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ALC antes da pandemia: uma crise de aprendizagem
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Pobreza de aprendizagem e resultados do PISA 2018

Fonte: Banco Mundial e dados do PISA 2018

Pobreza de aprendizagem: 51% das crianças na ALC não sabem ler 
com fluência no final do ensino fundamental (Anos Iniciais)

Estudantes de 15 anos de idade na ALC estão, em média, três anos 
atrás dos estudantes da OCDE em leitura, matemática e ciências

Lacunas nas 
pontuações do PISA:
Amplas diferenças 
nos resultados 
educacionais 
revelam padrões 
regressivos no  
acesso e qualidade

40 pontos ≈ 
Nível de 1 grau

54%
48%

37%

49%

33%

81%

63%
67%

75%

43%

70%
67%

74%

56%

21%

42%

51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
438

424

416

415

406

402

400

395

365

334

488

483

467

415

399

Chile
Uruguai
México
C. Rica

Colômbia
Peru

Brasil
Argentina

Panamá
R. Dom

OCDE
Leste Asiático e Pacífico

Leste Europeu e Ásia Central
Oriente Médio e Norte da África

América Latina

20% superiores 20% inferiores



A CRISE SANITÁRIA E   
ECONÔMICADA 
COVID-19 NA ALC E O 
IMPACTO DO 
FECHAMENTO DAS 
ESCOLAS E OS 
ESFORÇOS DA ALC 
PARA MITIGAR AS 
PERDAS DE 
APRENDIZAGEM 
OCORREM POR MEIO 
DE ENSINO A 
DISTÂNCIA



A crise sanitária e econômica da COVID-19 na ALC e o impacto do fechamento das escolas
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 ALC é a região mais duramente 
atingida pela pandemia.

 A COVID-19 causou o fechamento de 
escolas em quase todos os países da 
ALC – afetando cerca de 170 milhões 
de estudantes.

 ALC tem o mais longo fechamento de 
escolas do mundo:
oSão em média 159 dias de aulas 
presenciais perdidas em dezembro de 
2020. 
oA maioria dos países da ALC permanece 
total ou parcialmente fechada para aulas 
presenciais, sendo a educação a distância 
a estratégia mais amplamente utilizada.

Global Education Recovery Tracker

Estado da Escola / Modalidade Educacional
Como está ocorrendo a prestação de serviços educacionais em cada país?

Educação face a face: As escolas estão abertas e os alunos retornaram para as aulas presenciais.

Educação híbrida/ a distância: as escolas estão abertas e combinam educação a distância e presencial e/ou os alunos 
aprendem exclusivamente a distância.

Misto/ múltiplo: as escolas operam com uma combinação de: presencial, híbrido, remoto e fechado devido a COVID-19.

Recesso prolongado: as escolas estão fechadas devido ao encerramento regular do calendário escolar (por exemplo, 
feriados).

Sem instrução/fechada devido ao COVID-19: As escolas estão fechadas devido a COVID-19 e nenhum serviço 
educacional está disponível no momento.

Desconhecido / dados não disponíveis: as informações não puderam ser obtidas a partir de dados publicamente 
disponíveis.

https://equityschoolplus.jhu.edu/global-tracker/


Os esforços da ALC para mitigar as perdas de aprendizagem ocorrem por meio de ensino 
a distância
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 Amplos esforços na ALC para instalar o ensino a distância e mitigar 
as consequências do fechamento das escolas. 

Modalidades de ensino a distância 
na ALC

Apoio aos professores na ALC Apoio aos pais na ALC

 Na ALC, 82% dos países fornecem 
instruções de ensino a distância aos 
professores.

 O suporte mais comum aos pais é o 
material de orientação para estudo em 
casa com dicas de incentivo. 

Fonte: Estimativas dos autores usando dados da UNESCO, UNICEF e Banco 
Mundial (2020)

Fonte: Estimativas dos autores usando dados da UNESCO, UNICEF e Banco Mundial (2020)
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A APRENDIZAGEM 
REMOTA NÃO PODE 
SUBSTITUIR O ENSINO 
PRESENCIAL



A aprendizagem remota não pode substituir o ensino presencial
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O maior desafio é manter a rotina, 
especialmente para crianças 

vulneráveis, onde o apoio familiar é 
reduzido e/ou existe pouco ou 

nenhum acesso à dispositivos digitais.
(Somente 45% dos alunos do quintil 

inferior têm acesso à Internet em casa)

2. É UM DESAFIO PARA OS PROFESSORES 
EM ATENDER E MONITORAR AS 

NECESSIDADES DOS ESTUDANTES

3. HÁ EFICÁCIA LIMITADA DO ENSINO A 
DISTÂNCIA 

1. DIFICULDADE PARA OBTER 
PARTICIPAÇÃO E ENGAJAMENTO DOS 

ESTUDANTES 

Embora a maioria dos países da ALC 
tenha estabelecido linhas de 

comunicação com as famílias, as 
famílias mais isoladas e vulneráveis 

ainda não são alcançadas.

Plataformas de aprendizagem on-
line, TV e rádio são consideradas 

muito eficazes para ensino remoto, 
em somente 36, 28 e 20 por cento 

dos países da ALC, respectivamente. 



AS PERDAS SIGNIFICATIVAS DE 
APRENDIZAGEM NOS PAÍSES 
DA ALC …E MAIS 
CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS



As perdas significativas de aprendizagem nos países da ALC
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Simulação da parcela de estudantes abaixo dos níveis mínimos de 
proficiência (BMP)

Fonte: Estimativas feitas pela Equipe de Perdas de Aprendizagem pela COVID-19 na Educação da LAC baseadas em Azevedo et al. “Country 
Tool for Simulating the Potential Impacts of COVID-19 School Closures on Schooling and Learning, versão 6”.

Simulação das mudanças na pobreza de aprendizagem

Fonte: Azevedo (2020).

 A ALC tem o segundo maior aumento absoluto esperado nos 
níveis de pobreza de aprendizagem, de 51% para 62.5% - o 
que significa mais 7,6 milhões de pobres de aprendizagem.

 Os prejuízos na aprendizagem podem representar um custo 
econômico agregado de rendimentos perdidos de 1,7 trilhão 
de dólares (16% do PIB da região).

 O percentual de BMP entre os estudantes na ALC pode 
aumentar de 55% para 71% se o fechamento de escolas 
durar 10 meses (mais de 3 em cada 4 estudantes).

 Se as escolas ficarem fechadas por 13 meses no total, mais 
de 3 em cada 4 estudantes poderão estar abaixo do nível 
mínimo de proficiência. 
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Perdas significativas de aprendizagem nos países da ALC (cont.)
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 Perda média em LAYS em 
10 meses de fechamento
= 1,3 anos

 Países que não abrem as 
escolas há 13 meses: 
perdas de 1,7 anos

 Custo econômico de 
perdas de aprendizagem: 
US$1,7 trilhão (16% do 
PIB do ALC)

Simulações da perda de anos de escolaridade ajustada pela 
aprendizagem (LAYS)

Fonte: Estimativas da equipe de perda de aprendizagem do COVID-19de ALC com a ferramenta de simulação de Acevedo et al. “Country Tool for Simulating
the Potential Impacts of COVID-19 School Closures on Schooling and Learning, versão 6”.



As perdas significativas de aprendizagem nos países da ALC (cont.)
Simulação das mudança das pontuações médias no 

PISA em leitura devido à COVID-19, por quintil
 A já elevada diferença de 

aprendizagem por nível 
socioeconômico se ampliaria em 
12%.

 Os alunos mais ricos podem ficar 3 
anos letivos à frente de seus pares 
mais pobres aos 15 anos de idade.

 As desigualdades estariam 
aumentando em todos os países da 
ALC

Fonte: Estimativas feitas pela Equipe de Perdas de Aprendizagem pela COVID-19 na Educação da LAC 
baseadas na Ferramenta dos Países para Simulação do Impacto Potencial do Fechamento das Escolas pela 
COVID-19 sobre a Escolaridade e a Aprendizagem, versão 6 do Banco Mundial.
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 A COVID-19 está 
revertendo anos de 
avanços em termos de 
cobertura educacional.

 Potencial redução na 
oferta (e procura) por 
ensino privado.

 O ensino superior 
também está sofrendo 
com a interrupção, 
especialmente em 
cobertura e qualidade. 

 Efeitos na saúde física, 
mental e emocional dos 
estudantes, e 
vulnerabilidade à 
comportamentos de risco. 

Crianças fora da escola no ensino fundamental e médio na Colômbia

A pandemia está causando mais consequências negativas do que a perda de aprendizagem

Medidas econômicas e de bem-estar voltadas para famílias na ALC

Fonte: Cerdan et al. (2020), baseado nos 
Testes SABER da Colômbia de 2012-2019. 

Fonte: Estimativas dos autores usando 
UNESCO, UNICEF e Banco Mundial (2020)
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UM APELO À AÇÃO (E 
COMO ELA PODE SER 
OPERACIONALIZADA)



Um apelo à ação (e como ela pode ser operacionalizada)

Melhoria e...................
aceleração...................

Aproveitar oportunidades de 
melhorar todo o sistema no longo 
prazo:

• Manter, adaptar e aprimorar as
iniciativas de resposta à COVID
eficientes e que estão apresentado
resultados
• Reconstruir sistemas 
educacionais melhores 
• Proteger e aumentar o
financiamento para a educação

Gerenciamento
da continuidade

Quando as escolas reabrirem: 
• Manter as escolas e a comunidade 
em segurança
• Evitar o aumento da evasão, 
especialmente no ensino médio 
• Compensar as perdas de 
aprendizagem com medidas para 
todo o sistema educacional e 
medidas corretivas focalizadas nas 
dificuldades dos alunos
• Gerenciar o reingresso

Enfrentamento

Enquanto as escolas estão 
fechadas: 
• Proteger a saúde e a segurança
• Evitar perda de aprendizagem e 
abandono escolar
• Oportunidade de alavancar a 
educação superior



 Retenção de alunos e alcançe da 
educação a distância, 
especialmente para grupos em 
risco de evasão

 Estratégia multifacetada e 
comunicação interativa

 Priorização com foco em disciplinas 
e competências básicas; conteúdo 
com curadoria e alinhado ao 
currículo

 Habilidades e competências do 
professor

 Envolvimento parental

Enfrentamento da pandemia - Os enormes custos da pandemia podem ser mitigados mantendo os alunos nos sistemas de 
ensino e melhorando a eficácia da educação à distância

Um apelo à ação (e como podemos operacionalizá-la) (cont)



Gerenciamento da continuidade - a medida que os países comecem a migrar para a fase de gerenciamento da continuidade, 
os governos devem adotar medidas que garantam que as escolas estejam preparadas para reabrir com segurança e eficácia

Um apelo à ação (e como ela pode ser operacionalizada) (cont.)

Operações seguras Aprendizagem Inclusão dos 
mais marginalizados

Bem-estar
e proteção

Política

Financiamento



 Protocolos de saúde e higiene 
apropriados ao contexto das escolas. 

 Melhoria das instalações das escolas
para atender aos protocolos de saúde e 
higiene.

 Comunicação e apoio oportunos e 
regulares.

 Medidas para reduzir a aglomeração de 
pessoas nas escolas.

 Priorização das primeiras séries e 
turmas com preparatórias para exames
para mitigar as perdas de aprendizagem. 

Operações seguras e 
processo de reabertura

Cartazes com medidas de segurança para as escolas no Equador

Fonte: Protocolos de cuidados pessoais e higiene. Ministério da Educação do Equador.

Gerenciamento da continuidade - novas lições podem orientar os países sobre como reabrir as escolas com 
segurança e eficácia

Um apelo à ação (e como ela pode ser operacionalizada) (cont.)

Lave as mãos com frequência

Mantenha 2 metros de 
distanciamento social

Fique em casa se apresentar 
sintomas

O uso de máscara é obrigatório

Evite tocar seu rosto com as mãos

Higienize áreas de uso frequente



 Recursos e medidas específicas
podem ajudar a atrair grupos 
vulneráveis de volta à escola. 

 Políticas e práticas adaptadas à 
reabertura de escolas são 
necessárias para funcionários e 
alunos vulneráveis.

 Maior oferta de tratamento 
mental e apoio psicológico pode 
ajudar a mitigar os impactos 
secundários. 

Inclusão dos mais 
marginalizados

Bem-estar e 
proteção

 Gerenciamento e decisões pedagógicas, inclusive medidas sistêmicas e 
direcionadas para ensinar no nível (pós-COVID-19) correto:

o Simplificação do currículo pode ajudar a lidar com a constante incerteza e facilitar 
a aprendizagem.

o Adaptação do calendário acadêmico para compensar as perdas de aulas
presenciais.

o Avaliações diagnósticas em sala de aula para medir as lacunas de aprendizagem
quando as escolas reabrirem.

o Programas corretivos podem nivelar e reduzir as diferenças de aprendizagem. 
Pode implicar em investimento significativo.

o Cancelamento e modificação de exames mais importantes e flexibilização de 
certificações para refletir os períodos de fechamento das escolas.

 Modelos de aprendizagem híbrida bem projetados podem ter ótimos 
resultados; professores e diretores precisam apoiar a implementação.

Recuperação da aprendizagem

Um apelo à ação (e como ela pode ser operacionalizada) (cont.)
Gerenciamento da continuidade - novas lições podem orientar os países sobre como reabrir as escolas com segurança e 

eficácia



 A reabertura das escolas pode custar 
US$ 486 por aluno (EUA).

 Gastos pré-pandemia com educação na 
ALC seguía uma tendência de queda.

 Com base em crises anteriores, os 
países devem considerar pacotes de 
estímulo, mobilização de novos recursos 
e realocação de fundos para educação.

 É imperativo gastar os recursos com 
mais equidade e eficiência:
 Priorização de recursos adicionais da 

educação para escolas vulneráveis.
 Uso inteligente de tecnologia e 

dados, melhor alocação de 
professores e reformas curriculares

Despesas governamentais com educação, total (% do PIB) na ALC

Gerenciamento da continuidade - a reabertura das escolas requer proteção e o investimento de mais recursos 
públicos em educação

Um apelo à ação (e como ela pode ser operacionalizada) (cont.)

Fonte: Indicadores do Desenvolvimento Mundial, dados mais recentes. 2005 e 2012 são estimações pontuais com base nos 
anos próximos. Dados para 2018 foram calculados como média simples de dados disponíveis para os países (15 países).
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ANO 2020

ESTUDANTES POR NÍVEL DE RISCO 
DE EVASÃO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE 
ESTUDANTES

TOTAL DE 
ESTUDANTES LEGENDA DOS NÍVEIS DE RISCO

Estudantes com alto nível de evasão em 2020

Estudantes com médio nível de evasão em 2020

Estudantes com baixo nível de evasão em 2020
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NÍVEL SEÇÃO TUTOR

DOWNLOAD

Estratégias e reformas implementadas 
durante a crise com resultados positivos 
podem se tornar convencionais.

 SAP: usados para identificar 
antecipadamente os alunos em risco 
de evasão.

 Construir EMIS eficientes para a 
melhoria contínua e a tomada de 
decisão. 

 TaRL (ex.: uso de ALT) – potencial para 
corrigir e acelerar a aprendizagem.

Alerta Escuela do Peru – parcela de estudantes por nível de risco

Melhorando e acelerando - Com necessidades imediatas, os governos não devem negligenciar a oportunidade de 
reformas que melhorem os sistemas educacionais para o longo prazo

Um apelo à ação (e como ela pode ser operacionalizada) (cont.)

Fonte: Tradução para o inglês da foto de um vídeo tutorial público do YouTube pelo Ministério da Educação do Peru

exiir detalhes

exiir detalhes
exiir detalhes
exiir detalhes

exiir detalhes
exiir detalhes
exiir detalhes

exiir detalhes
exiir detalhes



Fonte: Saavedra, Aedo e Arias Diaz (2020)

Um apelo à ação (e como podemos operacionalizá-la) (cont.)
Melhoria e aceleração - Pilares para o futuro da aprendizagem

A crise como 
uma 

oportunidade 
de priorizar a 

aprendizagem 
dos alunos e 
desenvolver 

uma nova 
visão onde a 

aprendizagem 
acontece para 

todos, em 
qualquer lugar.

Estudantes são 
comprometidos

Professores 
facilitam a 

aprendizagem

Recursos de 
aprendizagem são 

adequados e 
diversificados

Escolas são seguras 
e inclusivas

Os sistemas são 
bem gerenciados

Todos os estudantes 
participam de 
aprendizagem 
personalizada, 

inclusiva, holística e 
relevante para suas 

realidades.

Os professores 
desempenham a função 

de facilitadores da 
aprendizagem de todos os 
alunos em vez de entregar 

conteúdo, e possuem o 
treinamento e o apoio 

holísticos de que 
precisam para esta 

função.

Os recursos de 
aprendizagem são 

adequados e muito 
variados, de modo que 

cada criança tenha 
acesso a experiências de 

aprendizagem de 
qualidade em qualquer 

lugar.

Os ambientes escolares 
possuem infraestrutura, 

recursos humanos, 
políticas e normas 

necessárias para permitir 
que todas as crianças 

aprendam em ambiente 
acolhedor, livre de 

discriminação, violência e 
intimidação.

No nível escolar, os 
professores são líderes 

pedagógicos e utilizam a 
tecnologia para permitir 
uma gestão escolar mais 

eficaz e eficiente.

Pais, cuidadores e ambiente de estudo em casa são apoiados
A tecnologia promove os objetivos da aprendizagem



Áreas de foco para o apoio do Banco Mundial na ALC

Um apelo à ação (e como ela pode ser operacionalizada) (cont.)

1. Aumento do alcance, uso e eficácia 
da tecnologia para a educação

2. Apoio às reformas pedagógicas e 
gerenciais para recuperação e resiliência 3. Apoio para escolas seguras 4. Desenvolvimento de habilidades para 

um contexto pós-COVID-19

• Lacunas digitais
• Aprendizagem remota e/ou 

híbrida 
• Dados e soluções 

tecnológicas de longo prazo 
(aprendizagem adaptativa, 
SAP, EMIS, entre outros)

• Avaliação, políticas de 
correção e suporte 
socioemocional

• Instrução personalizada 
• Capacitação de diretores e 

professores, padrões e apoio
• Gerenciamento do sistema e 

reformas no financiamento

• Protocolos de saúde e 
higiene

• Segurança
• Investimentos WASH 
• Conectividade

• Habilidades nos primeiros anos
• Programas no Ensino 

Fundamental e Médio 
baseados em competências, 
flexíveis e exequíveis;

• Habilidades transversais
• Transição da escola para o 

mercado de trabalho



Principais mensagens 
 As estimativas iniciais dos efeitos do fechamento das escolas na

região são alarmantes. Todas as métricas de aprendizagem estão
piorando drasticamente. Os alunos de baixa renda são os mais
afetados.

 Os países devem preparar-se para uma reabertura segura e
eficaz para iniciar a recuperação de longo prazo das dramáticas
perdas da aprendizagem.

 Os países podem aproveitar as lições novas e evidências.

 Os recursos públicos para a educação devem ser priorizados.

 A pandemia representa uma oportunidade para reconstruir
melhores sistemas educacionais que priorizam o aprendizado
dos alunos. Existem exemplos notáveis de inovações que
poderiam ser generalizados.



Se podría perder toda una 
generación. ¡Actuemos ya!

Uma geração 
pode estar 
perdida. A hora 
de agir é agora!
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