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Objetivos da pesquisa  

Entender as expectativas dos professores com a retomada das aulas presenciais.

Mapear principais estratégias que estão sendo tomadas/ou não nas escolas.

Entender recursos e necessidades dos professores na fase de retomada presencial.

Identificar tendências para educação nos próximos anos.

2. 

1. 

3. 

4. 



Processo de construção  

Time interno IP Parceiros Pesquisadores
Pesquisa

Impulsiona
Vivescer

Comunicação 

Instituto Natura
Todos pela Educação

Fundação Lemann 
Itaú Social

Secretaria de Educação do RJ

Questionário e divulgação 

Fernando Abrucio
Ricardo Catunda 

Período de coleta de dados: de 30/08 até 09/09.



Perfil da amostra

Atuação

78% 10% 4%

Professores
Coordenadores 

Pedagógicos
Diretores Escolares

• 5% - Professores Auxiliares, Assistentes ou Estagiários
• 1% - Profissional de Apoio (Intérprete de Libras, Cuidador) 

Idade

28%

18-25

54%

25-35

10%

36-45

6%

45+

83%17%

FemininoMasculino

Redes de ensino

29%

Estadual

53%

Municipal

18%

Privada

9%

41%
6%

29%

Etapas de ensino

29%

Infantil

41%

Anos Iniciais

46%

Anos Finais

25%

Médio

* 12% - Ensino de Jovens e Adultos (EJA) + Outras

Nota: i)Amostra: 2300 respondentes. Eventuais distorções foram corrigidas a partir de ponderação à posteriori 
ii) Foi dado ao respondente a opção de assinalar mais de uma etapa de ensino.  

© GeoNames, Microsoft, TomTom
Da plataforma Bing
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1. Contexto atual 



Contexto atual dos professores

99% dos professores já foram vacinados com ao menos 1 dose e 25% ainda seguem dando aulas remotas. 

1%

26%

73%

Vacinação

Não estou vacinado
Apenas com a primeira dose
Sim, totalmente vacinado

1%

22%

25%

52%

Não tem aulas
remotas ou
presenciais

Somente aulas
presenciais

Somente aulas
remotas

Aulas remotas e
presenciais

Situação de trabalho atual

79%

82%

85%

90%

94%

Testagem frequente

Curva de contágio estável

Manter protocolos de
distanciamento entre

estudantes

Manter protocolos de
sanitização (água, sabão e

álcool em gel)

Garantir professores
vacinados

Aspectos importantes para oferecer um ambiente 
seguro no retorno às aulas

Pergunta original:  Você está vacinado?/ Qual a sua situação de trabalho atual?/ Em uma escala de 1 (muito pouco) a 5 (muito alto), qual destes aspectos é o mais importante 
para oferecer um ambiente seguro à comunidade escolar com a volta presencial para a escola?
Fonte:  Desafios e perspectivas da educação: uma visão dos professores durante a pandemia. Instituto Peninsula, 2021. 



2. Sentimentos e percepção 
dos professores



Sentimentos dos professores 

Ao longo do tempo, os professores foram se sentindo mais sobrecarregados (+20pp ou +54%) e menos ansiosos 
(-20pp ou -42%).  

67% 64%
58%

47%

35%

53% 57% 55%

36%
46%

53% 46%

23%

10% 12%
6%8%

5% 7%
7%

mayo/20 ago/20 nov/20 set/21

Sentimentos dos professores ao longo do tempo 

Ansiosos Sobrecarregados Cansados Calmos Felizes

Pergunta Original: “Como você tem se sentido a maior parte do tempo?” – Escala de emoções desenvolvida por Marc Brackett, Ph.D, do Yale Center for Emotional Intelligence”
Fonte:  Desafios e perspectivas da educação: uma visão dos professores durante a pandemia. Instituto Peninsula, 2021. 



Motivação dos professores e momento atual

Apenas 49% dos professores estão se sentindo motivados para retornar  com as aulas presencias, mesmo que 
99% tenha tomado pelo menos uma dose da vacina.

14% 37% 38% 11%

Nível de motivação para retorno às aulas

Nada motivado Pouco motivado Motivado Muito motivado

Pergunta original: Qual seu nível de motivação para retorno às aulas?
Fonte:  Desafios e perspectivas da educação: uma visão dos professores durante a pandemia. Instituto Peninsula, 2021. 



3. Expectativas e percepções 
em relação aos alunos 



Expectativa de aprendizado dos alunos 

Mesmo com o retorno às aulas presenciais, 85% dos professores acreditam que os alunos aprenderão menos do que o 
esperado para o ano letivo. Os professores da Educação Infantil são os que possuem melhores expectativas com relação 

á aprendizagem dos alunos.

25% 60% 14% 1%

Expectativa de aprendizado com aulas presenciais 

Muito abaixo do esperado Abaixo do esperado

Cumprirá com o esperado para o ano letivo Acima do esperado

18%

27%

26%

28%

60%

60%

63%

59%

22%

12%

11%

13%

1%

1%

Educação Infantil

Ensino Fundamental -
anos_iniciais

Ensino Fundamental -
anos_finais

Ensino Medio

Expectativa de aprendizado com aulas presenciais 

Muito abaixo do esperado
Abaixo do esperado
Cumprirá com o esperado para o ano letivo
Acima do esperado

Pergunta: Na sua opinião, como você avalia que será o aprendizado dos alunos no período de volta às aulas?

Fonte:  Desafios e perspectivas da educação: uma visão dos professores durante a pandemia. Instituto Peninsula, 2021. 



Percepção em relação aos alunos 

Apesar de 79% dos professores acreditarem que os alunos estão felizes em retornar as aulas, 69% reconhecem que os 
alunos estão se sentindo despreparados em relação ao aprendizado. E apenas 39% acreditam que os alunos estão 

otimistas com o futuro.  

39%

40%

44%

55%

63%

69%

79%

0% 100%

Estão mais otimistas com o futuro

Estão mais interessados nos estudos

Estão com dificuldades no relacionamento com professores e colegas

Se beneficiaram de estratégias para aumentar o engajamento no retorno

Gostariam de continuar usando recursos tecnológicos para o aprendizado

Estão se sentindo despreparados no que se refere ao aprendizado

Alunos que retornaram ao ensino presencial estão felizes de retornar

Percepção sobre os alunos em relação a:

Pergunta original: Assinale a alternativa que mais se adequa à sua percepção de como estão os alunos/ . Qual a sua percepção sobre 
seus (as) alunos em relação a (concorda totalmente e em partes).

Fonte:  Desafios e perspectivas da educação: uma visão dos professores durante a pandemia. Instituto Peninsula, 2021. 



Estratégias que podem ser efetivas para motivação dos alunos

10%

34%

33%

36%

39%

48%

55%

57%

58%

Aumentar a carga horária de disciplinas
fundamentais

Personalizar o ensino

Utilizar a aula de educação física para fortalecer o
engajamento

Promover atividades em grupos e coletivas

Oferecer aulas de reforço escolar

Trabalhar de maneira interdisciplinar

Usar metodologias ativas de aprendizagem

Oferecer espaços de escuta e acolhimento

Maior envolvimento das famílias

Estratégias  que seriam efetivas para incentivar a motivação dos estudantes na 
visão dos professores 

Utilizar a aula de educação física para fortalecer o 
engajamento

48% 28%

Professores de 
educação física 

Professores no geral 

Na sua opinião, quais estratégias seriam efetivas para incentivar a motivação dos alunos com os estudos?

Na visão dos professores, a família é 
fundamental para manter a motivação dos 

estudantes.

A estratégia de acolhimento também se 
demonstra uma ferramenta potente. 



4. Estratégias e ações 



Estratégias adotadas pelas escolas e professores.

90%

89%

88%

73%

71%

Identificar o que cada aluno aprendeu ou deixou
de aprender no período do fechamento das

escolas por meio de avaliações e outras
estratégias diagnósticas

Preparar aulas que permitam ensinar estudantes
com níveis de aprendizagem muito diferentes

Usar a tecnologia para poder desenhar
estratégias individuais para meus alunos

Usar estratégias de acolhimento e apoio
emocional para os alunos

Realizar busca ativa dos alunos que não
retornaram à escola

Estratégias adotadas pelos professores 

76%

74%

62%

60%

45%

42%

31%

19%

Compartilhamento dos protocolos de
segurança

Avaliações para conhecer as dificuldades
dos alunos

Iniciativas para recuperação da
aprendizagem

Ações para ter mais envolvimento das
famílias

Atividades recreativas e brincadeiras

Uso da Educação Física para fortalecer o
engajamento

Apoio psicológico e/ou acolhimento
emocional

Rotinas de exercícios

Estratégias realizadas pelas escolas

Pergunta original: Quais estratégias abaixo estão sendo realizadas pela sua escola para garantir um retorno efetivo sob o ponto de vista da aprendizagem?
Pensando no período de volta às aulas presenciais, quais das estratégias abaixo você tem adotado? 

Fonte:  Desafios e perspectivas da educação: uma visão dos professores durante a pandemia. Instituto Peninsula, 2021. 



Estratégias adotadas pelas escolas e professores.

O principal apoio que os professores gostariam de receber é psicológico e emocional.

13%

20%

25%

43%

Redes de suporte

Rodas de acolhimento

Flexibilização de horários

Formação continuada

Estratégias realizadas com foco na equipe de 
educadores

35%

45%

47%

48%

57%

Apoio para lidar com os protocolos sanitários de
retorno e questões de saúde

Apoio e materiais pedagógicos para realização de
avaliações diagnósticas

Formação continuada para o uso contínuo de
recursos tecnológicos e que apoiem a

aprendizagem dos alunos

Orientação e recursos para dar suporte emocional
e reforçar o engajamento dos alunos

Apoio psicológico/emocional para lidar com as
diversas condições emocionais apresentadas

durante a pandemia

Apoios que os professores gostariam de receber 

Quais estratégias estão realizadas com foco na equipe de educadores? Ainda considerando o período de volta às aulas, quais apoios você gostaria de receber?
Fonte:  Desafios e perspectivas da educação: uma visão dos professores durante a pandemia. Instituto Peninsula, 2021. 



Desafios no retorno às aulas presenciais 

Para 57% dos professores, o principal desafio no retorno às aulas presenciais será recuperar a aprendizagem dos 
estudantes. 

35%

43%

44%

56%

57%

Reorganizar o ano letivo e rever o desenvolvimento do currículo

Atrair os alunos que abandonaram ou evadiram a escola após a crise do
Coronavírus

Retomar as aulas presenciais considerando as condições emocionais dos alunos

Retomar as aulas presenciais considerando os recursos disponíveis e condições
estruturais para o respeito aos protocolos sanitários.

Recuperar a aprendizagem dos estudantes com defasagem por causa do
fechamento das escolas.

Maiores desafios no retorno às aulas presenciais

Quais os maiores desafios relacionados aos alunos no retorno às aulas presenciais

Fonte:  Desafios e perspectivas da educação: uma visão dos professores durante a pandemia. Instituto Peninsula, 2021. 



5. Tendências para a educação



Uso da tecnologia na educação no pós pandemia 

Para 51% dos professores, a 
tecnologia pode ser utilizada 

para apoiar o uso de 
diferentes metodologias de 
ensino e apoiar no processo 

de recuperação da 
aprendizagem (48%).

4%

26%

26%

36%

41%

41%

43%

48%

51%

A tecnologia não deve ser utilizada na apredizagem

Reduzir as desigualdades educacionais

Ampliar o tempo de exposição com atividades escolares

Facilitar o acompanhamento das famílias

Incentivar o engajamento dos estudantes

Permitir que alunos tenham oportunidade de aprender

Aumentar o repertório de conteúdos

Apoiar no processo de recuperação da aprendizagem

Apoiar uso de diferentes metodologias de ensino

Tecnologia no processo de ensino e aprendizagem

Considerando um mundo pós pandemia, de que forma você acha que a tecnologia pode ser utilizada no processo de ensino e aprendizagem?

Fonte:  Desafios e perspectivas da educação: uma visão dos professores durante a pandemia. Instituto Peninsula, 2021. 



Educação e modalidades de ensino

Modelos híbridos de ensino 
passam a ser considerados  para: 

- testar metodologias novas
- desenvolver autonomia
- estimular curiosidade
- recuperação da aprendizagem 
- desenvolvimento integral do 

aluno.

32%

33%

41%

41%

42%

51%

52%

64%

59%

62%

56%

57%

56%

47%

46%

36%

9%

5%

3%

1%

1%

2%

2%

1%

Testar metodologias inovadoras

Desenvolver a postura de estudante e
promover a autonomia

Estimular a curiosidade, a criatividade e
o pensamento crítico

Garantir o aprendizado previsto para o
ano letivo

Desenvolver o aluno integralmente

Ensinar novos conteúdos

Manter os alunos motivados e
interessados

Fortalecer as relações com colegas e
professores

Modalidade de ensino e uso para aprendizagem 

Atividades na escola Atividades na escola e remotas Atividades Remotas

Pensando no processo de aprendizagem, qual modalidade de atividades melhor beneficiaria a aprendizagem dos alunos em cada um dos quesitos abaixo? Marque o formato que mais traria benefícios para as crianças e jovens.



Expectativas para 2022 

55% dos professores estão otimistas para o ensino e aprendizagem em 2022. 

10% 35% 43% 12%

Expectativas em relação ao processo de ensino-aprendizagem dos estudantes 
da sua escola para 2022

Nada otimista Pouco otimista Otimista Muito otimista

Pensando em 2022, quais são suas expectativas em relação ao processo de ensino-aprendizagem dos estudantes da sua escola para o próximo ano? 



Aprendizado deste período 

Defina em uma palavra seu maior aprendizado nesse período de ensino remoto? 

Fonte:  Desafios e perspectivas da educação: uma visão dos professores durante a pandemia. Instituto Peninsula, 2021. 



Principais mensagens



A vacina é o fator mais importante para os professores se sentirem seguros com a volta às aulas. De acordo 
com os dados, quase a totalidade de professores já foi vacinado com ao menos uma dose e estaria apto 
para o retorno às aulas. 

As secretarias conseguiram se preparar pedagogicamente para o retorno às aulas presenciais e estão 
oferecendo avaliações diagnósticas, materiais pedagógicos e formação continuada para os professores 
em prol de garantir a aprendizagem dos estudantes. 
Segundo os professores, quase 80% dos alunos estão felizes com o retorno presencial, no entanto, 53% 
acreditam que os alunos não estão motivados para os estudos e 58% entendem que as famílias e o 
acolhimento são fundamentais para apoiar na motivação dos alunos.

Vacina

Retorno às aulas presenciais



• Novas oportunidades emergiram: segundo os professores, 63% dos alunos gostariam de continuar 
utilizando recursos tecnológicos para o aprendizado

• Os professores reconhecem que as aulas presenciais possuem um papel fundamental para a criação 
de vínculo e motivação dos alunos. Além disso, eles  já reconhecem a utilidade do ensino híbrido para 
diferentes estratégias que promovem a aprendizagem dos alunos (inovar o ensino (59%), para 
melhorar a autonomia dos alunos (62%) e estimular a curiosidade (58%). )

Ensino híbrido

• Cuidar da saúde mental dos professores é urgente. 57% dos professores gostaria de receber apoio
psicológico/emocional para lidar com as diversas condições emocionais apresentadas durante
a pandemia. 51% estão com baixa motivação para o retorno ao ensino presencial e 53%
se sentem sobrecarregados. (Apenas 31 % das escolas ofereceram apoio psicológico ou emocional )

• Além disso, 44% dos professores acham que os alunos estão com dificuldade no relacionamento com
professores/colegas.

Políticas Docentes



A expectativa dos professores sobre aprendizado com aulas presenciais evidencia um contraste entre
níveis de ensino: apenas 18% dos professores considera que a expectativa das crianças de educação
infantil vai aprender abaixo do esperado vs. 28% dos professores que lecionam no Ensino Médio. A evasão
e abandono no grupo dos jovens são pontos de atenção.

Expectativa de aprendizagem

As ações de retorno das secretarias e escolas precisam ser mantidas e fortalecidas já que 79% dos
professores consideram que os alunos que retornaram ao ensino presencial o fizeram com disposição e
felicidade. No entanto, foi identificado pelos professores que existe uma preocupação dos alunos por não
se sentirem preparados (69%) assim como com dificuldades de relacionamento com colegas e docentes
(44%).

Estratégias adotadas
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