Conteúdo do ProFuturo
Guia de usuário
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Bem-vindo ao nosso Portal de
Conteúdo ProFuturo
O ProFuturo é um programa educacional digital implementado pela Fundación Telefónica e a
Fundação Bancaria “la Caixa”, que tem como missão reduzir a desigualdade educacional no mundo,
proporcionando uma educação digital de qualidade para crianças em situações vulneráveis.
Nossa missão é melhorar a educação de milhões de meninas e meninos em todo o mundo , e
nosso objetivo é que eles desenvolvam as habilidades do século XXI de que precisam para enfrentar
os desafios da era digital.

A Conteúdo do ProFuturo foi criada com o objetivo de fornecer aos professores e famílias
recursos para apoiar a aprendizagem contínua das crianças. O conteúdo do ProFuturo para
estudantes foi disponibilizado para este fim. Há 572 unidades de aprendizagem totalizando
aproximadamente 1.600 horas de treinamento, que os alunos, com a ajuda de seus professores
ou familiares, podem selecionar e completar.

Descubra nosso conteúdo para estudantes:
Nosso compromisso de reduzir a desigualdade educacional através da educação digital se tornou
mais significativo hoje do que nunca pela pandemia causada pela COVID-19.
Na ProFuturo acreditamos na educação como um direito universal, e é por isso que disponibilizamos
aos estudantes de todo o mundo mais de 1.600 horas de conteúdo em linguagem, matemática,
ciência, tecnologia, formas de pensar, vida saudável e cidadania, para que eles possam continuar
aprendendo em casa.
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Explorar e aprender com nossos
conteúdos
Os conteúdos educacionais estão disponíveis em 4 idiomas (espanhol, inglês, francês e português) e
classificados por faixa etária e por assunto.
Através de vídeos, textos e exercícios práticos interativos, o aluno avançará em seu aprendizado e
completará as diferentes unidades:

CIÊNCIAS:
Percorrer o Sistema Solar, o corpo humano, a vida das plantas ou a composição dos alimentos.
Descubra todos os nossos conteúdos científicos, incluídos nas categorias de Ciências da
Vida, Ciências da Terra e do Espaço, Física e Química e Ciências Sociais.

LINGUÍSTICA:
Revisar como fazer um texto argumentativo, gêneros literários e ênfase em palavras. Receba
treinamento nas áreas de Alfabetização, Semântica, Comunicação, Ortografia e Gramática,
Literatura, Comunicação Escrita e Comunicação Oral.

TECNOLOGIA:
Mergulhe em nossos conteúdos de Tecnologia,
computacional e Introdução à programação.

Habilidades

digitais,

Pensamento

MATEMÁTICA:
Mergulhe no mundo da Aritmética, Álgebra ou Geometria.

CIDADANIA:
Aprender sobre cidadania, convivência na escola e os elementos de uma cidade.

MANEIRAS DE PENSAR:
Descubra como aprender a aprender e adquirir conhecimento transversal dentro das áreas
de Colaboração, Empatia Social e Cultural, Ferramentas de Estudo, Pensamento Crítico,
Criatividade e Comunicação e Resolução de Problemas.

PRINCÍPIOS PARA UMA VIDA SALUDÁVEL:
Aprender sobre hábitos alimentares saudáveis e o cuidado com a natureza.
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Navegação passo a passo
O Lar
Para acessar nosso Portal de Conteúdo, temos duas opções:
•

Através do link direto https://solution.profuturo.education/es/contenidos

•

Acessando o site https://solution.profuturo.education/ e selecionando a opção
"Conteúdos" no menu principal.

Uma vez conectado, poderemos ver a página inicial, onde encontraremos uma breve descrição do
conteúdo da ProFuturo, e um acesso a eles através do botão "VER OS CONTEÚDOS".

Além do acesso geral através do botão mencionado acima ou da seção "Conteúdos" do menu,
podemos acessar os diferentes tipos de conteúdo filtrado por faixas etárias através das seções
seguintes:

Finalmente, caso o usuário queira saber mais sobre o ProFuturo como organização, pode fazê-lo
clicando no botão "DESCUBRA PROFUTURO".
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Catálogo de conteúdo
Se acessarmos o conteúdo, seja clicando em "VER O CONTEÚDO", em qualquer faixa etária do Lar
ou selecionando "Conteúdo" no menu, veremos a seguinte tela:

Dentro desta janela, poderemos selecionar qualquer um dos 572 conteúdos carregados na
plataforma e consumi-los. Clicando em um conteúdo, veremos uma breve introdução e sua
classificação por assunto, faixa etária e idioma, assim como o botão de acesso para confirmar que
queremos consumir esse conteúdo.
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Uma vez selecionado "ABRIR CONTEÚDO", uma janela pop-up aparecerá com a unidade
educacional selecionada e o usuário poderá iniciar seu treinamento:

Uma vez concluídas todas as atividades que compõem o conteúdo, podemos fechar a janela e
acessar outra.

Filtragem de conteúdo

Para realizar a busca de conteúdos que nos interessam, podemos fazer dois tipos de busca:
•

Ao digitar o nome do assunto no mecanismo de busca, como "Programação" ou
"Célula".
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•

Filtragem de acordo com o idioma, assunto e faixa etária do usuário que irá consumir
o conteúdo. Por exemplo, buscaremos conteúdo em espanhol, sobre habilidades
digitais, para uma criança entre 8 e 10 anos de idade.

Uma vez realizada a filtragem, encontraremos elementos de acordo com o assunto que nos interessa,
para que as meninas ou meninos que precisam de apoio nestas seções possam começar seu
treinamento.

Sobre ProFuturo

A página "Sobre ProFuturo" tem como objetivo informar o usuário sobre o que é ProFuturo, sua
missão e o que ele encontrará no Portal de Conteúdo.
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Dentro da descrição dos temas e subtemas nos quais o conteúdo está dividido, podemos clicar
sobre eles e chegaremos automaticamente ao catálogo de conteúdos já filtrados por aquele tema
ou subtema.

Ajuda
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Dentro da seção "Ajuda" (localizada como último item do menu principal) encontraremos uma série
de perguntas frequentes dos usuários, seguidas das respostas que as esclarecem.

Se nossa pergunta não estiver entre as que são abrangidas pela seção, podemos entrar em contato
(se formos maiores de idade) com a equipe ProFuturo através do e-mail de suporte
soporte_es@fundacionprofuturo.org . Caso sejamos menores de idade, teremos que pedir a
um adulto que entre em contato com a ProFuturo por nós.
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