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EDUBAR
COMO FUNCIONA ?

O Edubar é uma ferramenta, na forma de uma barra com 
quatro botões, que visa facilitar o acesso aos aplicativos 
educacionais do 
Essa barra é um diferencial que proporciona ao professor 
diversificar o uso do computador, dedicando maior 
atenção aos alunos durante a realização das atividades. 

Explore cada portal para conhecer mais de 
suas funcionalidades!
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Referências

Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-Compartilha Igual 4.0 Internacional.

Caso queira ver mais conteúdos digitais a respeito de 
TICs acesse:http://corais.org/professorando/node/89456

<http://linuxeducacional.c3sl.ufpr.br/ManualLE5.pdf>
<http://tvescola.mec.gov.br/tve/sobre>
<http://www.dominiopublico.gov.br/Missao/Missao.jsp>
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/sobre.html>
<http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/staticspages?t=0>

Na barra Edubar 
encontram-se 

os botões Domínio Público

Portal do Professor 

TV Escola

Objetos Educacionais

Este botão dá acesso ao site 
do projeto “Domínio Público”. 
O acervo disponível para 
consulta no site é composto, 

em sua grande maioria, por obras que se 
encontram em domínio público ou obras que 
contam com a devida licença por parte dos 
titulares dos direitos autorais pendentes. 

Este botão dá acesso ao site “Portal 
do Professor”. O portal tem como 
objetivo apoiar os processos de 
formação dos professores e 
enriquecer a sua prática pedagógica. 
Este é um espaço público e pode ser 
acessado por todos os interessados.

Este botão dá acesso ao site “TV 
Escola”. A TV Escola é o canal da 
educação, a televisão pública do 

Ministério da Educação destinada 
aos professores, educadores, 

alunos e a interessados. 

Este botão dá acesso Banco Internacional 
de Objetos Educacionais. Esse Banco tem 

o propósito de manter e compartilhar 
recursos educacionais digitais de livre 

acesso, em diferentes formatos - como 
áudio, vídeo, animação, simulação, 

software educacional e etc... 

3) Informar-se sobre os cursos e 
acessar materiais de estudos
 Os professores têm acesso a sites com 
informações sobre os programas de capacita-
ção que o MEC e demais instituições oferecem. 
Há também materiais de estudo contendo 
orientações, apostilas, estratégias pedagógicas, 
entrevistas, publicações diversas e outros 
recursos de fundamentação ao trabalho docen-
te.

2) Interagir e colaborar com 
outros professores
 O professor pode trocar informações de 
diferentes maneiras e compartilhar seu traba-
lho com educadores de todo o país. Além 
disso, possibilita estabelecer novos canais de 
comunicação entre docentes, valorizando suas 
experiências de trabalho e fomentando estraté-
gias pedagógicas mais criativas e inclusivas, de 
modo a tornar mais dinâmicas e interessantes 
as atividades dedicadas ao ensino e à aprendi-
zagem. 

1) Produzir e compartilhar 
sugestões de aulas
 Os professores de todo o Brasil podem 
compartilhar suas ideias, propostas, sugestões 
e metodologias para o desenvolvimento dos 
temas curriculares e para o uso dos recursos 
multimídia/ferramentas digitais. A partir de 
uma proposta colaborativa, é esperado um 
intercâmbio de experiências entre os docentes, 
visando o desenvolvimento criativo de novas 
estratégias de ensino e aprendizagem. 
 Todos os profissionais de educação, 
desde que inscritos e logados no ambiente do 
portal, podem criar uma aula, todavia, qual-
quer pessoa pode acessar as aulas, podendo 
ler, classificar, comentar e baixar. 

 O Portal foi lançado em 2008, sendo uma parceria entre o Ministério da Educação (MEC) 
e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Através principalmente da colaboratividade, participação e 
apropriação o portal propicia ferramental pelos quais os professores podem exercer com maior 
autonomia sua docência, considerando todos os seus aspectos plurais. Pode-se destacar três 
características importantes do site (mas não apenas estas) como sendo:

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html

FIGURA 4-Printscreen do site Portal do Professor

Pensar em autonomia docente é relembrar Paulo 
Freire, um importante pedagogo brasileiro que 
contribuiu para forma como a educação deveria ser. 
Conhece? confira mais sobre o assunto.

http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/arti-
gos/56809/frei-
re-paulo-pedagogia-da-autonomia-saberes-necessario
s-a-pratica-educativa

PORTAL DO PROFESSOR

Clique aqui

Clique aqui

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp

Com um acervo inicial de 500 obras, o portal pretende contribuir para o desenvolvimento da 
educação e da cultura, assim como, busca incentivar o aprendizado, a inovação e a cooperação 
entre os geradores de conteúdo e seus usuários. De forma que possa aprimorar a construção da 
consciência social, da cidadania, da democracia e induzir a uma ampla discussão sobre as legis-
lações relacionadas aos direitos autorais.

O ambiente virtual do portal permite à coleta, a 
integração, a preservação e o compartilhamen-
to de conhecimentos, sendo seu principal 
objetivo o de promover o amplo acesso às 
obras literárias, artísticas e científicas (na forma 
de textos, sons, imagens e vídeos), já em 
domínio público ou que tenham a sua divulga-
ção devidamente autorizada (que constituem o 
patrimônio cultural brasileiro e universal)

 O Portal Domínio Público foi criado em 
2004, propondo o compartilhamento de 
conhecimentos, colocando à disposição de 
todos da rede mundial de computadores (Inter-
net ) uma biblioteca virtual que deverá se 
constituir em referência para professores, 
alunos, pesquisadores e para a população em 
geral

FIGURA 3-Printscreen do site Domínio Público

DOMÍNIO PÚBLICO

 Essa licença é em caráter parcial, gratui-
to e não exclusivo. Assim, o autor continuará a 
utilizar suas produções como desejar, podendo 
inclusive negociá-las comercialmente, uma vez 
que não é dado ao Ministério da Educação o 
direito exclusivo de utilizar e explorar as obras 
cedidas. De forma a não violar direitos autorais 
é vedado ao usuário do Banco Internacional a 
utilização dos recursos digitais, encontrados no 
site, para fins lucrativos.

 O Banco permite a visualização, cópia, 
distribuição ou tradução dos recursos que 
disponibiliza, para os gestores de políticas 
educacionais locais, gestores escolares, gesto-
res de repositórios educacionais, bem como os 
professores da Educação Básica, Profissional e 
Superior, se integrando ao Portal do Professor(-
também do MEC). Além dos produtores de 
recursos pedagógicos digitais, pesquisadores e 
da população em geral.
 O que Diferencia o Banco Internacional 
de Objetos Educacionais do portal Domínio 
Público é a questão da maior presença do 
licenciamento dos recursos, que são compostos 
de obras que se encontram em domínio públi-
co ou que contam com a devida licença por 
parte dos titulares dos direitos autorais. 

•Manter e compartilhar recursos educacionais digitais de livre acesso.

•Reunir experiências individuais educacionais dos diversos países. Todavia, 
promovendo um nivelamento do uso das tecnologias na educação de forma 
democrática e participativa, onde países que já avançaram significativa-
mente no campo poderão ajudar outros a atingirem o seu nível.

•Permitir aos docentes acessar recursos tanto em sua língua materna, 
como traduzir os que estão em outra língua (uma vez que este repositório 
conta com recursos de diferentes países e línguas), além de possibilitar a 
publicação de suas próprias produções em um processo colaborativo.

 O Banco Internacional de Objetos Educacionais é um repositório criado em 2008, pelo 
Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Rede Latinoameri-
cana de Portais Educacionais - RELPE, Organização dos Estados Ibero-americanos - OEI entre 
outras entidades, sendo caracterizado por:
 

FIGURA 2-Printscreen do site do banco de objetos educacacionais

https://www.youtube.com/watch?v=MTrUZfTwy_c

A discussão sobre licenciamento de materiais e os 
direitos autorais é ampla, na educação, os Recursos 
Educacionais Abertos (REA) apresentam licenças 
mas não proibem o uso. Conhece os REA? confira a 
baixo o vídeo.

OBJETOS EDUCAIONAIS

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/

http://tvescola.mec.gov.br/tve/home

FIGURA 1- printscreen do site da TV Escola

Usuários de SmartPhones e 
Tablets também podem aces-
sar o sinal da TV Escola ao 
vivo através de aplicativos 
para aparelhos com sistema 
iOS e Android.

Na televisão, ela é distribuída 
por satélite aberto, analógico 
, digital e por operadoras de 
TV por assinatura, para todo 
o território nacional, atingindo 
15 a 20 milhões de antenas 
parabólicas.

A TV Escola como plataforma 
de comunicação é baseada 
na televisão, mas também é 
distribuída na internet, sendo 
disponível simultaneamente. 

 Mas com o passar do tempo seu público 
se diversificou, se fazendo necessária a amplia-
ção de suas atividades. 
 No Brasil, cerca de 50 mil escolas têm 
antenas e televisores instalados para recepção 
da TV Escola, funcionando sempre como uma 
ferramenta de apoio pedagógico, não objetivan-
do substituir os processos educacionais que 
envolvem o aluno, o professor e a escola. 

 A TV Escola foi criada 1996, sendo uma 
emissora de televisão pública que visa facilitar, 
apresentar e disponibilizar conteúdos da grade 
curricular para educadores. Como ferramenta 
pertinente a educação brasileira a TV Escola 
antigamente se voltava a atender regiões 
distantes dos centros urbanos, que apresenta-
vam dificuldades de acesso aos principais 
meios de comunicação. 

TV ESCOLA

Sua localização, na parte esquerda 
da área de trabalho, facilita o acesso às 

principais ferramentas do sistema.


