
Em um cenário de pandemia, como a de Covid-19, a vacinação é uma
medida urgente. Contudo, não houve um esforço coordenado entre

União, Estados e Municípios para vacinar os profissionais de educação.

 
A baixa execução do orçamento do MEC - a menor da década -

impossibilitou que Estados e Municípios tivessem mais recursos para
realizar as adequações necessárias em tempos de pandemia.

 
Com fechamento das escolas e o distanciamento social, a garantia de

internet a estudantes mais vulneráveis era uma medida básica e
urgente. Iniciativas nessa linha foram pontuais em apenas alguns

territórios no País.
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O SNE E O ENFRENTAMENTO
À PANDEMIA DE COVID-19

EDUCAÇÃO NA CRISE 

A pandemia escancarou as desigualdades educacionais do Brasil. A frágil articulação
entre Governo Federal e Estados e Municípios não foi suficiente para enfrentar tamanhos

desafios impostos pela crise. Cenário de crise foi pauta recorrente na imprensa:

Apesar do cenário, algumas ações regionais apontaram
saídas a partir da colaboração nesse período emergencial. Os

casos pontuais mostram que o país teria tido melhores
resultados caso contasse com uma pactuação nacional:

 

Boas práticas

Desafios

O estado do Maranhão readaptou a
formação de professores alfabetizadores

das redes municipais para o regime
remoto. Uma articulação bem amarrada

entre Estado e Municípios. 

O estado do Mato Grosso do Sul - Rondônia e  
Goiás têm experiências parecidas - inovou 

na governança participativa, criando comitês
interinstitucionais para tomar decisões no
enfrentamento da pandemia na educação. 

 

Fica evidente a urgência e a necessidade de regulamentação do Sistema Nacional 
de Educação (SNE). A arquitetura do SNE promove a cooperação entre os 
níveis de governo para construção e implementação de políticas 
educacionais mais eficientes e coerentes visando a garantia do direito à 
educação, o que teria sido especialmente potente no enfrentamento aos 
efeitos causados pela pandemia no último um ano e meio.

Movimentos no Congresso Nacional
 

De certa maneira, a inoperância do Executivo
aumentou a pressão no Congresso. Algumas

iniciativas se destacaram como o PL 2949/2020, que
visava ao retorno seguro a partir da coordenação do

governo federal e articulação entre Estados e
Municípios; e o PLP 79/2021, que propõe a

conjugação dos esforços dos entes federados para o
enfrentamento aos efeitos da calamidade pública.

A cobertura da mídia, a análise de lições e osA cobertura da mídia, a análise de lições e os

registros de boas práticas nos apontam caminhos...registros de boas práticas nos apontam caminhos...

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/mec-nao-coordenou-educacao-durante-a-pandemia-de-covid-19-diz-claudia-costin/
https://www.em.com.br/app/noticia/educacao/2021/09/17/internas_educacao,1306405/brasil-integra-ranking-mundial-de-fechamento-de-escolas-durante-a-pandemia.shtml
https://noticias.r7.com/educacao/pesquisa-internet-foi-o-maior-problema-das-escolas-em-2020-10032021
https://oglobo.globo.com/brasil/mec-ainda-nao-gastou-nada-de-122-bi-que-tem-para-estruturar-escolas-para-volta-das-aulas-presenciais-diz-relatorio-25094975
https://todospelaeducacao.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/6%C2%B0-Relatorio-Bimestral-da-Execucao-Orcamentaria-do-MEC.pdf
http://sneempauta.org.br/
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/08/03/estados-e-municipios-reduziram-investimentos-em-educacao-em-r-21-bi-em-2020.ghtml
https://novaescola.org.br/conteudo/20555/a-colaboracao-no-enfrentamento-da-pandemia-na-educacao
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2253934
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2015210&filename=PLP+79/2021

