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Volta às aulas: como conduzir a reabertura das
escolas em meio à pandemia do coronavírus
Famílias, jovens e crianças

se perguntam

nesses tempos de pandemia: quando as aulas serão
retomadas? Num cenário em que mais de 1,1 bilhão
de estudantes (mais de 60% do total de matrículas)
são afetados pelo fechamento de escolas no mundo
todo, de acordo com a Unesco, esse questionamento
se torna um dos mais urgentes da atualidade para
lideranças governamentais e gestores públicos. Nós,
do FGV EESP Clear, sabemos que a resposta está na
construção de políticas educacionais baseadas em evidências. Por isso, a primeira edição da
newsletter do Monitor de Evidências Covid-19 dedica especial atenção a conteúdos
relacionados à abertura das escolas.

:: Conheça nossas recomendações ::
O delicado percurso de volta à escola em tempos de
pandemia, edição multímidia do Observatório da Educação do
Instituto Unibanco, fundação dedicada à contribuir com a
melhoria da gestão educacional no Brasil, elenca publicações
internacionais que trazem recomendações e reflexões sobre a
abertura das escolas e resumos atuais sobre a situação em
alguns países. Leia mais.

Em Recomendações para a reabertura de escolas, a Unesco
destaca:
"é
necessário
um
processo
contínuo
de
contextualização e adaptação, com foco local, para atender
demandas de aprendizagem, saúde e segurança das crianças".
Um guia útil sobre implementação de políticas antes, durante e
depois da reabertura escolar. Leia mais.
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=710054
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A nota técnica O retorno às aulas presenciais no contexto da
pandemia da covid-19, do movimento Todos pela Educação,
apresenta sistematização de aprendizados na educação de
países que enfrentaram outras epidemias, guerras e desastres
naturais. Entre os pontos de destaque, o texto destaca as
necessidades de financiamento adequado e articulação entre
esferas governamentais. Leia mais.

A importância das evidências na reabertura escolar
Escolas fechadas significam grave impacto na capacidade de aprendizado de crianças e jovens
e avanço da desigualdade educacional e social. Há muito em jogo, avalia a Unesco. "Quanto
mais tempo crianças socialmente vulneráveis estiverem fora da escola, menor sua probabilidade
de retornar. Estar fora da escola também aumenta o risco de gravidez na adolescência,
exploração sexual, casamento infantil, violência e outras ameaças. Além disso, o fechamento
prolongado interrompe serviços essenciais oferecidos
alimentação, apoio psicossocial e à saúde mental."

na

escola,

como

imunização,

Para gestores que estão na ponta, decidir reabrir escolas é um passo complexo, mas não deve
ser guiado por incertezas. Deve ser fundamentado em dados, evidências e experiências
prévias. A reabertura das escolas deve ser segura e consistente com a resposta sanitária geral
de cada país ou localidade à covid-19. "Escolas fechadas exigirão que países rapidamente
coletem informações críticas sobre como escolas, professores, estudantes e comunidades estão
lidando com o fechamento e a pandemia. As autoridades devem, então, avaliar como a
aprendizagem e o bem-estar podem ser melhor apoiados, com atenção especial aos benefícios
do ensino em sala de aula em comparação ao ensino à distância, considerando fatores de risco
relacionados à reabertura de escolas, observando as evidências sobre os riscos de infecção
relacionados à frequência escolar", orienta a Unesco. Dessa forma é possível perseverar para
reviver tempos de normalidade num horizonte próximo.

https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=710054
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Assine a newsletter do Monitor de Evidências Covid-19
O FGV EESP Clear tem um repositório inicial e em permanente construção de
publicações do mundo inteiro baseadas em evidências sobre os impactos da pandemia do
novo coronavírus em diversas áreas. Nesta newsletter semanal vamos selecionar e
compartilhar estudos e dados de qualidade sobre a atual crise sanitária, com foco em
monitoramento e avaliação de medidas governamentais de enfrentamento da covid-19.
Clique aqui para assinar.

O FGV EESP Clear é um dos seis centros regionais que compõem a Iniciativa Clear, uma ação global de várias entidades e países
que visa o aperfeiçoamento de políticas públicas e programas por meio do fortalecimento de capacidades e sistemas de
monitoramento e avaliação.
www.fgvclear.org © 2020 The Clear Initiative, todos os direitos reservados.
A newsletter do Monitor de Evidências Covid-19 visa disseminar conhecimento. Opiniões contidas nos conteúdos divulgados são de
responsabilidade dos respectivos autores e autoras.
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