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Missão
Articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de 

educação para construir e defender a educação 

pública com qualidade social. 

Associação civil, sem fins lucrativos, fundada em 10 de 

outubro de 1986.

O que é a Undime?

Visão
Ser referência na proposição e em processos de 

construção, implementação e gestão de políticas 

educacionais, sendo reconhecida e acreditada 
nacionalmente como defensora e interlocutora 

inconteste do direito dos cidadãos a uma educação 

pública com qualidade e equidade.



EDUCAÇÃO

Direito 
de todos

Dever do 
Estado

Dever da 
família

Exercício 
da 

cidadania



Posicionamentos públicos referentes à Covid-19

• Propostas para enfrentar os efeitos da pandemia do Covid-19 na educação

• Flexibilização do calendário escolar

• Uso da Educação a Distância (EAD)

• Considerações da Undime às propostas de Pareceres do Conselho Nacional de 
Educação (CNE) que tratam sobre reorganização dos calendários escolares e 

oferta de atividades pedagógicas durante o período de pandemia da covid- 19

https://undime.org.br/noticia/posicionamentos



Posicionamentos públicos referentes à Covid-19

• Análise das emendas à MP 934/ 2020 que veio a ser sancionada como Lei nº 

14.040/2020

• Posicionamento Público - Educação, direito de todos e todas! 

• O direito à vida e à educação

• Posicionamento sobre o veto presidencial ao Projeto de Lei 3477/2020 que prevê 

acesso à internet gratuita a alunos e professores das redes públicas de ensino

• Posicionamento público sobre o Projeto de Lei nº 5595/2020 - Pelo direito à vida e à 

educação 

https://undime.org.br/noticia/posicionamentos



Publicações da Undime destinadas às secretarias 

municipais de educação

• Subsídios para a elaboração de protocolos de retornos às aulas na perspectiva das 

redes municipais de educação

• Orientações e recomendações aos dirigentes em final de gestão

• Agenda dos Cem Primeiros Dias

• Caderno de Orientações ao DME: fundamentos, políticas e práticas



Resultados da 4ª onda da pesquisa da Undime sobre o 

processo de oferta da educação em tempos de covid-19

➢ Objetivo específico: coletar sistematicamente dados sobre como as Secretarias

Municipais de Educação estão se preparando para os desafios do ano letivo 2021.

➢ Nesta fase da pesquisa as SME participaram entre os dias 29/01 e 21/02.

➢ O questionário investigou os seguintes temas:
➢ Como foi o ano letivo de 2020

➢ Quais foram as estratégias de ensino remoto adotadas ao longo de 2020

➢ Como o ano letivo 2021 está sendo planejado

➢ Como foram/estão sendo as estratégias de formação de profissionais e de

protocolos de segurança
➢ Quais as principais dificuldades das SME neste momento.

Iniciativa da Undime, com apoio do Itaú Social e do Unicef.



Resultados da 4ª onda da pesquisa da Undime sobre o 

processo de oferta da educação em tempos de covid-19



Resultados da 4ª onda da pesquisa da Undime sobre o 

processo de oferta da educação em tempos de covid-19



Educação é um direito constitucional.

Não um serviço essencial!

A educação, como direito constitucional, contribui para o 
desenvolvimento do ser humano, das suas capacidades e 
vontades. 

Atividade essencial é aquela indispensável ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade que, se não atendidas, 
colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da 
população. 

Ao contrário do que se pensa, tornar a educação um 'serviço 
essencial' atenta contra a vida e a dignidade humana ao expor a 
comunidade escolar ao risco de contaminação. 
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Fonte: Resumo Técnico Censo Escolar 2020 - Inep



Percentual de escolas por dependência 

administrativa - Brasil - 2020

Fonte: Resumo Técnico Censo Escolar 2020 - Inep

O Brasil conta, em 2020, com 

179.533 escolas de educação 

básica.

Desse total, a rede

municipal é responsável por 

aproximadamente dois terços 

delas (60,1%), seguida da rede

privada (22,9%)



Número de escolas por oferta de etapa de ensino 

Brasil - 2020

Fonte: Resumo Técnico Censo Escolar 2020 - Inep

Do total de 179.533 escolas da 

educação básica, as etapas de 

ensino mais ofertadas são os 

anos iniciais do ensino 

fundamental e a pré-escola, 

com 108.080 (60,2%)

e 101.012 (56,3%) escolas, 

respectivamente. 

O ensino médio, por outro lado, 

é ofertado por apenas 28.933 

(16,1%) escolas



Ventilação em escolas

Fonte: Folha de São Paulo, a partir dos microdados do Saeb 2019



Salas de aula com tamanho adequado

Fonte: Folha de São Paulo, a partir dos microdados do Saeb 2019



Infraestrutura das escolas públicas

Escolas sem banheiros - 4.325 escolas (3,2%)

Escolas sem coleta de esgoto - 35.879 escolas (26,6%)

Escolas sem abastecimento de água - 3.066 escolas (2,3%)

Escolas sem água potável - 8.684 escolas (6,4%)

Dados elaborados pelo Laboratório de Dados Educacionais com base nos dados do Censo 

Escolar de 2020 e disponibilizados pelo Simulador de Custo-Aluno Qualidade (SimCAQ) -

https://simcaq.c3sl.ufpr.br/



Recursos relacionados à tecnologia e 

infraestrutura em escolas de Educação Infantil -

Brasil - 2020

Fonte: Resumo Técnico Censo Escolar 2020 - Inep



Recursos relacionados à tecnologia e 

infraestrutura em escolas de Educação Infantil -

Brasil - 2020

Fonte: Resumo Técnico Censo Escolar 2020 - Inep

Alguns destaques:

Escolas municipais de educação infantil:

42,4% têm banheiro adequado à educação infantil

61,1%  têm brinquedos para educação infantil

78,9% têm jogos educativos 

28,1% têm materiais para atividades culturais

34,2% têm parque infantil



Recursos tecnológicos disponíveis nas escolas 

de Ensino Fundamental - Brasil - 2020

Fonte: Resumo Técnico Censo Escolar 2020 - Inep



Recursos tecnológicos disponíveis nas escolas 

de Ensino Médio - Brasil - 2020

Fonte: Resumo Técnico Censo Escolar 2020 - Inep



Percentual de escolas da educação básica com 

Internet por município – Brasil 2020

Fonte: Resumo Técnico Censo Escolar 2020 - Inep

A disponibilidade de internet nas 

escolas da educação básica é 

pouco presente (proporção 

geral inferior a 60%) nos estados 

do Acre, Amazonas, Maranhão, 

Roraima, Pará e Amapá



Percentual de escolas de ensino fundamental, 

por município, com acesso à Internet banda larga 

- Brasil 2020

Fonte: Resumo Técnico Censo Escolar 2020 - Inep

O percentual de Internet banda 

larga em algumas regiões ainda 

é de baixa cobertura. 

Os estados com menor 

proporção de acesso à Internet 

banda larga são Acre, 

Amazonas, Maranhão e Pará 



Percentual de escolas de ensino médio por 

município com Internet banda larga

Brasil - 2020

Fonte: Resumo Técnico Censo Escolar 2020 - Inep

96,9% das escolas de ensino 

médio têm acesso à Internet

Mas, esse percentual cai para 

84,2%  se verificarmos o acesso à 

Internet banda larga.

O recurso é menos comum no 

Norte do País. Sendo Acre e 

Roraima os estados com 

cobertura de banda larga 

abaixo dos 50%



Domicílios com acesso a computador e Internet,

por região (2019)

Fonte: Sumário executivo – Pesquisa TIC Domicílios - 2019



Contexto 

atual:

a pandemia 

e a escola

Aulas não 
presenciais

O que 
conseguimos 

ensinar? 

O que o 
aluno 

consegue 
aprender? 

Qual é o 
papel da 
escola? 

Qual é o 
papel da 
família? 



O processo de 

ensino-

aprendizagem

Ensino Superior

Ensino Médio

Anos Finais do Ensino 
Fundamental

Anos Iniciais do 
Ensino fundamental

Ciclo de 
Alfabetização

Educação 
Infantil

Interação

Dialogia

Metodologias



Ensino Híbrido

Atividades presenciais e não presenciais

Combinação com atividades por meio das 
tecnologias digitais

Foco da aprendizagem no aluno, não na 
transmissão do professor

Apoio do professor

Colaboração dos colegas



Que contexto teremos na escola 

no momento da volta às aulas presenciais?

Com 

vacina?

Sem 

vacina?

Reorganização do espaço escolar

Sala de aula

Refeitório

Biblioteca

Pátio



A Undime conclama os Senadores e Deputados a derrubarem 

o veto presidencial ao PL 3477/ 2020 que dispõe sobre a 

garantia de acesso à Internet, com fins educacionais, a alunos 

e a professores da educação básica pública.



Desafios para a educação pública

Cumprimento das metas e estratégias dos planos decenais

Discussão e aprovação do Sistema Nacional de Educação

Ampliação do acesso à Internet a estudantes e professores 
(derrubada do veto presidencial ao PL 3477/ 2020)

Discussão sobre o retorno seguro às aulas presenciais de 
maneira híbrida

Implementação do Fundeb



Desafios para a educação pública

Realização do Saeb 2021

Realização de avaliações diagnósticas

Implementação dos currículos à luz da BNCC

Valorização da carreira dos profissionais da educação, com 
carreira e formação

Realização de busca ativa



Como estará a 

educação em 

cinco anos?



Siga a Undime

nas mídias sociais:

Plataformas Undime e parceiros:


