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Uma das principais mensagens:

 Ação emergencial de ensino remoto é fundamental...

 ...mas será na futura volta às aulas que poderemos, realmente,
enfrentar os desafios aprofundados pelo momento atual.

 Qualificar o debate público e subsidiar tomadores de decisão acerca
de questões relevantes a serem consideradas na futura reabertura
das escolas;

 Abrir perspectivas de aprofundamento.



 Sistematização dos principais aprendizados advindos de mais de 40 pesquisas sobre países e
regiões que já passaram por situações de fechamento prolongado de escolas.

 Revisão de estudos e recomendações de especialistas sobre temas que serão importantes para o
futuro retorno às aulas presenciais.

 Contribuições e revisão crítica de especialistas com ampla experiência na gestão pública
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Alguns desafios já existentes antes da pandemia serão intensificados

 Impactos emocionais (estudantes e profissionais da Educação)

 Abandono e evasão escolar

Impactos deverão se prolongar por um longo período de tempo

Uma resposta adequada do poder público demandará ação intersetorial

 Articulação com Saúde e Assistência Social





Plano de ação em múltiplas dimensões

 Planejamento de um retorno gradual, com atenção à saúde emocional e física dos alunos e dos profissionais

 Reorganização do calendário escolar

 Avaliação diagnóstica inicial, seguida de programas de recuperação da aprendizagem

 Comunicação frequente com as famílias dos alunos

Cooperação e articulação entre os órgãos que atuam localmente

 Conselhos de Educação

 Tribunais de Contas

Ações contextualizadas na escola

 Engajamento dos atores implementadores (professores e gestores escolares, por exemplo)

 Comunicação de mão dupla e alto grau de discricionariedade para tomada de decisão local





“Retomar com um sistema melhor e mais forte”

 Poder público deve se antecipar e se preparar para as possibilidades que poderão surgir

Legados intangíveis

 Valorização da Educação e do trabalho da escola

 Valorização dos professores

Quatro possíveis legados “tangíveis”

 Articulação intersetorial como medida perene

 Institucionalização de políticas de recuperação da aprendizagem

 Fortalecimento da relação família – escola

 Tecnologia como aliado contínuo



 Priorização de recursos para a Educação será a chave

 Aprovação de um novo Fundeb mais redistributivo

 Rede de cooperação entre União / Estados / Municípios

 Pauta do Sistema Nacional de Educação no Congresso
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