
“Esperançar – Como garantir qualidade no 
aprendizado em um novo tempo na Educação?”

Márcia Bernardes 

Presidente da Undime São Paulo 
DME de Mairiporã-SP



Esperançar!
É preciso ter esperança, mas ter
esperança do verbo esperançar; porque
tem gente que tem esperança do verbo 
esperar. E esperança do verbo esperar
não é esperança, é espera. Esperançar é
se levantar, esperançar é ir atrás, 
esperançar é construir, esperançar é não
desistir! Esperançar é levar adiante, 
esperançar é juntar-se com outros para 
fazer de outro modo…

Paulo Freire

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/


Como “esperançar” se...

















COM TUDO ISSO, O QUE NÓS, 
GESTORES E EDUCADORES, 
FIZEMOS? 

ESPERANÇAMOS!



Em 08 de janeiro de 2021, 
solicitamos a inserção de TODOS 
os profissionais de Educação de 
São Paulo no grupo prioritário do 
Programa Estadual de Imunização. 



Nas redes e fora 
delas, fizemos uma 
campanha árdua 
para a aceleração 
da campanha de 
vacinação para os 
professores e 
demais profissionais 
da área.  





Professores são reconhecidos 
pela sociedade. 



Undime São Paulo 
reconhece as 
melhores práticas 
e professores em 
tempos de 
pandemia  













Em 05 de julho

Depois de me curar da Covid-19, recebi a 
primeira dose da vacina com muito 
entusiasmo. Vacina é sinônimo de saúde, 
esperança, segurança, e representa um 
“novo tempo”: um tempo de bem-estar social 
e proteção.



A pandemia da COVID-19 fez com 
que criássemos ferramentas para 
resolvermos inúmeras situações. 

ISSO FOI REINVENTAR!



Por que novo tempo? 
O que muda? 

“Neste cenário, nos aproximamos das ideias de "flexibilidade" e “priorização” para 
determinar o que e como reorganizar e priorizar, sinalizando assim que alguns itens do 
currículo podem ser mais essenciais do que outros”. 

Instituto Reúna



RECOMPOR A APRENDIZAGEM, 
MAS COMO? 
Reflexos da pandemia: 
48% dos professores acreditam que menos da metade dos alunos 
aprendeu o esperado.

Numa perspectiva mais pessimista, na qual os alunos não aprendem 
nada com o ensino remoto, estima-se que o aprendizado não realizado 
será de 72%, equivalente a 4 anos. 

Fundação Lemman et al, Educação não presencial na perspectiva dos estudantes e suas famílias, 2020. Retratos da 
educação na Pandemia, Instituto Península



RECOMPOR A APRENDIZAGEM, 
MAS COMO? 

- Formação continuada para professores e demais profissionais da Educação;

- Todos os alunos na escola. Tempo qualificado: alunos com mais tempo na escola
aprendem mais.

- RELACIONAMENTO - Família e escola unidas. Comunidade escolar em sintonia. 



Rede de Acolhimento
”Estamos atravessando um período único que desperta em nós pensamentos incontroláveis e que 
podem trazer diferentes sensações. Neste sentido, mais do que nunca, é necessário desenvolver a 

AMABILIDADE. Essa macrocompetência sociemocional nos ajuda a acolher e a ser mais sensíveis às 
necessidades dos outros, agindo de modo cooperativo, menos egoísta e mais solidário”.

Instituto Ayrton Senna 



ODS 4- Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o 
ensino básico gratuito, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de 
aprendizagem relevantes e eficazes. 

No Plano Nacional de Educação:
Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem.

Estratégia 7.1: estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, 
diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos 
currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos 
(as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a 
diversidade regional, estadual e local. 



Qualidade x Aprendizado



Desafios e possibilidades  

- Busca Ativa Escolar;

- Apoio pedagógico e suporte as diretores escolares;

- Apoio com ações para estudantes com mais dificuldade na aprendizagem;

- Compartilhamento de boas práticas; 

- Acolhimento e Competências Socioemocionais; 

Pesquisa Undime Educação na Pandemia 2021 – Questionário respondido pelos gestores paulistas.



Vacinação de todos os estudantes;


