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Boas práticas de
comunicação escolar
em tempos de pandemia:
um olhar para 14 países
Realização:

Apoio:

Apresentação
Com apoio da Aliança entre a Fundação Lemann e a

Países que se comunicam bem tendem a investir

Imaginable

em planos de comunicação e em diversiﬁcar sua

Futures*,

o

Vozes

da

Educação

apresenta levantamento internacional de boas

forma

práticas de comunicação escolar em tempos de

comunidade

pandemia, a partir da análise do comportamento de

pandemia, países cujas autoridades reforçaram as

14 países. O objetivo deste trabalho é qualiﬁcar o

orientações sanitárias, e que se anteciparam aos

debate

debates

social,

apresentando

alternativas

para

de

apresentar

em

escolar.

as

informações

Além

educação,

disso,

tenderam

para

a

durante

a

a

reduzir

melhorar a comunicação entre as redes de ensino e

questionamentos,

a comunidade escolar, os proﬁssionais da educação

descumprimentos das recomendações de saúde.

e as autoridades sanitárias.

desinformações,

críticas

e

Esperamos que este documento sirva de referência

Desde o início da pandemia, redes públicas de

para a tomada de decisões sobre a forma de

ensino vem enfrentando desaﬁos diversos no

comunicação entre as redes de ensino e as

tocante à comunicação, uma vez que a quantidade

comunidades escolares, facilitando o diálogo e

de informações diárias é muito grande e o número

aproximando as pessoas.

de atores envolvidos é considerável. Ao longo dos
levantamentos

internacionais

de

retomada

presencial das aulas desenvolvidos pelo Vozes da
Educação, a comunicação se apresentou como
ponto central, e por este motivo tornou-se imperioso
identiﬁcar estratégias utilizadas por outros países
para

tentar

apoiar

as

redes

nacionais.

Uma

Por

ﬁm,

importante

mencionar

que

as

recomendações devem ser avaliadas em conjunto,
já que isoladamente podem não surtir os efeitos
desejados. Além disso, como tudo na pandemia,
este trabalho contempla um retrato do momento
em que foi realizado, e as orientações aqui contidas
podem ser alteradas no futuro.

comunicação ﬂuida, direta e precisa gera conﬁança
na comunidade escolar, que por sua vez, acata com

Boa leitura!

mais facilidade as orientações dadas.
* A realização deste projeto foi possível graças ao Fundo de Apoio à Aprendizagem durante a Covid-19, criado a partir de uma aliança entre a
Fundação Lemann e a Imaginable Futures como resposta aos desaﬁos que a educação brasileira enfrenta em tempos de pandemia.
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Conclusão
Considerações ﬁnais

Metodologia
Levantamento bibliográﬁco realizado por meio de

Para tanto, documentos da Unicef, do Parabola

consultas em sites e redes sociais oﬁciais dos

Project e do Equity by Design respaldaram a

governos dos países selecionados, além de notícias

construção desses eixos e das 21 recomendações

de jornais locais e/ou internacionais. A escolha dos

apresentadas no documento. É válido enfatizar, no

países levou em conta casos de sucesso no âmbito

entanto, que as recomendações selecionadas são

da educação básica e no controle da pandemia, a

aquelas que mais se aproximam dos desaﬁos

variabilidade geográﬁca e geopolítica (continentes

enfrentados pelo Brasil, e que, em função disso,

diferentes e países emergentes/desenvolvidos), além

tendem

da disponibilidade de informações de cada um. A

educacional.

coleta de dados foi encerrada em 07/07/2021.

a

contribuir

com

o

nosso

contexto

As recomendações foram utilizadas como âncoras,
sendo que para cada uma delas, foi apresentado um

Os catorze países, cujas práticas de comunicação

modelo do que foi desenvolvido pelo país enquanto

identiﬁcadas são apresentadas neste documento,

estratégia de comunicação. Este trabalho tem o

reﬂetem apenas uma amostra do quantitativo

objetivo

total de países do mundo. São eles: Bolívia, Chile,

recomendações pode ser aplicada, e por isso tem

China, Estados Unidos, França, Inglaterra, Israel,

um viés muito prático, de modo que as redes de

Itália, Malásia, México, Nova Zelândia, República

ensino

Dominicana, Singapura e Vietnã.

manuseá-lo.

O levantamento está estruturado a partir de

Com o intuito de facilitar o acesso aos documentos

quatro eixos considerados essenciais para o

utilizados na pesquisa, os sites e demais referências

estabelecimento de uma boa comunicação com a

bibliográﬁcas estão vinculadas ao texto por meio de

comunidade

hiperlinks. Este trabalho pretende ser enquadrado

ﬂexibilidade,

escolar:

colaboração,

transparência

especiﬁcidade e escuta..

e

empatia

conﬁança

e
e

de

apresentar

tenham

fácil

como

acesso

cada

às

uma

soluções

das

ao

enquanto uma curadoria de conteúdo, com design
pensado e estruturado visando a democratização do
acesso às informações.
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Países selecionados

Bolívia

Chile

China

Estados
Unidos

França

Inglaterra

Israel

Itália

México

Nova
Zelândia

Reino Unido

República
Dominicana

Singapura

Vietnã
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1
Boa comunicação escolar

Eixos de comunicação e recomendações
Transparência e Conﬁança

1

Divulgar dados e informações de forma ágil e transparente a partir de um canal especíﬁco e previamente estabelecido
1. Comunicar com
antecipação e
agilidade as
informações

2. Criar
plataformas online
com informações
de Covid-19

3. Criar campanha
para reforçar
mensagem do
Governo

4. Deﬁnir
cadência de
comunicação e
ser consistente

5. Explicar o
racional ou lógica
de cada tomada
de decisão

6. Classiﬁcar
mensagens em
categorias

7. Elaborar e divulgar
protocolos de comunicação
para procedimentos
especíﬁcos de Covid-19

Empatia e Flexibilidade

2
3
4

Construir uma comunicação humana e empática e de escuta buscando adequar à situações especíﬁcas de cada grupo.
8. Diversiﬁcar os
meios de
comunicação

9. Criar canais de
atendimentos especíﬁcos
para Covid-19

10. Facilitar protocolos de saúde
por meio de recursos gráﬁcos e
visuais para torná-los mais
acessíveis

11. Construir peças de
comunicação com
design e linguagem
acessíveis

12. Adotar mensagem
principal clara e concisa e
divulgá-la amplamente

Especiﬁcidade e escuta
Comunicação que atende diferentes públicos e torna acessível, de fácil entendimento
13. Elaborar protocolo de
retorno diferenciado por etapa
de ensino

14. Desenvolver mecanismos de
comunicação para conhecer
estudantes, famílias e professores

15. Realizar pesquisas e
consultas públicas para ouvir
a comunidade

16. Criar estratégias de comunicação
empática e humanizada para apoio
emocional

Colaboração
Colaboração com a comunidade e especialistas para aconselhamento e credibilidade, buscando consensos e aceitação
17. Ouvir, responder e dialogar
com a opinião pública

18. Estabelecer parcerias com
especialistas para divulgação de
informações embasadas

19. Comunicar-se e dialogar
com os Sindicatos

20. Formar os Proﬁssionais da
Educação quanto aos Protocolos
de Covid-19 e ensino à distância
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Eixo 1: Transparência e Conﬁança

Transparência e Conﬁança

1. Comunicar com antecipação e agilidade as informações
Inglaterra

2. Criar plataformas online com informações de Covid-19
Nova Zelândia

Duas semanas antes da reabertura das escolas, o governo iniciou um amplo

O Governo neozelandês criou uma página dentro do site do Ministério da

processo de comunicação sobre o cronograma e os protocolos que deveriam

Educação, exclusiva para orientar pais, escolas e estudantes sobre a Covid-19.

ser seguidos no retorno às aulas presenciais. Ao adotar um modelo de

Durante a pandemia, os pais sabiam que precisavam acessá-la para obter as

comunicação ágil e consistente, a rede de ensino, além de antecipar à

informações de que necessitavam, e a plataforma se manteve sempre

sociedade os desaﬁos que seriam vivenciados, favoreceu a criação e o

atualizada. Informações como modalidade de ensino (se híbrido ou

fortalecimento de vínculos de conﬁança e transparência entre a

presencial), escolas abertas e protocolos de retomada, por exemplo, estavam

comunidade escolar e as autoridades educacionais.

todas disponibilizadas por lá. A estratégia de centralização da comunicação
permite organizar as informações, além de construir conﬁança junto à

Comunicar as informações com segurança e antecedência é
essencial para as comunidades escolares se preparem para o
retorno. Em 2020, após anunciar o retorno gradual às aulas presenciais,
Israel decidiu acelerar o processo de reabertura, comunicando um novo

comunidade escolar. Ao criar um site ou página da web dedicada para abrigar
todas as atualizações e recursos relacionados à Covid-19, as redes conseguem
transmitir rapidamente as informações necessárias, garantindo acesso e
segurança.

calendário de retorno com apenas 48h de antecedência, bem como
ﬂexibilizando

medidas

de

proteção

individual,

tais

como

obrigatoriedade do uso de máscaras. Diante desse cenário, as escolas
demonstraram insatisfação com a medida, pois gostariam de ter mais
tempo para se preparar. Além disso, os pais se mostraram inseguros em
enviar os ﬁlhos para a escola, e houve resistência por parte das
administrações locais. Dias após o retorno, o país vivenciou um surto
generalizado de novos casos nas escolas, o que culminou no
fechamento temporário de toda a rede.
9

Transparência e Conﬁança

3. Criar campanha para reforçar mensagem do governo
Vietnã

Singapura

Com a conﬁrmação dos primeiros casos da Covid-19, o governo passou a enviar

Para encorajar a população a se vacinar contra a Covid-19, o governo de

mensagens diárias pelo Zalo, um aplicativo de mensagens instantâneas muito

Singapura realizou uma campanha juntamente com o jornal The Guardian,

utilizado no país. Além disso, o governo utilizou-se de outras estratégias, como

por meio de uma canção pop contagiante. O vídeo é estrelado pelo

parceria com cantores e dançarinos para construção de paródias e

comediante Gurmit Singh, interpretando uma personagem muito amado

coreograﬁas, que viralizaram nas redes sociais. Essas campanhas tiveram mais

pelo país, Phua Chu Kang.

de 7 milhões de visualizações, reforçando a mensagem do governo sobre as
medidas de prevenção necessárias para a prevenção contra o vírus.

O vídeo funciona como uma estratégia para explicar a importância da
vacinação e gerar senso de urgência naqueles que estão com receio ou
esperando mais evidências cientíﬁcas para tomar a vacina. Um dos
elementos que contribuíram para o sucesso da iniciativa foi a deﬁnição de
uma mensagem simples e objetiva como tema central: “Fast go and
vaccinate!”. Aqui, ao fazer uso de uma linguagem mais acessível para
transmitir informações complexas, o governo reforçou a mensagem principal
da campanha enquanto ganhava a conﬁança da população.
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Transparência e Conﬁança

Comunicando-se com Pais e Responsáveis

4. Deﬁnir cadência de comunicação e ser consistente
Estados Unidos

5. Explicar o racional ou lógica de cada tomada de decisão
República Dominicana

O município de Lexington, no estado de Massachussets, construiu um site

O Ministério da Educação da República Dominicana vem mantendo a população

exclusivo para centralizar as informações relacionadas à Covid-19 no ambiente

atualizada por meio das redes sociais. Ao comunicar as decisões para a

escolar, estabelecendo uma frequência semanal de comunicação. Esse tipo

população, as autoridades educacionais explicam a lógica que justiﬁca o caminho

de ação, inclusive, tende a contribuir para uma rotina de acessos ao site. Na

escolhido, o que faz com que a comunidade escolar, ainda que discordante,

página “See the Last”, a comunidade pode acessar as últimas notícias e

compreenda quais são os desaﬁos a serem superados, bem como os elementos e

acompanhar as novidades. As notícias mais recentes são indicadas pela

os critérios utilizados para embasar a tomada de decisão.

palavra “NEW” (novo), em vermelho, dando maior destaque para essas
atualizações, quando comparado às antigas.
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Transparência e Conﬁança

6. Classiﬁcar mensagens em categorias
Singapura
Durante a pandemia da Covid-19, Singapura permaneceu 35 dias com as
escolas fechadas. No retorno às aulas presenciais, o governo adotou modelos
de mensagens padronizadas para garantir uma comunicação transparente e
que

gerasse

credibilidade

junto

aos

familiares

e

responsáveis

pelos

estudantes. O formato das comunicações também foi padronizado conforme
os temas, garantindo uma maior previsibilidade sobre o conteúdo a ser
transmitido.
Essa é uma estratégia que poderá ser adotada pelas redes e escolas para a
construção de um diálogo mais efetivo e uniforme com toda a
comunidade escolar. Em Singapura, por exemplo, duas categorias de
comunicação foram utilizadas: as cartas aos familiares, que consistem em
atualizações do governo sobre as medidas que estão sendo implementadas, e
os aconselhamento aos familiares, cujo foco está voltado para as
recomendações de segurança e proteção contra Covid-19 que devem ser
observadas e adotadas por estudantes e familiares.
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Transparência e Conﬁança

7. Elaborar e divulgar protocolos de comunicação para procedimentos especíﬁcos de Covid-19
Chile

Israel

Em 2021, o governo do Chile publicou um protocolo destacando que o envio

O governo estabeleceu a triagem de sintomas como rotina diária nas escolas,

de informações claras para a comunidade poderia reduzir as incertezas e

assim como investiu em estratégias para divulgar os protocolos que foram

ansiedades dos alunos, familiares e proﬁssionais da educação. Nessa

construídos. Dentre os procedimentos adotados, a escola conta com a

perspectiva, a adoção de uma linha direta de comunicação com estudantes e

participação dos familiares na aferição de temperatura e no preenchimento

familiares proporciona a conﬁança de que a escola está preparada para

de questionário online para ingresso do estudante na unidade. Para tanto, o

receber a todos com cuidado e proteção.

governo divulgou um tutorial em vídeo que simula o usuário respondendo ao

Especiﬁcamente com relação aos casos suspeitos de Covid-19 nas unidades, o
governo destaca três aspectos fundamentais para a comunicação:

documento, o que tende a contribuir para minimizar dúvidas que surgem
com relação ao procedimento correto para preenchimento do questionário.

● No período que antecede às aulas presenciais, as ações realizadas pelas
escolas deverão ser comunicadas com antecedência para a comunidade;

Comunicar as informações com transparência e clareza. No

● As escolas deverão adotar uma comunicação diária ou semanal com os

Reino Unido, o governo criou um mapa que faz o monitoramento de

familiares ou responsáveis, informando o número de casos conﬁrmados

casos de Covid-19 positivados em cada uma das unidades escolares. O

no estabelecimento. O governo assegura que a transparência é a

usuário, ao entrar no mapa, coloca o CEP da escola e encontra

melhor estratégia para transmitir segurança e evitar suspeitas;

informações sobre o nível de alerta e o número de casos positivos,

● As escolas deverão adotar uma comunicação ﬂuida com a autoridade de

suspeitos ou em avaliação no bairro em que ela está localizada. Isso faz

saúde local, informando em tempo hábil os estudantes e proﬁssionais que

com que pais e responsáveis possam tomar melhores decisões acerca

estão com suspeita ou foram testados positivos para Covid-19.

de enviar ou não a criança para a aula, muito embora a frequência
escolar, no país, seja obrigatória.
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3
Eixo 2: Empatia e Flexibilidade

Empatia e Flexibilidade

8. Diversiﬁcar os meios de comunicação
México

Chile

Com o objetivo de facilitar a comunicação com toda a população, o país

Nos últimos meses, o Ministério da Educação do Chile tem realizado lives com

decidiu diversiﬁcar os canais utilizados pelo governo. Para informações sobre

estudantes, familiares e proﬁssionais da educação, abordando temáticas como

vacinação, por exemplo, além do site, há opções de acesso via QR Code e

os “efeitos do isolamento social na saúde dos alunos” e os “desaﬁos para o

mídias sociais. O governo também optou pelo uso de uma conta comercial de

regresso às atividades presenciais”. De modo estratégico, esses momentos

WhatsApp, que possibilita a criação de um ﬂuxo automático de perguntas e

estão sendo utilizados como espaços de trocas, interações e comentários

respostas, com o intuito de proporcionar maior agilidade no atendimento e no

sobre os desaﬁos que estão sendo vivenciados pela comunidade escolar.

esclarecimento de dúvidas da população.
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9. Criar canais de atendimentos especíﬁcos para Covid-19
Singapura

10. Facilitar protocolos de saúde por meio de recursos
gráﬁcos e visuais para torná-los mais acessíveis
Chile

O governo criou uma página especíﬁca para divulgar e centralizar informações

O Ministério da Educação chileno, com apoio do Ministério da Saúde, elaborou

relacionadas à Covid-19. O site conta com uma aba de perguntas frequentes

um protocolo para o retorno às atividades presenciais na educação primária. O

(FAQ), atrelada a um bot com atendimento automatizado. As perguntas estão

design convidativo do documento, o uso de imagens e cores variadas, a

subdivididas em tópicos, para facilitar a busca do usuário. No entanto, caso as

enumeração das estratégias e e a estruturação em tópicos chamativos,

dúvidas não sejam sanadas por intermédio do FAQ, um número de telefone

contribui para facilitar a visualização das informações contidas no material.

para contato direto com o governo também foi disponibilizado.
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Empatia e Flexibilidade

11. Construir peças de comunicação com design e linguagem acessíveis
Singapura
O governo de Singapura produziu uma campanha nomeada “How Tos” (Como fazer), que tem
como principal objetivo oferecer dicas práticas sobre como se proteger e se manter em segurança
no contexto da Covid-19. O material se destaca pela valorização da comunicação visual, o uso de
vocabulário acessível e a adoção de check-list para transmitir a mensagem chave da campanha.
De acordo com o Equity by Design, do Brooklyn Laboratory Charter School, a comunicação visual
é de extrema importância para reforçar e ampliar o alcance dos protocolos de saúde e
medidas sanitárias. Nesse sentido, segundo os critérios do estudo, a iniciativa de Singapura pode
ser classiﬁcada como um ótimo exemplo de boa comunicação, tendo em vista que os tópicos são
simples, oferecem ênfase em pontos essenciais e faz uso de imagens para ilustrar as mensagens.
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Empatia e Flexibilidade

11. Construir peças de comunicação com design e linguagem acessíveis
México

Singapura

O Ministério da Educação criou o guia “Podemos Ayudar”, direcionado aos

Quando o país decidiu retornar às atividades presenciais, a população

familiares e responsáveis pelos estudantes, que apresenta formas de cumprir

demonstrou preocupação com o fato das crianças da Educação Infantil não

os protocolos de segurança em casa e na escola. Com um design convidativo, o

serem capazes de seguir os protocolos de saúde. Por isso, o Ministério do

documento faz uso de linguagem simples e direta, enumerando ações e passos

Desenvolvimento Social e da Família apostou em uma estratégia de

que contribuem para a criação de uma rotina de cuidados e prevenção.

comunicação voltada especiﬁcamente para crianças pequenas. Os vídeos
contém elementos lúdicos, que fazem parte imaginário das crianças, e
permitem a memorização de comportamentos. Essa ação gerou um aumento
da conﬁança dos familiares e responsáveis pelos alunos.
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Empatia e Flexibilidade

12. Adotar mensagem principal clara e concisa e divulgá-la amplamente
Nova Zelândia

Chile

O governo criou uma mensagem concisa e objetiva para divulgar as medidas

Em 2020, o Chile deﬁniu e reforçou uma mensagem principal para o retorno às

de combate à Covid-19. O bordão “tudo o que precisamos fazer para

aulas presenciais. Para o país, o retorno deveria ser gradual, voluntário e

ﬁcarmos seguros” vem acompanhado de três ações consideradas essenciais:

seguro. Essa mensagem foi a base para a estruturação de todas orientações e

1. Se estiver doente, ﬁque em casa;
2. Use o aplicativo de monitoramento;
3. Use a máscara de proteção;
A mensagem foi replicada em diferentes canais, ampliando o alcance das

diretrizes contidas no plano de comunicação chileno. Em aparições públicas, as
autoridades repetiam exaustivamente a mensagem principal, exempliﬁcando o
que cada palavra signiﬁcava em termos de ações governamentais. Na época, o
alinhamento entre as lideranças foi essencial para garantir uma maior
coerência nos pronunciamentos realizados pelo governo.

informações e tornando-a acessível para diferentes grupos populacionais.
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2

Eixo 3: Especiﬁcidade e Escuta

Especiﬁcidade e escuta

13. Elaborar protocolo de retorno diferenciado por
etapa de ensino
China

14. Desenvolver mecanismos de comunicação para
conhecer estudantes, famílias e professores
Chile

O país elaborou protocolos especíﬁcos para cada etapa de ensino - Educação

O Ministério da Educação do Chile orienta que os docentes estabeleçam

Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior -, adaptando as

diálogos individuais com os alunos para que saibam como os estudantes estão

medidas de segurança e proteção de acordo com os formatos de

se sentindo, qual o seu contexto familiar, os desaﬁos que estão sendo

aprendizagem e as faixas etárias dos estudantes. Tal estratégia é evidência da

vivenciados com a pandemia, bem como quais as condições de estudo

capacidade do governo de adaptar recomendações gerais às necessidades de

ofertadas em casa. Com essas informações, o professor tem a possibilidade de

cada grupo, ofertando respaldo aos proﬁssionais que, a depender da etapa de

planejar experiências de aprendizagens focadas nos interesses, necessidades e

ensino, se veem diante do desaﬁo de ﬂexibilizar algumas medidas de proteção.

motivações dos estudantes. Em situações que o contexto familiar não seja

Países como Canadá, Chile, Portugal, Dinamarca e Singapura adotaram

favorável, há recomendações para que a equipe pedagógica seja informada, de

estratégia semelhante, construindo orientações especíﬁcas para o retorno da

modo que seja possível tomar decisões em tempo hábil no tocante ao

Educação Infantil, por exemplo.

acompanhamento do estudante. Iniciativas como a do Chile são um
incentivo à comunicação que prioriza o diálogo e permite ﬂexibilizações a
partir da necessidade do outro.

Dica: Ao iniciar um canal de comunicação com os estudantes, é
recomendável

que

os

professores

tenham

um

registro

diário

das

observações e diálogos realizados, tendo em vista que esses momentos
fornecem informações signiﬁcativas e que podem evidenciar o desempenho,
progresso ou diﬁculdades que estão sendo vivenciadas por cada estudante.
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15. Realizar pesquisas e consultas públicas para ouvir a
comunidade
Estados Unidos

16. Criar estratégias de comunicação empática e
humanizada para apoio emocional
Chile

No intuito de ter uma devolutiva sobre o ano letivo de 2019-20, a rede de

Em seu protocolo de saúde, o governo estabelece uma preocupação com o

escolas da cidade de Middletown, no estado de Nova Iorque, enviou uma

bem estar físico e, em especial, emocional da equipe de funcionários da escola,

pesquisa aos familiares e responsáveis pelos estudantes de suas escolas. Os

tendo em vista que, se não estiverem bem, diﬁcilmente poderão receber as

temas abordados estavam relacionados com o ensino remoto, o retorno

crianças e jovens em boas condições no retorno presencial. Nesse contexto,

presencial e o cumprimento de protocolos sanitários. Algumas das perguntas

compreensão e ﬂexibilidade são recomendadas à equipe, tendo em vista

realizadas aos familiares foram:

que, por vezes, os proﬁssionais poderão estar se sentindo sobrecarregados.

● Se a reabertura das escolas fosse autorizada em agosto, você teria dúvidas

Para apoiar a rede nestes momentos, o Ministério da Educação elaborou um

sobre o retorno presencial do estudante?

guia, conhecido como as quatro chaves para o autocuidado docente, cujo

● Você é capaz de avaliar a saúde do estudante todas as manhãs? (incluindo

objetivo principal consiste em apresentar ações práticas que apoiem

aferição de temperatura, e respondendo a questionários sobre existência ou

professores e assistentes de educação com relação ao seu bem-estar

não de tosse e falta de ar);

socioemocional. Em linhas gerais, o documento estabelece uma comunicação

● Como você consegue acesso à internet em casa? (Provedor de serviços,
pacote de dados, ponto de acesso móvel, sem internet / wi-ﬁ).

empática com os proﬁssionais da educação, reconhecendo as diﬁculdades
enfrentadas e valorizando as repercussões positivas do seu trabalho.

Esse modelo de iniciativa viabiliza a construção de uma comunicação
empática, tendo em vista que evidencia abertura para o diálogo e, a depender
das necessidades da comunidade, uma possível ﬂexibilização das decisões.
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Eixo 4: Colaboração

Colaboração

17. Ouvir, responder e dialogar com a opinião pública
Nova Zelândia

Singapura
Em Singapura, as comunicações e decisões relacionadas à Covid-19 no

Desde 2020, a Primeira Ministra da Nova Zelândia, Jacinda Arden, tem

âmbito da educação são coordenadas centralmente por meio do

demonstrado abertura para ouvir e colaborar com a comunidade, fazendo uso

Ministério da Educação (MoE), o que tem viabilizado a construção de

de diferentes canais de comunicação para dialogar e responder perguntas de

respostas rápidas e padronizadas às escolas. No período em que as escolas

crianças e jovens com relação às medidas de segurança que estão sendo

permaneceram

que

adotadas pelo governo. Indagações feitas por crianças, como, por exemplo, “por

professores, estudantes e familiares estavam cansados e sobrecarregados

que a minha festa de aniversário não pode ser realizada na escola?”, ou "se o

com o ensino remoto emergencial. Com isso, o MoE apoiou a decisão de

Coelhinho da Páscoa era ou não trabalhador essencial", já foram respondidas

antecipar as férias escolares de junho para maio. Posteriormente, quando as

pela Primeira Ministra, demonstrando empatia e preocupação em ouvir,

escolas foram reabertas, o Ministério da Educação coordenou pesquisas para

responder e dialogar até mesmo com os menores, que, muitas vezes, tendem a

compreender como a comunidade estava se sentindo com relação ao

ter opiniões, dúvidas e preocupações que são negligenciadas.

fechadas,

por

exemplo,

o

governo

constatou

retorno às aulas presenciais, o que permitiu às autoridades educacionais
mapear as principais percepções e sentimento do público, na medida em
que evidenciou às redes o interesse do governo em ouvi-las.
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18. Estabelecer parcerias com especialistas para
divulgação de informações embasadas
Nova Zelândia

19. Comunicar-se e dialogar com os Sindicatos
Itália

O protocolo de saúde produzido pelo Ministério da Educação foi elaborado

Em junho de 2020, o governo publicou o plano de reabertura das escolas, que,

utilizando referências e informações fornecidas pelo Ministério da Saúde, o que

inicialmente, estava previsto para

oferece respaldo e credibilidade para o material. Em todo o documento, há

documento, no entanto, foi duramente criticado, o que levou as autoridades

hiperlinks que levam o leitor diretamente para a página do Ministério da

educacionais a optarem pela revisão do plano em diálogo com diferentes

Saúde, assim como são divulgados as formas de contactar especialistas para

instituições sindicais. Uma nova versão do material foi publicada em agosto.

sanar dúvidas relacionadas à pandemia da Covid-19.

acontecer no mês de setembro. O

A contribuição dos sindicatos foi considerada essencial para a melhoria do

No país, o Ministério da Saúde desenvolveu o aplicativo de rastreamento NZ

documento, que passou a prever a contratação de novos proﬁssionais para

COVID Tracer, que consiste em uma maneira fácil e privada de rastrear onde as

resguardar aqueles que pertencem aos grupos de risco, bem como diminuir o

pessoas estiveram. O usuário insere as informações sobre os lugares em que

tamanho das turmas para assegurar o distanciamento social recomendado.

esteve, o que facilita o rastreamento de contatos em casos positivos para a

Outras iniciativas também passaram a ser consideradas, como, por exemplo, a

Covid-19. Constatada a importância e o bom funcionamento do aplicativo, o

necessidade de investimento na compra de carteira escolar para uso individual,

Ministério da Educação realizou uma parceria com o Ministério da Saúde para

tendo em vista que, no país, é usual os estudantes sentarem em duplas.

intensiﬁcar o uso da ferramenta nas escolas. Em normativa, ﬁcou estabelecido
que todas as unidades educacionais devem ﬁxar pôsteres com orientações de
uso e QR Code para redirecionamento dos usuários para o NZ COVID Tracer.
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19. Comunicar-se e dialogar com os Sindicatos
Bolívia
Com a chegada da pandemia em março/2020, autoridades se viram diante do desaﬁo
de suspender as aulas presenciais. Em junho/2020, três meses após determinar o
fechamento das escolas, o governo publicou um decreto regulamentando o ensino à
distância. Nesse contexto, o Ministério da Educação foi acusado por movimentos
sindicais de deﬁnir questões importantes para a educação sem diálogo e consenso, o
que provocou uma onda de protestos e manifestações que ganharam força em todo
território nacional. Um mês após a suspensão das aulas, o governo comunicou o
cancelamento do ano letivo e, dentre as justiﬁcativas apresentadas pelo Ministério da
Educação, estava “o lamentável atraso tecnológico decorrente das últimas décadas”.
Em novembro/2020, uma nova liderança assumiu o Ministério da Educação com um
discurso focado na construção de diálogos com diferentes atores. Nesse sentido, em

Um estudo realizado pelo Parabola Project, ressalta que,
após ouvir as orientações nacionais e regionais para as aulas à
distância ou para o retorno às aulas presenciais, os familiares
têm dúvidas sobre como aqueles comunicados são aplicáveis
à comunidade e aos estudantes. Dessa forma, é essencial que
a comunidade escolar seja convidada para participar do
processo de diálogo, garantindo que as orientações serão
aplicáveis

e

responderão

aos

anseios

e

dúvidas

dos

estudantes, familiares e proﬁssionais da educação.
Na África do Sul, apesar do governo ter disponibilizado um
manual de retorno amplo e didático, os proﬁssionais da

dezembro/2020, o Ministério da Educação demonstrou abertura para ouvir e receber as

educação aﬁrmavam que as medidas eram impraticáveis e

propostas dos dirigentes do sindicato para o ano letivo de 2021, incluindo protocolos de

que as escolas não tinham condições de cumpri-lo. Na

retorno e biossegurança, propostas de revisão curricular e estratégias metodológicas

Educação Infantil, por exemplo, várias instituições não

para nivelamento dos alunos. Em 2021, o governo têm demonstrado um olhar

retornaram às aulas por não conseguir seguir os protocolos.

colaborativo, bem como sugerido uma comunicação que busca encontrar consensos.
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20. Formar os Proﬁssionais da Educação quanto aos Protocolos de Covid-19 e ensino à distância
França

Estados Unidos

Na França, as comunidades escolares, incluindo estudantes, recebem formação

Nos Estados Unidos, o Institute for Childhood Preparedness trabalha com a

sobre regras de distanciamento físico e uso correto de máscaras de proteção

capacitação de proﬁssionais da educação, preparando-os para responder e se

individual. As formações, que devem ser adaptadas a cada contexto, contam com

recuperar de emergências e desastres. As formações, ofertadas sob demanda,

apoio técnico de médicos e enfermeiros, ofertando credibilidade e segurança às

podem ser realizadas no formato online ou presencial, e são conduzidas por

medidas de proteção e segurança que são implementadas.

especialistas em brigadas. Com a pandemia, o instituto passou a ofertar
treinamento especíﬁco para a implementação de protocolos segurança contra
à Covid-19. O custo médio dos cursos varia entre $ 19,00 e $95,00 dólares.
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Conclusão

Considerações Finais
Na

tentativa

de

sistematizar

os

principais

aprendizados

com

relação

à

implementação de boas práticas em comunicação escolar no período da pandemia

estados. É fundamental trazer detalhes de como implementar determinado
programa ou prática localmente.

de Covid-19, foram identiﬁcados os seguintes pontos:
Contando com o apoio ﬁnanceiro do Fundo de Apoio à Aprendizagem durante a
●

●

É essencial estabelecer uma comunicação clara, frequente, consistente (todos os

Covid-19, criado a partir de uma aliança entre a Fundação Lemann e a Imaginable

membros da escola e da rede devem ter o mesmo discurso), transparente (com

Futures como resposta aos desaﬁos que a educação brasileira enfrenta em tempos

mais detalhes que as mensagens normalmente enviadas) e que utilize

de pandemia, o Vozes da Educação, em parceria com a Cartello, o Instituto Gesto e a

diferentes canais e pessoas (professores, coordenadores pedagógicos, psicólogos

Sincroniza Educação desenvolveram um projeto chamado Forma e Informa. O site,

educacionais, técnicos das Secretarias de Educação, etc.) na hora de

em formato de repositório, oferece modelos de peças de comunicação que podem

compartilhar informações.

ser utilizadas livremente pelas redes. O projeto contou com a participação de um

Dada a evolução constante da pandemia e da necessidade de agilidade das

Comitê de Especialistas, formado por proﬁssionais das áreas de epidemiologia,

respostas que as redes precisam oferecer, os gestores escolares e de rede devem

ventilação de ambientes, máscaras adequadas, medicina, divulgação cientíﬁca e

investir em estratégias que construam vínculos de conﬁança com as famílias,

gestão escolar. O objetivo foi criar um grupo de proﬁssionais que pudessem orientar

para que elas se sintam seguras de que a escola implementou os protocolos

a elaboração de mensagens de cunho técnico, mas acessíveis, do ponto de vista de

necessários, que os funcionários têm a capacidade para aplicá-los, e que a

compreensão, para escolas, comunidades e redes públicas e particulares. Todos os

comunidade é capaz de trabalhar em parceria para resolver os problemas. Inserir

materiais de comunicação contidos no site seguem a licença Creative Commons

informações sobre ventilação e dar ênfase ao uso correto de máscaras com

BY-NC-SA 4.0, que permite que as Redes de Ensino compartilhem e adaptem estes

ﬁltragem e vedação adequadas (preferencialmente máscaras PFF2 para

materiais.

adultos), por exemplo, é essencial. Para fazer isso de forma eﬁcaz, os líderes

●

devem desenvolver um protocolo de comunicações claras e simpliﬁcadas com

As informações aqui contidas e as recomendações trazidas por este levantamento,

todas as partes interessadas.

se consideradas de maneira isolada e descontextualizada, podem não reﬂetir a

É necessário ter atenção especial com mensagens que podem ser confusas para

complexidade dos desaﬁos e das respostas que estão sendo construídas pelos

as famílias, como por exemplo, estabelecer comparações entre países e/ou fffffffff

governos. Este levantamento segue a licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0.
Materiais organizados pelo Vozes da Educação e coautores listados no slide seguinte.
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