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EDITORIAL

Caros leitores e leitoras,

Temos o prazer de trazer a vocês a quarta 
edição da nossa série de seis newsletters 
sobre planejamento educacional sensível a 
crises. No âmbito do projeto “Crisis-affected 
people on the move”, a Rede de Especialistas 
em Política Educacional da América Latina do 
IIPE UNESCO está editando e divulgando este 
material com o apoio da Agência Sueca de 
Cooperação para o Desenvolvimento 
Internacional (ASDI).

Esta edição trata das políticas implementadas 
pela cidade de São Paulo para quebrar as 
barreiras à inclusão da população migrante e 
refugiada no sistema educacional. Ela também 
inclui uma entrevista sobre as ações da 
UNESCO no Brasil para promover a inclusão 
educacional de migrantes, bem como uma 
série de publicações relevantes, notícias dos 
últimos meses e materiais de interesse. A 
edição é complementada pelo anúncio de uma 
série de atividades e eventos que acontecerão 
em breve.

Não deixar ninguém para trás é uma das 
promessas mundiais incluídas na Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável. Barreiras 
como gênero, ruralidade, riqueza, deficiência, 
origem étnica, idioma, condição migratória, 
deslocamento, encarceramento, orientação 
sexual, identidade e expressão de gênero e 
crença religiosa, entre outras, podem 
representar obstáculos para garantir o direito à 
educação (UNESCO, 2020). Portanto, é 
necessário que os governos dos países da 
região levem esses grupos vulneráveis em 
consideração no momento de formular suas 
políticas educacionais.

Nas últimas décadas, os países da América 
Latina e do Caribe experimentaram uma 
grande mudança em suas tendências 
migratórias. Entre 2010 e 2019, o número de 
migrantes na região aumentou em 66%, 

enquanto o número de pessoas que migram 
para outros países aumentou em 26% (PNUD, 
2020). Essas situações de mobilidade humana 
nos países da América Latina e do Caribe têm 
gerado emergências humanitárias que 
dificultam a garantia dos direitos das pessoas 
em deslocamento, o que representa um 
grande desafio para os locais de acolhimento 
em termos de gestão da migração e garantia 
dos direitos da população migrante.

Incorporar o planejamento sensível a crises 
nos sistemas educacionais pode ajudar a 
prevenir e mitigar os efeitos de conflitos, 
fenômenos naturais e processos de migração e 
deslocamento de pessoas. Ao garantir o acesso 
equitativo a todos os níveis de educação, as 
escolas podem proporcionar ambientes de 
aprendizagem seguros, promover a coesão 
social, melhorar a segurança e o bem-estar de 
professores e estudantes, e ajudar a construir 
uma sociedade pacífica (IIPE, 2017).

Nas próximas edições desta newsletter, 
compartilharemos mais detalhes sobre este e 
outros projetos.

Esperamos que vocês gostem da newsletter e 
nos ajudem a divulgá-la!

1

IIPE UNESCO (2017)
Conflict-sensitive and risk-informed planning in 
education. Lessons learned. Paris. IIPE UNESCO.

PNUD (2020)
El potencial de la migración en América Latina y 
el Caribe. Disponible aquí

UNESCO París (2020)
América Latina e Caribe – Inclusão e Educação: 
todos, sem exceção.
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O Brasil é o maior país da região. 
Representa 47% do território sul-
americano, com uma enorme diversidade 
cultural, uma riqueza natural incalculável e 
uma notável variedade de contrastes de 
ponta a ponta. O país está dividido em 26 
estados, um distrito federal e 5.700 
municípios (SITEAL, 2021).

Estima-se que, em 2020, o Brasil possuía 
1.504.736 migrantes registrados em seu 
território, dos quais 367.043 eram crianças 
e adolescentes de 0 a 14 anos (OBMigra, 
2020)¹.

A Constituição Federal brasileira 
estabelece que a educação é um direito de 
todas as pessoas que residem no país, 
independentemente de sua nacionalidade 
e situação migratória (IPPDH e OIM, 2016).

A cidade de São Paulo, localizada no 
sudeste do país, é uma das mais populosas 
e multiculturais do mundo. Em 2017, a 
cidade contava com cerca de 389 mil 
pessoas em situação de mobilidade, entre 
elas migrantes permanentes, temporários, 
provisórios e refugiados. Provenientes de 
mais de 150 países, essas pessoas 
representam aproximadamente 36% de 
toda a população migrante do país (Polícia 
Federal de São Paulo, 2017).

O planejamento da resposta ao fenômeno 
migratório começou por volta de 2013, 
ano em que o município de São Paulo 
adotou suas primeiras políticas públicas 
para a inclusão de pessoas refugiadas e 

migrantes, enquanto organizava a primeira 
conferência sobre políticas públicas 
relativas a essa questão (ACNUR, 2020). 
Em 2016, São Paulo adotou a primeira 
Política Municipal para a População 
Imigrante, que foi implementada 
transversalmente nas políticas e serviços 
públicos da cidade. Em 2018, criou-se o 
Conselho Municipal de Imigrantes (CMI), 
um órgão eletivo composto por refugiados 
e migrantes que busca proporcionar acesso 
à vida na cidade e participação na 
definição de políticas relacionadas às suas 
próprias vidas (ACNUR, 2020).

Em 2020, foi lançado o Plano Municipal de 
Políticas para Imigrantes, para 
implementação entre 2021 e 2024, com o 
objetivo de assegurar que as políticas 
públicas estejam orientadas a responder às 
necessidades das pessoas refugiadas e 
migrantes que vivem na cidade, a partir de 
uma abordagem baseada em direitos. Uma 
característica notável é o processo 
participativo que ocorreu desde o início da 
formulação do Plano, já que os próprios 
migrantes e refugiados foram incluídos no 
debate.

Dentro dessa estrutura de políticas 
transversais, o Programa Portas Abertas e 
as Trilhas de Aprendizagens surgem como 
experiências bem-sucedidas de cuidado de 
refugiados e migrantes no setor 
educacional. O foco das iniciativas está na 
educação infantil e ensino da língua 
portuguesa para pessoas jovens e adultas, 
como formas de garantir o direito à

1. No banco de dados constam todos os “imigrantes que entraram com pedido de cadastro para emissão de seu Registro Nacional 
Migratório (RNM)”, anteriormente chamado Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) (OBMigra, 2020).

A CIDADE DE SÃO PAULO: UM CAMINHO PARA A 
INCLUSÃO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS, 
ADOLESCENTES E JOVENS MIGRANTES

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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Políticas públicas  
Participação das pessoas  
migrantes e refugiadas

Assistência 
Acesso à assistência social e à 
habitação social

Diversidade cultural

Valorização
e promoção

Direitos humanos
Proteção dos direitos 
humanos e luta contra a 
xenofobia e outras formas de 
discriminação

LGBTIA+
Acesso a direitos e 
serviços para mulheres
e pessoas LGBTIA+

Trabalho
Promoção de trabalho 
digno, geração de emprego, 
geração de renda e 
capacitação profissional

Educação

Acesso à educação integral, 
aulas de português e respeito 
pela interculturalidade

Saúde integral
Acesso à saúde integral, 
lazer e esporte

Fonte: ACNUR, 2020

PLANO MUNICIPAL DE SÃO PAULO PARA 
PESSOAS REFUGIADAS E MIGRANTES (2021-

2024)

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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superar a barreira linguística de acesso ao 
sistema educacional. O projeto contou com 
o apoio da UNESCO Brasil para a 
diagramação e edição dos materiais 
didáticos, desenho curricular e divulgação.

O idioma é uma das muitas barreiras à 
inclusão nos sistemas educacionais 
enfrentadas por crianças, adolescentes e 
jovens migrantes. Ele gera uma 
desvantagem educacional e aumenta o 
risco de discriminação, assédio e 
diminuição da autoestima (OCDE, 2018). A 
falta de conhecimento do idioma usado 
para o ensino muitas vezes prejudica a 
capacidade de estudantes migrantes de 
construir relacionamentos, comunicar-se e 
aprender (GEM Report, 2019).

Em resposta a essa barreira à inclusão, o 
projeto Portas Abertas visa garantir o 
direito à educação da população migrante 
na cidade de São Paulo, assegurando 
assim também o cumprimento de outros 
direitos ligados à sua integração através da 
língua portuguesa, como a inserção no 
mercado formal de trabalho e a promoção 
da regularização migratória (Portas 
Abertas, 2021). O projeto é caracterizado 
pela oferta contínua e permanente de um 
curso gratuito de português ministrado por 
professores da Rede Municipal de 
Educação (RME) para estudantes migrantes 
nos níveis básico, intermediário e 
avançado. Para levar adiante o projeto, o 
corpo docente recebe uma formação 

O projeto Portas Abertastem como 
objetivo permitir que migrantes de todas 
as idades, estejam ou não matriculados no 
sistema educacional, aprendam português 
como forma de facilitar sua inclusão social 
e educacional.

Trata-se de uma iniciativa conjunta entre a 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania (SMDHC) e a Secretaria 
Municipal de Educação (SME), 
desenvolvida no âmbito das políticas 
públicas municipais de São Paulo para

Portas Abertas: o 
programa de língua 
portuguesa para pessoas 
migrantes

educação inclusiva, conforme estabelecido 
pelo Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 4 (ODS 4). Ambas as iniciativas 
contribuem para a superação das barreiras 
à realização efetiva do direito à educação 
das pessoas em situação de mobilidade, 
além de colaborarem para o cumprimento 
do conjunto dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

Para as pessoas em situação de 
mobilidade, a educação contribui para 
melhorar as condições de vida e saúde, a 
redução das desigualdades de gênero, o 
aumento dos níveis de tolerância e uma 
maior participação política, assim como 
um maior cuidado com o ambiente. 
Portanto, é essencial que os planos e 
programas desenvolvidos pelos países 
levem em consideração os problemas que 
muitas vezes surgem a partir do 
deslocamento, como a falta de 
documentação, a proficiência linguística 
limitada, a interrupção educacional e a 
pobreza (UNESCO, 2019).

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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casas. Além do desafio do ensino a 
distância, os estudantes migrantes 
enfrentaram também a barreira linguística, 
que dificultou seu acesso a uma educação 
de qualidade.

Diante dessa situação, a Secretaria 
Municipal de Educação (SEM) tomou a 
iniciativa de realizar um mapeamento para 
detectar a presença de migrantes em São 
Paulo e identificar os idiomas para os 
quais os materiais didáticos precisariam 
ser traduzidos (OIM, 2020).

Desta forma, as Trilhas de Aprendizagens 
foram criadas com o objetivo de atingir 
todos os estudantes da rede. Foram 
realizadas traduções para garantir mais 
inclusão da população que não fala a 
língua portuguesa fluentemente e 
acompanhá-la durante o período de 
emergência.

Quase 4 mil crianças migrantes e 
refugiadas de até 8 anos matriculadas no 
Sistema Municipal de Educação de São 
Paulo começaram a receber os cadernos 
Trilhas de Aprendizagens em diferentes 
idiomas. A maioria das crianças migrantes 
e refugiadas beneficiárias da iniciativa 
provêm da Bolívia, Venezuela ou Haiti 
(OIM, 2020).

Os cadernos foram elaborados para que as 
crianças e adolescentes que estudam nas 
escolas municipais de São Paulo possam 
realizar atividades com autonomia e/ou 
com ajuda de suas famílias, por um 
período máximo de dois meses. O 
conteúdo respeita o que está previsto no 
Currículo da Cidade de São Paulo (SME, 
2020). A impressão e distribuição dos 
cadernos traduzidos foi realizada com o 
apoio da Organização Internacional para 
as Migrações (OIM) e do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF).

As Trilhas de Aprendizagens são um 
programa de desenvolvimento de 
materiais didáticos criado em 2020 para 
todos os níveis de educação com o intuito 
de dar continuidade à oferta de ensino 
durante o fechamento das escolas devido 
à pandemia de COVID-19. Os materiais da 
pré-escola e ensino fundamental I 
receberam tradução a espanhol, francês e 
inglês e foram distribuídos às crianças 
migrantes para garantir a inclusão durante 
o período de isolamento.

Como resultado da crise causada pela 
pandemia e do fechamento de escolas, 
crianças e adolescentes tiveram que 
permanecer um longo período em suas 

específica oferecida pela Secretaria 
Municipal de Educação (SME) em 
colaboração com a Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC).

Oferecido na rede municipal de educação 
pública de São Paulo, o projeto representa 
a primeira política pública de ensino da 
língua portuguesa para migrantes que, de 
maneira contínua, gratuita e capilar, dá 
voz a profissionais da educação e a 
estudantes migrantes de diferentes 
nacionalidades.

A estratégia reforça a inclusão dos 
migrantes, já que o bom domínio do 
idioma facilita a socialização e a 
construção de relacionamentos, além de 
fomentar um sentimento de 
pertencimento (OCDE, 2018 em UNESCO, 
2019).

Trilhas de Aprendizagens: 
materiais educacionais 
para migrantes diante da 
irrupção da COVID‑19

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

Secretaria de Direitos Humanos e 
Cidadania de São Paulo (2021)
SME lança coleção Portas Abertas – Português 
para Imigrantes.
Disponivel aquí

UNESCO (2019)
Global Education Monitoring Report 2019: 
Migration, Displacement and Education – 
Building Bridges, not Walls. París, UNESCO (GEM 
Report).

INEE (2015)
Requisitos Mínimos para a Educação: 
Preparação, Resposta e Reconstrução. Rede 
Interinstitucional para a Educação em Situação 
de Emergência.
Disponible aquí

SITEAL IIPE UNESCO (2021)
Disponivel aquí

Secretaria de Direitos Humanos e 
Cidadania de São Paulo (2018)
Portas Abertas: Português para Imigrantes.
Disponivel aquí

Secretaria de Educação de São Paulo 
(2020)

Trilhas de Aprendizagens.
Disponivel aquí

OIM (2020)
La OIM, UNICEF y el Municipio de San Pablo 
facilitan el aprendizaje a distancia para niños 
refugiados y migrantes en Brasil.
Disponivel aquí

As crianças, adolescentes e jovens 
migrantes devem ser incluídos nos 
sistemas educacionais dos países de 
acolhida. Pessoas migrantes e suas 
famílias precisam de sistemas adaptados 
às necessidades específicas, já que 
barreiras, como um idioma de ensino 
diferente da língua falada em casa, podem 
prejudicar a inserção de grupos de 
migrantes nas escolas (UNESCO, 2019).

A experiência de São Paulo mostra que a 
inclusão não é simplesmente uma questão 
de disponibilizar mais vagas nas escolas 
para contemplar crianças e adolescentes 
migrantes. Através de programas como 
Portas Abertas e Trilhas de Aprendizagens, 
é possível superar obstáculos, oferecendo 
soluções duradouras para garantir uma 
educação de qualidade, acessível e 
inclusiva.

O planejamento educacional sensível a 
crises revela ser uma ferramenta valiosa 
para os ministérios da educação na 
abordagem deste e de outros fenômenos. 
Dessa forma, o setor da educação previne 
crises que, geralmente, afetam as 
populações mais vulneráveis.

Conforme destacado nos Requisitos 
Mínimos para a Educação em Situação de 
Emergência, a identificação de possíveis 
barreiras e cenários que podem afetar a 
inclusão educacional, juntamente com a 
participação das populações afetadas na 
busca de soluções, são componentes 
essenciais dessa forma de conceber o 
planejamento educacional para lidar com 
situações de emergência (INEE, 2015).

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/noticias/sme-lanca-colecao-portas-abertas-portugues-para-imigrantes/
https://www.unicef.org/lac/informes/normas-m%C3%ADnimas-para-la-educaci%C3%B3n
https://siteal.iiep.unesco.org/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/imigrantes_e_trabalho_decente/programas_e_projetos/portas_abertas/
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/combatiendo-el-coronavirus/rutas-de-aprendizajes/
https://robuenosaires.iom.int/news/la-oim-unicef-y-el-municipio-de-san-pablo-facilitan-el-aprendizaje-distancia-para-ni-os
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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ENTREVI STA COM MARI ANA AL CAL AY

Ver vídeo

“A escola é uma porta de entrada para a inserção dos 
migrantes na comunidade.”

Mariana Alcalay é formada em Relações Internacionais e mestra em Direitos 
Humanos pelo Centro Europeu de Direitos Humanos e Democratização. 
Atualmente, trabalha como oficial de projetos para o Setor de Educação da 
UNESCO no Brasil. Mariana é especialista em educação para o desenvolvimento 
sustentável e ponto focal para a resposta humanitária para migrantes 
venezuelanos.

https://www.youtube.com/watch?v=j_ojviegqB0
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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WEBINAR

Jennifer Guralnick abriu o debate 
destacando a importância de se considerar 
a natureza sistêmica do risco, o que 
implica ter em mente sua multiplicidade e 
simultaneidade, mas, ao mesmo tempo, 
dispor de informações sobre cada um dos 

Como parte do projeto Planejamento 
Educacional Sensível a Crises, do Escritório 
para a América Latina do IIPE UNESCO, em 
31 de agosto de 2021 realizou-se o 
segundo webinar "Sistemas de informação 
para o planejamento e monitoramento de 
respostas a crises”. Mais de 100 pessoas de 
19 países participaram do webinar, que 
contou com a presença dos especialistas 
MiRi Seo (UNICEF), Ernesto Yañez 
(OREALC/UNESCO Santiago) e Jennifer 
Guralnick (UNDRR). Martín Scasso 
(OREALC/UNESCO Santiago) ficou 
responsável pela moderação do evento e 
Henry Armas (IIPE UNESCO), pela abertura.

O propósito do webinar foi proporcionar 
elementos para a construção de sistemas 
de informação que permitam aos países 
desenvolver respostas mais adequadas 
para mitigar e reduzir riscos e ameaças em 
contextos de crise.

Sistemas de informação para o planejamento e 
monitoramento de respostas a crises

fenômenos envolvidos: quanto maior for o 
nível de detalhe que tivermos, maior será 
nossa capacidade de melhorar a tomada 
de decisões em termos multissetoriais e 
em vista dos diversos propósitos que 
queremos alcançar.

Ernesto Yañez continuou o diálogo 
destacando que o segredo para todo bom 
planejamento é contar com dados 
oportunos e confiáveis, especialmente 
quando se trata de planejar em situações 
de crise. Isso permite ter clareza e 
transparência nas ações para gerar 
respostas eficientes e eficazes à situação 
que está sendo vivida. Dispor de dados 
também permite realizar previsões: é 
possível estimar, por exemplo, qual será o 
impacto de um processo sobre os grupos 
mais vulneráveis em médio prazo e quais 
ações devem ser tomadas em relação a 
isso. Os dados também podem ajudar a 
construir sistemas educacionais mais 
resilientes.

MiRi Seo, por sua vez, acrescentou que, 
quanto maior a qualidade dos dados, mais 
eles podem ajudar a determinar com 
precisão a natureza e o escopo dos 
desafios educacionais, para que seja 
possível abordá-los de forma mais 
integral. Seo explicou que os dados são 
necessários para melhor identificar, 
abordar, prevenir e responder aos 
obstáculos que impedem as crianças e 
adolescentes de frequentar a escola para 
aprender e desenvolver todo seu 
potencial. Portanto, “os dados não  

O papel dos dados na 
administração do 
planejamento 
educacional em 
contextos de crise

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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Ernesto Yañez abriu a última rodada 
refletindo sobre a fragmentação dos 
dados nos sistemas de informação da 
região. Ele observou que a diversidade 
geralmente resulta em operadores que 
trabalham com abordagens e 
metodologias que, frequentemente, não 
estão em harmonia. Consequentemente, 
é possível observar lacunas entre as 
respostas humanitárias, as respostas de 
desenvolvimento e os planos nacionais 
de educação. Idealmente, esses três 
aspectos deveriam funcionar de maneira 
coordenada. Outra dificuldade, 
acrescentou Yañez, é que as respostas 
para enfrentar uma crise podem ser 
muito lentas quando os dados 
necessários não estão imediatamente 
disponíveis.

devem dormir, e sim falar, para aumentar a 
equidade no acesso à educação e melhorar 
os resultados da aprendizagem”. Seo 
também comentou que dispor de dados 
reforça a credibilidade dos sistemas 
educacionais.

Adaptação dos sistemas 
de informação ao 
planejamento e gestão 
educacionais sensíveis a 
crises

sistemas de informação a gerar mais e 
novos dados para respaldar esses 
processos.

Yañez também concordou com a 
importância do trabalho conjunto, 
observando que às vezes, nos ministérios 
da educação, existem sistemas de 
informação paralelos que não estão 
interligados. Ele insistiu que o trabalho 
conjunto não deve se limitar ao setor 
educacional, mas envolver outros atores e 
setores.A demanda, a oferta e o uso inteligente 

dos dados levam a melhores resultados 
quando eles são corretos e estão nas 
mãos certas, comentou MiRi Seo ao 
iniciar a segunda rodada de debate. 
Nesse sentido, ela acrescentou que, 
quando esses três elementos funcionam 
bem, eles podem ser usados para o 
planejamento estratégico, para 
supervisionar e ajustar o desempenho 
dos sistemas, e para envolver as 
comunidades no diálogo. Porém, se 
algum desses elementos for insuficiente, 
os sistemas de informação serão 
afetados negativamente. Seo também 
observou que, quando as crises são 
prolongadas, são necessários dados 
constantes e atualizados para que seja 
possível gerar uma resposta que tenha 
impacto.

Por sua vez, Jennifer Guralnick expressou 
a importância de articular diferentes 
sistemas para diferentes fins e destacou 
que essas estratégias têm a vantagem de 
não duplicar esforços e, sim, promover a 
mútua alimentação entre os sistemas. 
Ainda nessa linha, Ernesto Yañez refletiu 
sobre a importância de pararmos de 
pensar apenas durante a emergência, 
para construirmos sistemas resilientes e 
flexíveis que permitam um planejamento 
de médio prazo e impulsionem nossos 

Sistemas de informação, 
planejamento e crises 
prolongadas

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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Plan integral de seguridad escolar. - Chile

MiRi Seo observou que, sem clareza e 
agilidade, corremos o risco de diluir o 
impacto com planos desconectados ou, 
ainda, de ficar para trás com planos 
inflexíveis. Nesse sentido, Seo considera 
essencial promover uma cultura de 
demanda, oferta e uso de dados que 
reconheça seu valor. Ela também destacou 
a importância de se contar com dados 
desagregados e, até mesmo, coletados em 
tempo real utilizando os recursos 
tecnológicos necessários. Guralnick 
concordou, ressaltando que o uso da 
tecnologia também permite coletar dados 
por meio de processos inclusivos e 
participativos. Por fim, Guralnick lembrou 
que o propósito final é obter um panorama 
melhor, que permita conhecer a situação 
em nível tanto territorial quanto nacional, 
e contar com políticas públicas que 

reconheçam os fatores de risco 
subjacentes a fim de evitar que 
determinados eventos se transformem em 
desastres.

Ao final do webinar, houve uma troca de 
ideias com o público e a equipe de 
especialistas respondeu a diversas 
inquietudes levantadas ao longo da 
discussão. Nos dias seguintes, os 
integrantes da Rede de Especialistas em 
Política Educacional que participaram do 
encontro tiveram a oportunidade de dar 
continuidade ao diálogo em um fórum 
temático que tratou dos tópicos abordados 
no webinar.

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


Type something

Programa Portas Abertas

UNESCO Brasil

Elaboração própria  

em ação

Uma experiência educativa exitosa 
para ensinar português a  jovens e 
adultos refugiados e migrantes no 
Brasil.

São Paulo

Currículo 
para povos migrantes
Diretrizes pedagógicas.

Educação infantil
Experiências exitosas na educação 
para refugiados e migrantes no 
Brasil.

Educação para refugiados

Webinar:
Experiências exitosas na educação 
para migrantes e refugiados no 
Brasil (2020).

Educação 
de Jovens e adultos

UNESCO 
participou em duas edições 
do curso  "Da educação infantil à 
educação de jovens e adultos: 
acolhendo os migrantes e suas 
famílias na escola"

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


ATIVIDADES
na Rede de Especialistas
em Política Educacional
da América Latina

EVENTOS AO VIVO

A integração dos 
SIGED com outros 
sistemas de 
informação

Workshop
Virtual  
Regional

Mesas de cooperação 
Sul - Sul

PUBLICAÇÕES

Análise comparativa de 
políticas educacionais: 
Formação de 
professores indígenas 
em alguns países da 
América Latina
IIPE UNESCO

Mudanças recentes nos 
Sistemas de Informação 
para a Gestão 
Educacional (SIGED) e 
perspectivas de 
continuidade
OREALC/UNESCO 
Santiago

Boas práticas de inclusão 
educacional de pessoas 
migrantes
IIPE UNESCO

COMUNIDADE

FÓRUNS
TEMÁTICOS

1485 membros

     19 países da América Latina

        5 países da África

Aplicar

A RED é um espaço virtual de  

formação, profissionalização e

debate exclusivo para graduados 

dos programas de formação do 

IIPE UNESCO e funcionários 

públicos da região.

espanhol
português

Diálogo
Técnico 
Regional

Interculturalidade 
e políticas de 
formação docente 
na América Latina

Bogotá - Misiones
Fechando as lacunas: rumo à qualidade da educação

Colômbia - Peru
Políticas educacionais para o atendimento 

da população migrante

Reconhecimento, 
validação, 
credenciamento (e 
certificação) de 
aprendizagens na EFTP

Descobertas do 
workshop
Mudanças nos SIGED

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/pt/portal/analise-comparativa-formacao-de-docentes-indigenas-em-alguns-paises-da-america-latina
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/pt/portal/analise-comparativa-formacao-de-docentes-indigenas-em-alguns-paises-da-america-latina
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379030.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379030.locale=en
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/pt/node/1357
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/pt/node/1357
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/perfil/login?destination=/es/postulacion-a-la-red
https://red.iiep.unesco.org/es/red/foro/hallazgos-del-taller-cambios-en-los-siged
https://red.iiep.unesco.org/es/red/foro/reconocimiento-validacion-acreditacion-y-certificacion-de-aprendizajes-en-la-eftp
https://red.iiep.unesco.org/es/red/foro/reconocimiento-validacion-acreditacion-y-certificacion-de-aprendizajes-en-la-eftp
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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Visitar la web

Visitar la web

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

F A Ç A  P A R T E  D A  R E D

S O L I C I T E  U M A  M E S A  D E  T R A B A L H O  E N T R E  P A Í S E S

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.unhcr.org/refugee-statistics/
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

