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PROJETO DE LEI 01-00611/2020 do Vereador Souza Santos 
(REPUBLICANOS) 

Institui o Programa Professor e Digital em ambientes e plataformas online nas escolas 
de ensino fundamental, médio e superior do Município de São Paulo. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica instituído o Programa Professor e-Digital com ferramentas para lecionar em 
ambientes e plataformas online nas escolas de ensino fundamental, médio e superior do 
Município de São Paulo. 

Art. 2º - Trata-se de Programa Permanente de Formação Continuada de Professores 
para adequar aulas presenciais ao ambiente online. 

Art. 3º- São objetivos do Programa Professor e-Digital: 

I - Assegurar a qualidade de adaptação dos professores, a didática e a dinâmica, a ser 
desenvolvida com os alunos; 

II - Criar ambiente propício ao aprendizado e desenvolvimento de métodos e práticas 
inovadoras para preparar os professores para lecionar em ambiente digital; 

III - Promover o conhecimento e a capacitação através da interação digital; 

IV- Promover o acesso de professores a tecnologias de informação e comunicação; 

V - Garantir internet gratuita para atender ao Programa; 

VI - Fomentar o desenvolvimento de habilidades digitais para utilizar todas as 
tecnologias disponíveis para o enriquecimento e aproveitamento das aulas; 

VII - Fortalecimento e interação com os alunos a partir de conteúdos interativos 
disponíveis em plataformas online. 

Art. 4º - Para a efetividade do disposto neste Programa, serão ministrados cursos, 
palestras e atividades práticas por profissionais habilitados e voluntários solidários a iniciativa 
para participar do núcleo de aprendizagem. 

Art. 5º - Os cursos, palestras e práticas deverão conter os seguintes assuntos: 

I - Didática de Ensino; 

II - Projetos Educacionais em Mídias Digitais; 

III - Design Instrucional em E-Learning; 

IV - Reciclagem de conteúdos presenciais adaptados à pratica online; 

V - Produção de Roteiros e Gravação de Videoaulas, sem prejuízo da adição de outros 
temas que proporcionem melhor aproveitamento e aprendizagem. 

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar parcerias e convênios para 
assegurar a implementação e manutenção do Programa. 

Art. 7º - Caberá a Secretaria Municipal de Educação regulamentar o Programa 
Professor e-Digital. 
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Art. 8º - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes. 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/10/2020, p. 107 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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