
Escolas Conectadas_

Conhecendo
o projeto

O Escolas Conectadas é uma iniciativa da Fundação Telefônica Vivo que oferece, 
desde 2015, cursos online de formação continuada, totalmente gratuitos, para 
professores da Educação básica. O projeto promove a inserção dos educadores na 
cultura digital e estimula o desenvolvimento de competências do século XXI nos 
alunos, por meio da prática de metodologias inovadoras de ensino-aprendizagem.

NOME: TELEFONE:

15 horas
Maior flexibilidade no acompanhamento das unidades e tutoria menos 
intensiva. 

20 horas
SSeis temáticas de Inovação Educativa: Espaços Diferenciados, 
Personalização, Projeto de Vida, Gestão Inovadora, Papel do Professor e 
Recursos Tecnológicos. 

40 horas
Aulas com tutoria mais intensiva e com unidades de conteúdo liberadas 
semanalmente.

Certificados por instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério 
da Educação (MEC), os cursos oferecem atividades práticas que podem ser 
desenvolvidas em sala de aula, promovem o pensamento criativo e melhoram a 
comunicação entre aluno e professor. Pensados cuidadosamente para contemplar as 
demandas do cenário educacional brasileiro, todos os cursos são centrados na prática 
e na troca de experiência entre educadores.

O projeto possui cursos mediados, online e de diferentes cargas horárias, que podem 
ser concluídas em até 28 dias:

Em 2018, o Escolas Conectadas teve um total de 76.200 inscrições nos cursos 
onlines, formando um total de 54.965 professores, sendo 40.126 deles advindos de 
parcerias com Secretarias de Educação e 14.839 que se inscreveram por 
iniciativa própria.

Com atuação no Brasil há 20 anos, a Fundação Telefônica Vivo, acredita na 
Inovação Educativa como forma de inspirar novos caminhos para o 
desenvolvimento do Brasil a partir da educação. Guiada pela inovação e a 
disposição em contribuir para a construção de um futuro com mais 
oportunidades para todos, a Fundação desenvolve projetos que utilizam a 
tecnologia para gerar novas metodologias de ensino-aprendizagem, 
estimular o empreendedorismo social e o exercício da cidadania.

AA Fundação Telefônica Vivo faz parte de uma rede formada por outras 17 
fundações presentes na Europa e América Latina, integrantes do Grupo 
Telefônica.
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