
 

 

 

 

 

 

Se eu fosse o Ministro da Educação faria o seguinte a propósito da EaD: 

Minhas 10 ações se eu fosse Ministro da Educação: 

1-Implantaria o AVA ( Ambiente Virtual de Aprendizagem) a partir do 6º Ano nas escolas públicas.  A 

ferramenta possibilitaria a integração digital entre estudantes e professores com o objetivo de desenvolver o 

ensino e aprendizagem de maneira democrática e coletiva, com o uso orientado das TICS. Sugestão: Minha 

Escola tem Ambiente Virtual de Aprendizagem  (Material de apoio, recado para os responsáveis, tarefa de 

casa e o componente abaixo sugerido no item 02)  

2-Incluiria no currículo do Ensino Fundamental e Médio a disciplina de Ética Virtual por meio da Modalidade 

EaD, com o objetivo de orientar os estudantes a fazerem o uso da ética na sociedade digital;   

3- Divulgaria com mais ênfase os resultados do ENADE- EaD.  

4-Incentivaria a capacitação dos professores das escolas públicas por meio de cursos gratuitos ofertados na 

modalidade de EaD em várias instituições do país; 

5-Estimularia a mudança na realização das provas do Sistema de Avaliação Nacional. No ENEM  incluiria aos 

poucos (por região)  o sistema virtual. ( Com o objetivo de minimizar o vazamento de provas e oferecer mais 

seriedade ao processo); Sugestão: ENEM LEGAL ( temos tecnologia)  

6- Oferecer o FIES  à todos os cursos autorizados pelo MEC-  Incluir os cursos de EaD – “ A Educação é única”;  

7-Implantaria juntos aos estados a “Conectividade Social para a 3ª Idade” – Espaços abertos para que a 3ª 

Idade seja contemplada e incentivada a experimentação da EaD; 

8-Criaria o programa público de EJA EaD, no qual o aluno teria o cadastro no ministério da Educação – 

estudaria em casa e iria somente realizar as provas a nível de Ensino Fundamental e Médio. Sugestão de 

Programa: “Oportunidade para todos”.  

9-Criaria a Olimpíada Brasileira dos Cursos Técnicos da modalidade EaD – OBCTEC- EaD  pois hoje no Brasil, 

vários profissionais estão sendo formados em ensino técnico EaD, onde a maioria estuda 80% a distância e 20% 

aulas práticas nos laboratórios e  oficinas.É notório que existem estudantes talentosos que precisam ser 

reconhecidos  pela qualidade do ensino e da aprendizagem e sua contribuição para crescimento do País.  

10- Lançaria o Programa de Formação Continuada de Gestores da Educação – Sugestão: PROGEDUC – O foco 

seria capacitar coordenadores, supervisores e diretores de escolas públicas - Sendo o curso 80% a distância e 

20% presencial. ( Economia, qualidade e contato)  

Sr. Ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, é de grande relevância escutar os especialistas em 

Educação de nosso País. Se parte das ideias e sonhos de quem ama e sofre pela educação fossem 

realizadas em nosso País, teríamos grandes avanços na Educação Brasileira. A Educação é única. 

Terezinha de Jesus Araujo Castro 

e-mail: terezinha.projeto@gmail.com 

 

Competição de Ideias “Se eu fosse Ministro da 

Educação faria o seguinte a propósito da EAD” 

1º Lugar: Terezinha de Jesus Araujo Castro 

 

mailto:terezinha.projeto@gmail.com

