
 

 
 
 
Prezadas e prezados,  
 
Da Aliança da OEA com o ProFuturo queremos agradecer pelo seu interesse em participar 
da primeira edição do Mapeamento de Boas Práticas em Educação Digital nas Américas e 
torná-lo um sucesso.  
 
Segue a continuação alguns dados resultantes desta atividade:  
 
Sobre inscrições 

• Inscrições completas e válidas: 167 práticas  
• Inscrições feitas por escolas: 127 
• Inscrições feitas por organizações da sociedade civil (OCS): 40 
• Países representados: 17 

 
A comissão de avaliação destacou as seguintes boas práticas recebidas através do 
Mapeamento, que se encontram em ordem alfabética 

• ABP para promover el desarrollo de procesos empáticos en los estudiantes de 
educación media – Colômbia  

• Agroanfibia, un proyecto ambiental de soluciones basadas en naturaleza para la 
adaptación al cambio climático en la Mojana – Colômbia 

• Ambiente de Aprendizaje STEM con Enfoque Inclusivo – Colômbia  
• Campamentos STEM – Equador  
• Capacitación Marco Instruccional STEM - México 
• Cuaderno Viajero Virtual en Pandemia – Peru  
• Educación disruptiva para una Nación – Guatemala  
• Educación matemática modalidad M learning – Equador  
• Espacio educativo Atalaya Sur – Argentina  
• Estrategia "Contacto" – Colômbia  
• Huertas Comunitarias STEM – Colômbia  
• Gamificación para fomentar la Lectura Comprensiva de Textos en Inglés - 

Equador 
• IdeoDigital – Chile   
• Innovación y vanguardia para la educación a distancia: “Juntos y también 

revueltos” – México  
• Intercambios Virtuales Estudiantiles – Estados Unidos  
• Lecturas Arenalinas, app móvil para fomentar la lectura y su comprensión – Peru  
• Leemos y soñamos con Yachasun – Peru  
• Let´s go to the cinema! – Colômbia  
• Modelo Híbrido de Educación Emergente – México  
• Niñas Antioqueñas en Tecnología: Girl Powered – Colômbia  
• O-lab: educación digital inlusiva a medida y sin barreras – Colômbia  



 

 
 
 

• Programa de Educación de Chequeado - Promoción de la Alfabetización 
Mediática Informacional - Argentina 

• PROYECTIVIDA – Colômbia  
• Proyecto Fortalecimiento al Egreso – Argentina  
• Qantu: Aula abierta – Peru 
• Reconociendo mi Patrimonio - Colômbia  
• Remedios Digitales S.A. DE C.V. – México  
• Retro pedagógico – Colômbia  
• Señas TIC – Colômbia  
• TEtno-Pepit@s - La Tecnología en la Construcción del Pensamiento 

Computacional – Colômbia  
 
 

Sobre reconhecimentos   

 

Como resultado dessa atividade, um mapa interativo será preparado e hospedado em uma 

página web do Portal Educacional da OEA como um repositório aberto ao público geral. Em 

breve compartilharemos o link para que você possa consultá-lo e repassá-lo à suas redes.  
 
Também será elaborado um relatório sistematizando as propostas de boas práticas 

selecionadas, com o objetivo de divulgar exemplos de atividades desenvolvidas por cada 

projeto.   
 

Sobre participar do evento EnlightED 2022 
 
As Escolas e OSCs cujas candidaturas foram selecionadas para nomear um professor para 
representá-las no evento EnlightED 2022 em Madrid, já foram comunicadas diretamente 
pelo comitê organizador do Mapeamento. Em breve serão anunciados em nossos canais 
oficiais.  
 
Mais uma vez, agradecemos o apoio das Missões Permanentes na divulgação desta 
iniciativa e nos disponibilizamos para responder a quaisquer perguntas ou comentários.  

 
Obrigado por sua valiosa participação! 
 
 
 
 


