
Manter capacidades 
operacionais durante o 
fechamento das escolas

É fundamental garantir que a aprendizagem possa continuar em tempos de crise. Isso também ajuda na 
recuperação pós-crise: estudantes e docentes precisam retomar as atividades normais com interrupção ou 
transição mínima, pois o objetivo é minimizar o impacto da crise da COVID-19 nos resultados de ensino e 
aprendizagem.

Cada seção abaixo fornece às autoridades educacionais orientações para minimizar e superar os desafios 
operacionais durante uma crise. 

Garantir a continuidade da educação por meio do ensino aberto e a distância 

Quando as escolas fecham, os ministérios da educação podem adotar soluções alternativas para garantir que 
todas as crianças possam continuar aprendendo. É importante que as soluções escolhidas sejam flexíveis, 
acessíveis, inclusivas e sensíveis a gênero, além de levarem em consideração as necessidades específicas de 
diferentes grupos, especialmente populações em desvantagem e marginalizadas (por exemplo, meninas, 
crianças com deficiências  e crianças de baixa condição socioeconômica).

-    Analisar os recursos técnicos e humanos disponíveis no setor educacional no que diz respeito ao ensino a  
     distância. Isso ajuda a informar a escolha das soluções. 

• Soluções de alta tecnologia podem incluir estratégias online ou e-learning, como plataformas de 
aprendizagem digital, MOOCs (cursos online abertos e massivos), aulas ao vivo e recursos educacionais 
abertos (REA), incluindo livros didáticos em acesso aberto. 
• Soluções de baixa tecnologia podem incluir programas de rádio e televisão em âmbitos comunitário e 
nacional. 
• Soluções não tecnológicas podem incluir a oferta de fichas de estudo e exercícios e outros materiais 
impressos para os estudantes em casa. Se a logística permitir, é fundamental que as comunidades sem 
acesso às tecnologias de informação e comunicação (TIC) tenham outros meios de aprendizagem. 

-   Pesquisar no país ou em outros sobre programas de ensino a distância equivalentes já existentes,  e  
verificar quais materiais podem ser adaptados para atender às necessidades da situação atual. Para 
exemplos de plataformas nacionais de educação a distância, consultar a página da UNESCO dedicada às 
respostas à COVID-19. 

-   Encontrar soluções para  possíveis obstáculos à aprendizagem entre os grupos mais vulneráveis. 

-   Avaliar os requisitos financeiros da educação a distância que usa novas tecnologias, e determinar possíveis    
    parceiros e doadores (como agentes de TIC) para garantir o acesso a todos os estudantes.

Identificar alternativas para a realização de exames nacionais 

Quando os países são forçados a cancelar seus exames de final de ciclo devido a crises, as autoridades 
educacionais podem considerar formas alternativas de avaliar os estudantes. Um desafio específico é garantir 
que qualquer alternativa: 
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2.

Notas de resposta da UNESCO do IIEP para COVID-19

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
http://www.iiep.unesco.org/en/three-ways-plan-equity-during-coronavirus-school-closures-13365
http://www.iiep.unesco.org/en/three-ways-plan-equity-during-coronavirus-school-closures-13365
https://es.unesco.org/news/cierre-escuelas-debido-covid-19-todo-mundo-afectara-mas-ninas
https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer
https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/nationalresponses
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000223325
https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/20/could-coronavirus-shape-the-way-assessments-work-forever/


(a) represente o desempenho de maneira justa, e 
(b) não penalize nenhum grupo de estudantes. 

Também é importante garantir que o sistema esteja harmonizado em âmbito nacional e que os estudantes 
tenham o direito de contestar sua nota final. Existem várias opções para as autoridades educacionais.

-   Usar notas prévias de exames simulados, avaliações de docentes e prospecções de notas anteriores. 

-   Recorrer a avaliações contínuas e trabalhos de curso realizados nos meses que antecederam a crise. 

-   Usar várias fontes de informação para calcular a nota final. 

-   Adiar os exames de final de ano e aplicá-los no início do próximo ano letivo, após a crise. 

Garantir a continuidade e o funcionamento adequado do sistema de remuneração 
dos professores  

Em tempo de crise, mesmo quando as soluções de ensino a distância substituem o ensino presencial, o 
que significa que os docentes não estarão na sala de aula como em tempos normais, é importante para os 
ministérios da educação assegurar que os sistemas salariais funcionem corretamente. Isso é essencial para 
garantir a motivação, o bem-estar e a segurança dos docentes durante a crise; garantir a continuidade da 
aprendizagem  dos estudantes, e permitir que os serviços sejam retomados normalmente quando a crise 
terminar. 

-   Antecipar possíveis impactos da crise na operação dos sistemas salariais dos docentes, incluindo a avaliação 
e o tratamento de questões relacionadas à realização de pagamentos. 

-   Explorar soluções de pagamento alternativas e  inovadoras sempre que necessário, como banco online 
(mobile banking), para garantir que todos  sejam beneficiados. Será necessário fornecer uma solução diferente 
para docentes sem acesso à tecnologia necessária. 

-   Tratar de questões relacionadas ao status de emprego temporário; garantir a motivação e o bem-estar 
dos docentes contratados, e resolver as dificuldades salariais, por exemplo, ao explorar a possibilidade de 
oferecer apoio financeiro. 

3.

https://es.unesco.org/news/seminario-web-covid-19-mundo-nuevo-se-abre-docentes-vanguardia-educacion
http://www.iiep.unesco.org/en/teacher-career-reforms-around-globe-9161
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