
70%

68%

56%

A EDUCAÇÃO 
É IMPORTANTE PARA: 

A EDUCAÇÃO TAMBÉM TEM 
ESPAÇO RESERVADO NO 
BOLSO DA POPULAÇÃO: 

desenvolver 
habilidades 

profissionais e de 
carreira

alcançar 
estabilidade 

financeira 

conseguir um 
salário melhor

Fonte: Pesquisa Globo Tracking Covid-19 – Semana 20, campo realizado em 30 de julho de 2020 

66%

66%

68%

dos cidadãos consideram 
essencial o investimento 

em educação

concordam que o 
investimento na 

educação própria é 
prioridade no orçamento

buscam conseguir 
um salário melhor

 EM PARCERIA COM VALOR SOCIAL 

EVASÃO ESCOLAR 
EM TEMPOS 
DE COVID-19

A educação é fundamental para os brasileiros. Cerca de 83% acreditam que a 
formação acadêmica é diferencial no mercado de trabalho. O diploma é visto 

como um caminho para conquistar o sucesso profissional e garantir 
estabilidade, indispensável para a maioria das pessoas. 
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A relevância da educação já havia sido destacada em um estudo feito pela 
Pesquisa Globo em 2019, no qual foram mapeados os principais valores dos 

brasileiros. A educação e formação de conhecimento aparecem em dois deles: 

Valor CONHECIMENTO 
(relevante para 51% dos brasileiros) 

A informação e o conhecimento 
servem como base para uma opinião 

bem fundamentada. 

Valor ESTABILIDADE 
(relevante para 22% dos brasileiros) 

A formação profissional e o 
diploma simbolizam os meios 

para essa conquista. 

A educação é importante para o 
brasileiro e um direito garantido por lei  

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Fonte: Constituição Federal de 1988 (Capítulo III, seção I). 

Apesar disso, temos um gap de educação acentuado: 

3% 20% 49% 28%

Fonte: Pesquisa Globo | Valores dos Brasileiros, 2019 

Classe A

25.554 6.985 2.417 719

Classe B Classe C Classes DE

Renda média (em R$)

Superior 
completo

Superior 
incompleto

Médio
completo

Médio
incompleto

Até 
Fundamental II
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Os dados apontam uma contração no número de matrículas no ensino 
fundamental e médio em 2019, situação oposta da educação infantil, 

impulsionada pelo incremento de alunos em creches.  

70% 57º

Fonte: Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb) – INEP, 2017

Fonte: Censo da Educação Básica – INEP,� 2019

Matrículas

Ensino infantil Ensino fundamental 

+ 12,6% (2015 a 2019) - 3,6% (2015 vs 2019)

Ensino médio

- 7,6% (2014 a 2019)

 Creches com 
706 mil alunos

O movimento de queda na taxa do ensino médio 
segue dois comportamentos: o declínio de 

matrículas no ensino fundamental e o fluxo positivo 
de aprovação no ensino médio – isso diminui o 
número de repetentes e aumenta o volume de 

estudantes formados neste grau de escolaridade. 

Porém, mesmo entre os alunos que se formam e são 
aprovados na universidade, há um déficit nas 

disciplinas básicas, como português e matemática

dos alunos do terceiro 
ano do ensino médio têm 

níveis insuficientes de 
português e matemática.  

 é o lugar do Brasil, entre 77 países, 
no ranking do Pisa. Atrás de Chile, 

Uruguai e Costa Rica. Leitura, 
matemática e ciências são os 

principais componentes aferidos.

Mais de

Fonte: Programa Internacional de Avaliação 
de Estudantes – OCDE, 2018
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A média da distorção idade-série no Brasil é de 16% 
no ensino fundamental e 26% no ensino médio. 

O sétimo ano do ensino fundamental e o ensino 
médio trazem distorções acentuadas. Sob o recorte de 
gênero, o sexo masculino lidera as taxas de distorção 

idade-série em todos os anos.  

Os estudantes brasileiros também vivem realidades 
distintas no que diz respeito à disponibilidade 

de infraestrutura e tecnologia.  

Mesmo entre as instituições públicas há 
particularidades em relação ao acesso de 
infraestrutura básica de estudo. As escolas 

municipais são as que mais sofrem com 
a escassez de recursos. 

Distorção idade-série

Fonte: Censo da Educação Básica - INEP, 2019

Masculino Feminino

1o ano EF 2o ano EF 3o ano EF 4o ano EF 5o ano EF 6o ano EF 7o ano EF 8o ano EF 9o ano EF 1a série EM 2a série EM 3a série EM

3,2
2,4

3,5

8,7

11,5
13,1

18

25

22,5

18,818,6
17,5

19,3

5

14,3

21,4

29,8 29,6

27,6

34,9

29,6

23,7
25,1

19
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A chegada da pandemia de Covid-19 pôs o mundo em perspectiva. Em 
escala sem precedentes, autoridades mundiais condenaram o contato 

físico para impedir o avanço da doença. 

Nesse contexto, a educação formal sofreu impactos inesperados: 

Recursos de infraestrutura

Recursos tecnológicos

Fonte: Censo da Educação Superior – INEP, 2018

Fonte: Censo da Educação Superior – INEP, 2018

Fonte: Situação da educação no Brasil (por região/estado) – Unesco, junho 2020; Coalização Global de Educação – 
Unesco, 2020; Covid-19 and the education sector – Organização Internacional do Trabalho,

 junho 2020; Lei nº 14.040/2020 – Diário Oficial da União, 19/08/2020

Estadual
(n=22.403)

Federal
(n=47)

Municipal
(n=78.794)

Privada
(n=24.922)

Projeto
multimídia

Computador de
mesa para alunos

Internet para ensino
e aprendizagem

Quadra de esportes
(coberta ou descoberta)

81,4% 41,4% 70,6%

59%94,8%

57,4%57,1%80,9%

95,4%

37,5%

Estadual
(n=22.403)

Federal
(n=47)

Municipal
(n=78.794)

Privada
(n=24.922)

Projeto
multimídia

Computador de
mesa para alunos

Internet para ensino
e aprendizagem

91,5% 79,9% 52,9% 70,6%

59%75,4%89,4%

57,4%64%80,9%

34,3%

29,6%

95,7% 66,7% 31,4% 59,9%

Materiais para
atividades artísticas 85,1% 35,9% 22,4% 58,2%

Materiais para
atividades artísticas 42,6% 2,9% 14,9%7,7%

100%

100%

91% ou 1,57 bi de 
estudantes no mundo 

afetados pelo fechamento 
das escolas por tempo 

indeterminado;

192 países com 
sistema de 
educação 
afetado;

Busca por 
alternativas de 

ensino não 
presenciais;

Flexibilidade da 
quantidade mínima 
de dias letivos, no 

caso do Brasil.
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45% 47%

O esforço na adaptação das aulas envolve 
estudantes, professores e pais.  

Com a suspensão das aulas presenciais, aumentou...

Pesquisa: Educação escolar em tempos de pandemia na visão de professoras/es da Educação Básica – 
Fundação Carlos Chagas, campo realizado entre abril e maio de 2020

Relação escola-família Vínculo do aluno com a família

“Minha filha estuda em escola pública assim como eu estudei. A gente vem 
se relacionando muito com a escola e também entre a gente. A educação 

virou uma pauta central da família junto com a escola. Acho que está 
rolando dois movimentos bem bacanas aqui em casa: dela com a escola, 
sempre com a intermediação dos pais e também uma interação bem legal 
entre pais e escola. Tive a oportunidade de fazer várias reuniões de pais 

com os professores, de conversar sobre assuntos que estavam rolando nas 
redes sociais e na nossa vida em geral.”

Ana Paula Xongani, influenciadora 
digital e apresentadora

“Uma consequência positiva desta quarentena seria que as famílias 
passassem a participar mais da vida escolar dos filhos e a 

acompanhar mais os seus estudos. Quando isso acontece, as crianças 
se interessam mais pelo aprendizado. Ainda não podemos dizer que 

isso de fato ocorrerá. Mas certamente todos passarão a valorizar 
mais o papel dos professores, entenderão melhor muitos dos desafios 

que eles enfrentam e os verão mais como parceiros.” 

Andrea Ramal, doutora em Educação 
pela PUC-Rio, para jornal O Globo
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Com mudanças na dinâmica de ensino, novos 
termos começaram a fazer parte do dia a dia:

Fonte: Glossário de educação durante a pandemia – 
Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB), abril de 2020

Fonte: Glossário de educação durante a pPesquisa: Educação escolar em tempos 
de pandemia na visão de professoras/es da Educação Básica – Fundação Carlos Chagas, campo realizado 
entre abril e maio de 2020.andemia – Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB), abril de 2020

Educação a distância (EAD): alunos e professores ficam 
separados, física ou temporalmente, tornando necessária a utilização 
de meios e tecnologias de informação e comunicação. A modalidade é 

regulada pelo Decreto nº 9.057/2017 e pode ser implantada na 
educação básica e no ensino superior.

Educação presencial mediada por tecnologias: as aulas são 
realizadas a partir de um local de transmissão para salas localizadas 
em qualquer lugar do país e do mundo. Para isso é fundamental que 

as aulas sejam ao vivo e tenham a presença de professores, 
tanto em sala quanto no estúdio.

Ensino híbrido: combina aprendizado online e off-line em modelos 
que se mesclam. De acordo com o especialista José Moran “o currículo 

é mais flexível (...) sem horários rígidos e planejamento engessado”.

Atividades pedagógicas não presenciais: conjunto de atividades 
realizadas (com mediação tecnológica ou não) para garantir o 

atendimento escolar essencial durante o período de suspensão das 
aulas presenciais na educação básica ou superior. 

Definição da CNE nº5/2020.

Ensino remoto: estratégias utilizadas por secretarias de Educação, 
com o uso de tecnologia ou não, para manter os estudantes 

engajados em atividades educativas. Ex.: distribuição de material 
impresso e utilização de plataformas e aplicativos via internet.

Dessa forma, os professores têm experimentado alternativas 
para compartilhar conhecimento durante a quarentena. 

As redes sociais surgem como aliadas da educação: cerca de oito 
em cada dez professoras afirmam usar esse tipo de plataforma.
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Pesquisa: Educação escolar em tempos de pandemia na visão de professoras/es da Educação Básica – 
Fundação Carlos Chagas, campo realizado entre abril e maio de 2020

“Os educadores levaram muito tempo para aceitar a 
tecnologia como um recurso aliado. A tecnologia não 
é a pedagogia, ela não dá aula. Quem dá a aula é o 

professor. A escola é insubstituível e a relação dos 
estudantes com os professores também.”

Katia Smole, diretora do Mathema, ex-secretária 
de Educação Básica do MEC e ex-membro do 

Conselho Nacional de Educação.

Estratégias educacionais utilizadas

Materiais 
digitais via 

redes sociais

Materiais 
disponíveis nos sites 

das Sec. de Ed.

Videoaulas
gravadas

Envio de atividades
impressas aos alunos

Aulas ao vivo
(on-line)

Comunicação
por rádio

Orientações 
àsfamílias

77,4%

54,2%

47,5%

38,3%

37,2%

29,8%

0,6%
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32,8%

31,6%

13%

12,5%

28,2% 29,1%
23,3%

2%2,4% 2,6%

55,4%

50,6%

1,3%

15,3%

Maior jornada de trabalho

Rede de enisno

Número de períodos (jornada)

Etapa/Modalidade

Esta recebendo salário?

Pesquisa: Educação escolar em tempos de pandemia na visão de professoras/es da Educação Básica – 
Fundação Carlos Chagas, campo realizado entre abril e maio de 2020

Não Parcialmente

Esse empenho tem reflexo direto no aumento da jornada de trabalho. Os docentes 
negros representam o percentual que menos recebe salário na pandemia.

Pública 
Municipal

Educação
infantil

Anos 
iniciais EF

Anos 
finais EF

Ensino
médio

EJA Técnico
médio

Educação 
especial

1 período

2 períodos

3 períodos

Pública 
Estadual

Pública 
Federal

Privada

2,5% 2,1% 0,6% 0,7%
8,8% 7% 5,7% 4,3%

Homem negro Mulher negra Homem branco Mulher branca
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Acesso à internet Dispositivos mais utilizados 
para acessar a internet

TV nos domicílios 
brasileiros

No entanto, a modalidade à distância ainda é um desafio. Cerca de 
88% dos professores declararam nunca ter dado aula remota antes da 

pandemia e 66% acreditam que são responsáveis por disseminar 
informações seguras para os seus grupos mais próximos.

Cerca de 50% dos 
professores estão 

preocupados com a 
sua saúde mental;

A conectividade de internet banda larga no Brasil também foi posta à 
prova. A falta de infraestrutura tecnológica é um agravante para o 

sistema de ensino remoto. O país não oferece as mesmas condições de 
acesso para população, o que acentua a desigualdade. 

67% dos domicílios 
possuem acesso 

à internet:

93% dos domicílios 
brasileiros acessam 

pelo celular:

Mais de 70 milhões de 
domicílios possuem TV 

(96% do total no Brasil):

42% dos domicílios 
brasileiros acessam 
pelo computador:

27% alto custo
18% não sabe usar

Principais motivos 
da falta de acesso:

Classe A 99%
Classe B 94%
Classe C 76%

Classes DE 40%

Classe A 100%
Classe B 99%
Classe C 97%

Classes DE 92%

Classe A 100%
Classes DE 84%

Classe C 47%
Classes DE 91%

55% dos professores 
gostariam de suporte 

emocional e 
psicológico; 

83% dos professores não 
se sentem preparados 
para o ensino remoto;

Fonte: Sentimento e percepção dos professores brasileiros nos diferentes estágios de coronavírus – 
Instituto Península, campo realizado em abril e maio de 2020

CONTEXTO BRASILEIRO
Acesso a equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Fonte: TIC Domicílios – Cetic, 2019.

Entre os jovens de 
10 e 15 anos em idade escolar

Na faixa de 16 a 24 anos

89% (16,1 milhões de brasileiros) 
são usuários de internet. 

Outros 1,9 milhão estão 
desconectados dessa realidade. 

96% (28,1 milhões de brasileiros) 
navegam na web.

Cerca de 1,2 milhão de 
jovens ficam de fora. 
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93%

“A meu ver, o legado positivo que pode vir desse processo 
é a valorização das escolas. A gente vem recebendo 

testemunhos, desabafos de mães, pais, do Brasil inteiro: os 
alunos estão sentindo falta de interação, inclusive com outros 
adultos que não os da família deles. São adultos que pensam 
diferente, que tem outros pontos de vista, outros lugares de 

fala e que podem oferecer outro tipo de acolhimento.”

 Priscila Cruz, presidente do movimento 
Todos Pela Educação, para o jornal O Globo

Fontes: Censo da Educação Superior – INEP, 2018.

Na visão dos pais:

O grupo com maior acesso à internet é responsável pela expansão 
do ensino superior à distância entre 2008 e 2018.

Para a graduação o aumento foi de 11% nos cursos presenciais 
contra 197% nos cursos à distância, o triplo da categoria.

acreditam que alunos da rede pública 
deveriam receber os equipamentos 

necessários e acesso à internet gratuitamente 
para acompanhamento das aulas online. 

84%
afirmam que a desigualdade entre alunos de 

escolas particulares e públicas aumentou.

84%
dizem que professores estão tendo 

dificuldades e possuem baixa preparação 
pedagógica para ministrar aulas online.

90%
 afirmam que a maioria das escolas 

não estão conseguindo manter a 
qualidade do ensino presencial. 

Fonte: Pesquisa Globo Tracking Covid-19 – Semana 20, campo realizado em 30 de julho de 2020
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Como tem sido estudar em casa

Conteúdos relevantes durante a pandemia

Em processo de aprendizagem, os alunos 
encontram diversos fatores que prejudicam e 

afetam a assimilação do conhecimento.

Para lidar com o momento de pandemia, os 
estudantes preferem que a escola ofereça apoio 

emocional e de organização, em sua maioria.

P14. (Para quem está perguntando) A seguir há uma lista de afirmações sobre estudar em casa. 
Por favor, diga se você concorda ou discorda de cada uma delas. Base de quem está estudando: 21.201

Fonte: Pesquisa juventudes e a pandemia do coronavírus – 
Conjuve em correalização com Fundação Roberto Marinho e parceiros, campo realizado em maio de 2020

Concordo
mais ou menos

Concordo
totalmente

Discordo
totalmente

Não se 
aplica

O lado emocional (medo, ansiedade, 
estresse, etc) tem atrapalhado meus estudos

Ansioso ou calmo?

Entediado ou estimulado?

Impaciente ou sereno?

Sobrecarregado ou tranquilo?

Exausto ou descansado?

Impotente ou empoderado?

Assustado ou seguro?

Triste ou feliz?

Solitário ou acolhido?

Falta um ambiente tranquilo apra 
estudar em minha casa

É difícil tirar dúvidas com professores 
sem contato presencial

A maioria dos professores têm 
dificuldades para dar aula à distância 

O equipamento que uso para estudar (celular, 
computador, internet) é pouco adequado

Tem faltado tempo para eu 
conseguir estudar

Tenho dificuldade de me organizar 
para estudar à distância

P12. (Para quem está estudando) Quais os dois tipos de conteúdos que você acha mais importantes para a escola 
ou faculdade oderecerem nesse período sem aulas presenciais?. Base de quem está estudando: 21.201

Fonte: Pesquisa juventudes e a pandemia do coronavírus – 
Conjuve em correalização com Fundação Roberto Marinho e parceiros, campo realizado em maio de 2020

Atividades 
para trabalhar 

as emoções
(estresse, 

ansiedade etc)

57%

Estratégias 
para ajudar 
a organizar 
o tempo e 
os estudos

49%

Conteúdos
culturais

15%

Testes, 
desafios e jogos

educativos

15%

Outros
conteúdos

3%
Disciplinas 

do currículo 
deste ano

35%

49% 31% 13% 7%

5%

9%

6%

10%

11%

12%

14%

14%

35%

39%

14%

28%31%

29%

32%

36%

34%

44%

48%

44%

32%

32%

24%

17%
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39%

Os sentimentos são o principal receio dos alunos quanto ao 
desenvolvimento do ensino remoto. O efeito emocional negativo 
está latente entre os jovens e afeta principalmente as mulheres.

Neste contexto de insegurança e desorganização, 
um problema crônico da educação brasileira volta 

ainda mais forte: a evasão escolar. 
Mesmo antes da pandemia, mais de 1/5 dos jovens brasileiros 

(10 milhões) entre 14 e 29 anos, não haviam completado 
alguma das etapas da educação básica.  

RuimSentimento 
muito ruim

Neutro Bom Sentimento 
muito bom

Ansioso ou calmo?

Entediado ou estimulado?

Impaciente ou sereno?

Sobrecarregado ou tranquilo?

Exausto ou descansado?

Impotente ou empoderado?

Assustado ou seguro?

Triste ou feliz?

Solitário ou acolhido?

Fonte: Pesquisa juventudes e a pandemia do coronavírus –  
Conjuve em correalização com Fundação Roberto Marinho e parceiros, campo realizado em maio de 2020.

P31. Marque na barra o lugar que mostra como você tem se sentido nesse período de pandemia | 
Base total de respondentes: 27.500

Fonte: PNAD Contínua 2019 – IBGE

Fonte: PNAD Contínua 2019 

30% 32% 8% 5%25%

28% 29% 9% 5%30%

25% 29% 10% 4%31%

24% 27% 12% 6%32%

22% 26% 13% 7%32%

21% 29% 9% 4%36%

20% 26% 12% 7%35%

18% 31% 11% 3%37%

18% 18% 19% 12%33%

Homem

Sentimento ruim 
ou muito ruim

Mulher

50%

54%

46%

42%

41%

41%

35%

41%

36%

67%

57%

59%

54%

51%

54%

53%

53%

36%

É notável a 
diferença entre 
mulheres e 
homens ao 
falarem de seus 
sentimentos. 
Elas revelam 
estar mais 
afetadas que 
eles pelos 
desafios 
vivenciados no 
contexto da 
pandemia.

Os jovens negros são os mais afetados e 
representam 72% do abandono escolar. 

Principais causas do abandono escolar no Brasil

 Necessidade de 
trabalhar

29%
Falta de interesse 

em estudar

10%
Gravidez
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O isolamento social afetou o mercado de trabalho drasticamente. 
A taxa de desemprego é de 14%, a maior desde maio, segundo o IBGE.

A redução da renda familiar e a preocupação com educação e saúde 
dos filhos levaram a mudanças na perspectiva dos pais.  

As desigualdades sociais são acentuadas pela evasão escolar. 
Há quatro cenários afetados diretamente pela saída dos estudantes:

A renda familiar dos jovens no Brasil diminuiu 
em 49% por causa da pandemia.

Fonte: PNAD Covid-19 e Trabalho – IBGE, campo realizado entre 19 e 25 de julho de 2020

Fonte: Pesquisa Globo Tracking Covid-19 – Semana 20, campo realizado em 30 de julho de 2020

Fonte: Pesquisa juventudes e a pandemia do coronavírus –  
Conjuve em correalização com Fundação Roberto Marinho e parceiros, campo realizado em maio de 2020

77%

1

consideram esse um 
ano perdido para a 
educação do filho

69%
decidiram que 

o filho não 
retornará para a 
escola este ano

36%
pretendem 

migrar o filho 
para uma escola 
pública devido à 

pandemia

32%
pretendem migrar 
o meu filho para 

uma escola 
particular mais 

barata devido à 
pandemia

5,8 milhões
de pessoas afastadas 
do trabalho por conta 
do isolamento social 

3,2 milhões
de pessoas afastadas 

deixaram de 
receber salário

24,1 milhões
das pessoas tiveram 
redução do salário 

MERCADO DE 
TRABALHO

Os jovens sem educação básica vão passar 10% a 
menos de sua vida produtiva ocupados. Quando 
ocupados, quase 20% a menos em empregos formais.

Ganham entre 20% e 25% a menos do que receberiam 
se tivessem concluído os estudos. As perdas somam 
R$ 159 mil, diferença de 37% da renda dos formados.

Redução de mão de obra qualificada.
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Fonte: Consequências da violação do direito à educação – Fundação Roberto Marinho e Insper, julho 2020

2 ECONOMIA 
DO PAÍS

Força de trabalho menos escolarizada gera 
prejuízos econômicos para a sociedade.

Cada jovem que não conclui a educação básica 
representa uma perda econômica para a sociedade 
maior que sua própria remuneração.

Perda econômica estimada para a sociedade será de 
R$54 mil por jovem que não concluir a educação básica.

3

4

QUALIDADE 
DE VIDA

Quatro anos a mais de vida para os brasileiros 
que se formam, em relação àqueles que não 
concluem os estudos básicos.

Estima-se que cada um desses quatro 
anos adicionais de vida serão mais saudáveis.

Perda de R$ 114 mil por jovem que não concluir a 
educação básica. O cálculo parte da proposta da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), que um ano 
de vida vale três vezes a renda gerada por ano.

CULTURA 
DE PAZ

Cerca de 10 mil homicídios a menos por ano, se os 17% 
com potencial evasão se formassem. Os jovens com formação 
básica tendem a se envolver menos em ações violentas, redução 
de 550 mortes a cada ponto percentual a menos de evasão.

O custo de um homicídio é estimado em 
R$2,7 milhões. A redução de 10 mil homicídios por ano 
evitaria a perda de R$26 bilhões anuais.

Conforme a tendência atual, 575 mil jovens com 18 anos 
não devem concluir o nível básico. Caso contrário, a economia 
seria de R$ 25 bilhões, cerca de R$ 45 mil por jovem.
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“Acho que estamos sendo convocados como cidadãos para sermos 
ativistas pela educação. Nunca conversamos tanto sobre isso. 
Espero que (essa situação) sirva como alerta para batalharmos 
juntos por essa educação que a gente tanto deseja.”

Lázaro Ramos, ator

O retorno às aulas presenciais ainda divide a opinião dos brasileiros. 
A preocupação com a doença faz com que prefiram arriscar menos.

A pandemia impõe desafios em todos os sentidos. O cenário educacional brasileiro 
traz questões que se acentuam nesse momento. A falta de respostas gera insegurança 

e nesse sentido, é necessário um planejamento que entenda as particularidades de 
toda a comunidade escolar. Fortalecer esses agentes permite construir caminhos 

assertivos que garantam segurança, saúde, qualidade de ensino e bem-estar.

Preparar-se com políticas, 
proedimentos e planos de 

financiamento críticos 
e necessários apra 

melhorar a escolaridade, 
com foco em operações 

seguras, incluindo o 
fortalecimento de 
práticas de ensino 

à distância

Adotar abordagens 
proativas para reintegrar 
crianças marginalizadas e 

as que estão fora da 
escola. Inserir em água, 

saneamento e higiene para 
mitigar riscos e focar 

esforços na educação 
corretiva para compensar o 
temnpo perdido de ensino

Monitorar ativamente os 
indicadores de saúde 
expandindo o foco no 

bem-estar e na proteção. 
Fortalecer a pedagogia , 

adaptar a eduação à 
distância para ensino e 

aprendizagem em formatos 
mistos , incluindo conteúdo 

sobre transmissão e 
prevenção de infecções

O modelo de escola como era conhecido deve ser extinto. 
Antes do retorno, instituições destacam algumas ações fundamentais:

Fonte: Pesquisa Globo Tracking Covid-19 – Semana 20, campo realizado em 30 de julho de 2020; Datafolha, agosto de 2020.

Fonte: Recomendações para a reabertura de escolas – Unicef, abril de 2020

79%
acreditam que a 
reabertura das 
escolas no país 

vai agravar 
a pandemia 

do novo 
coronavírus

dizem que as 
escolas não 
deveriam ser 

reabertas

 não concordam 
com o retorno das 
aulas presenciais, 

mesmo se os 
devidos cuidados 

com a saúde forem 
respeitados, como 

distanciamento, 
máscara e uso de 

álcool em gel

76% 64%
acreditam que 

as aulas só 
devam ser 
retomadas 

quando 
houver uma 

vacina

85%
acham que o 

modelo de 
ensino irá 

mudar 
definitivamente 

para um 
modelo híbrido 

(presencial e 
online) 

72%

Antes da reabertura Durante a reabertura Com as escolas reabertas



 EM PARCERIA COM VALOR SOCIAL 

ED
U

C
A

Ç
Ã

O
, P

A
N

D
EM

IA
 E

 F
U

TU
RO

INDICAÇÕES DE PROJETOS EM RELAÇÃO À EDUCAÇÃO NA PANDEMIA 

INICIATIVAS GLOBO

Educação é um compromisso histórico da Globo. Queremos contribuir para a valorização 
da escola pública, onde estão mais de 80% dos alunos brasileiros. As iniciativas 

desenvolvidas por nós reúnem professores, alunos e especialistas em três temas centrais: 
ensino público de qualidade para todos, valorização do professor e incentivo à leitura.

Webinar Educação em parceria com a área de Recursos Humanos: circuito de discussão 
sobre diversos temas da atualidade. Um destaque na conversa sobre educação está 

“Como continuar ensinando e aprendendo com os filhos em casa” com Lazaro Ramos, 
Ana Paula Xongani e Katia Smole (agosto 2020).

Série Sobre Ensinar e Aprender: conteúdo disponível na Plataforma Gente com conversas 
sobre educação. Os vídeos reúnem diversas participações como Fernanda Montenegro, 

Gustavo Ziller, Neca Setubal, Astrid Fontenelle, entre outros (abril de 2020).

Prêmio Educador Nota 10: o maior e mais importante prêmio da educação básica 
brasileira, que reconhece e valoriza professores da Educação Infantil ao Ensino Médio, além 
de coordenadores pedagógicos e gestores escolares de escolas públicas e privadas de todo 

o país. Há seis anos a realização é feita pela Globo e Fundação Roberto Marinho junto a 
Fundação Victor Civita e Abril, que criaram a homenagem em 1998.  

Campanhas: desde 2013 série que soma mais de 30 filmes. Destaques para Dia da 
Educação (2020) Valorização do Professor (2019), "Eu sou o público da escola 

pública"(2018), lançada em uma parceria inédita com Malhação: Viva a Diferença (2018), 
teve uma nova fase em 2019. Lucia Puglia, Sandoel Vieira e Fernanda Pereira, jovens que 

estudaram em escolas públicas, compartilharam suas trajetórias em depoimentos 
inspiradores. Em 2020 a Globo lançará filmes dedicados à Educação na Pandemia. 

Série REP – Repercutindo Histórias: conteúdo disponível no YouTube da Globo com 
mais de 20 depoimentos inspiradores de professores e estudantes. 

Cadernos Globo: Caderno é um misto de revista acadêmica e jornalística, que conta com 
artigos, entrevistas, reportagens, crônicas e depoimentos, em edições temáticas que se 

dedicam a aprofundar o debate e estimular a reflexão sobre assuntos contemporâneos e 
relevantes. Conheça as três edições dedicas ao tema educação “Educação: mitos e fatos” 

(2014), “Professor” (2018) e Primeira Infancia (2019). 

29 Diálogos Educação: encontros com produtores de conteúdo, no jornalismo 
e na dramaturgia, sobre os principais temas em debate na educação. 

As reuniões envolvem professores, estudantes e especialistas. 

Mitos & Fatos da Educação (2019): A 6ª edição do Programa, uma parceria da Globonews 
e Valor Social da Globo, mergulhou no tema da primeira infância. O programa, que teve 

como mediadora Mônica Waldvogel, contou com a participação da especialista em 
educação infantil Beatriz Ferraz, do pediatra Daniel Becker e da diretora de escola Karina 

Rodrigues. O programa foi às ruas de três capitais brasileiras, Porto Alegre, Rio de Janeiro e 
Fortaleza, para ouvir o que a população pensa sobre a importância do brincar e 

aprendizagem nesta fase da vida e seguiu com o debate no estúdio. 

Criança Esperança: parceria com a Unesco no apoio a projetos de organizações sociais que 
oferecem oportunidades educativas a crianças e jovens de forma complementar à escola. 
A campanha de mobilização de recurso ocorre anualmente, com sua 35ª edição em 2020.  

https://redeglobo.globo.com/criancaesperanca/
https://gente.globo.com/sobre-ensinar-e-aprender/
https://premioeducadornota10.org/
https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/educacao/noticia/globo-lanca-filme-pela-valorizacao-dos-professores.ghtml
https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/playlist/campanha-voce-e-o-publico-da-escola-publica.ghtml
https://redeglobo.globo.com/Responsabilidade-Social/playlist/campanha-voce-e-o-publico-da-escola-publica.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=El_Bp44SftY&list=PLCG86DHec6YE6cEj93x3MN87T1qoOqQ_F
http://app.cadernosglobo.com.br/banca/
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INDICAÇÕES DE PROJETOS EM RELAÇÃO À EDUCAÇÃO NA PANDEMIA 

OUTRAS INICIATIVAS

Fonte: Instituto Unibanco e a consultoria Vozes da Educação

Estude em Casa: conteúdos educativos para ajudar 
quem quiser estudar em casa – Futura.

Busca Ativa Escolar: curso autoformativo com o objetivo 
de apoiar municípios e estados na implementação da iniciativa 

“Fora da Escola Não Pode!” com o objetivo de combater a exclusão 
escolar e monitorar possibilidades de evasão – 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). 

Cinco planos para aprendizagem remota: material produzido pelo 
Centro de Inovação para a Educação Brasileira (Cieb) a partir do para 
que os gestores públicos possam se inspirar e construir estratégias de 
aprendizagem à distância. O projeto é feito a partir do Planejamento 

das Secretarias de Educação do Brasil em parceria om o Conselho 
Nacional de Secretários de Educação (Consed), a União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e a Fundação Lemann – 

Centro de Inovação para e Educação Brasileira (Cieb).  

Atendimento psicológico online: a proposta é um sistema de 
acolhimento a preço social durante o período de isolamento 

a fim de que apoiar a saúde mental da população – 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Aprendizap: plataforma para receber conteúdos e exercícios do 6º 
ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio via WhatsApp – 

Fundação Lemann, Fundação 1Bi e Imaginable Futures. 

Projeto Foca Enem: iniciativa disponibiliza aulões ao vivo e online, 
simulados semanais e rotinas de estudo com temas importantes para o 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Também foram criados pela 
rede o Enem Flix, com sugestões de filmes relacionados aos conteúdos 
da prova, e o Enem News, para a divulgação de notícias sobre o exame 

– Secretaria Estadual de Educação de Alagoas. 

Eskada: plataforma com cursos abertos e certificados 
pela Universidade Estadual do Maranhão, com estaque para os temas 
de metodologias ativas na educação, dificuldades de aprendizagem, 

neuropedagogia e psicologia da educação – 
Universidade Estadual do Maranhão.  

https://www.futura.org.br/10-conteudos-do-futura-para-estudar-em-casa/
https://undime.org.br/noticia/08-04-2020-15-17-busca-ativa-escolar-na-pratica%20:%20%20https://buscaativaescolar.org.br/
https://cieb.net.br/cieb-lanca-estrategias-de-aprendizagem-remota-para-secretarias-de-educacao/
https://www.aprendizap.com.br/
https://www.escolaweb.educacao.al.gov.br/pagina/enem
https://eskadauema.com/
https://ufmg.br/coronavirus/coronavirus-e-saude-mental



