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EDITORIAL

Prezados leitores e leitoras,

Temos o prazer de trazer a vocês a quinta 
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 
(RED) do IIPE UNESCO está editando e 
divulgando este material com o apoio da 
Agência Sueca de Cooperação para o 
Desenvolvimento Internacional (ASDI). Esta 
edição está centrada nas iniciativas realizadas 
pelo Panamá no que se refere à educação 
ambiental. Vocês encontrarão um artigo e uma 
entrevista, bem como uma série de 
publicações relevantes, notícias dos últimos 
meses e materiais de interesse. A edição é 
completada pelo anúncio de uma série de 
atividades e eventos que acontecerão em 
breve.

A situação de mobilidade humana na América 
Latina e no Caribe mudou nas últimas 
décadas.  O clima, entre outros fatores, tornou-
se uma importante causa de deslocamento, 
levando milhares de pessoas a abandonar seus 
lares devido aos perigos decorrentes do 
aumento da intensidade e frequência de 
eventos climáticos extremos (ACNUR, 2021).

Nesse contexto, os países se veem obrigados a 
desenvolver um planejamento educacional 
que promova a cidadania global e o 
desenvolvimento sustentável, ou seja, uma 
educação voltada para a mudança climática 
com vistas ao cumprimento da meta 7 do 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4.

A educação para o desenvolvimento 
sustentável (EDS) ensina a crianças e jovens os 
conhecimentos, as competências, as atitudes e 
os valores necessários para superar os desafios 
globais inter-relacionados: a mudança 

climática, a degradação ambiental, a perda de 
biodiversidade, a pobreza e as desigualdades 
(UNESCO, 2021).

Nos próximos meses, o desafio do nosso 
projeto será continuar promovendo um 
diálogo sustentado com as autoridades da 
região. Além da publicação desta série de 
newsletters e dos webinars realizados, 
daremos continuidade a um espaço de 
intercâmbio e debate na RED, e serão 
realizados processos de cooperação Sul-Sul. 
Dessa forma, procuramos contribuir para o 
aprimoramento das capacidades de 
planejamento educacional em ambientes 
complexos, como os que predominam na 
nossa região.

Esperamos que vocês gostem da newsletter e 
nos ajudem a divulgá-la!
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PANAMÁ: UMA 
PROPOSTA EDUCACIONAL DIANTE DA MUDANÇA 
CLIMÁTICA

ACNUR (2021)
Cambio climático y desplazamiento por 
desastres. Disponível aquí

UNESCO (2019)
Desglosar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
4. Educación 2030. Disponível aquí

UNESCO (2021)
Educación para el desarrollo sostenible. 
Disponível aquí

A mudança climática é uma das maiores 
ameaças do nosso tempo. A comunidade 
científica prevê que, na América Latina, os 
efeitos e impactos dessa mudança — como 
ondas de calor, diminuição do rendimento 
de cultivos, incêndios florestais, 
desaparecimento dos recifes de coral e 
eventos extremos do nível do mar — serão 
mais intensos nos próximos anos, 
colocando em risco a vida e os meios de 
subsistência das pessoas (ONU, 2021). Em 
um cenário de múltiplos impactos, as 
migrações e os deslocamentos 
relacionados à mudança climática são um 
aspecto crítico, mas muitas vezes ignorado, 
desse fenômeno.

Nas últimas décadas, o impacto dos 
fenômenos climáticos, que pode aumentar 
em frequência ou intensidade como 
resultado da mudança climática, tem 
forçado crianças e adolescentes, suas 

Mudança climática e 
deslocamentos de pessoas 
na região

Novos deslocamentos por tipo de 
fenômeno natural relacionado ao 

clima na ALeC (2008- 2020)

Elaboração própria com base na Internal Displacement Monitoring 
Centre (IDMC). Global Internal Displacement Database Data (2020). 
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http://acnur.org/cambio-climatico-y-desplazamiento-por-desastres.html
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famílias e comunidades em geral a se 
deslocarem de seus lares. Fazer uma 
estimativa precisa do número de pessoas 
em situação de mobilidade no contexto da 
mudança climática é uma tarefa complexa. 
De acordo com a UNICEF Reino Unido 
(2021), em 2020 os eventos climáticos — 
relacionados ou não à mudança climática — 
geraram 30,1 milhões de novos 
deslocamentos em todo o mundo, incluindo 
9,8 milhões de novos deslocamentos 
internos de crianças e adolescentes. Isso 
equivale a quase 26.900 deslocamentos de 
crianças e adolescentes todos os dias.

A região da América Latina e do Caribe é 
uma das mais afetadas pela mudança 
climática e pelos fenômenos 

meteorológicos extremos do mundo. O 
impacto desses fenômenos provocou a 
perda de mais de 312.000 vidas entre 
1998 e 2020 e afetou mais de 277 milhões 
de pessoas (ONU, 2021). 

Em termos de novos deslocamentos 
internos, entre 2011 e 2020 foram 
registrados quase 11 milhões de novos 
deslocamentos na América Latina e no 
Caribe¹, como pode ser observado no 
gráfico a seguir.

Nesse contexto, a mudança climática e os 
fenômenos extremos representam uma 
ameaça direta à capacidade das crianças e 
adolescentes de sobreviver, crescer e 
prosperar.

Cada deslocamento traz consigo a 
possibilidade de interrupção da educação, 
o que aumenta a urgência de se construir 
sistemas educacionais resilientes que 
protejam esse direito (Nielsen, 2021).

1. Os novos deslocamentos contabilizam o número de deslocamentos internos anualizados, e não o número de pessoas, visto que, 
diante de um episódio, uma pessoa pode ser deslocada mais de uma vez, o que pode incluir o retorno ao local de onde foi deslocada.
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Fonte: Elaboração própria com base na Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). Global Internal Displacement Database Data (2020).
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Mudanças climáticas e deslocamentos de pessoas na região

relação aos recursos naturais do país e do 
mundo. Essa mesma lei determinou a 
criação da Direção Nacional de Educação 
Ambiental e do Programa de Educação 
Ambiental. Com a emenda de 1995, em 
que se definiu o novo sistema educacional 
panamenho, ênfase continuou a ser dada à 
incorporação da educação ambiental e da 
prevenção do risco de desastres.

As leis anteriores fundamentaram o que se 
consolidou posteriormente, em 2014, com 
a promulgação da Lei N.º 38, que instituiu 
a obrigatoriedade do ensino de Educação 
Ambiental e Gestão Integral do Risco de 
Desastres no sistema educacional. Essa lei, 
aplicável aos três primeiros níveis de 
educação em estabelecimentos tanto 
oficiais como particulares, postulou como 
eixo transversal uma estratégia para a 
conservação, o desenvolvimento 
sustentável dos recursos naturais, a 
proteção do meio ambiente e a prevenção 
de eventos adversos através de métodos 
alternativos de comunicação, educação, 

Há muitos anos, o Panamá vem 
trabalhando para promover a educação 
ambiental. As consequências de 
tempestades e secas, o aumento da 
temperatura e outros eventos 
meteorológicos extremos fazem com que o 
território do país fique extremamente 
vulnerável aos efeitos da mudança 
climática (PNUD, 2019).

De forma muito incipiente, em 1946 o 
Panamá incorporou a educação ambiental 
à Lei Orgânica da Educação, constituindo o 
primeiro precedente de promoção do 
conhecimento na área, com a consciência 
clara e uma atitude conservacionista em

Educação ambiental 
como resposta à 
mudança climática: o 
caminho trilhado pelo 
Panamá

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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capacitação e pesquisa para todo o 
sistema educacional. A estratégia foi 
complementada pela criação do Ministério 
do Ambiente (MiAmbiente) em 2015. 

A educação ambiental é ministrada no 
país por meio de três vias: educação 
formal, não formal e informal. A educação 
formal é ministrada de maneira 
transversal em todos os níveis de ensino, 
desde o básico geral até o médio superior, 
pelo Ministério da Educação (MEDUCA). 
Por outro lado, o Ministério do Meio 
Ambiente é responsável pela educação 
ambiental não formal e informal, ou seja, 
aquela que ocorre fora do sistema escolar: 
em casa, dentro da comunidade e através 
da mídia.

Os programas de Educação Ambiental e 
Prevenção do Risco de Desastres são 
administrados nas escolas de todo o 
Panamá por meio da Direção Nacional de 
Educação Ambiental (DNEA). A DNEA 
lidera e consolida a educação ambiental 
formal e a prevenção do risco de desastres 
por meio da aplicação de políticas 
nacionais, com a participação ativa da 
comunidade educativa em uma parceria 
estratégica com órgãos nacionais e 
internacionais.

Entre os projetos e ações desenvolvidos 
nos últimos anos para promover a 
educação ambiental no Panamá estão os 
Guias Didáticos de Educação Ambiental, a 
criação do “Fórum sobre Educação 
Ambiental para o Desenvolvimento 
Sustentável”, realizado anualmente desde 
2015, concursos que incorporam a 
dimensão ambiental, como o concurso de 
“Décimas Ambientales”, programas de 
reciclagem escolar, e o programa “Bandera 
Ecológica”.

A incorporação da 
educação ambiental nas 
escolas do Panamá
Desde 1995, o Panamá conta com os 
Guias Didáticos de Educação Ambiental, 
uma ferramenta valiosa para levar a 
aprendizagem ambiental ao contexto 
escolar. Diferentes organizações da 
sociedade civil, professores e cidadãos 
colaboraram na sua elaboração, sob a 
coordenação do Ministério da Educação, o 
que permitiu a incorporação de recursos 
inovadores e novas metodologias e 
percursos curriculares.

Os Guias de Educação Ambiental 
proporcionam ao professor uma série de 
estratégias didáticas que unem o ensino a 
uma multiplicidade de conteúdos de 
diferentes disciplinas.

O desenvolvimento dos conteúdos foi 
realizado em várias etapas e teve um 
caráter participativo e multidisciplinar, 
incorporando ao processo professores do 
nível básico geral (0º a 9º anos) e do nível 
médio (10º a 12º anos), supervisores, 
técnicos ambientais e de redução de riscos 
das coordenações nacionais e regionais da 
Direção Nacional de Educação Ambiental, 
e especialistas da Direção Nacional de 
Currículo e Tecnologia da Educação, todos 
sob a coordenação da Direção Nacional de 
Educação Ambiental.

Os Guias apresentam os conteúdos 
conceituais dos currículos de cada nível de 
ensino por disciplina e por área, bem 
como sugestões de atividades que o 
professor pode desenvolver e enriquecer 
de acordo com seus critérios, sua 

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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Educação ambiental, um 
componente-chave para a 
resiliência dos sistemas 
educacionais
Em vista do agravamento da crise 
climática, a experiência que o Panamá vem 
desenvolvendo nos últimos anos pode ser 
muito valiosa para os outros países da 
região, devido à incorporação da educação 
ambiental como uma questão transversal, 
aliada ao uso de metodologias que visam à 
conscientização cognitiva e emocional e 
ao envolvimento dos estudantes nas 
diversas ações de proteção e recuperação 
ambiental.

Conforme proposto pela UNICEF (2021), a 
aprendizagem ambiental deve estar 
integrada em todos os currículos, com uma 
pedagogia holística que vá além de um 
enfoque de conhecimento cognitivo e 
procure dar aos estudantes uma formação 
socioemocional voltada para a ação.  
Nesse sentido, e em consonância com o 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) 4.7, a UNESCO estabeleceu a meta 
de fazer da educação ambiental um 
“componente-chave” dos currículos 
escolares de todos os países até 2025 
(UNESCO, 2021).

O desafio para os sistemas educacionais da 
região é que, nos próximos anos, a

Educa Panamá
Disponível aquí

Lei N.º 34 de 1995
Pela qual os artigos da Lei Orgânica da 
Educação N.º 47 de 1946 são revogados, 
modificados, acrescentados e sub-rogados. Lei 
N.º 38 de 2014, que estabelece o ensino 
obrigatório de educação ambiental e gestão 
integral do risco de desastres, junto com outra 
disposição. Lei N.º 47 de 1946, Lei Orgânica da 
Educação do Panamá.

Nielsen, A.(2021)
Un paisaje cambiante, una necesidad de acción: 
apoyar la educación de la niñez desarraigada por 
el cambio climático. Disponível aquí

UNESCO (2021)
La UNESCO quiere que la educación ambiental 
sea un componente clave de los planes de 
estudio para 2025. Disponível aquí

PNUD (2019)
Cambio climático: Panamá revisa sus 
compromisos ante la ONU para fijarse metas 
«más ambiciosas» Disponível aquí

UN (2021)
Cambio climático: América Latina será una de las 
regiones más afectadas. Disponível aquí

UNICEF United Kingdom (2021)
Futures At Risk: Protecting the rights of children 
on the move in a changing climate.

educação consiga dar maior ênfase às 
questões ambientais, com necessidade 
particular de ampliar a integração de 
conhecimentos sobre a mudança climática 
e a biodiversidade.

criatividade e o contexto regional. 
Os conteúdos estão organizados nos 
seguintes eixos norteadores: 
Biodiversidade, Recursos Hídricos, 
Ecossistemas Marinhos Costeiros, 
Mudança Climática, Gestão Adequada de 
Resíduos Sólidos, e Prevenção do Risco de 
Desastres.

http://www.educapanama.edu.pa/
https://docs.panama.justia.com/federales/leyes/34-de-1995-jul-11-1995.pdf
https://docs.panama.justia.com/federales/leyes/34-de-1995-jul-11-1995.pdf
https://siteal.iiep.unesco.org/pt/node/3436
https://docs.panama.justia.com/federales/leyes/47-de-1946-oct-2-1946.pdf
https://educacionmundialblog.wpcomstaging.com/2021/08/10/un-paisaje-cambiante-una-necesidad-de-accion-apoyar-la-educacion-de-la-ninez-desarraigada-por-el-cambio-climatico/
https://educacionmundialblog.wpcomstaging.com/2021/08/10/un-paisaje-cambiante-una-necesidad-de-accion-apoyar-la-educacion-de-la-ninez-desarraigada-por-el-cambio-climatico/
https://es.unesco.org/news/unesco-quiere-que-educacion-ambiental-sea-componente-clave-planes-estudio-2025
https://www.pa.undp.org/content/panama/es/home/presscenter/articles/2019/cambio-climatico--panama-revisa-su-compromiso-ante-la-onu-para-f.html
https://news.un.org/es/story/2021/08/1495582
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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ENTREVISTA COM CARMEN ESTHER 
APARICIO GUZMÁN

Ver video

“Todos nós queremos ter uma comunidade melhor. Todos 
nós queremos ser indivíduos resilientes. Todos nós 

queremos que nosso desenvolvimento seja 
verdadeiramente sustentável. Se trabalharmos em equipe, 

vamos conseguir isso mais rápido.” 

Diretora Nacional de Educação Ambiental do Ministério da Educação do 
Panamá, professora ambientalista, pioneira e gestora do projeto “Guardiães 
do Manguezal”.

https://www.youtube.com/watch?v=t2LulQYsrRU
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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Em 19 de outubro de 2021, foi realizado o 
webinar “O planejamento educacional 
diante da mudança climática e da 
mobilidade humana”, com a participação 
dos especialistas Pablo Escribano (OIM), 
Mariana Alcalay (UNESCO Brasil) e Carlos 
Uribe (UNDRR). O webinar também contou 
com a moderação de Henry Armas, 
Coordenador de Cooperação Técnica do 
IIPE UNESCO.

Mais de 70 pessoas de 17 países 
participaram do evento ao vivo.

O objetivo do webinar era abordar a 
ligação entre a educação voltada para a 
mudança climática, o planejamento 
voltado para a proteção da infraestrutura 
educacional e das pessoas que fazem uso 
dela, e o atendimento educacional para 
migrantes, identificando a necessidade de 
os sistemas educacionais estarem 
preparados e serem resistentes diante das 
catástrofes recorrentes causadas pela 
mudança climática, que danificam a 
infraestrutura e colocam em risco a vida de 
crianças e jovens (UNESCO, 2019).

A importância da 
educação ambiental na 
formação de professores e 
estudantes para reduzir os 
efeitos da mudança 
climática

O palestrante Pablo Escribano iniciou sua 
apresentação destacando que a mudança 
climática tem um impacto comprovado no 
deslocamento de pessoas, modificando as 
estruturas sociais e a situação de algumas 
comunidades. Nesse contexto, a educação 
ambiental desempenha um papel 
fundamental na compreensão da 
mudança climática e das migrações que 
ela ocasiona para que professores e 
estudantes possam se preparar para esse 
cenário.

Mariana Alcalay, por sua vez, observou 
que as pessoas que são deslocadas como 
resultado da mudança climática também 
podem se encontrar em situação de 
vulnerabilidade do ponto de vista 
econômico, social e psicológico, algo que 
deve ser levado em consideração pelo 
setor da educação a fim de se encontrar 
uma forma de acolher essas pessoas 
deslocadas do ponto de vista humanitário 
e, claro, garantir o direito delas à 
educação. Mariana também lembrou que a 
mudança climática inspirou a 
Agenda 2030 em 2015 e, nesse contexto, 
a educação para o desenvolvimento 
sustentável e a educação voltada para a 
mudança climática formam uma ponte de 
integração entre todos os outros Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Carlos Uribe acrescentou que, uma vez 
que existe uma relação tão estreita entre 
a mudança climática e o deslocamento, é 
importante manter a coerência no 
momento de encarar as agendas do

O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DIANTE DA 
MUDANÇA CLIMÁTICA E DA MOBILIDADE HUMANA

WEBINAR

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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Para problematizar este eixo temático, 
Mariana Alcalay destacou que o 
planejamento educacional das escolas 
receptoras de pessoas deslocadas deve ser 
inclusivo, equitativo e considerar, 
especialmente, as populações mais 
vulneráveis dentro da vulnerabilidade 
geral de todas as pessoas refugiadas e 
deslocadas. Nesse sentido, ela ressaltou 
que é importante ter em mente que, 
muitas vezes, a escola é a porta de entrada 
para a integração de uma família à 
comunidade.

Carlos Uribe, por sua vez, mencionou a 

Medidas de prevenção, 
preparação e mitigação 
para promover sistemas 
educacionais mais 
resilientes diante da 
mudança climática e do 
deslocamento de pessoas

Acordo de Paris e do Marco de Sendai 
para a Redução do Risco de Desastres a 
fim de alcançar os ODS. Por isso, é 
necessário levar em conta uma 
perspectiva integradora que permita 
reconhecer os fatores de risco 
subjacentes que são gerados pela 
intervenção humana. Por fim, ele 
ressaltou que a educação e a 
conscientização podem contribuir para a 
redução do risco.

No início do terceiro bloco de 
intercâmbios, Carlos Uribe apontou a 
educação como fundamental em termos 
de prevenção para que as causas desses 
eventos catastróficos possam ser 
compreendidas pela população. Isso 
implica considerar tanto os conteúdos que 
podem ser incluídos no currículo quanto 

A relação entre mudança 
climática, deslocamento 
e planejamento 
educacional: como 
fortalecer comunidades e 
escolas anfitriãs para a 
inclusão de migrantes e 
pessoas deslocadas como 
resultado da mudança 
climática

importância de encarar a questão 
educacional com uma abordagem 
sistêmica que permita levar em conta as 
relações de interdependência entre os 
sistemas ecológicos, as ameaças, a 
vulnerabilidade e os níveis de exposição 
em escala local, nacional e global.

Pablo Escribano acrescentou que, para 
fortalecer as escolas anfitriãs, é 
importante que as comunidades 
educativas possam compreender a 
natureza dos fluxos migratórios. Dessa 
forma, elas ajudariam as pessoas 
migrantes a satisfazer suas necessidades. 
Ele lembrou ainda que, nesse contexto, 
podem ocorrer situações de discriminação, 
e até mesmo de xenofobia, que merecem 
especial atenção. Tratar da riqueza do 
intercâmbio multicultural de 
conhecimentos e experiências é uma 
oportunidade de trabalho valiosa para as 
comunidades envolvidas.

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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às atividades extracurriculares ou 
campanhas informativas destinadas aos 
profissionais do setor educacional.

Em segundo lugar, no que se refere às 
medidas de preparação, ele mencionou a 
necessidade de se criar planos de 
contingência integrados para as escolas 
(planos de evacuação, simulações) para 
garantir a proteção de estudantes e 
professores em caso de desastres.

Com respeito às medidas de mitigação, ele 
destacou a importância de se dispor de 
informações que permitam a tomada de 
decisões de acordo com as necessidades, 
sejam elas de reforço estrutural ou de 
relocalização, entre outras possibilidades.

Pablo Escribano destacou, por sua vez, a 
necessidade de que as medidas sejam 
concebidas de forma integral. Ele refletiu 
que o sistema educacional pode oferecer 
oportunidades para melhorar a resiliência 
geral da comunidade em termos tanto da 

gestão de desastres quanto da mitigação 
da mudança climática e da degradação 
ambiental.

Por fim, Mariana Alcalay frisou que todas 
as medidas devem sempre considerar 
várias dimensões e diferentes perspectivas. 
Ela também concordou que muitos dos 
desastres são decorrentes de usos não 
responsáveis que podem ser evitados por 
meio de programas educacionais. Além 
disso, ela acrescentou que os sistemas de 
alerta precoce e o conhecimento dos riscos 
são aspectos importantes tanto para a 
tomada de decisões quanto para a 
prestação de assistência às populações 
mais vulneráveis de acordo com suas 
necessidades.

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 durante o webinar.

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas
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Nesta seção, você encontrará recursos digitais para aprofundar o conteúdo desta 
newsletter.

MATERIAL MULTIMÍDIA

Projeto “Defensores do Manguezal”

Visite o sitie

A UNESCO quer que a educação ambiental seja um 
componente-chave dos currículos até 2025.

Leia o  relatório

A crise climática é uma crise dos direitos da criança e do 
adolescente. Apresentação do Índice de Risco Climático na 
Infância. UNICEF (2021)

Leia o documento

https://manglares.miambiente.gob.pa/
https://es.unesco.org/news/unesco-quiere-que-educacion-ambiental-sea-componente-clave-planes-estudio-2025
https://www.unicef.org/media/105541/file/UNICEF_climate%20crisis_child_rights_crisis-summary-ES.pdf
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/red-de-especialistas-en-politicas-educativas


español
portugués

ATIVIDADES
da Rede de Especialistas
em Política Educacional
da América Latina

EVENTOS ONLINE

O Planejamento 
Educacional frente às 
mudanças climáticas 
e a mobilidade 
humana

Workshop
Virtual
Regional

PUBLICAÇÕES

Diversificação da estrutura 
da escola secundária e 
segmentação educacional na 
América Latina
IIPE UNESCO, CEPAL, UNICEF 
e Ministério de Assuntos 
Exteriores da Noruega

Planejamento 
Educacional Sensível a 
crises: Práticas e vozes 
na América Latina: Chile 
em foco
IIPE UNESCO

Estado da Arte da 
Educação Média Técnica 
Profissional na América 
Latina
IIPE UNESCO

COMUNIDADE

Debates 1485 membros

     19 países da América Latina

        5 países da África

Candidatar

A RED é um espaço de formação, 

profissionalização e debate 

exclusivo para formandos dos 

programas e cursos regulares do 

IIPE UNESCO e funcionários 

públicos da região. 

espanhol
português

Webinar Webinar

Educação na América 
Latina e Caribe:
a crise prolongada como 
uma oportunidade de 
reestruturação.

A estratégia regional de 
EFTP 2022-2026 da 
UNESCO

Fórum de 
Primeira infância 12

https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/pt/difusion/eventos-en-linea/o-planejamento-educacional-frente-mudancas-climaticas-e-mobilidade-humana
https://red.iiep.unesco.org/es/red/eje-tematico/educacion-secundaria#message-3117
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/difusion/boletines/practicas-y-voces-en-america-latina-no3
https://red.iiep.unesco.org/es/eje-tematico/educacion-y-formacion-tecnica-profesional#message-3045
https://red.iiep.unesco.org/es/eje-tematico/educacion-y-formacion-tecnica-profesional#message-3045
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/perfil/login?destination=/es/postulacion-a-la-red
https://red.iiep.unesco.org/es/red/actividad/taller-virtual-regional-la-estrategia-regional-de-eftp-2022-2026-de-la-unesco
https://red.iiep.unesco.org/es/red/eje-tematico/primera-infancia
https://red.iiep.unesco.org/es/red/eje-tematico/primera-infancia
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

