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JUSTIFICATIVA - PL 0611/2020 

O presente projeto visa garantir a qualidade do conhecimento e das aulas online 
através do Programa Professor e-Digital. 

O Programa Permanente de Formação Continuada para Professores será instituído 
para ministrar aulas em ambientes e plataformas online nas escolas de ensino fundamental, 
médio e superior no Município de São Paulo. 

O programa aprofunda temas como Didática do Ensino; Projetos Educacionais em 
Mídias Digitais; Design Instrucional em E-Learning, Produção de Roteiros e Gravação de 
Videoaulas. 

A Educação a Distância - EAD é uma excepcional via para o acesso a um conteúdo de 
alta qualidade que oferece eficácia no aprendizado. 

A utilização de Tecnologias Educacionais de última geração alia conteúdo online 
distribuído em diversos objetos de aprendizagem como áudio, vídeo, animações e exercícios 
de fixação, favorecendo um processo de aprendizado envolvente atual. 

A formação do professor de EAD inclui o desenvolvimento de aspectos técnicos e 
comportamentais. Isso porque, para ministrar aulas online, o profissional muitas vezes precisa 
gravá-las ou até mesmo transmiti-las ao vivo. 

Na ambientação dos cursos, o professor estará se habituando as práticas online, 
aprendendo a linguagem, como se comunicar, posicionar-se em frente às câmeras, ampliando 
o espaço de criação, de novas experiências, ampliando o conhecimento e a interação entre 
professor e aluno. 

É importante dizer que, nesse momento de calamidade pública que enfrentamos e 
quanto as ambientações ao sistema de trabalho e pela necessidade de adaptar aulas para 
lecionar a distância, constituindo assim, o teletrabalho e o ensino a distância. Para tanto é 
necessário prover estrutura, promover a capacitação e a ambientação a todos os professores 
de forma que, o ensino e o aprendizado sejam ampliados e que sejam criadas novas 
oportunidades para a educação. 

Pela importância, oportunidade e relevância da iniciativa, solicito aos meus pares sua 
aprovação. 
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