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Perspectivas para Educação 

Desafios frente à crise e como preparar-se 

para o novo contexto educacional. 
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A educação  

frente à pandemia 
O que tem sido feito pelo 

Brasil e no mundo? 

02. 
Plano de Retomada 
Quais aspectos devem 

ser considerados? 

03. 
Educação 4.0 
Quais mudanças 

devemos esperar para 

o futuro? 

Sobre o que iremos falar 



A educação mundial frente à pandemia 

Fonte: World Bank Education | Unesco. Atualizado no dia: 29/04/2020 

da população estudantil 

mundial afetada pelo 

fechamento de escolas 

+1,6 
bilhões de alunos 

impactados 

91% 

195 
países afetados pelo 

fechamento de instituições 

educacionais 

Nota: O termo “Fechadas” faz referência aos países que adotaram o fechamento total das instituições de ensino. O termo “Fechadas (em áreas 

selecionadas)” faz referência a países que priorizaram o fechamento apenas das escolas em zonas de risco para a transmissão do COVID-19. O termo 

“Aberta com restrições” se refere a países que abriram as instituições de ensino para públicos específicos, por exemplo, aos filhos de profissionais de 

serviços essenciais. E “Abertas” se refere aos países que mantiveram as instituições de ensino funcionando normalmente. 

Fechadas 

Fechadas (em áreas 

selecionadas) 

Abertas com restrições 

Abertas 

Situação hoje (29/04/20): 

Pico do impacto nas escolas (03/04/20): 



A educação mundial frente à pandemia 
Os países estão adotando diferentes medidas educacionais para atender os alunos de acordo com o 

contexto em que se encontram.  

*AEE: Atendimento educacional especializado 

Fonte: Center for Global Development | Ministério da Educação (22/04/20) 

Canais de atendimento remoto 

(número de países) 

117 

70 

33 
22 

Online TV Rádio Exercícios
para casa

62% 37% 18% 12% 

Algumas medidas relevantes  

(número de países) 

58 

29 
17 

Orientação
 aos pais

Plano
emergencial

Ações
voltadas

para AEE*

31% 15% 9% 

Assistência complementar 

aos alunos (número de países) 

42 
33 

18 

Assistência
para

alimentação

Recurso
financeiro

complementar

Assistência
para primeira

infância

22% 18% 10% 



A educação do Brasil frente à pandemia 
No Brasil, todos os estados da federação e o Distrito Federal optaram pela suspensão das aulas presenciais 

com o intuito de reduzir as chances dos estudantes serem vetores do vírus para suas famílias.  

Fonte: https://educacaointegral.org.br. Atualizado no dia: 29/04/2020 

 

Estratégias adotadas no Brasil 

Fechadas 

Fechadas (em áreas selecionadas) 

Abertas com restrições 

Abertas 

Situação das escolas: 

AM PA 

AP 
RR 

BA 

PE 

CE MA 

AL 

PI 
PB 

RN 

DF 

SE 
TO 

SC 

RS 

PR 

SP 

RJ 

ES 

MG 

MS 

MT 

GO 

RO 

AC Alimentação 

escolar 
Calendário  

escolar 
Educação a 

distância 

Regulamentação 

das medidas 

https://educacaointegral.org.br/


Planejando a Retomada 
Para superar os desafios impostos pela crise e fazer a retomada de forma estruturada, as instituições 

de ensino – públicas ou privadas – precisam se organizar no curto prazo para duas ações: 

Gestão do dia a dia da crise 

Ações imediatas em função do lockdown 

Avaliação da estrutura e conhecimentos já 

existentes na rede que podem ser rapidamente 

adaptados em resposta à crise e ao fechamento das 

escolas 

“Cuidar do caixa” 

Plano de Retomada 

Ações estruturantes para o retorno às aulas 

Análise dos impactos em temáticas críticas e 

execução de iniciativas para garantir a estabilidade 

da rede / instituição até o final do ano 

"Reestabelecimento da Receita" 



Planejando a Retomada 

Questões Chave 

Governança • Foi elaborado um comitê para gerenciar e monitorar as ações da crise? 

Recursos 

• Está sendo feito gerenciamento do caixa? 
− Impacto na Receita 

− Necessidade de capital de giro 

− Monitoramento diário 

Processos & 

Operações 

• Foram adotadas medidas de antecipação das férias/recesso? 

• Foram criadas medidas para viabilização das aulas “não presenciais”? 
− Materiais disponibilizados; 

− Frequência e interação monitorada; 

− Qualidade do ensino monitorada. 

Gestão do time 

• Foi reavaliada a jornada de trabalho e política de férias da equipe administrativa? 

• Estão sendo estruturados e executados formações para a equipe? 

• A saúde física e mental da equipe  está sendo monitorada? 

Sociedade, 

alunos e famílias 

• Foram estabelecidas ações para atendimento personalizado de alunos e famílias? 
− Orientação realizada; 

− Satisfação das famílias monitorada. 

Gestão do dia a dia da crise 



Planejando a Retomada 

acolhida dos alunos 
socioemocional | acadêmico 

definição das alavancas 

para recuperação 

adequação da oferta de ensino 

estruturação dos 

processos e do orçamento 

elaboração do plano de ação 

execução e monitoramento 

dos resultados 

Não deixar #Nem1praTrás!  

O maior desafio da retomada 

está na capacidade das 

instituições educacionais 

“personalizarem o ensino”, 
ou seja, adotar medidas 

adequadas para recuperação da 

aprendizagem levando em conta 

a situação de cada aluno. 

Plano de Retomada 



Planejando o Futuro 

Mapear as oportunidades advindas da 

crise e da mudança de cenário 

 

Ajuste dos objetivos/metas originalmente 

previstos e elaboração do plano de ação de 

volta a normalidade 

 

AÇÕES: 

• Ambiente de aprendizagem 

• Revisão de premissas para 

oferta do serviço 

• Otimização de gastos 

• Melhoria dos processos de 

aprendizagem (personalização 

do ensino) 

• Aproximação das famílias 

• Ajustar sistema de treinamento 

(...) 

Reavaliar as estratégias 

ESTRATÉGICO 

Revisão do orçamento 

Revisão das metas desdobradas 

Melhoria dos processos  

Gestão dos projetos 

TÁTICO 

Revisar as rotinas  comerciais, 

operacionais e de suporte 

OPERACIONAL 

ambiente de aprendizagem 

papel da instituição de ensino 

papel dos docentes 

relação com as famílias 

comportamento do aluno 

personalização do ensino 

mudanças de 

comportamento 

Educação 4.0 



Reflexão 

01. 
Plano de Retomada 
Quais aspectos devem 

ser considerados? 

02. 
Educação 4.0 
Quais mudanças 

devemos esperar para 

o futuro? 




