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Comunicado de imprensa   
 
 

OEI LANÇA A PLATAFORMA " IBERO-AMÉRICA APRENDE" 
PARA APOIAR A EDUCAÇÃO NA REGIÃO 

 
 

• A partir de hoje, a Organização dos Estados Ibero-Americanos 
disponibiliza em seu site um banco com quinhentos recursos digitais 
gratuitos sobre matemática, leitura e habilidades de comunicação para 
todos os níveis de ensino, destinados a estudantes, professores e pais. 
 

• A plataforma também inclui bolsas universitárias, publicações e um 
espaço onde os ministros e as ministras de educação ibero-americanos 
fazem um balanço do último ano e compartilham suas estratégias para o 
ano letivo atual.   
 

• Esta plataforma pretende ser um ponto de encontro para a região que 
perdeu mais dias escolares devido à pandemia da COVID-19. 

 
 

Madri, 6 de maio de 2021. - A Organização dos Estados Ibero-americanos para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) lançou hoje Ibero-América aprende, uma 
plataforma disponível em seu site que contém cerca de quinhentos recursos 
educacionais e culturais, destinados a estudantes, professores e pais, com o objetivo 
de apoiar os sistemas educacionais da região em um momento crucial como o que 
estamos vivendo. O lançamento é feito em meio a um retorno escalonado às salas de 
aula em praticamente todos os países ibero-americanos onde, no entanto, a virtualidade 
neste processo incorporou um elemento disruptivo nos sistemas nacionais de educação. 
 
Desta forma, a plataforma nasce como um compromisso da organização para fortalecer 
regionalmente o desenvolvimento de um modelo educacional transformador, bem 
como um impulso para a consolidação das competências e habilidades exigidas pela 
era digital, ainda mais necessárias com o impacto da COVID-19 a nível global. 
 
Mariano Jabonero, secretário-geral da OEI, garantiu que a plataforma será uma 
ferramenta importante para apoiar a formação educacional na região nesta volta às 
aulas, "em um modelo que deve apontar mais para o digital", e que "não deve retornar 
à inércia do passado". Por isso, a Ibero-América aprende será uma "verdadeira aliada 
da educação ibero-americana na configuração deste futuro modelo de educação", 
ressaltou. 
 
 
Recursos gratuitos e variados 
 
Ibero-América aprende é constituída por cerca de 500 recursos educacionais criados 
por especialistas em educação da OEI - algumas vezes em colaboração com outros 
especialistas - ou de entidades e instituições regionais, como a UNESCO e o UNICEF. 
Entre eles estão, por exemplo, um guia completo para trabalhar com a ferramenta 
GeoGebra, ideal para abordar a álgebra de forma fácil e interativa, assim como portais 
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para elaborar conteúdos didáticos e inúmeras atividades para reforçar o conhecimento 
em língua, literatura, ciência, matemática, tecnologia, arte e cultura. 
 
Também estão disponíveis guias para professores ibero-americanos para a criação e 
implementação de cursos virtuais, materiais orientados à educação inclusiva ou 
propostas de trabalho em expressão musical ou artes plásticas. 
 
 
Bolsas universitárias  
 
 
A plataforma também inclui um espaço onde os interessados podem encontrar 
informações sobre bolsas e ajudas de estudo administradas pela OEI em parceria 
com instituições universitárias de alto nível, para a realização de estudos superiores 
destinados a estudantes de toda a região, em modo virtual. Por exemplo, a convocatória 
para 120 bolsas parciais de mestrado em instituições pertencentes ao grupo Proeduca, 
incluindo a Universidade Internacional de La Rioja (UNIR). 
 
Os interessados poderão encontrar o edital para se candidatar às bolsas parciais que a 
OEI oferece aos estudantes latino-americanos para estudar para um mestrado em 
Política e Governança da Educação, em parceria com a Universidade Camilo José Cela. 
Neste sentido, a Ibero-América aprende publicará continuamente bolsas de estudo 
ibero-americanas para promover o acesso ao ensino superior de qualidade em 
instituições de referência regional. 
 
 
 
Os ministros e ministras de Educação também têm a palavra 

 
A plataforma terá um espaço onde os ministros ibero-americanos de Educação 
compartilharão documentos relevantes para analisar e refletir sobre os desafios 
educacionais da região, especialmente, sobre a digitalização e a superação da exclusão 
digital. Nesta seção, os responsáveis por esta pasta explicarão como a pandemia 
foi enfrentada em cada um de seus países, assim como as estratégias 
implementadas para mitigar os efeitos negativos da crise nos sistemas nacionais de 
educação.  

Com isso, a plataforma Ibero-América aprende torna-se um verdadeiro ponto de 
encontro onde toda a comunidade educacional ibero-americana poderá ter acesso a 
informações amplas, gratuitas e de qualidade para fortalecer os processos de educação 
à distância em todos os níveis de ensino. 

 
 
Acesse a plataforma Ibero-América aprende aqui. 
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Sobre a Organização de Estados Ibero-americanos (OEI) 
  
 
Sob o lema "Fazemos a cooperação acontecer", a Organização dos Estados Ibero-
Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) é, desde 1949, o primeiro 
organismo intergovernamental para a cooperação Sul-Sul no espaço Ibero-Americano. 
Atualmente tem 23 Estados membros, contando com 18 escritórios nacionais, além 
da Secretaria-Geral sediada em Madri.  

 
Com mais de 500 convênios ativos com entidades públicas, universidades, 
organizações da sociedade civil, empresas e outras organizações internacionais, a OEI 
representa uma das maiores redes de cooperação na Ibero-América. Entre seus 
resultados, contribuiu para a redução drástica do analfabetismo na Ibero-América, 
proporcionando alfabetização e educação básica a quase 2,3 milhões de jovens e 
adultos, bem como formação para mais de 100 mil professores ibero-americanos.  
 


