
23 RECOMENDAÇÕES PARA 

GESTORES PÚBLICOS 



APRESENTAÇÃO

À luz da pesquisa realizada pelo Instituto Península “Sentimento e percepção dos

professores brasileiros nos diferentes estágios do coronavírus no Brasil”,

este documento apresenta 23 recomendações que podem ser realizadas por gestores

públicos neste período de pandemia e isolamento social.
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Objetivo

ENSINO REMOTO
APOIO 

EMOCIONAL

RELAÇÃO COM

AS FAMÍLIAS 

O objetivo deste documento é auxiliar gestores públicos e lideranças escolares

durante o período de ensino remoto. A proposta sistematiza um conjunto

de iniciativas da sociedade civil, considerando os seguintes eixos:

Além disso, também são destacadas as iniciativas realizadas pelos Estados e mapeadas pelo portal

educaçãoecoronavirus.com.br



Processo de construção

Para elaboração deste documento, foram realizadas as seguintes etapas:

Escuta de mais de 7000
professores de todo o Brasil,
por meio de um
questionário online.

Entrevistas em profundidade
com 20 professores de escolas
públicos e privadas, por meio
de vídeo conferencia.

Conversa com especialistas
de educação e gestão
pública.



Este ícone representa sugestões e ideias para 
serem utilizadas nas redes e nas escolas.

Este ícone representa recursos e ferramentas 
disponíveis online, de forma gratuita.

ORGANIZAÇÃO 
DO 

DOCUMENTO



RECOMENDAÇÕES PARA 
GESTORES E 
LIDERANÇAS 
ESCOLARES.



As evidências indicam que os professores possuem
papel central para que uso das tecnologias
educacionais tenham efeito positivo no
desempenho acadêmico dos estudantes.#

Barrera-Osario e Linden (2009); Cheung e Slavin (2012).



ENSINO REMOTO



83,4% dos professores revelaram que não se
sentem preparados para o ensino remoto.#

Fonte: “Pesquisa de sentimento e percepção dos professores brasileiros nos diferentes estágios do Corona vírus no Brasil”; Instituto Península, 2020.



Ensino remoto

# FORMAÇÃO ONLINE

Oferecer formação online para apoiar os professores a se adaptarem ao atual momento,

orientando-os quanto ao que é esperado deles neste período de isolamento. Muitas

secretarias estão promovendo capacitações online. Vale a pena acessar os sites das Secretarias

e verificar a oferta de cursos e conteúdos.
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# ORGANIZAÇÃO SECRETARIA

Definir como se dará o aprendizado no período de pandemia, se o currículo será reajustado

e quais materiais serão utilizados.



Ensino remoto

#DIAGNÓSTICO
É importante ter um diagnóstico das condições de infraestrutura do corpo docente da
rede e criar ações que atendam ao contexto e especificidades locais.

# MATERIAIS IMPRESSOS
Muitas Secretarias de ensino adotaram estratégias de disponibilização de materiais
impressos para os alunos que não possuem acesso a internet.
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Ensino remoto

#MONITORAMENTO

O monitoramento dos alunos nas aulas remotas será

fundamental para identificar as defasagens de aprendizagens. Dessa

forma, possibilitará a criação de estratégias diferenciadas no retorno

as aulas presenciais, para minimizar as desigualdades geradas neste

período.

5
39% dos professores
declaram que não estão
em contato com os
alunos.



88% dos professores indicaram que nunca
tinham dado aula remota antes da pandemia.#

Fonte: “Pesquisa de sentimento e percepção dos professores brasileiros nos diferentes estágios do Corona vírus no Brasil”; Instituto Península, 2020.



# CURADORIA DE CONTEÚDOS

O portal ‘Aprendendo Sempre”, criado por um grupo de organizações da sociedade civil para

apoiar gestores, professores e famílias. O portal apresenta uma curadoria de conteúdos e

soluções gratuitas.

aprendendosempre.org
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Ensino remoto

#CURRÍCULO

O Instituto Reúna elaborou o “Mapa de foco da BNCC”, os documentos podem auxiliar na

reorganização dos currículos à luz da BNCC.

https://institutoreuna.org.br/projeto/mapas-de-foco-bncc/
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https://institutoreuna.org.br/projeto/mapas-de-foco-bncc/


Ensino remoto

# CANAL FUTURA

Além do canal pela TV de assinatura, o site disponibiliza conteúdos relacionados a educação,

cidadania, bem-estar e ambiente, cultura, dinheiro e ciências e tecnologia.

futura.org.br

# POLO ITAÚ SOCIAL

O portal apresenta uma série de conteúdos próprios e inéditos, além de referenciar ações

formativas disponíveis na internet. É possível acessar por temática de interesse e

recomendações de acordo com o público.

polo.org.br
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https://www.futura.org.br/


Ensino remoto

# TV CULTURA

A TV cultura, em parceria com algumas secretarias de educação, está transmitindo as aulas

para estudantes de educação básica.

#KHAN ACADEMY

A Khan academy oferece uma programação diária para alunos de 2 a 18 anos e recursos de

aprendizado remoto. Os cursos são voltados para alunos e professores.

pt.khanacademy.org/
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https://pt.khanacademy.org/


99% dos professores declaram que possuem o
celular para trabalhar; 90% possuem notebook e
46% possuem desktop.#

Fonte: “Pesquisa de sentimento e percepção dos professores brasileiros nos diferentes estágios do Corona vírus no Brasil”; Instituto Península, 2020.



# Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB)

O CIEB possui uma ferramenta de autoavaliação de competências digitais de

professores. Essa ferramenta possibilita que os professores da educação básica

identifiquem suas competências digitais para que possam se desenvolver

profissionalmente.

Ensino remoto

# UNESCO

A Unesco lançou um hub temporário de informações e ferramentas para apoiar

professores durante o período de pandemia. teachfromhome.google/intl/pt-BR/
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http://guiaedutec.com.br/educador
https://teachfromhome.google/intl/pt-BR/


APOIO 

EMOCIONAL



Quase 50% dos professores indicaram que estão
preocupados com a sua saúde mental.#

Fonte: “Pesquisa de sentimento e percepção dos professores brasileiros nos diferentes estágios do Corona vírus no Brasil”; Instituto Península, 2020.



Apoio emocional

# CANAIS DE ESCUTA

As escolas podem criar canais de escuta e acolhimento para os professores, alunos e

lideranças escolares. O olhar de gestão de pessoas neste momento precisa considerar o bem-

estar emocional da comunidade escolar.

# PARCERIAS

Podem ser realizadas parcerias com instituições públicas e/ou privadas para o apoio

psicológico de professores. Um exemplo é o conselho Federal de Psicologia, que autorizou a

realização consultas psicológicas on-line.
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Apoio emocional

#REUNIÕES PEDAGÓGICAS

Estabelecer reuniões periódicas de professores e gestores escolares pode ser um instrumento

importante para a rotina, debater as questões pedagógicas e emocionais.

# TEMÁTICAS DE FORMAÇÃO

A escola precisa valorizar seu papel social. A formação de professores pode incluir temáticas

relacionadas a conflitos familiares, luto e suporte emocional.
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55% dos professores declaram que gostariam de
suporte emocional e psicológico .#

Fonte: “Pesquisa de sentimento e percepção dos professores brasileiros nos diferentes estágios do Corona vírus no Brasil”; Instituto Península, 2020.



# VIVESCER

A Vivescer é uma plataforma criada para os professores. Possui formações e estratégias

voltadas para o desenvolvimento integral do professor.

vivescer.org.br/

Apoio emocional 

# INSTITUTO AYRTON SENNA

O Instituto possui diversos programas voltados para apoiar o professor no desenvolvimento

socioemocional dos alunos.

institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/socioemocionais-para-crises.html
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#INSTITUTO UNIBANCO

O Instituto produziu uma página repleta de sugestões e fontes para pensar o apoio emocional

para professores.

institutounibanco.org.br/gestao-de-crise-na-educacao-covid-19/

https://vivescer.org.br/
https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/socioemocionais-para-crises.html
http://www.institutounibanco.org.br/gestao-de-crise-na-educacao-covid-19/


RELAÇÃO COM 

AS FAMÍLIAS 



As evidências mostram que o envolvimento
das famílias na educação é fundamental para o
desempenho escolar. A comunicação a
respeito das atividades pedagógicas, o incentivo a
hábitos de estudo e leitura e ter altas expectativas
de aprendizagem são algumas das estratégias que
podem ser utilizadas.

#
Fonte: Castro et. al. (2015), Gould, Simhon e Weinberg (2018).



Relação com as famílias 

#CONTEÚDO PARA PAIS E CUIDADORES
A Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, em parceria com outras organizações, lançou uma série
de conteúdos com dicas úteis para ajudar os pais e cuidadores a gerenciar a casa - e as crianças -
enquanto vivemos essa nova rotina.

#LEITURA EM CASA
Itaú Social e Instituto Unibanco lançaram o festival #Leiaemcasa que traz conteúdos sobre
literatura infantil, contação de histórias e mediação de leitura.
Youtube/itau
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#DIÁLOGO FAMILIAR
ConversarFazBem é uma campanha do Todos pela Educação, para incentivar o diálogo familiar 
durante o período de isolamento social. 
Todospelaeducação.org.br
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INICIATIVAS DOS 
ESTADOS EM TEMPOS DE 

CRISE DO COVID-19



No Brasil, além da suspensão das aulas presenciais, a rede Estadual está, aos poucos, 
implementando diferentes medidas e ações:

ACRE
Divulgação de Guia Orientador para o 

Desenvolvimento de Atividades durante o período de 
suspensão das aulas. 

A Diretoria de Ensino e Departamento de Inovação 
está promovendo capacitações à distância para 

professores em ferramentas digitais para uso em 
EAD

Fica a critério das instituições de ensino que optarem 
por aplicar atividades em regime não presencial 

determinarem como serão realizadas.

Professores e equipe gestora das unidades de ensino 
passarão por formação

continuada oferecida pela SEDUC ou pelos 
parceiros com vistas à implementação

do regime especial de atividades não presenciais.

ALAGOAS 

AMAPÁ 

Atividades não presenciais podem ser realizadas 
através de plataformas educacionais disponibilizadas 
pela Secretaria, como a Escola Digital Amapá, Escolas 

Conectadas e AVAMEC.

A Secretaria está realizando capacitação de gestores 
e professores para uso de plataforma digital para 

realização de atividades não presenciais.

AMAZONAS 

Transmissão de conteúdo escolar diário pela TV aberta 
através do programa “Aula em Casa”, e 

disponibilização de conteúdo pelo AVA, pela 
plataforma Saber+ e pelo aplicativo Mano. Também 

haverá transmissão das aulas por lives no Facebook e 
no Instagram.

Estão sendo disponibilizados cursos online para 
professores da rede estadual por meio da plataforma 

Escolas Conectadas.

ENSINO REMOTO FORMAÇÃO DOS PROFESSORES

Fonte: “Levantamento das respostas de órgãos federais e estaduais à epidemia”. Disponível em: http://educacaoecoronavirus.com.br/ Acesso em 20/05/20 

http://educacaoecoronavirus.com.br/


No Brasil, além da suspensão das aulas presenciais, a rede Estadual está, aos poucos, 
implementando diferentes medidas e ações:

BAHIA

Foi iniciada a transmissão da programação 
“Estude em Casa” pela TV, e o projeto “Classes 
Abertas” de salas de aula online com orientação 
de professores da Escola da Fundação Roberto 

Marinho.

A Secretaria irá oferecer formação continuada aos 
professores na modalidade à distância.

Deverá ser elaborado pelas escolas um Plano de 
Atividades Domiciliares

A SEDUC está promovendo o II Encontro dos 
Formadores Regionais com Foco na Aprendizagem, à 

distância, com professores de Língua Portuguesa e 
Matemática, além de técnicos da rede.

CEARÁ

DISTRITO 
FEDERAL

As aulas da modalidade à distância estão sendo 
implementadas pelo programa Escola em Casa 

DF.

SEDUC abriu inscrições para o curso de formação para 
o Google Sala de Aula, destinado aos professores do 

Ensino Médio, com o objetivo de orientá-los quanto ao 
uso didático e pedagógico dessa plataforma.

ESPÍRITO 
SANTO 

Secretaria criou o Programa EscoLAR de 
atividades pedagógicas para os alunos da rede 

estadual. Os alunos terão acesso a aulas 
disponíveis online.

A Secretaria está ofertando cursos de formação online 
para professores.
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No Brasil, além da suspensão das aulas presenciais, a rede Estadual está, aos poucos, 
implementando diferentes medidas e ações:

GOIÁS
Foi lançado pela Secretaria o portal de conteúdo 

NetEscola, com aulas e listas de atividades para todas 
as séries do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Aulas estão sendo transmitidas pela TV e pelo rádio, 
além de estarem disponíveis turmas virtuais no Google 

Classroom
MARANHÃO

MATO 
GROSSO 

Seduc criou a plataforma digital Aprendizagem 
Conectada que conta com atividades produzidas 

semanalmente

Estão sendo ofertados cursos de formação à distância 
na área de Educação Especial.

MATO 
GROSSO DO 

SUL 

Retomada da plataforma Protagonismo Digital para 
execução de aulas EaD durante período de suspensão 

de aulas. Alunos sem acesso à internet receberão o 
material de estudos impresso em casa, devendo 

devolver as atividades após a retomada das aulas.

-

ENSINO REMOTO FORMAÇÃO DOS PROFESSORES

Fonte: “Levantamento das respostas de órgãos federais e estaduais à epidemia”. Disponível em: http://educacaoecoronavirus.com.br/ Acesso em 20/05/20 
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No Brasil, além da suspensão das aulas, as redes Federal, Estadual e Municipal estão 
aos poucos implementando diferentes medidas e ações:

MINAS 
GERAIS 

Criação do Regime de Estudo não Presencial, 
desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação 

de Minas Gerais (SEE/MG). O programa contém 
teleaulas, aplicativos, canais no youtube e um site 

completo com orientações e aulas. 

Formação via webconferência do curso de formação 
sobre o Currículo Referência de Minas Gerais, entre 
outros cursos, estão sendo ofertados pela Secretaria.

A TV Cultura está transmitindo aulas para alunos 
dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio.

Seduc inicia curso de formação continuada para 
professores por meio do Centro de Formação dos 

Profissionais de Educação Básica do Estado do Pará 
(Cefor).

PARÁ

PARAÍBA 
As atividades pedagógicas não presenciais terão 
caráter complementar. A Seduc disponibilizou a 

plataforma online “Paraíba Educa”

Foi realizada formação para os professores sobre o uso 
de tecnologias educacionais para planejamento 

pedagógico e organização das aulas.

PARANÁ

Aulas não presenciais foram autorizadas, mas não 
são obrigatórias. As escolas devem, em sua 

autonomia, decidir como será implementado o 
regime remoto de aulas. O Governo do Estado 

desenvolveu o Aula Paraná, sistema de Educação a 
Distância para os alunos da rede estadual.

Professores da rede estadual receberam formação 
sobre EaD e uso da plataforma Google Classroom.
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No Brasil, além da suspensão das aulas presenciais, a rede Estadual está, aos poucos, 
implementando diferentes medidas e ações:

PERNAMBU
CO

Lançamento de Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) que concentra recursos 

educacionais digitais organizados por etapa de 
ensino e ano.

Estão sendo oferecidos cursos de formação à distância 
para professores.

SEDUC transmite aulas para ensino médio e EJA 
através do Canal Educação e TV Antares, além da 
plataforma Youtube, durante os dias de suspensão 

de aulas.

-PIAUÍ

RIO DE 
JANEIRO

A SEDUC disponibilizará aulas online através do 
Google Classroom e da programação educativa 
especial na TV Futura. Alunos que não tiverem 

acesso à internet receberão material impresso em 
casa.

-

RIO 
GRANDE DO 

NORTE

Está disponível para toda a rede a Escola Digital, 
ambiente virtual de aprendizagem da Secretaria

-
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No Brasil, além da suspensão das aulas, as redes Federal, Estadual e Municipal estão 
aos poucos implementando diferentes medidas e ações:

RIO 
GRANDE DO 

SUL

Estão ocorrendo aula ou produção de conteúdo, 
via whatsapp, portais online e aplicativos de 

educação.

Professores estão recebendo materiais de estudo de 
formação continuada e participando de curso para 
discussões e elaboração do Currículo Referência da 

Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul.

A Secretaria de Educação está disponibilizando 
aulas e atividades em plataforma digital, através 

do projeto Ensino Médio com Mediação 
Tecnológica, a todos os estudantes da rede pública 

estadual de Ensino Médio.

-RONDÔNIA 

RORAIMA

Serão disponibilizados conteúdos para os alunos 
através de aplicativos e redes sociais, como o 

Whatsapp, Facebook, sites e cartilhas educativas 
enviadas por via terrestre para localidades sem 

acesso à internet.

-

SANTA 
CATARINA 

Foram disponibilizadas pela Secretaria 
alternativas de estudo, por meio de atividades, 

orientações e estímulo à aprendizagem em família 
na página Recursos Digitais de Aprendizagem.

Estão sendo realizadas formações on-line com os 
professores da rede estadual durante o período de 

atividades não presenciais.
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No Brasil, além da suspensão das aulas presenciais, a rede Estadual está, aos poucos, 
implementando diferentes medidas e ações:

SÃO PAULO

O governo lançou o Centro de Mídias da Educação 
de SP, plataforma que permitirá acesso gratuito a 

aulas ao vivo, videoaulas e outros conteúdos 
pedagógicos. Também serão transmitidas aulas 

pela TV Cultura.

Serão ofertadas ações formativas aos professores para 
apoiá-los na elaboração de roteiros de atividades e 

orientá-los quanto ao uso das tecnologias na 
educação.

Foi criado o Programa Estude em Casa na TV 
Aperipê, parceria feita entre o Governo de 

Sergipe, a TV Aperipê e o Governo do Amazonas. 
Os conteúdos serão disponibilizados por meio de 

videoaulas.

A Secretaria está disponibilizando cursos de formação 
online sobre as competências gerais da BNCC, 

Eduacão Empreendedora e cursos voltados para 
professores de educação infantil e ensino fundamental 

SERGIPE

TOCANTINS 

A Seduc disponibilizou em seu site diversos 
conteúdos e plataformas com atividades 

pedagógicas interativas que podem ser acessadas 
pelos alunos durante o período de suspensão.

A Seduc está ofertando cursos de formação inicial e 
continuada à distância, por meio do Programa Novos 

Caminhos/Pronatec.
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