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pandemia coronavírus (covid-19)
evento global não esperado

Alguém poderia estar preparado?



Redes públicas de educação:
Desafio em três movimentos

1. Desmobilizar o retorno às aulas
2. Tomar decisões sobre o que oferecer no 

isolamento (intersetorialidade para atende 
estudantes e famílias)

3. Planejar o retorno (atenção!)



Epifania Digital
O mundo digital online nos bastará?



Um pouco de contexto:

1. A tecnologia sempre aparece como solução!
2. A escola precisa se transformar, mas não vai ser 

da noite para o dia e numa situação emergencial
3. A educação pública cumpre obrigações que não 

podem ser esquecidas ou abandonadas com a 
justificativa do momento de exceção



É possível...

• mover a escola para dentro de casa usando tecnologias digitais?
• cobrir o mesmo currículo planejado para o ensino presencial?
• querer que crianças, adolescentes e jovens transformem seus 

hábitos para uma rotina nova e desconhecida de autonomia na 
gestão da aprendizagem?

• imaginar que pais e familiares tenham tempo e aptidão para 
acompanhar esses estudos domésticos?

• garantir que todos terão acesso e portanto, garantidas a 
qualidade e a equidade educacional?



Ao oferecer soluções à distância...

• Diversifique a oferta (formatos e linguagens)
• Sugira recursos para interação e construção coletiva do 

conhecimento
• Valorize e reconheça os saberes de onde o aluno está
• Pense num currículo reduzido, com foco no essencial
• Pense em todos os alunos
• Considere os riscos à privacidade dos alunos e das famílias
• Use o momento para aprender sobre os desafios e como 

enfrenta-los
• Valorize as redes, compartilhe experiências e aprenda com 

os colegas



O que estamos fazendo?
E todos podem se apropriar



Ações do Canal Futura

1. Distribuir conteúdo: pela TV, pela web, pelo celular
2. Oferecer serviços educacionais pela web
3. Oferecer subsídios para a família
4. Pensar no retorno às aulas

TV - futura.org.br  - telecurso.org.br  - futuraplay.org




























