Estudos sobre as perspectivas para as escolas de educação básica e instituições de ensino
superior
Rio de Janeiro, 14 de abril de 2020

Prezados Dirigentes de entidades sindicais e associações que congregam entidades educacionais

O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação vem promovendo estudos e participando de
vários encontros sobre as perspectivas para as escolas de educação básica e instituições de ensino
superior.
Sabemos que todos os dirigentes estão liderando as adaptações necessárias a esse momento de
excepcionalidade e, apesar das naturais dificuldades, há avanços nas ações voltadas para a
transmissão dos conteúdos e interatividade com os alunos e, quando menores, com sua família.
Numa pesquisa que o IPAE está fazendo sentimos que, na maior parte das entidades, os obstáculos
estão sendo superados de forma superior às expectativas iniciais. Os primeiros momentos foram de
muita apreensão, mas conseguimos avançar bastante e nos preparar para um período onde haverá
ainda o isolamento social.
Temos acompanhado uma visão internacional e gostaríamos de compartilhar uma boa apresentação
que foi feita por um executivo do Banco Mundial (Ildo Laurharte) num recente webnário que foi realizado
no ultimo dia 8 corrente.
Havendo a possibilidade veja as telas de apresentação, que podem ser acessadas pelo link:
https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/427.pdf?606349279
São mencionados inclusive países que já retornaram à uma razoável normalidade e as escolas já estão
em funcionamento.
Caso queira, assista o evento todo (que teve inclusive a apresentação do Presidente do Conselho
Nacional de Educação e de outros especialistas). A parte relativa ao Banco Mundial está entre os
minutos 41 e 58.
Veja o webnário pelo link:
https://www.youtube.com/watch?v=_fXIeFT1k4Y&feature=youtu.be&utm_source=Webin%C3%A1
rio&utm_medium=Conte%C3%BAdo&utm_campaign=Site
Uma outra apresentação que destacamos como de qualidade foi a da Presidente da entidade Todos
pela Educação (Priscila Cruz). As telas estão acessáveis pelo link:
https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/426.pdf?169097435
Sua fala pode ser vista no mesmo webnário, no período da 1h37m a 1h59m.
Paralelamente a esse evento o IPAE obteve também acesso uma boa exposição de cenários, feita pelo
ex-Reitor da Universidade de Lisboa e integrante da equipe da UNESCO, o Prof. Antonio Nóvoa.
Recomendamos que assista pelo link:
https://www.youtube.com/watch?v=vgQOHOhYKDo
O modelo de escola atual, segundo o expositor, está superado e é preciso uma metamorfose.
Estamos trabalhando para que uma equipe de Consultores do IPAE, com apoio de alguns convidados,
aproveite esse tempo para pensar o futuro e com isso poder estar à frente dos naturais problemas do
operacional no campo da educação.
Nosso intuito é colaborar com as instituições para o desenvolvimento institucional.

Essa soma de esforços pode ser feita através das entidades sindicais patronais e por intermédio das
associações que congregam mantenedoras e mantidas.
Estamos à disposição para elaborar, junto com sua organização, um plano de ação colaborativa.
Analise essa perspectiva.
Podemos parcerizar e juntos colhermos frutos que beneficiem a educação.
Analisem a pertinência de criar em sua entidade, um grupo estratégico para ações inovadoras.
Existindo dúvidas sobre esses pontos e outros contate-nos pelo e-mail secretaria@ipae.com.br
Prontos a atendê-lo e à sua equipe, firmamo-nos, cordialmente.
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