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Edição virtual, 3 a 5 de novembro de 2021
1. Contexto
O objetivo geral do Fórum Regional de Política Educacional é abrir, a cada ano, um espaço de debate,
consulta e reflexão entre os responsáveis pela formulação das políticas educacionais dos países da América
Latina e Caribe, com foco nas implicações políticas da Agenda ODS-Educação 2030 e em estratégias eficazes
para sua implementação, a fim de fortalecer as capacidades dos Estados-membros da UNESCO na região.
Em maio de 2015, a UNESCO, junto com o UNICEF, o Banco Mundial, o UNFPA, o PNUD, a ONU Mulheres
e o ACNUR, organizou o Fórum Mundial de Educação 2015 em Incheon, na Coreia do Sul. Mais de 1.600
participantes de 160 países, incluindo 120 ministros, chefes e membros de delegações, líderes de agências e
funcionários de organizações multilaterais e bilaterais, além de representantes da sociedade civil, da docência,
do movimento jovem e do setor privado aprovaram a Declaração de Incheon para a Educação 2030, que
estabelece uma nova visão para a educação para os próximos 15 anos.
Em setembro do mesmo ano, a Assembleia Geral da ONU adotou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável, que estabeleceu 17 objetivos com 169 metas integradas e indivisíveis relacionadas à economia,
à sociedade e ao meio ambiente. Esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram
elaborados durante mais de dois anos de consultas públicas, de interação com a sociedade civil e de
negociações entre os Estados-membros.
Dada a natureza interconectada dos 17 ODS, alcançá-los depende em grande medida dos resultados
educacionais. A importância da educação na Agenda 2030 se manifesta na presença de um objetivo específico,
o ODS 4, que preconiza “garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades
de aprendizagem ao longo da vida para todas as pessoas”. Além disso, os ODS incluem metas ligadas à
educação em outros objetivos dedicados à saúde, ao crescimento econômico e ao emprego, ao consumo e à
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produção sustentável e à mudança climática. Juntamente com o ODS 4, essas metas constituem a Agenda
ODS-Educação 2030.
Com o objetivo de produzir um roteiro para a realização do ODS 4, em novembro de 2015, 184 Estados-
membros da UNESCO aprovaram o Marco de Ação Educação 2030 em Paris, que, por sua vez, foi resultado
de um processo coletivo de consultas amplas e aprofundadas, promovidas e conduzidas pelos próprios países
e facilitadas pela UNESCO e outros associados.
Os países da América Latina e Caribe reafirmaram esse compromisso global na Declaração de Buenos Aires,
de janeiro de 2017, que abordou os principais desafios socioeconômicos e educacionais da região, descreveu
os princípios orientadores e os objetivos estratégicos para a cumprimento do ODS 4 e da Agenda Educação
2030 e forneceu um guia orientado para a ação dos Estados-membros e da comunidade educacional. Esses
compromissos foram confirmados em julho de 2018, nos Acordos de Cochabamba e seu Roteiro para a
implementação do ODS 4-Educação 2030, durante a Segunda Reunião Regional de Ministros da Educação
da região.
Nesses primeiros anos da Agenda Educação 2030, os países da América Latina e Caribe obtiveram avanços
importantes em sua implementação. No entanto, desde o início de 2020, nossa região, assim como o resto do
mundo, foi devastada pela pandemia de covid-19, gerando uma crise sanitária sem precedentes e o
consequente fechamento (parcial ou total, dependendo do local) das escolas e outros centros de ensino.
Embora ainda não se saiba com precisão quais são os efeitos na educação decorrentes da suspensão
prolongada das aulas presenciais e da crise econômica relacionada à emergência sanitária, é muito provável
que os avanços no cumprimento da Agenda Educação 2030 e do ODS 4 tenham sofrido uma desaceleração
(UNESCO, 2020). Além disso, o impacto humano, social e econômico da pandemia afetou de forma
desproporcional as populações mais vulneráveis e marginalizadas, acentuando ainda mais as desigualdades
preexistentes (ONU, 2020).
Estimativas recentes do Instituto de Estatística da UNESCO (UIS) concluem que cerca de 165 milhões de
estudantes na região da América Latina e Caribe foram afetados pela interrupção das aulas no momento mais
crítico da pandemia (CEPAL-UNESCO, 2020). Segundo o mesmo instituto, em 2019, cerca de 12 milhões de
pessoas em idade escolar na região estavam fora da escola e estima-se que esse número poderia ter
aumentado em 2 milhões entre 2020 e 2021 (UNICEF LACRO).
Em resposta a este desafio global, realizou-se em outubro de 2020 a Reunião Global de Educação (GEM
2020), organizada pela UNESCO, com o objetivo de fazer a educação avançar como uma força catalisadora
para uma recuperação inclusiva e um desenvolvimento sustentável após a devastadora pandemia. Os
representantes dos Estados-membros e outros atores da comunidade internacional da educação entraram em
acordo para proteger o financiamento do setor educacional e a implementação de ações prioritárias
necessárias para construir sociedades e sistemas educacionais mais resilientes, flexíveis, inclusivos e
sensíveis às questões de gênero (Declaração GEM 2020, p.1).

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/publicaciones/educacion-2030-declaracion-de-incheon-y-marco-de-accion
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247286?posInSet=1&queryId=ae81fd0e-e346-4f8f-aa7d-bc5e992ae441
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265870_eng?posInSet=8&queryId=996bd128-321f-407c-9d15-6506ccbeafb5
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265750_spa?posInSet=1&queryId=ab24d3b6-d783-40df-9521-5881b92ba9a2
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265870_eng?posInSet=8&queryId=996bd128-321f-407c-9d15-6506ccbeafb5
https://en.unesco.org/news/education-post-covid-19-extraordinary-session-global-education-meeting-2020-gem
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2020/06/report/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en-1.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45904-la-educacion-tiempos-la-pandemia-covid-19
https://www.unicef.org/lac/invertir-en-educaci%C3%B3n
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374704_por
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Os participantes da GEM 2020 ratificaram seu compromisso com a Agenda ODS-Educação 2030. Além disso,
a GEM 2020 gerou um diálogo sobre o Mecanismo de Cooperação Educacional Global (mais conhecido
por sua sigla em inglês, GCM) para apoiar os países a acelerar o progresso em direção ao cumprimento do
ODS 4, em um contexto de recuperação após os efeitos da covid-19. Tal diálogo resultou em um amplo
processo de consulta, reflexão e análise e em uma proposta para fortalecer o GCM, através de uma reforma
do Comitê Diretivo do ODS-Educação 2030 (SDG-Education 2030 Steering Committee), que a partir da GEM
2021 será substituído por um novo Comitê Diretivo de Alto Nível do ODS 4-Educação 2030 (SDG4-
Education 2030 High-Level Steering Committee). As três funções principais deste novo comitê serão as
seguintes:
• Promover a formulação e implementação de políticas baseadas em evidências. Essa função inclui

um exercício de liderança para recomendar ações prioritárias para acelerar o cumprimento do ODS 4 com
base em evidências, conhecimentos e lições aprendidas para superar os obstáculos que impedem o
alcance das metas do objetivo. Da mesma forma, promove o uso efetivo de evidências para desenvolver
políticas e estratégias de implementação apropriadas em nível nacional.

• Monitorar o progresso e melhorar a disponibilidade e o uso de dados e informações. Esta função
implica assegurar a supervisão, o acompanhamento e a revisão das disposições da Agenda ODS-
Educação 2030 e, ao mesmo tempo, ajudar todos os atores envolvidos a cumprir seus compromissos.
Além disso, propõe a criação de um Observatório Mundial da Educação e, com o apoio do UIS, o
estabelecimento de pontos de referência ou metas intermediárias (benchmarks) regionais e nacionais,
como base para identificar e apoiar ações nacionais voltadas para o cumprimento do ODS 4.

• Aumentar a mobilização financeira e melhorar seu alinhamento. Esta função inclui a defesa da
mobilização e o melhor uso do financiamento nacional e internacional para a educação na busca das
prioridades acordadas, confirmando compromissos renovados, exercendo pressão para sua maior
harmonização e alinhamento, defendendo fontes inovadoras de financiamento e promovendo a eficiência
e a equidade nos investimentos em educação.

Com esses avanços, no dia 13 de julho de 2021, foi desenvolvido o Segmento de Reuniões Ministeriais da
GEM 2021, com o lema “da retomada à aceleração dos avanços para o ODS 4”. Nesse encontro, foram
destacadas as alianças e inovações mobilizadas pela comunidade educacional em todo o mundo em resposta
à pandemia de covid-19, a fim de reforçar a recuperação sustentável, resiliente e inclusiva em prol da Agenda
ODS-Educação 2030.
Alinhando-se às prioridades globais de educação da comunidade internacional e da UNESCO, a edição 2021
do Fórum Regional de Política Educacional buscará apoiar os países da região no aprofundamento do uso
dos sistemas de informação educacional para melhorar o planejamento e a gestão das políticas e, assim,
acelerar a recuperação dos impactos da pandemia e o cumprimento das metas da Agenda ODS-Educação
2030.
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2. O uso dos sistemas de informação no planejamento e na
gestão de políticas educacionais
Ao ratificar o ODS 4, os países do mundo se comprometeram a garantir uma educação inclusiva, equitativa e
de qualidade, bem como a promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas as pessoas.
Nas últimas duas décadas, a região da América Latina e Caribe pôde apresentar avanços importantes nesse
sentido. As reformas realizadas nas primeiras décadas do século 21 promoveram a extensão da escolaridade
obrigatória da pré-escola ao ensino médio e foram complementadas por políticas sociais que beneficiaram
principalmente setores historicamente negligenciados e excluídos. Em todos os países da região, melhorias
significativas foram alcançadas em quase todos os indicadores educacionais, que evidenciaram progressos
para mulheres, afrodescendentes, indígenas, pessoas com deficiência, de áreas rurais, em situação de
mobilidade e em situação de pobreza.
Com efeito, percebe-se no período citado uma expansão significativa da universalização da escolaridade,
condição necessária – mas não suficiente – para garantir o direito à educação. Nesse contexto, o desafio de
continuar ampliando o acesso à educação é agravado pela necessidade de abordar as diversas lacunas e
desigualdades que persistem na América Latina e no Caribe, recentemente agravadas pelos efeitos da
pandemia, que implicam em uma distribuição desigual de oportunidades em relação ao acesso à educação e
à continuidade das trajetórias educacionais.
A crise educacional causada pela pandemia de covid-19 evidenciou e aprofundou ainda mais a necessidade
de contar com informações como um insumo crítico para o planejamento em contextos de crise. O novo cenário
de emergência gerou novas demandas e tensões nos sistemas de informação, que viram a necessidade de
produzir e ampliar suas dimensões de levantamento e análise. Diante disso, é imprescindível contemplar as
lições aprendidas com essa experiência e avaliar os desafios de integração com a dinâmica dos sistemas de
informação já existentes antes da pandemia.
Neste ponto, os Sistemas de Informação para a Gestão Educacional, também conhecidos pela sigla em
espanhol (SIGEd) ou em inglês (EMIS), assumem particular relevância como instrumentos de garantia do
direito à educação para o conjunto da população. Diversos países da região dispõem de sistemas de
informação sobre educação, os quais, muitas vezes, vêm de origens diferentes. A própria definição de SIGEd
possui, em cada país, diferentes critérios e categorias, além de incluir vários tipos de informações sobre uma
série de dimensões do sistema educacional. Normalmente, essas informações são produzidas dentro dos
ministérios da educação, mas também podem ser geradas fora deles, e apresentam diferentes níveis de
integração entre si. Sabendo disso, no Fórum Regional o conceito de SIGEd será utilizado no sentido mais
abrangente possível.
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Os responsáveis pela tomada de decisões nos sistemas educacionais encontrarão, no uso das informações,
insumos fundamentais para a geração de políticas educacionais relevantes, sustentáveis e baseadas em
evidências, que poderão proporcionar uma prestação de contas adequada e contribuições fundamentais para
enriquecer o conhecimento e identificar áreas-chave de intervenção e inovação. A evidência empírica é uma
ferramenta indispensável para compreender os fatores que causam e influenciam a desigualdade educacional,
bem como para analisá-los e fornecer elementos reflexivos que permitam interpretá-los e modificá-los. Além
disso, a produção de informações permite monitorar e avaliar o avanço das metas nacionais, regionais e globais
– especialmente as estabelecidas pelo ODS 4 –, e é um recurso indispensável para a modernização dos
processos de gestão dos sistemas educacionais.
A importância dos SIGEd nos convida a refletir sobre uma série de desafios que esses sistemas enfrentam
atualmente na América Latina e Caribe e nos estimula a desenvolver ações para alcançar melhorias em seu
desenvolvimento, fortalecimento e uso para a tomada de decisões informadas.
O primeiro desafio para a região é aprimorar a produção de informação. Esta demanda deriva da constatação
de que, embora quase todos os países da região possuam algum sistema de informação educacional, os
avanços são muito heterogêneos em termos de produção da informação, fontes de dados, frequência, alcance
e qualidade. Soma-se a esses aspectos o desafio em termos de pertinência, periodicidade, disponibilidade,
relevância e difusão oportuna dos dados disponíveis. Este último é especialmente importante, dada a
dificuldade dos sistemas de informação em acompanhar os tempos de gestão dos sistemas educacionais. Em
alguns casos, o desencontro cronológico tem como consequência a falta de uso da informação e a
correspondente arbitrariedade na tomada de decisões.
Além disso, é imprescindível empregar maiores esforços de coordenação dos diversos sistemas de informação
e bases de dados existentes para um diagnóstico mais integral e heterogêneo da situação da sociedade em
geral e do sistema educacional em particular, de forma a dar melhores respostas a problemas
multidimensionais. A combinação ou interoperabilidade entre os sistemas de informação educacional e os
diversos sistemas de informação de saúde, proteção social ou condições de vida é fundamental para enfrentar
situações que requeiram uma visão integral de diferentes dimensões sociais, principalmente nos casos de
populações excluídas. Os sistemas de informação devem ser capazes de dar visibilidade aos grupos
populacionais historicamente excluídos e, ao mesmo tempo, dar conta das diferentes formas que a
desigualdade social e a diversidade cultural adquirem em cada território, a fim de compreender, monitorar e
intervir nas causas das desigualdades.
Um segundo desafio é garantir as condições necessárias (ou, pelo menos, favoráveis) para que os SIGEd
sejam funcionais e eficazes. Embora esses aspectos possam variar, é fundamental considerar os seguintes
fatores-chave: uma política de dados educacionais ou marco jurídico, infraestrutura e capacidades
tecnológicas, plataformas digitais e métodos de processamento, recursos humanos técnicos e financeiros.
Junto a isso, a proteção, privacidade e segurança devem estar no centro dos esforços para aumentar o
compartilhamento, a disponibilidade e a acessibilidade dos dados para promover a prestação de contas e os
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circuitos de retroalimentação, protegendo, simultaneamente, os interesses e a segurança das comunidades
(UNESCO, 2021).
Um terceiro desafio está associado à necessidade de fortalecer as estratégias de uso da informação. O
crescimento e a sofisticação dos sistemas de informação nem sempre estiveram acompanhados por um maior
e melhor aproveitamento de seus resultados. Há uma discussão crescente em torno da subutilização das
informações para o planejamento de políticas, mas também para nutrir projetos de pesquisa que, por sua vez,
alimentam a tomada de decisões políticas. Finalmente, uma melhor produção e gestão da informação serviria
para fortalecer o monitoramento do avanço da Agenda 2030, estabelecer metas intermediárias regionais e
nacionais (benchmarks) e produzir conhecimento proveniente e destinado à região. Esse desafio adquire
particular relevância em um contexto de escassez de recursos, em que os sistemas educacionais precisam
dispor de argumentos sólidos baseados em informação quantitativa e qualitativa para um melhor
aproveitamento em termos de equidade e eficiência.

3. Sobre o Fórum Regional de Política Educacional 2021
Diante desses complexos desafios enfrentados pelos ministérios da educação e outras instituições reguladoras
dos países da região, a UNESCO, por meio dos escritórios coorganizadores, busca fornecer uma plataforma
para enriquecer o debate sobre o papel dos sistemas de informação no planejamento e na gestão de políticas
educacionais para combater a exclusão na educação e promover sociedades mais justas e equitativas.
A edição de 2021 do Fórum Regional proporcionará aos participantes uma plataforma oportuna e necessária
para repensar e melhorar o vínculo entre os sistemas de informação e a formulação, gestão, monitoramento
e avaliação de políticas. Nesse sentido, o Fórum criará um espaço virtual de diálogo e reflexão com o objetivo
de promover a geração de estratégias para avançar no cumprimento da Agenda ODS-Educação 2030. Para
aumentar a acessibilidade dos participantes, o evento contará com canais de áudio com tradução simultânea
em português, espanhol e inglês.
O Fórum terá início com uma conferência inaugural, que resumirá a posição da UNESCO quanto à
centralidade dos SIGEd para o cumprimento da Agenda ODS-Educação 2030. Posteriormente, o encontro
será estruturado em torno de dois tipos principais de atividades: painéis e workshops.
Durante os painéis, serão abordados os eixos definidos como núcleos temáticos. Estarão a cargo de
especialistas e, em alguns casos, contarão também com a participação de representantes de outros
organismos internacionais ou, em casos excepcionais, de ministérios da educação dos países da América
Latina e Caribe.
O primeiro painel será dedicado a refletir sobre o estado atual dos sistemas de informação nosministérios
da educação da região. O olhar estará centrado, como diagnóstico, na produção da informação. Que tipo de
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informação está disponível nos ministérios da educação? Existe uma boa articulação ou um diálogo fluido entre
os diversos tipos de informação? Em que aspectos houve melhorias e em quais são identificadas as fragilidades
e necessidades de fortalecimento? Da mesma forma, o enfoque estará na necessidade de gerar sistemas
de informação sensíveis que tornem visíveis e permitam diagnosticar fenômenos de exclusão nos
sistemas educacionais da região, bem como fortalecer sua capacidade de resiliência, flexibilidade e adaptação
a situações de crise.
Um segundo painel se concentrará em responder como estabelecer condições favoráveis para que os
sistemas de informação para a gestão educacional sejam funcionais e eficazes. Embora os países da
região possuam sistemas de informação, estes são compostos, em alguns casos, por informações
fragmentadas, dispersas, pouco digitalizadas e automatizadas, com recursos humanos técnicos insuficientes
e baixa qualidade dos dados produzidos. Também há uma disparidade entre os tempos de produção da
informação e a urgência dos tomadores de decisões em obter a informação no ritmo demandado pela gestão
dos sistemas educacionais. Que recomendações podem ser feitas para fortalecer e dispor de sistemas de
informação sólidos, pertinentes e eficazes?
O terceiro painel será fundamental para aprofundar o principal objetivo do Fórum Regional: o uso dos SIGEd
para o planejamento e a gestão das políticas educacionais. Aqui será abordado o uso efetivo da informação
produzida, seus alcances e limitações. O olhar estará voltado para questões como: que uso se dá à
informação educacional e a outros tipos de informação? E que tipos de informação são usados e para
que finalidade? Este espaço dará lugar à reflexão sobre a necessidade de que os SIGEd sejam fonte de
informação no processo da tomada de decisões, com especial ênfase na sua importância em contextos de
crise, como o produzido pela covid-19.
Terminados painéis, a segunda parte do Fórum será conformada pelos workshops. Estes irão resgatar o que
foi discutido nos painéis e serão organizados de forma a permitir a reflexão e o debate sobre os desafios
concretos do uso dos SIGEd no processo de formulação e implementação de políticas.
Nos workshops, o trabalho terá foco em apresentar recomendações a fim de promover um melhor uso da
informação no planejamento e na gestão dos sistemas educacionais. Como fortalecer o ciclo da política
educacional em suas diferentes etapas através do uso dos SIGEd? Este ponto é considerado de grande
relevância, uma vez que os SIGEd podem ser muito úteis na identificação dos problemas existentes e no no
desenho e formulação de políticas públicas. Por sua vez, o uso de dados pode iluminar os Estados na
implementação de políticas, bem como apoiar seu monitoramento e avaliação.
As três sessões de workshop serão focadas no uso dos SIGEd nas diversas etapas do ciclo de planejamento
e gestão de políticas educacionais:
1. Diagnóstico e formulação de políticas educacionais.
2. Implementação e monitoramento de políticas educacionais.
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3. Avaliação de meio termo e de impacto de políticas educacionais.
Além disso, o Fórum contará com um espaço virtual onde os participantes terão acesso a vídeos gravados
pelos países da região que desejarem, sobre experiências relacionadas aos eixos temáticos do Fórum. Esse
repositório de iniciativas nacionais também permitirá aos participantes dialogar através de ferramentas de
interação assíncrona (fórum e comentários).
O Fórum Regional de Política Educacional 2021 será encerrado com uma sessão plenária, dedicada a discutir
as recomendações de política decorrentes dos painéis e workshops, com o objetivo de propor possíveis linhas
de ação prioritárias para impulsionar a produção e a utilização dos dados para o planejamento e a gestão dos
sistemas educacionais da região e para monitorar o avanço no cumprimento da Agenda 2030.

4. Entidades organizadoras e participantes
A organização anual do Fórum Regional de Política Educacional faz parte do esforço da UNESCO para
apoiar os Estados-membros da América Latina e Caribe na implementação dos compromissos da Agenda
Educação 2030. Consequentemente, a edição de 2021 do Fórum Regional será organizada conjuntamente
pelo Escritório para a América Latina do Instituto Internacional de Planejamento Educacional (IIPE) da
UNESCO, o Escritório Regional de Educação para a América Latina e Caribe da UNESCO
(OREALC/UNESCO Santiago), o Instituto de Estatística da UNESCO (UIS), a Divisão para a Educação
2030 e a Divisão de Políticas e Sistemas de Aprendizagem ao Longo da Vida do Setor de Educação da
UNESCO.
O objetivo do Fórum Regional é criar um espaço de diálogo entre os formuladores de políticas educacionais e
outros atores da região. A reunião será aberta para:
• Formuladores de políticas educacionais dos Estados da América Latina e do Caribe
• Especialistas em política educacional
• Representantes e especialistas em educação da UNESCO
• Representantes e especialistas de outras organizações internacionais
• Representantes e especialistas de organizações sub-regionais na América Latina e no Caribe
• Representantes e especialistas de organizações regionais da sociedade civil

5. Dinâmica do evento
Devido às restrições de mobilidade causadas pela pandemia de covid-19, a edição 2021 do Fórum Regional
será realizada em formato virtual, durante três dias, por meio de uma ferramenta de videoconferências.
Para poder equilibrar outras atividades profissionais durante este período, os participantes do Fórum serão
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convidados a dedicar um total de 9 horas e meia ao encontro, distribuídas da seguinte forma:
 1 hora e meia na quarta-feira, 3 de novembro (para assistir aos discursos e à sessão de abertura)
 4 horas e meia na quinta-feira, 4 (para assistir à apresentação dos workshops e participar da sessão de

workshop 1)
 4 horas e 15 minutos na sexta-feira, 5 (para participar das sessões de workshop 2 e 3 e da sessão plenária

de encerramento)
Além disso, todos os participantes do Fórum Regional serão convidados a participar dos painéis de sua
preferência, que ocorrerão na quarta-feira, 3 de novembro.

6. Agenda preliminar
As áreas em cinza correspondem às atividades assistenciais optativas.Quarta-feira, 3 de novembro

GMT - 6 GMT - 5 GMT - 4 GMT - 3 Atividades8:00 – 8:30 9:00 – 9:30 10:00 –10:30 11:00 –11:30 Discurso de abertura - (Duração: 30minutos)8:30-9:30 9:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 Apresentação inaugural – Como ossistemas de informação podem contribuirpara o ciclo da política educacional nomundo e na região (Duração: 1 hora)10:00-11:30 11:00-12:30 12:00-13:30 13:00-14:30 Painel 1 – Como são os sistemas deinformação em educação na América Latinae Caribe (Duração: 1,30 hora)12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 Painel 2 - Condições favoráveis àconstrução de sistemas de informação emeducação funcionais e eficazes (Duração: 1hora)13:30-15:00 14:30-16:00 16:00- 17:00 16:30-18:00 Painel 3 - Usos dos sistemas de informaçãopara o planejamento e a gestão de políticaseducacionais (Duração: 1,30 hora)
Quinta-feira, 4 de novembro

GMT - 6 GMT - 5 GMT - 4 GMT - 3 Atividades8:00-10:30 9:00-11:15 10:00-12:15 11:00-13:15 Sessão de workshop 1 – O uso dossistemas de informação no diagnóstico dossistemas educacionais e no desenho eformulação de políticas educacionais(Duração: 2,15 horas)11:00-13:15 12:00-14:15 13:00-15:15 14:00-16:15 Sessão de workshop 2 – O uso dossistemas de informação na implementação emonitoramento de políticas educacionais(Duração: 2,15 horas)
Sexta-feira, 5 de novembro

GMT - 6 GMT - 5 GMT - 4 GMT - 3 Atividades8:00-10:15 9:00-11:15 10:00-12:15 11:00-13:15 Sessão de workshop 3 - O uso dos sistemasde informação na avaliação de políticaseducacionais (Duração: 2,15 horas)11:00-13:00 12:00-14:00 13:00-15:00 14:00-16:00 Sessão plenária e encerramento -Conclusões finais (Duração: 2 horas)


