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O fechamento das escolas em todo o mundo em resposta à pandemia de COVID-
19 impactou o ensino, a saúde e o bem-estar de crianças globalmente. 

Assim que entramos no segundo ano da pandemia do COVID-19, a comunidade educacional global chama a atenção para a 
necessidade de garantir que todos os esforços sejam feitos para manter as escolas abertas ou priorizá-las nos planos de reabertura. 
A educação perdida agora é medida em meses, em vez de dias. O custo de fechamento das escolas – que no auge dos lockdowns da 
pandemia afetou 90% de estudantes ao redor do mundo e deixou mais de um terço de estudantes sem acesso ao ensino remoto¹ – foi 
devastador. A previsão é que o número de crianças e jovens evadidos da escola alcance a marca dos 24 milhões, um nível que não 
temos vivenciado em nossas gerações e que reverterá ganhos duramente conquistados no direito à educação². 

A habilidade infantil de ler, escrever e o conhecimento matemático básico sofreu um revés, assim como a desenvolvimento destas 
capacidades para alcançar o seu potencial máximo. Existem evidências iminentes de que não só a aprendizagem foi estagnada, como 
também corre o risco de regressão nas competências básicas³. Um adicional de 72 milhões de crianças na educação primária serão 
levadas à pobreza no aprendizado e perdas nos rendimentos futuros desta geração, reduzido ao equivalente de até 10% do PIB global4. 
Muitos estudos revelaram graves riscos envolvendo a saúde, o desenvolvimento, a segurança e o bem-estar infantil. Os meninos e as 
meninas mais vulneráveis, como sempre, estão carregando o maior peso destes impactos, ampliando uma crise da aprendizagem pré-
existente.  

1 Guia de Ensino Remoto da UNICEF e Folha de Informativa de Acesso 

2 Documento de orientação das Nações Unidas: Educação durante o COVID-19 e depois, agosto de 2020 

3 Escritório Para Padrões Na Educação (Ofsted): Children hardest hit by COVID-19 pandemic are regressing in basic skills and learning [As crianças 
mais atingidas pela pandemia de COVID-19 estão regredindo em capacidades básicas e aprendizagem]. E SocArXiv Papers | Learning Loss Due to 
School Closures During the COVID-19 Pandemic [Conhecendo as perdas do Fechamento das Escolas durante a pandemia de COVID-19] 

4 Banco Mundial 
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O COVID-19, que priva 370 milhões de crianças das refeições na escola está piorando a nutrição infantil5. Sem a rede de proteção 
oferecida pelas escolas, as crianças, especialmente as meninas, estão mais vulneráveis ao abuso, ao casamento infantil e ao trabalho 
infantil, especialmente quando os impactos econômicos da pandemia se agravam. Sem a interação diária com seus colegas e com a 
redução na mobilidade, elas perdem a aptidão física e mostram sinais de estresse mental. Ainda que muitos países tenham feito 
esforços significativos para implementar o ensino remoto, a qualidade e eficácia mostraram-se diversas, e problemas de desigualdade 
envolvendo o acesso à aprendizagem digital foram postos na vanguarda. 

 

Por que precisamos ponderar sobre a recuperação no setor de educação? 

A recuperação no setor de educação requer que todas as crianças regressem à escola, implementando programas de recuperação do 
aprendizado de forma rápida e em escala, assim como um amplo apoio à infância e à juventude quando estes regressem, para que sejam 
capazes de aprender mais eficazmente do que antes. Estudos recentes demonstraram uma perda significativa de aprendizagem e aumento da 
desigualdade dentro e entre escolas, como também uma perda maior de aprendizagem entre estudantes de lares com menores níveis de 
educação6. Assim que as crianças regressam às escolas os sistemas educacionais devem medir a aprendizagem, criar metas de programas de 
recuperação, e prestar apoio na forma de intervenções multisetoriais aos alunos mais marginalizados e com maior risco de evasão. Escolas, 
professores e as crianças devem ter apoio para planejar e prepararem-se para choques futuros e para ampliar suas competências de ensino e 
aprendizagem relevantes para enfrentarem os desafios globais de nosso tempo. Sem uma ação rápida e dimensionada, esta geração de 
crianças e jovens pode se sair pior do que as gerações passadas e futuras. 
 
A primeira prioridade para a recuperação no momento da abertura das escolas é garantir que todas as crianças regressem à escola. 
Nós temos que identificar e alcançar as crianças marginalizadas proativamente, incluindo 20% de crianças no mundo que já 
estavam fora das escolas antes do COVID-197 e aquelas que estão com o maior risco de evasão ou iremos perdê-las. Um apoio 
customizado específico deve ser fornecido para garantir que as meninas, crianças forçadamente deslocadas e aquelas que vivem em 
áreas de conflito regressem ao ensino. Um esforço orquestrado é imperativo para monitorar proativamente o regresso à escola.  
 
A segunda prioridade é a criação de programas escalonados de reforço/recuperação para minimizar os efeitos das oportunidades 
perdidas no aprendizado. A chave para se alcançar isto é fazer avaliações rápidas dos níveis de aprendizagem das crianças assim que elas 
retornem, e proporcionar um gerenciamento escolar inteligente e criativo, de modo a aumentar as relações interpessoais entre professores 
e estudantes nos meses seguintes, tais como horários escolares estendidos, programas durantes as férias, e experiências híbridas para 
aumentar as oportunidades de aprendizado inclusivas. Adicionalmente, os sistemas educativos terão de ser mais flexíveis para se adaptar 
às necessidades dos estudantes. A flexibilidade envolve dar aos professores e aos estudantes as ferramentas e o apoio para fornecer uma 
experiência de ensino mais flexível e personalizada, o que assegura que todos os estudantes aprendam. Trata-se, portanto, de um elemento 
fundamental para tornar os sistemas mais equitativos. A igualdade também pressupõe que as meninas, os refugiados e outras populações 
vulneráveis não sejam abandonados quando os recursos se tornam escassos. A tecnologia, onde possível, pode ter um papel poderoso em 
habilitar estes programas e complementar os esforços do professor.  
 
A terceira prioridade é proporcionar amplo apoio às crianças e aos jovens por meio do processo de recuperação e avanço. É importante 
usar esta oportunidade para fortalecer as abordagens multisetoriais na programação e apoio a ações ousadas do governo e investimento em 
saúde escolar, saúde mental e apoio psicossocial, as práticas de abastecimento de água, saneamento e higiene (da sigla em inglês, WASH), 
proteção e nutrição. Isso envolve parcerias fortes, incluindo o suporte às comunidades, às associações de pais e mestres e a sociedade civil no 
planejamento, implementação e monitoramento destes serviços. Uma recuperação que seja holística e inspiradora para as crianças exigirá 
recursos substanciais. Os governos e a comunidade internacional devem se unir para abrir as escolas, treinar e apoiar professores, fomentar o 
desenvolvimento das competências e expandir a conectividade digital por meio da criação de uma política e financiamento adequados para 
investir no futuro das crianças. 
 

Recuperação no setor da Educação 
Seguindo a estrutura da reabertura das escolas, quatro dimensões-chave 
podem servir de referência ao setor de educação no planejamento da 
recuperação: operações seguras, aprendizado, alcançar os marginalizados 
e bem-estar/proteção. Juntos, as considerações sobre políticas e os 
requisitos financeiros criam o ambiente propício para cada uma destas 
dimensões. Este suplemento da Estrutura para a Reabertura das Escolas8 
oferece uma coletânea de recursos-chave – incluindo levantamento de 
políticas, guias práticos, e boas práticas emergentes – para ajudar os países 
na preparação e na implementação do seu processo nacional de 
recuperação da educação. 
 

5 PMA e UNICEF COVID-19: Missing More Than a Classroom - The impact of school closures on children’s nutrition [Falta mais do que uma sala de aula - o 
impacto do fechamento de escolas na nutrição das crianças] 

6 Da Bélgica e dos Países Baixos 
7 Instituto da UNESCO para Estatísticas (UIS): Ficha Informativa 48, fevereiro de 2018 
8 Estrutura para a reabertura das escolas e Suplemento à Estrutura para a reabertura das escolas: lições emergentes das experiências de países 

na gestão do processo de reabertura das escolas 
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Recursos 
Operações escolares 

Apoiando os professores com as atividades de regresso às aulas: um conjunto de ferramentas para os líderes escolares 
Força Tarefa dos Professores 
O conjunto de ferramentas foi desenvolvido para os gestores educacionais, para que apoiem e protejam os professores e 
funcionários de apoio educacional no regresso às aulas após os fechamentos relacionados ao COVID-19. Embora seja focado 
particularmente em gestores, o conjunto de ferramentas é especialmente útil para os professores e funcionários de apoio 
educacional a entender melhor seus papéis e responsabilidades nas atividades de regresso às aulas, incluindo dicas e novas práticas. 

Prontos para Voltar: um kit de treinamento para preparação do professor 
UNICEF MENA [Oriente médio e Norte da África] 
O guia disponibiliza informações fundamentais, práticas e concisas do COVID-19 em práticas escolares cotidianas, como também dicas e 
sugestões para melhorar a segurança, o aprendizado, o bem-estar e a proteção, com estudantes em aulas remotas e presenciais.  

Considerações para medidas de saúde pública relacionadas à escola no contexto do COVID-19 
OMS 
Anexo de Considerações sobre os ajustes de medidas sociais e de saúde pública no contexto do COVID-19. 

Guia de Jornadas Seguras e Saudáveis até a Escola Durante a pandemia de COVID-19 e Depois 
UNICEF, Iniciativa de Saúde das Crianças e parceiros 
O guia destina-se a auxiliar a gestão de riscos apresentados pelo COVID-19 para assistir jornadas mais seguras e saudáveis possíveis até a 
escola. O guia destina-se às autoridades educacionais e legisladores; aos gestores escolares, aos professores e aos funcionários; aos pais, aos 
cuidadores e aos membros da comunidade; e aos estudantes. 

Regresso às aulas Seguro: um guia do praticante 
Grupo Educacional Global e Área de Responsabilidade de Proteção da Criança (CP AoR) 
O guia contém ações concretas que podem ser tomadas por comunidades e níveis educacionais para operacionalizar recomendações de 
políticas globais e auxiliar equipes de programação com um processo colaborativo e integrado para a reabertura das escolas. 

Guia para a Reabertura de Contextos da Educação Infantil 
UNICEF, o Banco Mundial e a UNESCO 
As orientações delineiam os princípios chave e medidas práticas a serem consideradas pelos legisladores antes, durante e depois da 
transição do fechamento até a reabertura. Foca-se em operações seguras na educação infantil, treinamento de funcionários e apoio, 
bem-estar das crianças e desenvolvimento, comunicação com os pais e apoio. 

COVID-19: Orientações para o Regresso de Refugiados às Aulas 
ACNUR 
O documento estabelece uma estrutura para a reabertura das escolas e fornece informações sobre passos específicos que as organizações 
podem tomar para apoiar os refugiados em todos os níveis educacionais para um regresso às aulas bem-sucedido. As orientações foram 
projetadas para serem aplicadas a uma ampla gama de contextos, incluindo os locais aos quais os refugiados se dirigem para frequentar escolas 
das comunidades que os acolhem.  

Ensino: 

COVID-19: Tendências, Práticas Promissoras e Lacunas no Ensino Remoto para Educação Pré-Primária 
UNICEF e Escritório da UNICEF de Pesquisa - Innocenti 
O documento resume as principais descobertas e observações oriundas de opções remotas de ensino – sejam essas online ou por escrito, 
via televisão, rádio ou por celular, as quais foram disponibilizadas pelos países ao redor do mundo para estudantes pré-primário e suas 
famílias, enquanto as escolas estão fechadas durante a pandemia de COVID-19 

Resposta ao COVID-19 – Remediação: Auxiliando estudantes com o reforço da aprendizagem perdida, enquanto se foca no fechamento 
de lacunas de igualdade  
Coalisão Educacional Global da UNESCO  
O objetivo dos capítulos é apoiar os países com suas respostas educacionais K-12 ao COVID-19, fornecendo práticas, exemplos e passos 
concretos para intervenções e listas de verificação de ações táticas. Em particular, o capítulo foca no tópico de reparações. 

Da Escolaridade à aprendizagem para Todos: Reorientando o currículo e focando-se nas Instruções 
Pershad, D., Comba, R., & Bergmann, J. Salvando nosso futuro 
Ensaio foi escrito para fornecer um histórico de informações para assistir na elaboração do artigo técnico “Save our Future” [Salvem nosso 
futuro], advertindo sobre uma Catástrofe Educacional para as Crianças do Mundo. Salvem nosso futuro. 
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Ensino (continuação) 

Simulando os potenciais impactos do Fechamento das Escolas por COVID-19 na Escolaridade e Resultados da Aprendizagem: um 
conjunto de Estimativas Globais  
Repositório Aberto de Conhecimento do Grupo do Banco Mundial 
Ensaio de Pesquisa Política apresentando os resultados das simulações globais do COVID-19, considerando a duração dos fechamentos das 
escolas e a efetividade do ensino remoto. 

Pobreza de Aprendizagem no período do COVID-19: Uma Crise dentro de outra Crise 
Banco Mundial 
Dossiê político resumindo os potenciais impactos dos fechamentos das escolas na pobreza de aprendizagem em escala global. 

Entendendo o Futuro da Aprendizagem: da Pobreza de Aprendizagem à Aprendizagem para Todos, em Todos os lugares 
Banco Mundial 
O relatório descreve a visão do Banco Mundial para o futuro da aprendizagem e a abordagem estratégica que delineia as ações necessárias 
para os sistemas educacionais prosseguirem com a aceleração da melhoria da aprendizagem. 

Abordagens Rentáveis para melhorar o Ensino Global: O que as evidências recentes nos dizem sobre “compras inteligentes” para 
melhorar o ensino em países de baixa e média renda. Recomendações para o Painel de Consultoria 
Banco Mundial, FCDO e BE2 
A orientação visa ser útil para os funcionários técnicos dos Ministérios da Educação, agências doadoras, grupos educacionais locais e 
organizações não governamentais na reflexão sobre intervenções apropriadas para melhorar o ensino. As provas globais apresentadas 
devem ser usadas em conjunção ao contexto – análises específicas e diagnóstico de sistemas. 

Práticas Promissoras no Ensino Remoto: Lições Oriundas de 127 Países 
UNICEF Escritório de Pesquisa -Innocenti 
O fechamento em massa das escolas revelou quão desigual estava a distribuição de tecnologias necessárias para facilitar a 
aprendizagem remota. Também destacou a falta de preparo e baixa resiliência dos sistemas no apoio aos professores, facilitadores e 
pais/cuidadores. Usando dados referentes ao acesso à tecnologia, a partir de pesquisas com famílias e informações sobre respostas 
educacionais nacionais para o fechamento das escolas coletados pelos funcionários educacionais da UNICEF em mais de 120 países. O 
dossiê explora as práticas potencialmente promissoras para o ensino remoto equalitário. 

Educação Acelerada 
Grupo de Trabalho de Educação Acelerada 
O Grupo de Trabalho de Educação Acelerada (GTEA) é formado por vários parceiros educacionais apoiando e/ou financiando programação de 
Educação Acelerada (EA). O GTEA visa melhorar a qualidade da EA, por meio do desenvolvimento de orientações e ferramentas para 
apoiar uma abordagem padronizada para fornecer EA. O guia e as ferramentas estão disponíveis em Espanhol, Francês, Inglês e Árabe. 

COVID-19 Caminhos para o Retorno à Aprendizagem: Guia sobre como Sintetizar um Currículo 
Grupo de Trabalho de Educação Acelerada 
O documento de orientação fornece orientações para legisladores, desenvolvedores de currículo, professores e implementadores de programas 
sobre os princípios que deve orientar esforços para sintetizar currículos, certificando-se de que os princípios fundamentais foram atendidos. 

COVID-19 Árvore de Decisões e Dossiê 
Grupo de Trabalho de Educação Acelerada 
A árvore de Decisão e o dossiê apoiam o planejamento da educação na identificação das opções educacionais apropriadas, de modo a assistir os 
estudantes na recuperação do conteúdo perdido durante o fechamento das escolas. 

Investimento em Aprendizado: o Caso para Fortalecimento da Coleta e Uso dos Dados de Avaliação do Ensino em contextos de EIE  
INEE – Recursos Fundamentais 
O artigo destina-se aos doadores de setores de EIE, tanto em contextos de crises prolongadas, governos nacionais e agencias humanitárias e de 
desenvolvimento. Fornece orientações sobre como aumentar e melhorar a medição dos resultados do aprendizado holístico para os estudantes 
afetados pela crise. 

INEE Biblioteca de Medições 
INEE – Recursos Fundamentais 
A Biblioteca de Medições é uma coletânea de ferramentas de medição para avaliar o aprendizado das crianças e o desenvolvimento holístico, 
como também qualidade de serviços fornecidos em contextos de crise. As ferramentas destinam-se a assistir educadores a criar dados de 
alta qualidade para informar o planejamento de programas e revisões. 

 Ensinando às Séries Corretas (EASC): Fortalecendo as habilidades fundadoras para acelerar o ensino 
INEE – Recursos Fundamentais 
Ensinando à Série Correta (EASC) é uma abordagem educacional baseada em provas que auxilia as crianças a desenvolverem habilidades 
matemáticas e de leitura básicas.  A abordagem, chefiada pela ONG Indiana Pratham, que se foca nas raízes da crise do ensino, ao 
transformar as estruturas que a causam. A abordagem funciona por meio da divisão das crianças (geralmente do 3º Ano ao 5º Ano) em 
grupos baseados nas necessidades de ensino, ao invés de utilizar a idade ou a série. Quando a EASC é implementada com sucesso, os 
resultados de ensino melhoram. 
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Ensino (continuação): 

Apoiar a continuação do ensino e do aprendizado durante a pandemia COVID-19 
OCDE 
O objetivo geral desta série é facilitar o projeto rápido e a implementação de respostas adaptativas aos desafios educacionais emergentes, 
como também proteger as oportunidades educacionais dos jovens durante e após a pandemia. 

Orientações sobre Modalidades de Ensino Remoto ao Alcance de Todas as Crianças e Jovens Durante o Fechamento das Escolas 
UNICEF ROSA 
As orientações sobre a continuidade do ensino durante o fechamento das escolas trazem as principais lições aprendidas com as respostas 
educacionais ao redor do mundo diante do COVID-19. Foi desenvolvido por legisladores do governo e funcionários da educação de 
organizações nacionais e internacionais, envolvidos na resposta educacional em frente ao fechamento das escolas. 

Definir, monitorar e melhorar a qualidade: orientações para um sistema de qualidades mais robusto na Educação Infantil (doravante EI) 
Acelerador EI 
As orientações oferecem uma compreensão mais perspicaz das opções e possibilidades que os governos podem adotar para garantir a 
qualidade dos sistemas da educação infantil. 

Orientações para usar a avaliação do ensino no processo de reabertura das escolas 
Banco Mundial 
A orientação fornece passos-chave, os quais devem ser considerados por países com diferentes disponibilidades de recursos ao desenvolver 
os seus planos para atividades de avaliação do ensino, para auxiliar a recuperação do aprendizado no contexto da reabertura escolar. 

Como garantir que todos continuem aprendendo em meio à situação do coronavírus: Educação Conectada - recursos, considerações e 
orientações 
ACNUR 
O documento fornece orientações sobre a melhor forma de usar os recursos educacionais online para proporcionar o aprendizado 
durante os fechamentos das escolas. Os materiais também podem ser usados assim que as escolas reabrirem para providenciar 
oportunidades adicionais no suplemento do ensino escolar e para acelerar a absorção de conteúdo. O documento fornece informações 
sobre uma coletânea de recursos selecionados por uma gama de atores de variadas línguas. O público principal, para o documento, são 
os legisladores e os professores. 

Bem-estar e Proteção: 

Safe to learn durante o COVID-19: Recomendações para prevenir e responder à violência contra as crianças em todos os 
ambientes de aprendizado (traduções em árabe, francês, português e espanhol)  
SAFE TO LEARN 
A iniciativa Safe to Learn desenvolveu recomendações para prevenir e reagir à violência contra as crianças em todos os ambientes de ensino 
durante a pandemia do COVID-19. 

Reabrir as escolas com segurança: Recomendações para a reconstrução de um processo adequado de retorno às aulas para prevenir e 
combater a violência contra as crianças nas escolas e fora dessas (traduções em Árabe, Francês, Português e Espanhol) 
SAFE TO LEARN 
As recomendações visam apoiar governos na integração e fortalecimento de medidas para prevenir e responder à violência contra as crianças 
dentro e fora das escolas, à medida que as escolas reabrem. 

Apoiar escolas para oferecer uma aprendizagem online segura (traduções em Árabe, Francês, Português e Espanhol) 
SAFE TO LEARN 
Orientações para os ministérios da educação delineando como as escolas podem mitigar os riscos online e promover experiências positivas 
online para as crianças no ensino remoto. 

Integração da Proteção Infantil no Regresso às Escolas – Dicas para Professores e Gestores da Escola 
Pacote da UNICEF EAPRO para o COVID-19  
As dicas são para professores e gestores da educação - à medida que os alunos regressam às escolas – para identificar e responder às 
necessidades de proteção infantil e às preocupações sobre a saúde mental, garantir o fornecimento acessível de apoio aos estudantes, e 
promover a saúde mental e bem-estar psicossocial dos professores. 

Integração da Proteção Infantil no Regresso às Escolas – Dossiê Jurídico 
Pacote da UNICEF EAPRO para o COVID-19  
O dossiê jurídico ressalta os impactos do fechamento das escolas e outras medidas de contenção para a proteção e bem-estar das 
crianças e ações-chave que podem ser tomadas pelos governos, escolas e professores a fim de garantir que as necessidades das crianças 
sejam abordadas em planos e políticas da reabertura de escolas. 

Integração do Proteção Infantil no Regresso às escolas – Mensagens para Crianças e Adolescentes voltando à Escola  
Pacote da UNICEF EAPRO para o COVID-19  
A mensagem apoia a comunicação, especialmente para crianças e adolescentes, acerca da violência, abuso e bem-estar estudantil. 
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Bem-estar e proteção (continuação): 

Integração da Proteção Infantil no Regresso às Escolas – Modelo para encaminhamento da Proteção Infantil entre Escolas e 
Outros Serviços De Proteção Infantil 
Pacote da UNICEF EAPRO para o COVID-19 
A orientação provê um amplo processo passo-a-passo para as escolas seguirem quando (1) há a suspeita de que um aluno (criança ou 
adolescente) sofreu abuso infantil (violência, exploração ou negligência) ou (2) existe a revelação que um estudante sofreu abuso infantil, 
onde quer que este abuso tenha ocorrido. Foi desenvolvida pela UNICEF EAPRO, com o apoio da Sede da UNICEF de Nova Iorque e com 
contribuições do Grupo Educacional Global e a Área de Responsabilidade para a Proteção da Criança. 

Estrutura Programática Global e Ferramenta de Referência:  Da Chamada À Ação Para Respostas Do Programa 
SAFE TO LEARN 
À medida que muitas escolas reabrem, o documento é crucial para garantir que as respostas assegurem um espaço seguro e acolhedor que 
as crianças precisam. Ele provê orientações ao traduzir a “Chamada à Ação” Safe to Learn em ações práticas; destaca os principais recursos 
técnicos para auxiliar no projeto de intervenções e sugere uma estrutura para o monitoramento e acompanhamento de resultados. 

Ferramenta de diagnóstico e seu conjunto completo de recursos metodológicos 
SAFE TO LEARN 
As ferramentas e recursos visam informar os diálogos coletivos a nível de cada país com seus homólogos nacionais, avaliando a qualidade dos 
esforços nacionais em prevenir e responder à violência nas escolas. Desenvolvidos antes da pandemia do COVID-19, estes recursos podem ser 
cruciais para ajudar os governos a se reconstruírem mais eficazmente. 

Artigo de posicionamento: A importância de investir no bem-estar das crianças para evitar a crise de educação 
UNESCO, PMA, UNICEF e OMS 
Um artigo de posições em conjunto focando em como programas aprimorados de saúde escolar e programas de nutrição são críticos para 
abordar a atual catástrofe do ensino e não deixar ninguém para trás. 

Aperfeiçoando a saúde escolar e nutrição: uma parceria para estudantes saudáveis e um futuro brilhante  
UNESCO, FAO, GPE, UNICEF, UNSCN, Grupo do Banco Mundial, PMA e OMS 
Partindo de evidências sólidas e anos de experiência, os parceiros por trás desta coalização identificaram elementos basilares para uma saúde 
escolar efetiva e crescente, bem como programas de nutrição, os quais fornecem uma base pela qual nações individuais podem desenvolver 
suas próprias estratégias segundo faixas etárias. 

Alcançar os mais marginalizados: 

A Perspectiva de Gênero na Educação dentro do contexto do COVID-19: Estrutura e Normas Progressivas para a Ásia do Sul 
UNICEF 
O documento aborda as recomendações fundamentais para apoiar ações que respondam às necessidades específicas das meninas e dos 
meninos sob risco de não se engajarem em sua educação, formação ou emprego. Público-alvo principal: Ministérios da Educação, 
Escritórios da UNICEF de cada país e parceiros de implementação na região. 

Recriando a Igualdade: Guia para o retorno das Meninas à Escola 
UNESCO, UNICEF, Plan International, Iniciativa da ONU para Educação de Meninas (da sigla em inglês UNGEI), Fundo Malala 
O documento delineia propostas específicas para garantir a continuidade do aprendizado enquanto as escolas estão fechadas e para 
estabelecer planos abrangentes, atuais e baseados em fatos para reabrir as escolas de um modo seguro, com igualdade de gênero e 
voltados às crianças. Público-alvo principal: legisladores e profissionais dos ministérios da educação e seus parceiros. 

Reabertura Inclusiva de Escolas: Auxiliando as Crianças Mais Marginalizadas no Regresso à Escola 
UNICEF 
O documento mostra propostas que podem ser consideradas no planejamento das aberturas das escolas de forma mais eficaz, de modo 
que as crianças mais marginalizadas regressem à escola e nela permaneçam. Público-alvo principal: Escritórios da UNICEF de cada País e 
parceiros do governo. 

Visão Geral das Orientações da Educação Técnica no COVID-19: Garantindo um Retorno Inclusivo Às Escolas Das Crianças Com 
Necessidades Especiais 
Orientações técnicas do COVID 19 pela UNICEF do Leste Asiático e regiões do Pacífico 
O documento oferece orientações sobre considerações críticas e ações que devem ser tomadas para assegurar um retorno inclusivo à escola 
para crianças com necessidades especiais, à medida que as crianças regressam à escola após o fechamento temporários destas durante a 
pandemia de COVID-19. 

Evidências dos esforços para mitigar os impactos educacionais negativos de surtos passados de doenças 
Secretaria de Saúde do K4D [da sigla em Inglês, 4KD “knowledge for development”, conhecimento para o desenvolvimento] 
O documento é uma resenha rápida dos esforços para mitigar os impactos educacionais do fechamento de escolas devido ao COVID-19. Traz 
lições de práticas realizadas no passado e a crise atual, bem como dicas práticas para desenvolver políticas de intervenção. 

Abordando as dimensões de gênero dos fechamentos de escolas relacionados ao COVID-19 
UNESCO 
O artigo técnico destaca as dimensões de gênero nos fechamentos das escolas relacionados ao COVID. Traz lições de práticas passadas e da 
crise atual, assim como dicas práticas para projetar intervenções em políticas. 
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Financiamento 

O Impacto da Pandemia de COVID-19 no Financiamento Educacional 
Banco Mundial 
O dossiê identifica as formas pelas quais a pandemia de COVID-19 provavelmente afetará a disponibilidade de financiamentos para 
educação. Sintetiza as provas de impactos negativos que a pandemia provavelmente causará no financiamento educacional e identifica 
algumas respostas políticas para mitigar esse impacto 

Atenção à Educação Financeira 2021 
Banco Mundial, UNESCO 
Relatório desenvolvido em conjunto pelo Banco Mundial e a Unesco sobre as tendências do financiamento da educação financeira global e 
os impactos do declínio global causado pelo COVID-19 nos orçamentos educacionais. 

Políticas e Abrangência 

A pandemia de COVID-19: Choques Educacionais e Respostas Políticas (traduções em Francês e Espanhol) 
Banco Mundial 
A pandemia de COVID-19 teve impactos profundos na educação ao fechar escolas de todas as séries em quase qualquer lugar; atualmente, 
o dano se tornará ainda mais severo uma vez que a emergência de saúde se converte em uma recessão global profunda.  As orientações 
descrevem os choques que afetaram os sistemas educacionais e delineia como os países podem respondê-los. 

Simulando o Impacto do COVID-19 em Sistemas Educacionais até 2023 
Parceria Global para a Educação (GPE) 
Baseados em desafios previstos e desafios reais, o relatório sintetiza as discussões e contribuições ao simular os impactos potenciais do 
COVID-19 nos sistemas educacionais até 2023. O relatório também compartilha ideias, a partir de sessões de simulação, sobre como a 
comunidade global, a GPE, poderia mitigar a interrupção da entrega de serviços e sustentar os resultados de ensino. 

Blogs sobre a Resposta Educacional do Banco Mundial ao COVID-19 
Banco Mundial 
Uma coletânea de blogs do Banco Mundial sobre a educação, escritos durante o período de resposta à pandemia de COVID-19. 

Aja agora: Reduza o impacto do COVID-19 no custo para o cumprimento do ODS 4 
Artigo Político da UNESCO 
O artigo delineia os custos para cumprir com o ODS 4, conforme acordado em 2015, como também os custos estimados 
revisados antes do surto da pandemia em 2020.   

Relatório de monitoramento da Educação Global 2020: Relatório de Gênero, uma nova geração: 25 anos de esforços para alcançar a 
igualdade de Gênero na educação 
UNESCO GEM 
O Relatório de Gênero GEM analisa o progresso alcançado desde 1995, quando a comunidade internacional fez um compromisso de 
impulsionar os direitos das mulheres ao adotar a Declaração de Beijing e Plataforma para Ação.  

Lições para a Educação durante a crise de COVID-19 
Banco Mundial 
Para apoiar os países, a Iniciativa para Educação Global de Harvard - HundrED, o Diretório da OCDE pela Educação e Habilidades e o Grupo de 
Práticas Educacionais Globais do Banco Mundial tem combinado suas expertises em fornecer informações e recursos do mundo todo em termos de 
tecnologia em respostas educacionais à crise. 

Recuperação do Setor Educacional, Séries de Orientações de Recuperação de Desastres 
Instalações Globais para Redução de Desastres e Descobertas 
O documento fornece orientações práticas para governos nacionais sobre as principais prioridades do setor educacional, após um desastre 
significativo ou crise. Especifica uma série de considerações e ações que ajudam a assegurar que o setor educacional possa (1) manter suas 
principais funções no contexto de uma crise, (2) permitir uma recuperação otimizada de choques, (3) minimizar riscos provenientes de 
conflitos e desastres e (4) melhorar a adaptação do setor e a resiliência a crises futuras. 

Segurança Escolar Abrangente: Uma estrutura global para apoiar a Aliança Global para Redução de riscos de Desastres e Resiliência no 
Setor Educacional e a Iniciativa Global para Escolas Abertas (atualmente em revisão)  
UNISDR e GFDRR 
A segurança escolar abrangente é abordada por políticas e práticas de educação alinhadas com a gestão de desastres em escolas nos níveis 
nacional, regional, distritais e locais. Baseia-se em três pilares: (1) Instalações de Ensino Seguras, (2) Gestão de Desastres Escolares, e (3) 
Redução de Riscos e Educação de Resiliência. A base do planejamento para uma Segurança Escolar Abrangente é a avaliação de riscos 
múltiplos. 



 

Políticas Globais (continuação): 

  COVID-19 e a emergência da educação global: Sistemas de planejamento para recuperação e resiliência 
Reflexões do G20 
O documento recomenda um planejamento educacional sensível à crise, com um forte enfoque equalitário para garantir a 
continuidade da educação, baseado em medidas de saúde abrangentes. Sugere ações destinadas aos países do G20 e aos doadores 
para reconstruir e apoiar sistemas educativos resistentes, passando da primeira resposta à recuperação. 

Kit de Ferramentas de Planejamento e Análise 
Kit de ferramentas do Acelerador de Educação Infantil (EI)  
O recurso pode ser útil para apoiar os países com o planejamento de seus esforços de recuperação para o EI, por meio do fortalecimento da 
Educação Infantil em processos de planejamento do Setor Educacional. 

Estudos de casos sobre a reabertura das escolas (filtro por área de trabalho)   
Educação da UNICEF  
Uma coleção de estudos de casos globais sobre a reabertura das escolas. Cada estudo de caso sustenta a Estrutura de Reabertura da Escola e 
documenta importantes lições e reflexões sobre o processo. 

Educação em Emergências Globais de Saúde: COVID-19 
Grupo Educacional Global 
Proteger as crianças e os professores para garantir Escolas Seguras e espaços de ensino é uma prioridade à luz da pandemia de COVID-19. O kit 
de ferramentas contém os principais recursos e informações adicionais sobre o apoio do Grupo Educacional Global, disponíveis para as 
equipes de coordenação e parceiros. 

Recuperação do Setor Educacional 
Instalação Global de Redução e Recuperação de catástrofes 
O documento fornece orientações práticas aos governos nacionais sobre as principais prioridades para o setor educacional após uma 
catástrofe ou crise de grandes proporções. Especifica uma série de considerações e ações para ajudar a garantir que o setor educacional 
possa: (1) preservar suas principais funções durante uma crise, (2) permitir uma recuperação otimizada de choques, (3) minimizar os riscos 
de desastres e conflitos e (4) melhorar a adaptação e resiliência do setor a futuras crises.. 

Nota informativa 1.3: Criando resiliência: Como os sistemas educacionais podem prevenir, preparar e responder às emergências de Saúde e às 
pandemias? 
UNESCO 
O documento estabelece recomendações concretas para a criação de sistemas educacionais resilientes por meio de ações que abordem a 
prevenção, a preparação e a resposta às emergências de saúde e pandemias. 

COVID-19 Kit De Ferramentas de Resposta  
Coalizão Educacional Global da UNESCO 
Oito capítulos desenvolvidos pela UNESCO e Parceiros da Coalizão fornecem estruturas de resposta educacional ao COVID-19, práticas dos 
países e exemplos, passos concretos para a intervenção e listas de verificação de ação tática para apoiar os governos. As abordagens podem 
ser usadas independentemente do estágio de resposta; o kit é modular e cada capítulo pode ser usado de forma autônoma. 

Orientações para os governos sobre a mitigação do impacto da pandemia na alimentação e nutrição das crianças na escola 
PMA, FAO e UNICEF 
A nota conjunta do PMA, da FAO e da UNICEF destina-se a fornecer orientações preliminares às autoridades nacionais e locais, aos 
administradores escolares e aos funcionários, como também a implementação de parceiros sobre como tomar medidas de curto prazo para 
apoiar, transformar ou adaptar programas de alimentação escolar nos seus esforços para salvaguardar a segurança alimentar e o estado 
nutricional das crianças em idade escolar durante a pandemia de COVID-19. 

Estado da alimentação escolar no mundo todo em 2020  
PMA 
A publicação fornece uma análise do estado da alimentação escolar em 2020, descreve o impacto do COVID-19 na alimentação escolar no 
mundo todo e apresenta o que pode ser feito para restaurar esta rede de segurança global. 
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