Informações adicionais

School Talks: caminhos para a retomada
das aulas presenciais
Links compartilhados durante o evento com os convidados José Couto Junior,
Raquel Silva de Oliveira e Graziela Bianca Visentin.

REFERÊNCIA

INFORMAÇÃO

LINK PARA ACESSO

British Council
School Talks

School Talks. Para assistir as gravações dos
nossos webinars e acompanhar as próximas
atividades.

https://www.britishcouncil.org.br/atividades/escolas

Os desafios de proteger estudantes em ensino
remoto (em inglês).

https://www.britishcouncil.org/education/schools/educationexchange-digital-events/challenges-remote-learningsafeguarding

British Council
Global webinars

www.britishcouncil.org

PANORAMA INTERNACIONAL E ESTUDOS SOBRE O IMPACTO DA PANDEMIA NAS ESCOLAS

CEIPE

Publicações do Centro de Excelência e
Inovação em Políticas Públicas

https://ceipe.fgv.br/publicacoes

Mapa global de
fechamento e
abertura de
escolas

Veja o mapa dinâmico de monitoramento de
fechamento e reabertura das escolas. Versão
em português.

https://pt.unesco.org/covid19/educationresponse

Educação
Interrompida,
educação
repensada.

Como a pandemia está mudando a
educação. Estudo de Harvard e OEDE sobre
esforços para dar continuidade às atividades
escolares apesar da suspensão das atividades
presenciais. Tradução do CEIPE.

https://drive.google.com/file/d/1TMQ1cN5mqHa8c4K5XmaJ3_Fzb97w
DQ2R/view

Vital Strategies

Universidade de
Stanford

Revisão científica sobre reabertura das
Escolas nas Américas (em inglês).

https://preventepidemics.org/wp-content/uploads/2020/07/ReopeningAmericas-Schools_07-08-2020-Final.pdf

Revisões Científicas Semanais sobre a
COVID-19 (em português).

https://www.vitalstrategies.org/informacoes-sobre-covid-19/

Sobre a urgência em reabrir as escolas de
forma segura, uma das maiores especialistas
da Universidade de Stanford, Linda DarlingHammond, se manifesta

https://www.forbes.com/sites/lindadarlinghammond/2020/07/21/theurgency-of-reopening-schools-safely/#47f969c732e0

“Reabrindo Escolas no Contexto da COVID19: Diretrizes de Saúde e Segurança de
Outros Países”. Tradução do CEIPE.

https://drive.google.com/file/d/1kxWw0QpRIDYGgTyRvSOZKY0UYq9
xeE8H/view

REFERENCIAS PARA PLANEJAMENTO DA RETOMADA DE ATIVIDADES PRESENCIAIS

Prêmio Gestão
Escolar

Conheça o prêmio, tire dúvidas e inscreva-se.

https://www.premiogestaoescolar.com.br/

Raquel de
Oliveira

Canal no Youtube Raquel de Oliveira –
Education

https://www.youtube.com/c/RaqueldeOliveiraEducation

Curso do
SESI/RS

Gestor de Educação e as urgências para a
retomada

https://www.sesirs.org.br/cursos/educacao-continuada-distancia/ogestor-de-educacao-e-urgencias-para-retomada

Lampton
College and
Teacher
Trainning
Center

Exemplo de comunicado digital (site) para
estudantes e famílias sobre o “plano de riscos,
mitigação e reação à incidentes relativos ao
COVID-19” na retomada de atividades
presenciais.

https://www.lampton.org.uk/945/covid-19-government-school-advice

Dale
Community
Primary School

Exemplo de Avaliação de Riscos de
Coronavirus de uma escola inglesa (em inglês)

https://www.dale.derby.sch.uk/dale-blog-2015/2020/3/17/coronavirusrisk-assessment

CONSED

Diretrizes para o retorno às aulas presenciais

http://consed.org.br/media/download/5eea22f13ead0.pdf

UNDIME

Subsídios para a Elaboração de Protocolos de
Retorno às Aulas na Perspectiva das Redes
Municipais de Educação

https://undime.org.br/uploads/documentos/php7us6wi_5ef60b2c141df
.pdf

NEXO

Reportagem com levantamento sobre o estado
da Educação no Brasil segundo estudos

https://pp.nexojornal.com.br/topico/2020/07/08/Qual-o-estado-daeduca%C3%A7%C3%A3o-na-pandemia-segundo-estudos

Cononacidades

Passo-a-passo para apoiar governos
municípais brasileiros adotarem os protocolos
de saúde para reabertura das escolas.

https://coronacidades.org/wp-content/uploads/2020/07/202007101.pdf

