos os níveis e modalidades de ensino ficou assegurado no 
período da pandemia. 
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Para evitar transtornos, repúdio ao termo, enfrentamento, os atos normativos do 
período pandêmico, de Estados e Municípios, buscaram outros recursos linguísticos, 
abstendo-se de usar a expressão ―educação a distância‖. 

Como a previsão já estava consignada na LDB, coube aos sistemas de ensino a 
adaptação de suas ordens normativas para dar condições de o ensino fundamental ser 
realizado por mediação tecnológica ou, em casos específicos, por material impresso 
distribuído aos estudantes, sob a assistência dos professores. 

Não resta dúvida de que a leitura e a interpretação dos artigos da LDB precisam 
ser compreendidas em seu sentido mais amplo, jamais relegando o seu brilhantismo, mas 
admitindo as contradições internas que poderão ser sanadas com nova redação a par da 
nova realidade instaurada pela pandemia. 

Embora o momento fosse conturbado, a prosperidade dos Pareceres expedidos 
pelo Conselho Nacional de Educação - Pareceres CNE/CP n

os
 05, 09, 11, 15 e 19/2020 - 

acolheu com segurança jurídica e direcionou as ações em educação no País. 

A autonomia, para os sistemas de educação, as redes e as instituições, foi 
reforçada a cada novo ato editado pelo CNE. Isso incentivou e acelerou processos 
educacionais como nunca antes se registrou em nossa história. 

Dormiu-se presencialmente e acordou-se em mundo digital. Por mais 
impressionante que possa parecer, a realidade mundana mudou por força de um vírus. O 
que não se fez durante anos, embora muito se debatesse sobre atuar na educação com 
tecnologia, acabou acontecendo imperiosamente. Todos tiveram de aprender, adaptar-se 
e usar a tecnologia por questão de sobrevivência. 

A suspensão das atividades presenciais e a edição de decretos e outros 
instrumentos legais e normativos para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública logo, de forma engenhosa, fizeram surgir a expressão ―atividades não presenciais‖ 
para prosseguimento do ano letivo e reorganização dos calendários escolares. 

Com intuito de conter a propagação do coronavírus, as atividades não presenciais 
foram adotadas para serem realizadas pela unidade ou instituição de ensino quando não 
possível a presença física no ambiente escolar. 

Em vários Estado, os Conselhos Estaduais agiram com celeridade e rapidamente 
trataram de se amoldar à nova forma de comunicação por meio remoto e permitir a 
manutenção da prestação de seus serviços normativo-jurisdicional, consultivo e de 
assessoramento superior, deliberando sobre matéria relacionada à educação e ao 
ensino, na forma da legislação pertinente. 

Passado mais de um ano, os atos emitidos em 2020 tornaram-se perenal e 
demonstram que o retorno ao status quo ante é improvável, exatamente porque se passou 
a enxergar um novo mundo com muito mais benefícios, a par da tecnologia, mesmo que 
em situação de excepcionalidade. 
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III- ENSINO MEDIADO POR TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs 

 Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar! 

Fé na vida, Fé no homem, Fé no que virá!  

Nós podemos tudo 

Nós podemos mais 

Vamos lá fazer o que será 

(Semente do Amanhã - Nunca Pare de Sonhar – Gonzaguinha) 

 
 

1- O Ensino Híbrido como Nova Modalidade e Gestão Inovadora 

 

O período adverso provocado pela COVID-19 fez com que o longínquo futuro, há 
anos discutido e pensado, fosse no presente vivenciado e trouxe a inquietude da 
urgência de se projetar uma nova realidade num novo tempo a cada nova aurora. Até pode 
parecer literário, entretanto, aquilo que se imaginava concretizar em educação e que, por 
muitos foi contestado, adiado, hoje é irremediável. 

O professor C. Christensen, pesquisador de Harvard, criou o conceito de inovação 
disruptiva, caracterizando-a como ―produto ou serviço novo no mercado, que inova a 
definição de desempenho vigente, definindo novo patamar de qualidade, que gira em torno 
de um benefício: ser acessível, conveniente, viável ou simples‖*. 

É o caso do ensino remoto integrado ao ensino presencial, ou seja, do 
ensino híbrido. 

O ensino híbrido foi definido por Horn e Staker, seguidores de Christensen, como 
―um programa de educação formal no qual um estudante aprende, pelo menos em parte, 
por meio de aprendizagem on-line, sobre o qual tem algum tipo de controle em 
relação ao tempo, ao lugar e/ou ao ritmo e, pelo menos em parte, em um local físico, 
supervisionado, longe de casa. A viabilidade das modalidades (presencial e remota) ao 
longo do caminho de aprendizagem de cada estudante, de modo híbrido, em um curso ou 
disciplina estão conectadas para oferecer uma experiência de aprendizagem integrada.―** 

Quando se afirma que o ensino híbrido, para muitos inaugurado no contexto da 
pandemia, será incorporado definitivamente às atividades escolares, é porque nele se 
reconhecem facilmente as características de uma inovação disruptiva, consoante 
concebeu Christensen: acessibilidade, conveniência, viabilidade e simplicidade. 

O ensino híbrido, embora ainda não formalmente contemplado na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, desde março de 2020, é praticado e aceito na educação 
brasileira. 

 

 

 

 

 

https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation *What Is Disruptive Innovation? Twenty years after the introduction of the theory, we 
revisit what it does—and doesn’t—explain. by Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor, and Rory McDonald. Harvard Business 
Review From the Magazine (December 2015) **HORN, M. & STACKER, H.. Blended: usando a inovação disruptiva para aprimorar a 
educação.Porto Alegre: Penso, 2015, p.54 
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Por certo, o batismo do ensino híbrido no Brasil, com a legitimidade de sua 
identidade no meio educacional, ocorreu com a publicação dos Pareceres CNE/CP nº. 
11, 15 e 19/2020, nos termos seguintes: 

 
híbrido – utilização de mais de uma estratégia de retorno. 

 
Art. 10. As Secretarias Estaduais e Municipais de Educação têm competência e 
responsabilidade para definir medidas de retorno às aulas, bem como para oferecer 

atividades não presenciais e/ou de ensino flexível híbrido no retorno gradual às 
aulas presenciais, respeitando os protocolos sanitários locais, considerando os 
diferentes impactos e tendências da pandemia. 

§ 1º Fica facultado aos sistemas de ensino, em caráter excepcional e mediante 
disponibilidade de vagas na rede escolar pública, possibilitar ao concluinte do Ensino 

Médio matricular-se para períodos de estudos flexíveis, presenciais ou híbridos, de 
até 1 (um) ano letivo suplementar, no ano subsequente ao afetado pelo estado de 
calamidade pública. 

[...] 

Flexibilização acadêmica: a flexibilização curricular deverá considerar a possibilidade 
de planejar um continuum curricular de 2020-2021, quando não for possível cumprir 
os objetivos de aprendizagem previstos no calendário escolar de 2020, como 
indicado no Parecer CNE/CP nº 5/2020. É importante que o replanejamento 
curricular do calendário de 2020 considere as competências da BNCC e selecione 
os objetivos de aprendizagem mais essenciais relacionados às propostas 
curriculares das redes e escolas e, no caso de opção para continuidade de 2020-
2021, as instituições deverão definir o planejamento de 2021 incluindo os objetivos 
de aprendizagem não cumpridos no ano anterior. Recomenda-se também a 

flexibilização dos materiais e recursos pedagógicos; ênfase no ensino híbrido e o 
aprendizado com base em competências de acordo com as indicações da BNCC. 

 

 
Nesse contexto, denota-se que a gestão da educação, em virtude dos novos 

tempos, deve se configurar numa tarefa muito mais ampla que requer serenidade, além de 
muita atenção, pois, em alguns casos, não se alcança a dimensão de tamanha 
responsabilidade, ou a extensão que tem a função do líder, em gerenciar a educação 
diante dos órgãos de regulação rumo aos novos tempos. 

No cotidiano escolar, não é raro se deparar com muitos líderes que nunca 
ocuparam cargo de chefia, de gestão, como, de modo contrário, também é comum ocorrer. 
É forte a imagem cultural que define um líder: no senso comum, significa uma pessoa com 
mais de idade, mais formal, como se a idade e a formalidade fossem sinônimo de 
intelectualidade, conhecimento, respeito, maturidade e relacionamentos. 

Tanto o gestor educacional quanto os profissionais do magistério deverão ter 
formação continuada teórica e prática para dar conta da tarefa inovadora que permitirá 
mais oportunidades de aprendizagens significativas. 

O gestor educacional tem de estar preparado para os novos padrões que são 
apresentados pela modernidade, para bem atender ao público contemporâneo, ou seja, 
para melhor compreender e se conectar aos alunos dos tempos atuais, que formam a 
geração conectada, nascida com exposição à tela, por isso tão cheia de informação veloz 
e de conexões constantes com o mundo global. 
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A criança da era tecnológica, século XXI, não mais folheia o livro, ela desliza o 
dedo na tela. E como explicar que precisa fazer repetidos exercícios para 
desenvolver a coordenação fina, para escrever no caderno de caligrafia, se a realidade 
dela não é mais o papel e o lápis? O teclado faz seus dedos movimentarem. 

A atração de um aluno assistir a um documentário, por exemplo, da era 
jurássica, não pode ser substituída por um professor eloquente, sem material concreto, 
atrativo, digital. 

E nesse raciocínio, não se está a tratar de idade, a geração das últimas 
décadas apresenta comportamentos e anseios direcionados a elas que ultrapassam a 
idade, estando diretamente relacionados às tecnologias a que foram expostas, ou seja, 
alguém com idade de uma geração pode apresentar comportamentos, anseios e   
desejos de gerações anteriores ou posteriores. Cabe destacar que não se trata de 
formas, de caixinhas, ou de um padrão único que representará um período. 

Acaba por ser geração mutante, com tamanha rapidez, que ela própria tem 
dificuldade de acompanhar a novidade sistemática. 

Essas características também são influenciadas por culturas e situações 
econômicas, mas, de modo geral, elas representam uma energia comum para 
determinados grupos e podem ser usadas como referência relevante para a atualização da 
educação na construção de suas relações e seus planejamentos, superando os desafios 
da atualidade. 

Urge um reposicionamento da educação para lidar com esses novos perfis, 
eles mudam nossa forma de ver o tempo, além de estarem permanentemente 
ligados na velocidade das mudanças que virão com as próximas gerações. 

A pandemia da COVID 19 mostrou e deixou clara a diversidade social e econômica 
que existe no Brasil, haja vista que muitos alunos não possuem os recursos 
necessários para o acompanhamento das novas demandas de inovação pelo uso das 
tecnologias na  educação básica. 

Nesse sentido, cabe a preocupação com a oferta desses meios para aqueles que 
não possuem as condições favoráveis e estarão à margem do processo ensino- 
aprendizagem. 

De modo geral, será a geração dos conectados e autossuficientes que não verão 
mais a tecnologia como algo separado da vida humana. Tudo será tecnologia digital e tudo 
estará conectado com o resto do mundo. 

O intervalo entre uma geração e outra ficou mais curto. Hoje, já se pode falar 
em uma nova geração a cada dez anos. Isso significa que mais pessoas diferentes 
estão convivendo em casa, na escola, no mercado de trabalho. 

Alguns ainda podem achar que é uma incoerência esta relação com a 
educação, mas faz todo o sentido e reforça o argumento de que é fundamental se 
manter atento, interessado, aberto às descobertas e novidades que surgem a todo 
momento. Mesmo diante de toda essa constatação, ainda se encontram pessoas que 
reviram os olhos quando ouvem falar em Youtubers, então, é urgente a mudança de 
conceitos. 

As últimas gerações promoveram avanços sociais incalculáveis, alterando as 
demandas, criando novas lógicas, mobilizando grandes massas, atentas a todas essas 
transformações. 
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O foco deste estudo é a gestão de um novo perfil para a educação, estimulando 
um movimento inicial na direção de reformulações e adequações necessárias, 
harmonizando  com o futuro que as crianças e os jovens reservam para o mundo. 

A educação, pela situação vivida atualmente por conta da pandemia, teve que 
se adaptar abruptamente a uma realidade nova, encontrando ressonância na sociedade 
que  está na expectativa de novos direcionamentos, novas regulamentações e orientações 
para o novo, incentivando um contexto que instigue, que se comunique com essas 
gerações. 

Além de todo o desenvolvimento das tecnologias educacionais, os gestores e 
reguladores da educação, líderes do agora precisam lidar com o grande desafio, 
exercitando  a empatia com sinceridade e abrindo novos caminhos para o 
reposicionamento da educação básica, ou seja, estimulando a conscientização das 
oportunidades e ameaças, dos seus pontos fortes e fracos, para o balizamento dos 
encaminhamentos almejados. 

Trata-se do novo que, num piscar de olhos, pode ficar ultrapassado, que 
requer atenção das autoridades educacionais, qualificação dos gestores, no sentido de 
formatar uma nova concepção de educação contemporânea, com o objetivo de melhor 
formar as  novas gerações na educação básica. 

Entretanto, a formação dos professores não pode ser relegada a segundo plano, 
ela é fundamental para que todo este movimento tecnológico e de concepção do eu 
chegue à sala de aula. O caderno, lápis, a borracha e os livros de papel são materiais 
ainda bem vindos dentro das salas de aula, contudo, a sua utilização tem sido cada 
vez menor. Os professores não podem se fechar em si, em uma tentativa vã de ignorar 
o avanço que se instala na educação, mas a realidade demonstra que alguns professores 
alegam despreparo para lidar com as tecnologias em suas salas de aulas. Daí a 
importância do gestor com  visão para, juntamente com o corpo docente, buscar 
capacitação continuada. 

Portanto, os Sistemas de Ensino terão a missão de fazer um esforço conjunto, 
formatando um projeto de capacitação para os profissionais da educação, permeado 
por  conteúdos e metodologias tecnológicas, mediando o lapso temporal suposto 
entre as gerações que atuam nos ambientes de aprendizagem, na relação professor 
aluno. 

Constatou-se, neste período de pandemia, que a utilização de aparatos 
tecnológicos não só atraiu os alunos, quanto obteve sua atenção. 

Ao contrário do que muitos temiam, a tecnologia não substituiu o professor, ela 
empoderou os profissionais da educação, alinhando todas as gerações que convivem 
na comunidade escolar. E ainda obteve fortemente o engajamento dos familiares formando 
uma tríade alunos-professores-família, sendo que, nas séries iniciais, a participação 
dos pais, responsáveis ou acompanhantes no apoio aos estudantes para as aulas, 
interações e atividades remotas mostrou-se eficaz para o aprendizado e para a família em 
reconhecer e valorizar o importante papel do professor. 

A tecnologia, além de empoderar o professor, viabilizou o desenvolvimento de 
metodologias que remetem ao aluno o protagonismo do seu próprio 
aprendizado, disponibilizando mecanismos de busca cada vez mais avançados, trazendo 
informações em tempo real e fomentando discussões a respeito do que acontece em 
sua cidade, em seu  país e no mundo. 
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Os sistemas de educação que reconheceram as novas tecnologias, reorganizando 
seus currículos e preparando suas equipes para usá-los em favor do aprimoramento 
do ensino/aprendizagem, demonstraram que confiam nessa cultura contemporânea, por 
alguns chamada de nova tendência. Com essa formatação, se ganha a 
possibilidade de personalizar o ensino, auxiliando cada estudante em suas dificuldades, 
proporcionando, assim, mais qualidade no processo educacional. 

Com o passar dos anos, LDB e EaD caminham juntas avançando em ferramentas 
de controle e ensino. A LDB define as bases a serem adotadas que nortearão as políticas 
de ensino, entre elas a EaD, ficando a cargo do governo a promoção, o 
credenciamento e a  difusão do ensino a distância e respectivos métodos de aprovação 
e comprovantes de conclusão dos cursos. Sob a responsabilidade das instituições de 
ensino, ficam o controle, a  avaliação dos métodos e os processos e a execução da EaD. 

Nessa perspectiva, o ensino híbrido vem conjugar a mescla entre a atividade 
presencial e a atividade a distância, mediadas por tecnologia, exigindo ousadia, 
criatividade, metodologias ativas, embrionárias de gestão para conciliar e impulsionar as 
novidades na educação. 

Com uma visão ousada, os Temas Contemporâneos Transversais (CTTs) 
possibilitam essa transitoriedade entre presencial e a distância, alicerçados no uso 
da tecnologia, as mais diversas, compartilhadas ou individualmente, em projetos que 
envolvam componentes curriculares ou diferentes níveis de ensino. 

Nesse escopo, vale lembrar os Temas Contemporâneos Transversais para mostrar 
a  gama de projetos que podem ser desenvolvidos a partir deles: 1) Meio Ambiente: 
Educação ambiental e Educação para o consumo. 2) Economia: trabalho, Educação 
Financeira e Educação Fiscal. 3) Saúde: Saúde, Educação Alimentar e Nutricional. 4) 
Cidadania e Civismo: Vida Familiar e Social. Educação para o Trânsito, educação em 
Direitos Humanos, Direitos da Criança e do Adolescente, Processo de envelhecimento, 
respeito e valorização ao idoso. 5) Multiculturalismo: Diversidade, Cultural e Educação 
para Valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras. 6) 
Ciência e Tecnologia: Ciência e Tecnologia. 

Para tanto, não há necessidade de se alterar carga horária, currículo, BNCC ou 
DCNs, competências ou habilidades, pois tecnologia não é componente curricular, é 
procedimento, é meio, é ferramenta para concretizar a prática pedagógica, independente 
de ser presencial, a distância, remota ou híbrida. 

Especificamente sobre o termo híbrido, aguarda-se o posicionamento do CNE 
para sua definição e alinhamento no seu uso em âmbito nacional. 

Nesse sentido, em anexo, acompanha este documento uma minuta de 
anteprojeto legislativo, visando à inserção da modalidade de ensino híbrido na LDB. 

 

2- Educação Infantil e Tecnologia 

 
A pandemia trouxe em seu contexto muitos desafios para a educação, dentre eles, 

a necessidade urgente dos profissionais de se aproximarem e se apropriarem de 
ferramentas digitais, que permitissem a continuidade e o alcance das suas práticas 
pedagógicas. 
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Houve nesse momento, a partir da necessidade identificada, o desafio de refletir e 
desmistificar concepções contrárias ao uso das tecnologias e assim ampliar o olhar 
no  sentido de ressignificar as práticas pedagógicas mediadas pelas ferramentas digitais 
na primeira infância. Se outrora tiveram resistências ao uso das tecnologias, hoje, 
deparam-se com a necessidade do seu uso, sendo o meio possível na educação 
infantil de garantir o direito a todas as crianças da continuidade do processo de 
aprendizagem e desenvolvimento. Independente do lugar em que habita a infância e dos 
contextos nos quais a criança está inserida nesse momento de restrições sanitárias, a 
educação está presente e cumpre o seu papel formativo. 

Não desistir das crianças neste percurso perpassado pelo momento atípico, 
apontou como necessário absorver as novas tecnologias bem como os objetos 
digitais, para a manutenção do objetivo de ampliar e contribuir com os trabalhos e 
propostas pedagógicas da educação infantil, no cuidado e respeitados os princípios éticos, 
políticos e estéticos. 

Nessa perspectiva, o profissional da educação infantil possui uma 
responsabilidade social dentro desse novo contexto, que não se trata somente da 
elaboração de um planejamento, mas também de se provocar e se desafiar ao 
uso dos dispositivos tecnológicos dinâmicos e interativos que subsidiam e dão suporte 
aos modos deaprendizagens, sem, contudo, subestimar as capacidades das crianças de 
se relacionar e interagir com esses mecanismos. 

A questão que merece destaque não trata tão somente do uso da tecnologia na 
educação infantil, mas das formas de uso para que não se percam os valores, propósitos e 
perspectivas da experiência sensível do escutar, do sentir, do perceber, do 
imperceptível que está no cerne das interações e brincadeiras. Articular e mediar essas 
práticas junto aos saberes das crianças, nas trocas entre pares e nos significados 
impressos no campo dos conhecimentos elaborados, por meio do patrimônio cultural, 
artístico, ambiental, científico e tecnológico, fortalece o ato criativo das crianças, espaço 
onde criam e recriam, imaginam e fantasiam, participam e exploram, e nesse 
movimento as invenções e descobertas são potencializadas com provocações, desafios, 
hipóteses, pesquisas num movimento interativo contínuo. 

Com a tecnologia a favor da educação, e os profissionais abertos para acolher os 
seus benefícios, estaremos nos apropriando das ferramentas pedagógicas e instrumentos 
necessários para concretizar uma educação infantil ampliada. Sabemos que a tecnologia 
por  si só não resolve todos os nossos anseios, compreendemos que essas 
possiblidades se articulam e caminham juntas, somando resultados da relação com as 
diferentes culturas, com o conhecimento, e sua efetivação estabelecida com os saberes e 
fazeres das crianças, numa perspectiva de educação que potencializa, que acredita e 
insiste na real capacidade do protagonismo infantil. 

Há novos modos de aprendizagem sendo construídos no percurso da 
contemporaneidade, em que as crianças de hoje aprendem de maneira 
diferente, relacionam-se de maneira diferente, comunicam-se de maneira diferente, num 
outro tempo que nem sempre é o tempo do adulto, numa outra lógica de conceber e 
redimensionar os seus interesses e necessidades. 

Não podemos negar que as crianças já nascem imersas em um universo digital, 
onde a tecnologia faz parte da vida delas desde muito cedo, atuando diretamente no 
campo das suas interações e brincadeiras, pois mesmo antes de saberem ler ou escrever, 
elas já têm domínio sobre muitas tecnologias. 
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Nesse sentido, o uso da tecnologia na educação infantil deve ser um aliado 
para despertar a curiosidade e o encantamento da criança pelo ato de explorar e 
participar ativamente do seu processo formativo. A base intencional e o planejamento do 
professor no foco com a criança e para a criança despertam possibilidades que vem 
agregar na ampliação e na qualidade do aprendizado, de modo responsável e inclusivo. O 
importante é considerar a ação da criança sobre os recursos digitais, a capacidade dela 
de construir perguntas capazes de mobilizar relações que resultem na construção de 
conhecimentos,  possibilitando o seu protagonismo. 

Nesse sentido, o ambiente tem um papel fundamental, e estes são constituídos na 
educação infantil pela organização dos espaços do planejamento cuidadoso e atento 
dos  seus profissionais. Território este onde se reafirma em seu contexto diário a 
natureza expressiva de oportunizar desafios, por criar novidades que fujam das rotinas e 
promovam o desemparedamento, por possibilitar a manipulação de equipamentos, a 
escolha de materiais e o contato investigativo e exploratório das tecnologias que possam 
propiciar suporte técnico como elementos necessários aos objetivos do trabalho do 
professor. Tais elementos auxiliam na reconfiguração da prática pedagógica, ampliando 
as possibilidades de pesquisa, a comunicação e a aprendizagem. 

É sabido que a relação entre tecnologia e crianças, crianças e a cultura digital e a 
presença da tecnologia digital no âmbito da educação infantil é um tema complexo, pouco 
ainda debatido entre educadores, e, portanto, faz-se necessário discutir e ampliar diálogos 
acerca do conhecimento e da compreensão desse tema. Considerar sempre como ponto de 
partida as diferentes culturas infantis, o modo como as crianças aprendem e se 
desenvolvem; bem como da fundamental importância da mediação nos processos de 
aprendizagem e de desenvolvimento, dos projetos educativos, e de como se produzem e se 
constroem conhecimentos num universo protagonizado pelas experiências, vivências, 
interações, brincadeiras e suas múltiplas linguagens. 

O uso da tecnologia possui um papel fundamental na BNCC, campo em que a 
cultura digital permeia o processo de ensino e aprendizagem a partir dos campos 
de experiência e na articulação dos direitos e dos objetivos de aprendizagem na 
educação infantil, pertinente e necessário considerar em qualquer debate. 

Precisamos destacar que a tecnologia venceu muitas resistências ao se tratar 
da necessidade emergencial e nela o desafio da continuidade de aproximação e vínculos 
com as crianças na educação infantil. 

A pandemia mostrou e tem apontado situações antes não pensadas e até mesmo 
não desafiadas como possíveis. Reconhecer o cuidado com o equilíbrio da oferta e 
a importância da mediação midiática do professor e as crianças da educação infantil 
é essencial, e fundamental a preservação do contexto das relações dela consigo mesma, 
com as outras crianças e com a natureza que a cerca. 

 

3- Os Recursos Tecnológicos e o Cenário Educacional de Atendimento 

na Pandemia: o exemplo 

 

Em dezembro de 2019, quando o mundo se deparou com um novo vírus, o 
SARS-CoV-2, que levou todos ao isolamento social, a fim de buscar conter a 
disseminação, bemcomo a contaminação em massa, a sociedade se organizou para 
enfrentar os problemas ocasionados pela doença COVID-19, a contaminação e as 
enfermidades decorrentes dela. 
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Em função da pandemia e do consequente distanciamento social, imposto como 
forma de combate à doença, as escolas de todo o País tiveram que fechar suas 
portas, exigindo das redes de ensino a rápida adoção de estratégias que permitissem a 
manutenção das atividades de ensino e aprendizagem. 

Essa situação acabou impondo o uso das tecnologias digitais como alternativa 
para a manutenção das atividades pedagógicas, antes exclusivas no ambiente 
presencial, expondo uma série de problemas, tais como: a falta de formação docente 
para uso das tecnologias digitais, a qualidade das conexões e dos equipamentos 
disponíveis, o acesso  desigual da comunidade escolar aos recursos tecnológicos, a falta 
de apoio familiar para o bom desenvolvimento das práticas não presenciais. 

Diante desse cenário, as adaptações ao mundo digital foram sendo realizadas 
pelas das ferramentas que estavam próximas às pessoas, por meio de computador, 
notebook, aplicativos de celular, videoconferências, redes sociais, ambientes virtuais de 
aprendizagem, enfim, o que estivesse à disposição tanto do professor, quanto do aluno. 

Nesse movimento, as famílias tiveram que se adaptar e organizar as atividades 
e interações das aulas remotas de seus filhos, oportunizando, assim, a compreensão 
da importância de seu papel no processo ensino-aprendizagem. 

Diante dessa nova forma de ensinar e aprender e observadas as normativas 
vigentes dispondo sobre o regime especial de atividades escolares não presenciais e 
os  protocolos sanitário e de saúde para fins de cumprimento do calendário letivo do 
ano de  2020, como medida de prevenção e combate ao contágio pela COVID-19 (SARS-
CoV-2). 

A partir das novas normas, uma série de ações articuladas com vários segmentos 
da  comunidade educacional foram desencadeadas. Dentre elas, a viabilidade de 
uma plataforma de ensino que congregasse diversos canais, ferramentas e processos, 
e que fosse capaz de ser rapidamente implantada e que conjugasse ambiente virtual onde 
todos os alunos da rede estadual de ensino pudessem ser cadastrados para a 
disponibilização de atividades escolares não presenciais enquanto perdurasse o 
período de distanciamento social, com a manutenção, mesmo que mínima, das relações 
estabelecidas na escola, entre o professor e o aluno, seus pais ou responsáveis. Ao 
mesmo tempo, a intenção seria  oferecer uma solução simples, a partir da qual o 
professor pudesse desenvolver, gerir e  distribuir atividades pedagógicas para seus 
alunos. 

Evidencia-se, com isso, que a pandemia da COVID-19 exigiu a aceleração do 
processo e num período muito curto de tempo. Alunos e professores tiveram que 
alterar radicalmente suas práticas de ensino e aprendizagem incluindo as tecnologias 
digitais em seu fazer-saber-fazer, exigindo muitas vezes competências para as quais 
não estavam preparados, o que gerou a necessidade de se concretizar todo um processo 
de capacitação emergencial que viabilizasse a ressignificação da prática pedagógica 
desenvolvida nas escolas catarinenses, buscando formas para garantir a continuidade 
da aprendizagem de  aproximadamente 540 mil alunos da rede de ensino. 
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Nesse universo, havia alunos que não dispunham de acesso às tecnologias 
digitais necessárias para o processo proposto, o que levou à disponibilização de 
atividades impressas nas escolas, com pleno respeito às normas de segurança exigidas 
para o controle da COVID-19. Para esses estudantes, foi pensado um atendimento 
diferenciado, baseado no protagonismo docente, que, com o suporte de sua escola e das 
coordenadorias regionais de educação, definiriam as maneiras mais eficientes para o 
envio de atividades impressas, até porque o acesso da família à internet pode ser 
inconstante, de modo que um mesmo estudante pudesse receber suas atividades de 
maneira virtual em uma disciplina e de maneira impressa em outra, ou ainda, durante 
um período, acessar o material virtualmente e, no outro, impresso. 

Um desafio presente nesse processo era a forma de realizar a avaliação. O 
Professor Online (diário online) possibilitou a aferição dos atendimentos prestados 
pelos registros realizados pelo professor na ferramenta on-line de acesso aos 
apontamentos escolares (chamada diária, informações das escolas/turmas, calendário 
escolar, agenda de atividades das turmas, horário de aula, entre outros). 

Nesses registros, o professor tem a possibilidade de descrever a forma como 
o estudante acessou ou está participando das atividades, as diferentes formas de 
atendimento, periodicidade das atividades e observações a respeito da evolução do 
seu desempenho escolar. 

Uma das premissas da gestão durante a pandemia foi alcançar a totalidade 
dos alunos matriculados na rede estadual, e um dos maiores desafios foi a informação 
precisa e confiável quanto ao atendimento dos estudantes, quantos estavam 
participando das atividades on-line, quantos estavam participando com materiais 
impressos, qual o percentual de alunos que participavam das duas formas, quantos 
estudantes não estavam participando, uma necessidade, inclusive, perante os órgãos de 
controle. No início, essas informações eram repassadas pelos gestores das escolas para 
as coordenadorias regionais em planilhas alimentadas manualmente que posteriormente 
eram enviadas para consolidação no órgão central. 

Para tanto, a equipe técnica desenvolveu um módulo, no sistema de inteligência 
de dados, que possibilitou o acesso às informações aluno a aluno, professor a 
professor, a cada turma, a cada série, a cada escola, a cada coordenadoria regional, 
consolidando-se no órgão central que passou a direcionar as ações, conforme as 
informações apontassem a necessidade de uma intervenção na gestão. A partir da 
finalização daquele módulo, que possui filtros dinâmicos, e com acesso às informações 
fidedignas oriundas das informações lançadas pelos professores, a equipe do órgão 
central passou a ser ainda mais assertiva no planejamento e ações decorrentes, bem 
como nas correções e ajustes que se fizeram necessários para melhoria dos 
indicadores resultantes. Quando esse módulo foi finalizado, trouxe mais segurança e 
firmeza para a equipe técnica dar continuidade ao desafio de levar o conteúdo didático a 
todos os estudantes. 

Esse módulo, que é um dos mais robustos do sistema Educação na Palma da 
Mão, foi apresentado para toda a rede dos Secretários Estaduais de Educação, via o 
Consed,  assim como para a equipe da Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC. 

Um importante avanço relacionado à utilização de recursos tecnológicos no 
processo de aprendizagem foi a inclusão do tema na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) como reconhecimento da importância dessa ferramenta no 
desenvolvimento da aprendizagem colaborativa de forma crítica e criativa. 
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Os desafios impostos por esta pandemia são muitos, porém, aprendemos a buscar 
novos comportamentos, rever processos, estruturas e as metodologias tradicionais. Houve 
a necessidade de aprender a trabalhar em grupo, mesmo distante, a alinhar esforços pelo 
bem comum, compartilhar experiências exitosas e aprender com as interações. 

Vivemos uma crise mundial, onde as vidas estão em risco, todavia, precisamos 
seguir em frente. Precisamos aprender com as dificuldades impostas e aproveitar o 
momento para reinventar novas formas de aprender e ensinar. Uma lição que fica é que a 
escola pode cumprir seu papel, mas precisa se abrir para a novo mundo, um mundo 
global, um mundo conectado. 

 

 

IV- A PROSPECÇÃO PARA A INOVAÇÃO EDUCACIONAL NAS REDES, 

INSTITUIÇÕES E UNIDADES ESCOLARES 

 
É tão bonito quando a gente pisa firme 

 Nessas linhas que estão 

Nas palmas de nossas mãos 

É tão bonito quando a gente vai à vida  

Nos caminhos onde bate 

Bem mais forte o coração 

(Caminhos do Coração - Gonzaguinha) 

 
 

1- Como Alcançar o Sucesso da Inovação Educacional a partir da 

Tecnologia na Educação Básica 

 
As inovações e melhoria nos processos têm origem em dois pilares: a partir de 

uma grande ideia, ou a partir de uma necessidade prática; essas ideias trabalhadas e 
desenvolvidas, seja em produtos, processos, modelo de negócios, marketing ou na gestão, 
resultam em ganhos para as empresas e organizações. 

E foi assim que, na educação, a inovação tecnológica foi inserida no processo, em 
função da pandemia da Covid-19. Naquele momento, o domínio de todo o aparato 
inovador e revolucionário precisou ser rapidamente assimilado pelos profissionais, sejam 
eles da gestão, os técnicos e os docentes, todos tiveram que se apropriar da tecnologia 
para dar conta do enorme desafio e responsabilidade de levar o conteúdo letivo aos 
estudantes, impossibilitados de frequentarem as escolas. 

Para se chegar aonde a educação acontece de fato, na relação professor-aluno, o 
esforço empreendido foi intenso e realizado em curto espaço de tempo. 

Essa solução vem acompanhada de um conjunto de hardware e software que 
requerem investimentos em infraestrutura e, principalmente, em pessoas, com a 
premissa de que tecnologia e soluções em equipamentos podem ser adquiridos, porém, 
pessoas bem capacitadas, num processo de formação continuada, que requerem 
formação e treinamentos que contemplem aspectos de autodesenvolvimento, 
autoaprendizagem e nas experiências vivenciadas pelos profissionais, é fator crítico de 
sucesso para que a inovação educacional passe definitivamente a fazer parte da educação 
básica. 

 

 

 



Fl. 24 
 

OSVALDIR RAMOS 

PRESIDENTE DO FONCEDE 

Vale destacar que, naquele momento, a formação dos docentes foi realizada de 
forma muito dinâmica e para dar conta da necessidade imediata, o que significa dizer que 
a continuidade da formação e do apoio técnico de profissionais de suporte são 
determinantes para que o processo flua de forma satisfatória e se possa alcançar melhores 
resultados. 

Toda essa melhoria e inovação tecnológica que, pela necessidade, foi inserida de 
certa forma abruptamente no processo de educação e contribuiu sobremaneira para 
aproximar o ―mundo da escola‖ do ―mundo dos estudantes‖, tende a não mais se separar 
do processo, uma vez que, nem os alunos, nem os docentes abrirão mão desse importante 
recurso que veio para melhorar e facilitar o processo ensino-aprendizagem. O uso dessa 
inovação tende ainda a fortalecer o interesse dos estudantes pela escola, bem como dos 
próprios docentes, que encontram na tecnologia uma grande aliada e facilitadora para sua 
nobre missão de bem formar e encaminhar os estudantes para suas vidas e suas carreiras 
profissionais, aproveitando a oportunidade durante o seu percurso formativo, para lhes 
propiciar um mundo de oportunidades. As até então práticas pedagógicas correntes foram 
adaptadas com o uso da tecnologia, melhorando significativamente a forma de ensinar e 
aprender. 

A educação é a plataforma e a base que tem o poder de transformar vidas e a 
tecnologia vem para contribuir e facilitar a interação, fortalecendo o sentimento de 
pertencimento daqueles que atuam diretamente no processo, condição determinante para 
que se consiga uma educação de melhor qualidade. A tecnologia proporciona que o 
ambiente e as práticas educacionais se tornem mais atrativas e relevantes, favorecendo a 
motivação dos estudantes para os estudos. 

Urge, portanto, que os gestores desenvolvam o processo de planejamento 
estratégico que contemple a constância do propósito para consolidação definitiva desse 
processo de mudança em curso, iniciado em 2020, por conta da pandemia da Covid-19. 

O estreito alinhamento entre a área de gestão da tecnologia e a área responsável 
pelos aspectos pedagógicos deverá ser um ponto de atenção permanente, de modo que 
esse alinhamento seja direcionado para onde a educação acontece, nas escolas, nas 
salas de aula, na relação entre professores e alunos. As barreiras entre a tecnologia e a 
pedagogia devem ser completamente eliminadas, resultando num menor esforço na 
consecução das ações planejadas, fazendo todos os envolvidos trabalharem no mesmo 
propósito e foco. 

O investimento na formação continuada dos técnicos, gestores e professores no 
―mundo digital‖ é outro aspecto relevante, uma vez que a tecnologia evolui a passos largos 
e os responsáveis pela execução precisam acompanhar essa evolução. Trabalhar e 
desenvolver as competências digitais dos docentes e realizar formações inovadoras e 
efetivas para uso da tecnologia na educação são ações que se somam ao desafio de não 
mais segregar a tecnologia das escolas, do processo de educação, considerando que a 
cultural digital é uma das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). 

A socialização das boas práticas pedagógicas é outra ação relevante no contexto 
da gestão, como forma ágil de disseminação do conhecimento e para melhor 
aproveitamento de todas as experiências implementadas na rede das escolas. Nesse 
cenário desafiador, a articulação de boas parcerias também é um fator a ser considerado 
pelos gestores como forma de conferir agilidade no processo de disseminação e de 
massificação do uso da tecnologia. 
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Do ponto de vista da unidade escolar, há que ser verificado o nível de 
conectividade da escola à internet, não apenas na secretaria escolar, mas em todos os 
seus ambientes internos, nos laboratórios e nas salas de aula, verificando como é a gestão 
para fazer o melhor uso da tecnologia na educação. 

A tecnologia tende a ser o pilar central do processo da educação promovendo a 
verdadeira revolução para o mundo moderno; é necessário que gestores e líderes 
continuem trabalhando na interiorização das metodologias, plataformas acessíveis a alunos 
e professores para que a educação atraia ainda mais a atenção, a vontade de estudar e a 
dedicação dos estudantes para com os estudos e cujos melhores resultados do processo 
se refletirão numa sociedade melhor, que deve ser a meta de todos os que atuam com 
esse propósito. 

Em síntese então, os pilares centrais para o Sucesso da Inovação Educacional a 
partir da Tecnologia na Educação Básica são: Planejamento e gestão das ações com 
indicadores para acompanhamento dos resultados; Conectividade das escolas – 
infraestrutura e equipamentos; Suporte técnico por profissionais qualificados; Formação 
continuada e atualização permanente de técnicos, gestores e docentes; Disseminação de 
boas práticas e boas experiências; Atuação em parceria. 

 

2- Os Ambientes Tecnológicos e a Aprendizagem na Educação Básica 

 

O educador de hoje enfrenta inúmeros desafios. Entre eles, estão o maior 
engajamento dos alunos em relação às gerações anteriores, a formação de profissionais 
que tenham plena capacidade de atuar no exigente mercado de trabalho atual e o desafio 
de utilizar corretamente os recursos digitais a favor da formação do indivíduo. 

Em meio ao movimento de implantação de centros tecnológicos, que tende a 
acontecer em diversas regiões do País, pode-se questionar quais as possibilidades de se 
usar esse ambiente como um recurso educacional, ou ainda, de que forma esses 
ambientes podem impactar na educação básica. Para responder a esses 
questionamentos, é necessário compreender qual é o objetivo de um centro tecnológico, 
que pode ser entendido como um ambiente que visa ao desenvolvimento de soluções para 
o mercado. Sua finalidade é desenvolver projetos, produtos, serviços e protocolos que 
possam atender necessidades e desejos da sociedade. 

Ao ter contato com os recursos de um centro tecnológico, o estudante pode 
desenvolver conhecimentos mais significativos, e compreender como se dá o 
desenvolvimento de sistemas informatizados, experimentos químicos, projetos de 
equipamentos e robóticas, entre tantas outras ferramentas utilizadas pela sociedade. 

A educação que se integra a processos mais práticos pode proporcionar diversos 
ganhos. Mas, para obter êxito, é necessário que se tenha o devido planejamento e a 
adequada condução das atividades. Os alunos, principalmente de nível fundamental, 
precisam de estímulos para se sentirem motivados a utilizar ferramentas educacionais 
inovadoras. Cabe ao professor ter a capacidade de estimular esse aluno, demonstrando 
quão enriquecedora pode ser a aprendizagem se o aluno estiver aberto para práticas 
inovadoras. 
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O mundo está em processo de intensas mudanças, e o desafio para os jovens é 
conseguir se enquadrar nelas, que estão presentes tanto nas relações de trabalho, quanto 
nas interações sociais. A aprendizagem mais significativa pode proporcionar aos alunos 
mais capacidade de desenvolver desde simples atividades até projetos mais complexos. 

É nessa perspectiva que os ambientes tecnológicos, centros, laboratórios, 
universidades, empresas, entidades, podem abrir um leque de possibilidades para as 
parcerias público privadas se estabelecerem, de modo a contribuir para a economicidade, 
o aproveitamento de espaços ociosos, a bem do interesse educacional, principalmente 
com o foco em desenvolvimento de projetos, que conduzirão ao processo ensino-
aprendizagem inovador, inserido no mundo digital. 

 

V- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Eu fico com a pureza das respostas das crianças: 

É a vida! É bonita e é bonita! 

Viver e não ter a vergonha de ser feliz,  

Cantar, 

A beleza de ser um eterno aprendiz 

 Eu sei 

Que a vida devia ser bem melhor e será,  

Mas isso não impede que eu repita: 

É bonita, é bonita e é bonita! 

(O Que É, o Que é? – Gonzaguinha) 

 
 
Após revisitarmos a legislação e as normas gerais atinentes a este momento de 

excepcionalidade em função da pandemia, discorremos sobre os impactos na educação e 
mostramos o quanto evoluímos em tão pouco tempo no processo ensino-aprendizagem. 

A educação, em especial, educação básica foi inserida abruptamente no mundo 
digital. O que há anos vinha sendo debatido por grupos e resistido por outros tantos no 
âmbito educacional, acabou por se tornar irremediável e irreversível, exigindo adaptação 
de todos os envolvidos no processo de ensinar e aprender cuja ferramenta essencial foi a 
tecnologia. 

Os gestores rapidamente tiveram de se adaptar, professores mergulharam na 
capacitação tecnológica para dominar sistemas, plataformas, e, por meio desse enorme 
trabalho de formação da equipe, conseguiram dominar a linguagem dos estudantes, que, 
há anos, vivem na era digital. 

Mesmo em isolamento, acabamos por nos comunicar com o apoio da tecnologia, 
revelando-se essencial para a sobrevivência da educação. 

Nesse percurso, muitos exemplos de gestão e de práticas pedagógicas restaram 
exitosos, tanto é que motivaram a redação deste documento. 
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Nessa perspectiva, os Temas Contemporâneos Transversais previstos na Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) servem de ponto de partida para o incentivo a práticas 
pedagógicas inovadoras mediadas por tecnologia, com aporte em projetos, podendo 
envolver professores e estudantes, inclusive de variados níveis e modalidades de ensino, 
com repercussão na educação básica. 

A criatividade e o respeito à cartografia brasileira, às peculiaridades de cada região 
serão a linha mestre desse novo paradigma educacional, que exigirá investimento, sem 
dúvida, em aparelhamento, indispensável para a continuidade das atividades educativas 
durante e pós-pandemia. 

Exatamente nesse cenário de ousadia, de inovação, de prospecção futura para a 
educação básica digital, a inserção de uma nova modalidade de ensino, qual seja, o 
ensino híbrido, que mescla atividade presencial com atividade a distância ou não 
presencial, permite que uns estejam em classe e outros em ambiente distinto da sala de 
aula, mediado por tecnologia para o aprendizado se estabelecer. A modalidade de ensino 
híbrido é concebida pela flexibilidade no modo de estudo, observada a autonomia de cada 
sistema de educação. 

Estamos experimentando essa modalidade desde que o retorno gradual das aulas 
presenciais foi autorizado, sendo facultado o uso de estratégias diferenciadas. 

Ainda que a resistência venha a ocorrer, já estamos praticando a modalidade do 
ensino híbrido na educação básica, aprendendo, é certo, dispostos a corrigir as 
inadequações, enfrentar sempre os percalços e superar os desafios do novo na educação, 
na relação do professor com o estudante, na forma de gerir a unidade escolar. 

Em anexo, segue a nossa proposta de anteprojeto legislativo, como contributo dos 
estudos efetuados pela Comissão Especial Mista de Estudos sobre Possibilidades de 
Utilização de Novas Tecnologias na Educação Básica, conjuntamente com o Fórum 
Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação (FONCEDE), consubstanciada 
na alteração da LDB, com alicerce na segurança jurídica, de previsão da modalidade de 
ensino híbrido ora praticada. 

Saímos do comodismo forçados pela exigência do enfrentamento ao coronavírus e 
chegamos à educação conectada, da era digital, que, mesmo em isolamento, nos 
consentiu comunicação, descobertas e aprendizado incalculável, jamais aventados na 
educação básica, cerne deste estudo. 

Talvez, esse possa ser apontado como o legado da COVID para a educação. 

Antes de proferir o voto, por derradeiro, cabe salientar que este documento foi 
construído com a parceria dos representantes das 27 Unidades da Federação com 
assento no Comitê Permanente para Discussão e Acompanhamento da Educação Básica 
– Frente de Trabalho Uso das Tecnologias na Educação Básica – FT Tecnologias – Fórum 
Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação – FONCEDE, cuja participação 
e contribuição para a fundamentação do seu teor foi de extrema importância e valia com o 
seu propósito maior, ou seja, legitimar a modalidade de ensino híbrido, conjuntamente com 
a inserção da tecnologia na educação básica, mais precisamente no ensino fundamental. 

 

 
 



 

Comitê Permanente para discussão e acompanhamento da Educação Básica 
 

 

 

VI - VOTO DOS RELATORES 

 

Com fulcro nos fundamentos pormenorizados na análise, na legislação e 
normativas vigentes, cujas ideias foram compartilhadas com o Comitê Permanente 
para Discussão e Acompanhamento da Educação Básica – Frente de Trabalho Uso das 
Tecnologias  na Educação Básica – FT Tecnologias – Fórum Nacional dos Conselhos 
Estaduais e Distrital de Educação – FONCEDE, votamos favorável ao encaminhamento 
do anteprojeto legislativo anexo, que trata da propositura de alteração da Lei nº. 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
prevendo a inserção da modalidade do ensino híbrido na educação básica, tendo em 
conta a experimentação do ensino mediado por tecnologia durante a pandemia de 
COVID-19 e a flexibilização de estratégias de retorno das atividades presenciais, de 
modo a oferecer segurança jurídica para a subsistência pedagógica. 

 

 

VII – DECISÃO DA FRENTE DE TRABALHO USO DAS TECNOLOGIAS NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
A Frente de Trabalho Uso das Tecnologias na Educação Básica, reunida em 

Reunião Virtual, no dia 07 de abril de 2021, deliberou, por unanimidade dos presentes, 
com duas abstenções, aprovar o voto dos Relatores. 

 

FELIPE FELISBINO 
Coordenador da Frente de Trabalho Uso das Tecnologias 

na Educação Básica – FT Tecnologias – FONCEDE 
 

 

MÁRCIA ADRIANA DE CARVALHO 
Coordenadora do Comitê Permanente para discussão 

e acompanhamento da Educação Básica 
 
 

 

VIII – DECISÃO DA PLENÁRIA DO FONCEDE 
 
O FONCEDE – Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de 

Educação, reunido em Reunião Plenária, no dia 19 de abril de 2021, deliberou, por 
unanimidade dos presentes, fazer uma discussão mais aprofundada no âmbito dos 
Conselhos e posteriormente em nova Plenária discutir a matéria. 

 
 

OSVALDIR RAMOS 
Presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais 

 e Distrital de Educação - FONCEDE 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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ANEXO 

ANTEPROJETO LEGISLATIVO 

 

Dá nova redação ao § 4º do art. 32 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º. Dê-se ao § 4º do art. 32 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, a seguinte redação: 

―Art. 32 ..................................................................................... 

I - ............................................................................................. 

II- III- IV- 

§ 1º 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º. O ensino fundamental será preferencialmente presencial, facultando-se 

sua oferta na modalidade híbrida, que flexibiliza atividade presencial e não 

presencial, síncrona e assíncrona, por mediação da tecnologia, observada a 

adequação do projeto pedagógico, sendo o ensino a distância utilizado como 

complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais.” (NR) 

 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

A pandemia da COVID-19 obrigou os sistemas de educação do País a inovar e 
adotar, no retorno das atividades presenciais, diante da diversidade de todas as 
circunstâncias, a flexibilização de estratégias de modo a atender a toda gama de 
possibilidades para o estudante e o professor tornarem viável o processo ensino- 
aprendizagem. 

Para tanto, a modalidade do ensino híbrido foi largamente adotada pela educação 
básica, mediado pela tecnologia. 

Essa evolução da educação básica para o mundo digital e com a mescla de 
atividades presenciais e não presenciais carece de apoio na legislação para se instituir 
definitivamente como modalidade de ensino, oferecendo segurança jurídica para a 
subsistência pedagógica. 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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A proposta deste anteprojeto legislativo está alicerçada na mitigação da 
insegurança jurídica para a oferta de ensino fundamental na modalidade híbrida, embora 
a LDB apresente condições necessárias para que os Sistemas de Ensino autorizem esta 
oferta nas condições de currículo experimental e defina com clareza em que condições 
em que a EaD possa aplicada nesta etapa. 

No entanto, há que se considerar a insegurança pedagógica e os riscos destas 
tecnologias digitais na educação das crianças. Embora as tecnologias de informação e 
comunicação possibilitem a ampliação das oportunidades de aprendizagem das crianças, 
não se pode deixar de considerar que este novo espaço de conectividade também exige 
um adequado projeto pedagógico, bem como trazem certos riscos para as crianças como 
o tempo de exposição às telas e seus possíveis danos à saúde, a violência do 
―cyberbulling‖, a exploração e o assédio sexual, o acesso a conteúdos inadequados com 
violência e imagens sexualizadas etc., que exigem o acompanhamento do docente e da 
família. 

 

Sala das Sessões, ...... 


