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EDITORIAL

Caras leitoras e caros leitores,
 
Temos o prazer de trazer a vocês a segunda 
edição da nossa newsletter. Como parte do 
projeto “Crisis-affected people on the move”, e 
com o apoio da Agência Sueca de Cooperação 
para o Desenvolvimento Internacional (SIDA), 
a Rede de Especialistas em Política 
Educacional da América Latina do IIPE 
UNESCO está publicando e divulgando seis 
newsletters sobre planejamento educacional 
sensível a crises. Esta produção é realizada em 
conjunto com outras atividades relacionadas, 
que o nosso Instituto continuará propondo ao 
longo do ano.
 
O foco desta segunda edição é a formulação 
de políticas e programas educacionais que 
mostrem avanços na provisão de educação 
para crianças e jovens afetados por diferentes 
tipos de crises, especialmente aquelas geradas 
por fenômenos de migração em massa e 
deslocamento forçado. Nas próximas páginas, 
vocês encontrarão um artigo e uma entrevista 
central sobre o caso do Equador e sua política 
de acesso à educação por meio de estratégias 
de longo prazo baseadas em um marco 
regulatório que leva em consideração a 
população migrante e deslocada. Além disso, 
vocês verão uma análise da experiência do 
programa Lima Aprende, uma resposta do 
Estado peruano que busca reduzir as 
disparidades educacionais em nível nacional. 
Além disso, a newsletter traz uma série de 
publicações relevantes, novidades dos últimos 
meses e materiais de interesse, bem como 
atividades e eventos que ocorrerão em breve.
 
“Não deixar ninguém para trás” é uma das 
promessas mais ambiciosas em nível mundial 
incluídas na Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, aprovada pelas 
Nações Unidas. A migração em massa e o 
deslocamento forçado são duas grandes 

questões globais que a agenda deve abordar 
para alcançar os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), incluindo 
o ODS 4: “Assegurar a educação inclusiva e 
equitativa de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida para todas as pessoas”.
 
No intervalo de uma década, o número de 
pessoas refugiadas e deslocadas em todo o 
mundo dobrou, passando de 41 milhões em 
2010 para 82,4 milhões no final de 2020 
(ACNUR, 2021). As crianças e jovens 
deslocados tornaram-se um dos grupos mais 
vulneráveis em termos de acesso à educação: 
apenas 60% das crianças refugiadas 
frequentam a escola primária, em comparação 
com a média mundial de 90%. Em todo o 
mundo, 84% dos adolescentes estão 
matriculados na educação secundária, 
enquanto apenas 23% dos refugiados têm essa 
oportunidade. Por fim, apenas 1% dos jovens 
refugiados estão matriculados no ensino 
superior (ACNUR, 2017).
 
O êxodo em massa de venezuelanos para 
diversos países da região configura um 
movimento migratório que tem crescido 
exponencialmente nos últimos anos, gerando 
situações de emergência para as pessoas 
deslocadas e para os Estados e comunidades 
de acolhida. Dado que as causas do 
deslocamento persistem, fica evidente que 
essas emergências tendem a configurar crises 
prolongadas (ACNUR, 2021).
 
A educação deve ser um componente central 
da resposta a uma crise de deslocamento 
prolongada, pois proporciona um ambiente 
protetor e estável para uma pessoa jovem 
quando tudo ao seu redor parece caótico. Além 
de contribuir para o desenvolvimento de 
habilidades que salvam vidas, a educação 
promove a resiliência e a autossuficiência e 
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ajuda a atender as necessidades psicológicas e 
sociais de crianças afetadas por conflitos e 
deslocamentos (ACNUR, 2017).
 
O desafio nos próximos meses é realizar um 
conjunto de ações que permitam um diálogo 
contínuo com as autoridades da região sobre a 
temática. Além da elaboração desta série de 
newsletters, da organização de webinars e da 
abertura do eixo temático na RED, serão 
realizados processos de cooperação Sul-Sul 
entre os países que dela necessitem, a fim de 
melhorar as capacidades de planejamento 
educacional em contextos complexos, como 
os que predominam na nossa região.
 
Dada a ocorrência generalizada de conflitos e 
desastres, a proteção do direito à educação é 
essencial. Para isso, é necessário responder a 
tais eventos por meio do desenvolvimento de 
planos e políticas que garantam que os 
profissionais da educação e os estudantes 
reajam às crises de forma adequada, ao passo 
que sejam feitos esforços para aumentar a 
resiliência do sistema educacional e promover 
a coesão social (IIEP, PEIC & IBE, 2015). A 
educação oferece a crianças e jovens 
migrantes e refugiados um lugar seguro em 
meio ao deslocamento e é uma ferramenta 
fundamental para o desenvolvimento pacífico 

e sustentável e para a prosperidade futura das 
comunidades de acolhida (ACNUR, 2017).
 
Nas próximas edições da newsletter, traremos 
detalhes sobre este projeto. E, é claro, muito 
mais…
 
Esperamos que vocês gostem da newsletter e 
nos ajudem a divulgá-la!
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O DESENVOLVIMENTO DE UM MARCO 
REGULATÓRIO GARANTIDOR DE DIREITOS NO 
EQUADOR E A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
LIMA APRENDE NO PERU: RESPOSTAS PARA A 
INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DESLOCADOS 
NO SISTEMA EDUCACIONAL

Dos 5,6 milhões de pessoas que 
emigraram da Venezuela nos últimos anos, 
mais de 80% foram a outros países latino-
americanos. Os principais países 
receptores têm sido a Colômbia, o Peru, o 
Chile e o Equador. No início desse 
fenômeno social, o Equador se 
caracterizou como um país de trânsito no 
caminho para o Peru e outros países do 
Cone Sul, como o Chile e a Argentina. No 
entanto, entre 2015 e 2019, quase 400 mil 
venezuelanos decidiram se estabelecer no 
Equador (Banco Mundial, 2020). Em junho 
de 2021, estimava-se que quase 430 mil 
residiam no país (R4V, 2021), um número 
que constitui quase 2,5% da população 
total.
 
No caso do Peru, desde o início deste 
movimento migratório, o país se 
posicionou como um dos maiores 
receptores de migrantes venezuelanos 
(OREALC/UNESCO, 2020). Segundo dados 
da R4V, em junho de 2021, cerca de 1,05 
milhão de venezuelanos residiam no país, 
o que constitui quase 3,2% da população 
do Peru. Por sua vez, há uma alta 
concentração geográfica de pessoas 
refugiadas e migrantes da Venezuela em 
Lima. Estima-se que 75% estão localizadas 
na capital peruana (R4V, 2021).

O desenvolvimento de 
um marco regulatório 
para garantir a inclusão 
de pessoas migrantes no 
Equador

Cerca de dois terços dos migrantes 
venezuelanos que passaram pelo Equador 
entre 2015 e 2021 estavam em trânsito 
para o Peru e o Cone Sul (MREMH, 2018). 
No entanto, estima-se que 430 mil 
venezuelanos se instalaram no país (R4V, 
2021), o que tem gerado uma grande 
pressão sobre o sistema educacional.
Diante dessa situação difícil, o Estado do 
Equador tem feito um grande esforço para 
promover a inclusão. A institucionalização 
das políticas levadas a cabo pelo país, com 
o antecedente da migração colombiana 
para o Equador nos anos 2000 — produto 
da situação de conflito interno —, deu 
origem a um marco legal que protege os 
direitos das pessoas em situação de 
mobilidade e que pode mitigar os efeitos 
potencialmente negativos de diferentes 
tipos de crises nessas populações e nas 
comunidades anfitriãs.
O Equador é um dos países da América 
Latina que possui um marco regulatório 
que promove a mobilidade humana sob a 
perspectiva dos direitos humanos. Esse 
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promulgação da Lei Orgânica de 
Mobilidade Humana e do seu 
Regulamento em 2017. Esses documentos 
normativos, baseados em uma perspectiva 
garantidora sobre a mobilidade humana, 
permitiram o desenvolvimento de um 
Plano Nacional de Mobilidade Humana 
com uma abordagem intersetorial para a 
inclusão econômica e social de pessoas 
migrantes e deslocadas, articulando 
políticas de educação, saúde, previdência 
social, emprego, moradia e acesso à justiça 
(MREMH, 2018).
Além dos acordos ministeriais anteriores, 
que visavam eliminar as barreiras jurídicas 
e administrativas ao acesso das pessoas 
migrantes ao sistema educacional, em 
2020 foi emitido o Acordo Ministerial 
MINEDUC-MINEDUC-2020-00025-A. Esse 
instrumento visa regular e garantir o 
acesso, a permanência, a promoção e a 
conclusão do processo educacional dentro 
do sistema nacional de ensino para a 
população em situação de vulnerabilidade. 
Nele, a condição de mobilidade humana é 
estabelecida como a primeira situação de 
vulnerabilidade a ser considerada.

caminho começou com a Constituição de 
2008, que estabelece que as pessoas 
estrangeiras que se encontram em 
território equatoriano possuem os mesmos 
direitos e deveres que as pessoas 
equatorianas. Além disso, ela reconhece o 
direito das pessoas de migrar e estabelece 
que nenhum ser humano será identificado 
ou considerado ilegal devido à sua 
condição migratória (CN, 2008). Também 
estabelece o reconhecimento e o respeito 
à diversidade de qualquer natureza, seja 
ela ligada a deficiência, etnia, raça, gênero 
ou orientação sexual, bem como 
diferentes garantias do direito à educação 
de crianças e adolescentes.
As políticas relativas à redução do risco de 
crise e à população migrante e deslocada 
devem estar alinhadas a essas grandes 
áreas definidas e a outras políticas e 
objetivos a fim de garantir a prestação de 
serviços educacionais em situações de 
crise. A resposta do Equador à migração da 
Venezuela seguiu o caminho da inclusão a 
partir da definição de aspectos normativos 
que se consolidaram como um guarda-
chuva para gerar respostas e políticas 
multissetoriais. Ao longo desses anos, 
diferentes normas de alto nível jurídico 
foram estabelecidas paulatinamente. Esse 
processo, que se iniciou com a reforma 
constitucional de 2008, culminou com a 
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Equador: Linha do tempo de instrumentos jurídicos

Elaboração própria.

Normativa para regular e garantir o acesso, permanência, promoção e conclusão do 
processo pedagógico no sistema nacional de educação à população em situação de 
vulnerabilidade.

Educação

2020
Regulação da anistia migratória
Suspensão de todos os prazos e termos dos vistos vigentes ou vencidos.

2019
Anistia migratória
Para toda pessoa venezuelana que não tenha violado as leis do Equador e se 
encontre em condição migratória irregular.

2017
Lei Orgânica de Mobilidade Humana
Regula direitos e obrigações de pessoas em situação de mobilidade.

Avanço no reconhecimento da diversidade de migrantes, considerando crianças 
tanto estrangeiras quanto nascidas no Equador em situação de mobilidade.

Regulamento de acesso ao sistema educacional 
equatoriano

2008
Constituição do Equador
Reconhece e garante que pessoas estrangeiras que se encontram em território 
equatoriano tenham os mesmos direitos e deveres que as equatorianas.

2006
Normativa que regula o acesso de refugiados ao sistema 
educacional equatoriano
Para pessoas refugiadas em educação básica (inicial, básica e bacharelado, segundo 
a nomenclatura do sistema equatoriano) da educação regular e especial e 
compensatória.
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A crise sanitária e o endosso 
da proteção jurídica para os 
migrantes

das autoridades do setor educacional para 
com as metas estabelecidas no Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 4 da Agenda 
2030. Com vistas ao futuro, esses 
princípios permitem orientar a ação do 
setor educacional e guiar as decisões para 
o desenvolvimento do sistema, de forma a 
proporcionar a todas as pessoas uma 
aprendizagem relevante, pertinente e de 
qualidade.

Em resposta à crise sanitária provocada 
pela COVID‑19, por meio do Decreto 
Executivo N. º 1.020, o prazo da anistia 
migratória e do processo de regularização 
foi prorrogado por motivos humanitários. A 
anistia migratória teve início com a 
publicação do Decreto Executivo N.º 826, 
em outubro de 2019, e terminou no final 
de março de 2020. Além disso, a validade 
dos passaportes de cidadania venezuelana 
foi ratificada em até cinco anos após seu 
vencimento. O governo também estendeu 
os prazos de seu apoio à emissão de vistos 
para crianças e adolescentes (Banco 
Mundial, 2020).
Diante do exposto, são evidentes os 
esforços realizados pelo Estado 
equatoriano e pelo seu sistema 
educacional nacional para construir uma 
estrutura normativa que seja coerente com 
as disposições dos instrumentos 
internacionais que zelam pelo 
cumprimento e pela garantia efetiva do 
direito à educação das populações 
migrantes e deslocadas. Isso implica 
fortalecer os mecanismos de acesso, 
permanência, aprendizagem, avaliação, 
promoção e conclusão para os estudantes 
que se encontram em território nacional 
(IIPE, 2020).
Em situações de emergência, as leis e 
políticas educacionais nacionais devem 
garantir a continuidade da educação para 
todas as pessoas (INEE, 2010). Sem dúvida, 
os princípios sólidos que orientam a 
tomada de decisões de longo prazo no país 
com a finalidade de “assegurar a educação 
inclusiva e equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem 
ao longo da vida para todas as pessoas” 
representam o compromisso do governo e

A chegada em massa de migrantes da 
Venezuela e sua consequente 
concentração em Lima exacerbou as 
disparidades educacionais já existentes no 
sistema educacional público peruano 
(UNESCO, 2020). Um dos maiores desafios 
enfrentados pelo Ministério da Educação 
do Peru diante do ingresso de milhares de 
crianças e adolescentes venezuelanos em 
um curto espaço de tempo foi garantir o 
acesso e as condições educacionais no 
território. Para que fique clara a magnitude 
do fenômeno, o Ministério da Educação 
havia estimado que, no ciclo letivo de 
2019, mais de 37 mil venezuelanos em 
idade escolar concentrados principalmente 
na região metropolitana de Lima não 
estariam cobertos pelo sistema 
educacional (Banco Mundial, 2019).
Foi assim que, em 2019, o Estado peruano 
lançou o programa Lima Aprende em 
resposta a esse fenômeno, por meio da 
Direção Regional de Educação da Região 
Metropolitana de Lima (DRELM). O 
programa promove o “exercício do direito 
à educação de todas as crianças e 
adolescentes fora do sistema educacional, 
residentes na região metropolitana de 

O programa Lima 
Aprende: uma resposta do 
Estado peruano à 
migração venezuelana
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informações relevantes sobre os processos 
de matrícula, os requisitos para obtenção 
de vagas, os documentos a serem 
apresentados no processo de admissão, as 
escolas com vagas disponíveis e os canais 
de comunicação que as famílias tinham à 
sua disposição.
 
O resultado global foi que, durante o 
primeiro ano, foram abertas 10 mil vagas 
nos níveis infantil e primário. No segundo 
ano, 2020, foram 16 mil vagas adicionais, 
que também abrangeram a educação 
secundária (UNESCO, 2020). O programa 
Lima Aprende mostra os importantes 
esforços realizados pelo Estado peruano 
para ampliar a cobertura educacional e 
garantir que crianças e adolescentes em 
situação de mobilidade possam exercer 
seu direito à educação.
 
Em 2020, devido a cortes no orçamento 
como resultado da crise sanitária 
provocada pela pandemia de COVID-19, o 
programa foi descontinuado. Mesmo assim, 
seus resultados positivos poderiam levar à 
replicação do programa em outras regiões 
do país que apresentam desafios 
semelhantes.

casos notificados de violência escolar. 
Essas ações enquadram-se dentro do 
Decreto Supremo N. º 004-2018-MINEDU, 
que aprova as Diretrizes para a Gestão da 
Convivência Escolar, a Prevenção e a 
Atenção à Violência contra Crianças e 
Adolescentes (UNESCO, 2020).
Em 2020, o lema do programa Lima 
Aprende era “nem uma criança sem 
estudar”. O programa forneceu

Considerações finais
O aumento do fluxo migratório 
venezuelano e a crise sanitária provocada 
pela COVID-19 na região evidenciaram os 
diversos riscos que os sistemas 
educacionais enfrentam simultaneamente, 
com efeitos potencialmente cumulativos 
para o planejamento, a gestão e a 
prestação dos serviços educacionais. O 
deslocamento massivo de pessoas da 
Venezuela criou um grande desafio para os 
países de acolhida. No Equador, a 
formulação de um marco regulatório 
garantidor de direitos, que define a

Lima” e está destinado à população tanto 
peruana quanto estrangeira, com um 
investimento inicial de quase 5 milhões de 
dólares (OREALC/UNESCO, 2020).
O programa Lima Aprende constitui uma 
resposta focada de intervenção imediata 
para tratar da lacuna educacional. Os 
resultados alcançados foram positivos: em 
2019, cerca de 6.200 estudantes foram 
matriculados em cerca de 400 salas de 
aula ampliadas como parte da estratégia. 
Cerca de 50% eram estudantes de 
nacionalidade venezuelana; a maioria dos 
outros, peruanos, mas também foram 
matriculadas crianças argentinas, 
colombianas, chilenas e equatorianas. 
Foi oferecida capacitação ao corpo 
docente e administrativo das 120 escolas 
com maior população estrangeira na 
região metropolitana de Lima. Para isso, 
foram consideradas as informações 
coletadas pela plataforma SíseVe sobre os 

http://www.siseve.pe/Web/
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas


8

orientação e os objetivos gerais de longo 
prazo, gerou um guarda-chuva que engloba 
políticas, programas e planos para 
responder ao fenômeno migratório. No 
Peru, para responder ao impacto que a 
migração venezuelana teve no sistema 
educacional, foi lançado o programa Lima 
Aprende, uma experiência que mostrou a 
capacidade de garantir a continuidade 
educacional de milhares de crianças e 
jovens.
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Brasil

Argentina

Uruguai

Costa Rica

República Dominicana

Trinidad e Tobago

Pimenta

Equador

Panamá

Guiana

Peru

Colômbia

Curaçao

Aruba

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Porcentagem de migrantes venezuelanos em relação à população do país receptor

Fonte: R4V- Datos migración venezuela 2020-2021 Banco Mundial 2019

A inclusão do planejamento sensível a 
crises nos ministérios da educação da 
região é uma ferramenta que pode ajudar 
a reduzir e mitigar os graves efeitos das 
crises, construindo pontes entre as 
respostas de curto prazo que permitem 
enfrentar as emergências e uma visão de 
longo prazo que estabeleça diretrizes e 
bases sólidas para a construção de 
políticas e programas educacionais para a 
inclusão de pessoas em situação de 
mobilidade.
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Ministério das Relações Exteriores e 
Mobilidade Humana. (2018)

Plano Nacional de Mobilidade Humana. Lima: 
MREMH

OREALC/UNESCO (2020)
Derecho a la Educación Bajo Presión. Principales 
desafíos y acciones transformadoras en la 
respuesta educativa al flujo migratorio mixto de 
población venezolana en Perú. Santiago de Chile: 
UNESCO.

OREALC/UNESCO. (2020)
Derecho a la Educación Bajo Presión. Principales desafíos y acciones transformadoras 
d ti l fl j i t i i t d bl ió l P ú S ti d Chi

A RESPOSTA INTERNACIONAL DE AJUDA 
HUMANITÁRIA
 
R4V: PLATAFORMA DE COORDENAÇÃO INTERAGENCIAL PARA 

REFUGIADOS E MIGRANTES DA VENEZUELA

Em 2018, a pedido da Secretaria-Geral das 
Nações Unidas, foi criada a Plataforma de 
Coordenação Interagencial para 
Refugiados e Migrantes da Venezuela 
(R4V) sob a coordenação do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados (ACNUR) e da Organização 
Internacional para as Migrações (OIM). O 
objetivo era dar uma resposta regional, em 
termos de ajuda humanitária, à situação 
das pessoas refugiadas e migrantes da 
Venezuela que buscavam o acesso a 

direitos e serviços básicos, à proteção e à 
autossuficiência e integração 
socioeconômica. A R4V foi estabelecida 
como um fórum para coordenação dos 
esforços de resposta em 17 países da 
América Latina e Caribe, com o foco 
particular de manter a coerência e a 
consistência em toda a resposta, em 
sintonia com os princípios estabelecidos 
pela Declaração de Nova York sobre 
Refugiados e Migrantes.

UNESCO (2020)
Entrevista. "Ningún niño o niña sin estudiar: la 
experiencia de Lima Aprende"
Disponivel aqui

R4V (2021)
Plataforma de Coordenação para Migrantes e 
Refugiados da Venezuela. Situação dos 
refugiados e migrantes
Disponivel aqui

R4V (2021). RMRP 2021
Disponivel aqui

Banco Mundial (2019)
Una oportunidad para todos. Los migrantes y 
refugiados venezolanos y el desarrollo del Perú. 
Perú: BM

IIPE (2020)
Resumo Executivo. Estudo de campo: Equador em 
“Obstáculos a la escolarización de migrantes 
indocumentados en cuatro países de América 
Latina: Brasil, Colombia, Ecuador y Perú”. Buenos 
Aires: IIPE UNESCO, Escritório para a América 
Latina.

Banco Mundial (2020)
Retos y oportunidades de la migración venezolana 
en Ecuador. Washington: BM

INEE (2010)
Normas mínimas para la educación: Preparación, 
respuesta, recuperación. Red Interagencial para la 
Educación en Situaciones de Emergencia.

https://es.unesco.org/news/ningun-nino-o-nina-estudiar-experiencia-lima-aprende
https://www.r4v.info/en/refugeeandmigrants
https://www.r4v.info/es/document/rmrp-2021-es
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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Nos níveis nacional e subnacional, a 
iniciativa é complementada por 
mecanismos de coordenação local. As 
plataformas nacionais e subnacionais que 
colaboram diretamente com os governos 
dos países de acolhida são responsáveis 
pela coordenação operacional e pela 
aplicação do Plano Regional de Resposta 
para Refugiados e Migrantes. Essas 
plataformas de coordenação estão 
presentes no Brasil, Chile, Colômbia, 
Equador e Peru (em nível nacional) e no 
Caribe, América Central, México e Cone Sul 
(em nível subnacional). Sua configuração 
baseia-se em cada contexto situacional e 
nas capacidades operacionais dos 
governos e parceiros do RMRP, levando em 

econsideração as estruturas de 
coordenação existentes.
 
O investimento em educação em contexto 
de crise deve ser estabelecido como uma 
das prioridades para a ajuda humanitária 
(UNESCO, 2015). Dentro da plataforma 
R4V, o setor de educação regional tem 
como objetivo promover a coerência na 
resposta educacional da região através da 
geração de evidências, gestão de 
conhecimentos para esforços de defesa e 
diálogo ligados a políticas, 
desenvolvimento de capacidades, 
monitoramento e apresentação de 
relatórios, e mobilização de recursos que 
integrem as perspectivas de gênero, idade 
e diversidade. A resposta regional está 
predominantemente centrada nos países 
que recebem o maior número de pessoas 
refugiadas e migrantes da Venezuela, 
como Colômbia, Equador, Chile, Peru e 
Brasil, mas com vistas a ampliar o apoio 
em todo o Cone Sul, Caribe e América 
Central e México em 2021 (RMRP, 2021).

Fonte: Site da R4V

RMRP (2021)

Plan Regional de Respuesta para Refugiados y 
Migrantes (enero - diciembre 2021).

UNESCO (2015)
Ayuda humanitaria para la educación: Por qué es 
importante y por qué debe aumentar. Documento 
de trabajo 21.

A R4V é composta por quase 200 membros 
(inclusive agências da ONU, organizações 
da sociedade civil, organizações religiosas 
e ONGs, entre outras) que coordenam seus 
esforços dentro do Plano Regional de 
Resposta para Refugiados e Migrantes da 
Venezuela (RMRP, na sua sigla em inglês) 
em 17 países da América Latina e Caribe.

https://www.r4v.info/
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas


11

ENTREVI STA COM ANGI E ZEVAL L OS

“É preciso pensar fora da caixa. É preciso tratar um problema pela raiz. É 
preciso fazer um brainstormingde ideias, formular o projeto e, depois, 
implementá-lo passo a passo, sem medo de rejeição.”

Nesta segunda edição da newsletter, temos o prazer de contar com 
entrevistas exclusivas com Angie Zevallos e Diana Castellanos.

Angie Zevallos é peruana, formada 
em Administração de Empresas e 
Gerenciamento pela Universidade 
do Pacífico e mestre em Estudos de 
Desenvolvimento pelo Instituto de 
Estudos de Desenvolvimento da 
Universidade de Sussex. Atualmente, 
trabalha como coordenadora de 
projetos da Direção-Geral de Gestão 
Descentralizada do Ministério da 
Educação do Peru.

Ver vídeo

ENTREVI STA COM DI ANA CASTEL L ANOS

Diana Castellanos Vela é 
equatoriana, psicóloga 
educacional pela Pontifícia 
Universidade Católica do Equador 
e mestre em Análise de Políticas 
Públicas pela FLACSO México. 
Atualmente, trabalha como 
subsecretária de Inovação 
Educacional e Bem Viver no 
Ministério da Educação do 
Equador.

“Para nós, as pessoas estrangeiras, independentemente de estarem aqui como 
migrantes, refugiadas ou em trânsito, possuem exatamente os mesmos direitos 
que as pessoas que nasceram no país.”

Ver vídeo

https://youtu.be/7lLJhl9bs-0?t=3
https://www.youtube.com/watch?v=P44zHXSNB74&feature=youtu.be
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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MATERI AL  MUL TI MÍ DI A
Nesta seção, você encontrará recursos digitais para aprofundar o conteúdo desta 
newsletter.

Visite o site

Estatísticas sobre pessoas deslocadas e refugiadas

Visite o site da UNESCO - Quito

Programa Plurianual de Resiliência para a Inclusão Educacional

https://es.unesco.org/fieldoffice/quito/inclusion/programa-multianual-de-resiliencia-myrp-en-ecuador-2021-2023
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/
https://es.unesco.org/fieldoffice/quito/inclusion/programa-multianual-de-resiliencia-myrp-en-ecuador-2021-2023
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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Leia o documento

Documento de trabalho

Rede Interinstitucional para a Educação em Situações de Emergência

Tendências Globais – Deslocamento 
Forçado em 2020

Visite o site

Leia o relatório

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375182
https://www.acnur.org/60cbddfd4.pdf#zoom=95
https://inee.org/es
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375182
https://inee.org/es
https://www.acnur.org/60cbddfd4.pdf#zoom=95
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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Acesse um espaço bilateral de iniciativas, programas e projetos por meio da RED. 
  
Se você é membro da RED e pertence a uma equipe técnica de governo em nível federal, 
estadual ou municipal, pode solicitar reuniões em um ambiente virtual privado, exclusivo 
e gratuito com outros colegas da região.  
  
Preencha o formulário de solicitação aqui.
 
Para obter mais informações, envie um e-mail para: red@iiep.unesco.org

FAÇA PARTE DA RED

SOL I CI TE UMA MESA DE TRABAL HO 
ENTRE PAÍ SES

A Rede de Especialistas em Política Educacional da América Latina é um espaço de 
encontro virtual com mais de 1.400 profissionais envolvidos na elaboração, 
implementação e análise de políticas educacionais na América Latina.
 
Encontre um lugar de formação, profissionalização e debate na comunidade de prática do 
IIPE UNESCO.
 
Conheça mais benefícios e candidate-se aqui.

Visitar la web

https://www.r4v.info/
https://es.surveymonkey.com/r/WFQ9VPG
mailto:red@iiep.unesco.org
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/index.php/pt/portal/conheca-mesas-de-trabalho-virtuais-da-rede-de-especialistas
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/postulacion-a-la-red
https://www.r4v.info/
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas

