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O Plano de Ação de Educação Digital (2021-2027) da 
União Europeia tem duas prioridades estratégicas:

1) Promover um Ecossistema de Educação Digital de 
alto desempenho;

2) Melhorar as competências digitais do cidadão 
europeu para a Era Digital.



Para promover um Ecossistema de Educação Digital de alto 
desempenho, precisamos:

1) Infraestrutura, conectividade e equipamentos digitais;

2) Planejamento e desenvolvimento de capacidade digital eficaz, 
incluindo capacidades organizacionais eficazes e atualizadas;

3) Educadores digitalmente competentes e confiantes, e equipe de 
educação e treinamento;

4) Conteúdo de alta qualidade, ferramentas fáceis de usar e 
plataformas seguras, respeitando a privacidade e os padrões éticos.



Para aprimorar as competências digitais para a Era Digital, 
precisamos:
1) Apoiar a aquisição de competências digitais básicas desde a mais 

tenra idade:
o Alfabetização digital, incluindo gestão de sobrecarga de informação e 

reconhecimento de desinformação;

o Educação em informática;

o Bom conhecimento e compreensão de tecnologias de uso intensivo de 
dados, como IA.

2) Impulsionar competências digitais avançadas: aumentando o 
número de especialistas digitais e de meninas e mulheres em 
estudos e carreiras digitais.



Ações a serem tomadas:
o Lançar um diálogo estratégico com todas as partes interessadas para facilitar o 

sucesso da educação digital;

o Fazer recomendações de Educação Digital no ensino fundamental e médio;

o Desenvolver um Framework Europeu de Conteúdos de Educação Digital e 
verificar a viabilidade de uma plataforma europeia de intercâmbio para 
compartilhar recursos online certificados e conectar plataformas existentes;

o Lançar a iniciativa “Connectivity4Schools” e encorajar os Estados-Membros a 
aceitarem o apoio da UE para banda larga, acesso à Internet e ferramentas 
digitais como “SELFIE for Teachers”;

o Desenvolver diretrizes éticas sobre inteligência artificial (IA) e uso de dados no 
ensino e aprendizagem, e atividades de pesquisa e inovação relacionadas com o 
apoio da Horizon Europe;



o Desenvolver diretrizes comuns para fomentar a alfabetização digital e combater 
a desinformação;

o Incluir IA e competências digitais no Framework Europeu de Competências 
Digitais. Apoiar o desenvolvimento de recursos de aprendizagem de IA para 
provedores de educação e treinamento;

o Desenvolver um “Certificado Europeu de Competências Digitais” reconhecido 
por governos, empregadores e outras partes interessadas em toda a Europa;

o Fazer recomendações sobre como melhorar a aquisição de competências 
digitais e introduzir uma meta da UE para a competência digital dos seus 
estudantes;

o Promover o desenvolvimento de competências digitais avançadas. Ampliar os 
estágios da Digital Opportunity e incentivar a participação feminina em STEAM.



Por que devemos agir?
o A crise do COVID-19 provocou uma mudança sem precedentes para o 

aprendizado online e uso de tecnologias digitais;

o Mais de um em cada cinco jovens da EU não consegue atingir um nível básico de 
competências digitais;

o O acesso à Internet de banda larga varia significativamente em toda a UE, 
variando de 74% das famílias no quartil de renda mais baixa a 97% no quartil de 
renda mais alta (Eurostat, 2019 – Survey on ICT usage in households and by
individuals);

o Apenas 39% dos professores na UE se sentem bem preparados para usar as 
tecnologias digitais no seu trabalho diário (OECD, 2019. TALIS, 2018 – Results –
Volume I: Teachers and School Leaders as Lifelong Learners, TALIS. Paris: OECD 
Publishing).



o Quase 60% dos entrevistados na consulta pública aberta 
sobre o Plano de Ação da Educação Digital da EU não haviam 
usado o ensino digital antes da crise;

o 62% dos entrevistados sentiram que melhoraram suas 
competências digitais durante a crise. Mais de 50% dos 
entrevistados planejam tomar medidas para aprimorar ainda 
mais suas competências digitais;

o 95% dos entrevistados consideram que a crise do coronavírus
marca uma virada na forma como a tecnologia digital é 
usada na educação.



Respostas à pesquisa realizada, divididos pelos respondentes que participaram em nome de 
uma instituição (à esquerda) e a título pessoal (à direita) nas subcategorias pertinentes. 

Obs.: A pesquisa foi realizada com mais de 2.700 entrevistados de 60 países da União Europeia.



Contexto Político:
o A necessidade de um novo Plano de Ação, com base no primeiro Plano de Ação de Educação Digital 

(2018-2020) foi expressa nas Diretrizes Políticas (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-
guidelines-next-commission_en_0.pdf) da Presidente da Comissão Europeia, Presidente Ursula von 
der Leyen, em julho de 2019;

o O plano de ação renovado para a educação digital contribui para a prioridade da Comissão “Uma 
Europa adequada para a Era Digital” (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-
fit-digital-age_en) e para a próxima geração da EU (https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-
europe_en). Também apoia o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que visa criar uma União 
Europeia mais verde, digital e resiliente (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-
coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en);

o O Plano de Ação da Educação Digital é um capacitador fundamental para concretizar a visão de 
alcançar um Espaço Europeu da Educação até 2025. Contribui para alcançar os objetivos da Agenda 
Europeia de Competências (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en), do Plano de 
Ação do Pilar Social Europeu (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-
people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-
plan_en) e do “2030 Digital Compass: The European way for the Digital Decade” 
(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-
digital-targets-2030_en).
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Reforçar a Cooperação e o Intercâmbio em Educação Digital em toda a UE:
A UE pode desempenhar um papel mais ativo na:
o Identificação, compartilhamento e expansão de boas práticas;
o Apoio aos Estados Membros e ao setor de educação com ferramentas, estruturas, 

orientação, conhecimentos técnicos e pesquisa;
o Promoção da cooperação entre todas as partes interessadas.
Criar um novo Centro Europeu de Educação Digital para:
o Vincular iniciativas e atores nacionais e regionais de educação digital;
o Apoiar a colaboração intersetorial e novos modelos para troca de conteúdo de 

aprendizagem digital, abordando questões como padrões comuns, 
interoperabilidade, acessibilidade e garantia de qualidade;

o O Centro servirá como um grupo de reflexão, apoiando o desenvolvimento de 
políticas e práticas, e monitorará o desenvolvimento da educação digital na Europa, 
incluindo a implementação do novo Plano de Ação de Educação Digital. O Centro 
também oferecerá suporte à inovação e engajamento direcionados ao usuário por 
meio do Digital Education Hackathon (https://digieduhack.com) 

https://digieduhack.com/


Ações do Plano de Educação Digital
O Plano de Educação Digital prevê as seguintes ações para o período 2021-2027:

Prioridade 1: Promover o Desenvolvimento de um Ecossistema Educacional Digital 
de alto desempenho:

Ação 1: Diálogo estratégico com as partes interessadas sobre os fatores que 
possibilitam o sucesso da educação digital;

Ação 2: Recomendação do Conselho Europeu sobre aprendizagem digital para o 
ensino fundamental e médio;

Ação 3: Estrutura Europeia de Conteúdos de Educação Digital;

Ação 4: Conectividade e equipamentos para Educação Digital;

Ação 5: Planos de Transformação Digital para Instituições de Ensino;

Ação 6: Inteligência artificial e uso de dados na educação e treinamento.



Prioridade 2: Melhorar as competências digitais do cidadão europeu para a Era Digital
Ação 7: Diretrizes comuns para professores promoverem a alfabetização digital e 
combater a desinformação por meio da educação e do treinamento;
Ação 8: Atualizar o Framework Europeu de Competências Digitais para incluir IA e 
habilidades relacionadas a dados;
Ação 9: Certificado Europeu de Competências Digitais (EDSC);
Ação 10: Recomendação do Conselho sobre a melhoria da aquisição de competências 
digitais na educação e treinamento;
Ação 11: Coleta internacional de dados sobre as competências digitais e introdução de 
um objetivo da UE para a competência digital dos seus estudantes;
Ação 12: Estágios de oportunidade digital;
Ação 13: Participação feminina em STEAM.
Hub de Educação Digital (https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-
education-action-plan/european-digital-education-hub_en)

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan/european-digital-education-hub_en


Obrigado!


