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Primeiras reflexões sobre ensino remoto na EB

É importante mitigar as 

condições heterogêneas de 

acesso em função da 

realidade dos estudantes

Soluções de ensino remoto 

podem contribuir, mas seu 

efeito é limitado 

(normatização e 

coordenação nacional são 

cruciais)

Mesmo à distância, atuação 

dos professores é central#4

Ensino remoto não é 

sinônimo de aula online. Há 

várias formas de estimular 

a aprendizagem a distância
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Efeitos da suspensão 
temporária das aulas

Os efeitos são múltiplos e 

afetam várias dimensões:

Saúde

Proteção Social

Trabalho

Educação

Familia

Estudante

Comunidade

Professores

Gestores

´



EFEITOS NA EDUCAÇÃO

Em virtude dos fatores extra-escolares, os efeitos na educação 

tendem a ser ainda mais perversos com os vulneráveis

1.As defasagens na aprendizagem, se não corrigidas na volta às aulas, podem 

ser fortes determinantes da (não) aprendizagem futura 

2. Com o distanciamento da escola, a taxa de abandono deve aumentar

3. A exposição das crianças a ambientes com condições precárias e famílias 

desestruturadas aumentará a submissão das crianças ao estresse tóxico

4. Familiaridade prévia dos estudantes com rotinas de estudo remoto é 

condição estruturante para continuidade dos estudos

Educação



DESAFIOS REGULATÓRIOS E DE COORDENAÇÃO

Nível de prescritividade das diretrizes e regulação em um país 

muito diverso (condições extra-escolares e capacidade governamental)

Diferenças das medidas em cada etapa (especialmente as 

especificidades da Educação Infantil)

Como reconhecer o ensino remoto? Quais os parâmetros?

O que deve ser levado em consideração para a volta às aulas? 

Avaliação diagnóstica; novas enturmações; formação de professores; 

liturgia receptiva dos alunos e profissionais; ampliação do turno 

(incluindo o uso EaD); reforço e aceleração para grupos específicos; 

apoio psicológico / emocional; novo calendário e reposições; 

comunicação e envolvimento com as famílias; busca ativa etc.



Mais informações: 

www.todospelaeducação.or.br


