


Os slides e a gravação deste webinar estarão disponíveis no site da Hoper

https://www.hoper.com.br/crise-do-covid19 

As perguntas serão respondidas no final e podem ser feitas pelo Q&A 

(Questions & Answers), na parte inferior da tela.





Aprendizagem Online 

funciona na Educação 

Básica?

PROF. JOÃO VIANNEY



https://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/finalreport.pdf

Pesquisa do Departamento de Educação dos EUA concluíram que Escolas da Educação Básica que

utilizam o Ensino Tradicional combinado com Educação Online sobem no ranking de qualidade da

aprendizagem, com melhor desempenho dos alunos nos exames nacionais.

Sim, a Aprendizagem Online 

funciona:

https://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/finalreport.pdf


E, no Ensino Superior, 

a aprendizagem online 

funciona?

PROF. JOÃO VIANNEY



Sim, funciona também no Ensino Superior!

EAD x Presencial = Tudo igual no ENADE





PESQUISA SOBRE A MIGRAÇÃO 

DIGITAL DA EDUCAÇÃO

REALIZADA NO PERÍODO DE 03/04 A 17/04

COM 293 RESPONDENTES EM TODO BRASIL

PROF. JEFERSON PANDOLFO



A instituição que você atua já possuía ações 

EAD, antes deste momento de crise?

197

96

Não, a instituição que atuo não possuía ações EAD.

Sim, já existiam ações de EAD na minha instituição.

67% NÃO

33% SIM



Quais são as dificuldades que você está enfrentando 

para realizar suas aulas de maneira online?
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Quais são as dificuldades que você está 

enfrentando com relação ao uso das tecnologias?
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Quais são as dificuldades que você percebe que a 

sua instituição está enfrentando neste momento?
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Quais são as dificuldades identificadas 

no atendimento aos alunos?
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Quais os conteúdos você possui maior 

interesse?
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Profa. Raphaela Lupion Gubert



Recursos e sugestões disponíveis: 

a partir página 264.





PROF. JOÃO VIANNEY

PROF. MATTIOLA



SUSPENSÃO DAS AULAS E INÍCIO 

DAS ATIVIDADES VIRTUAIS

17/03 – A mantenedora do Colégio – Fundação UNISUL, suspende as aulas no Colégio e 
na Graduação (UNISUL)

18/03 – Iniciamos, com a Equipe Pedagógica, o estudo da Plataforma da UNISUL Virtual.

20/03 – Começa o treinamento com os Professores.

22/03 – Live no Instragram com o Diretor para explicar às famílias como seriam as 
aulas.

23/03 – Início das aulas virtuais.

06/04 – Realizamos reuniões para tratar da avaliação, usando para os Anos Iniciais, a 
Plataforma da UNISUL Virtual, e para os demais níveis, o Google Forms.





NOSSO DESAFIO



DIFICULDADES ENFRENTADAS

1 – Professores desconheciam a ferramenta.

2 – Alguns não sabiam gravar e editar vídeos, ou usar o recurso de 

gravar no Power Point.

3 – Famílias com mais de um filho e sem computador em casa, apenas 

Smartphone.

4 – O sistema travou por conta de muitos acessos simultâneos.

5 – Alunos que queriam aulas ao vivo e outros que preferiam aulas 

gravadas.

6 –Os alunos estavam sem material em casa. Tivemos de acessar o site 

do Sistema para disponibilizar material on-line para os alunos.



ENTREGA DE MATERIAIS – DRIVE THRU



SITUAÇÕES ESPECÍFICAS

1- Educação Infantil – embora tenhamos que repor as aulas, estamos mantendo contato com 

as famílias por grupos de Whatsapp, e montamos um conjunto de atividades as famílias 

retirarem na escola.

2 – Os alunos especiais também são atendidos por Whatsapp dos responsáveis. Enviamos as 

atividades e as avaliações por ali.

3 – Como informamos, nos Anos Finais (6º ao 9º Ano) e no Ensino Médio, usamos para as 

provas o Google Forms. Para as turmas de Pré-Vestibular, usamos para fazer os simulados.

4 - Os professores enviam para uma equipe do Colégio as questões, que  cadastra no google

forms, gera o link e passa ao professor, disponibilizando este no mural da disciplina. Em 

dias e horários específicos, as turmas acessam o link e fazem as avaliações.







E O DESAFIO CONTINUA... 



ANÁLISE DO CENÁRIO

1 – Apesar das dificuldades, algumas iniciais especialmente em relação ao 

sistema, e outras frequentes, que são as reclamações dos pais sobre 

quantidade de conteúdos e avaliação (o que já é normal na escola), 

percebemos que a adaptação foi rápida e que o Ensino EAD para a 

Educação Básica supriu a necessidade do momento: manter os alunos 

conectados aos professores e aos conteúdos.



Profa. Jucimara Roesler



Problemas Enfrentados pelas IES na Migração Digital

1. Metodológicas e de Tecnologias Digitais:

1.1 Dificuldade do professor para uso de tecnologias e novas 

rotinas do trabalho remoto.

1.2 Migração do plano de aula presencial para o online

1.3 Recuperação de conteúdos aos alunos que perderam as 

“aulas”

1.4 Resistência culturais de alunos e professores

1.5 Coragem para lidar com novas práticas.

1.6 Padronização de materiais e plataformas.



2. Tecnologias para o Ensino e para a Gestão do Ensino

2.1 Integração entre Plataformas de Aprendizagem e Sistemas 

de Registros Acadêmicos.

2.2 Instabilidade da Internet e dos Sistemas LMS

2.3. Relatórios de BI prontos para a gestão do processo

2.4. Demais serviços das IES disponíveis para atendimento 

remoto.

2.5. Atendimento aos alunos com limitação de acesso a 

tecnologia e/ou dificuldade de uso 

Problemas Enfrentados pelas IES na Migração Digital



Pesquisa Realizada dia 07/04/2020 durante o webinar

PESQUISA SOBRE PROCESSOS DE 

CAPTAÇÃO E PERMANÊNCIA

CIBELE SCHUELTER



ENQUETE HOPER – WEBINAR – CARACTERÍSTICA DA AMOSTRA  

Quantidade de participantes do Webinar: 580
Quantidade de participantes da Pesquisa: 242

% da amostra da pesquisa: 41,7%

CARACTERÍSTICA DA AMOSTRA

Qual é a sua função dentro da 
Instituição?

% Amostra Coletada

Cargo de Gestão 48% 117

Coordenador de curso 14% 35

Docente 6% 15

Equipe Técnica/Administrativa 30% 73

Não trabalho em IES 1% 2

Total Geral 100,0% 242

48%

15%
6%

30%

1%

Cargo de Gestão

Coordenador de curso

Docente

Equipe Técnica/Administrativa

Não trabalho em IES

Fonte: Hoper Estudos de Mercado



1.Considerando os processos para captação de alunos 2020-2 (julho) e o cenário de COVID-19, qual a
postura da sua IES NESSE MOMENTO?

ENQUETE HOPER – WEBINAR – PERGUNTA 1

1.a) Captação para Cursos PRESENCIAIS:

Fonte: Hoper Estudos de Mercado



1. Considerando os processos para captação de alunos 2020-2 (julho) e o cenário de COVID-19, qual a
postura da sua IES NESSE MOMENTO?

1.a) Captação para Cursos EaD:

Fonte: Hoper Estudos de Mercado

ENQUETE HOPER – WEBINAR – PERGUNTA 1



2. Considerando realidade atual, cenário COVID-19, sua IES possui um PLANO ESTRATÉGICO para a
GESTÃO DA PERMANÊNCIA do alunado? Responda a opção que melhor se adapta a sua situação:

Fonte: Hoper Estudos de Mercado

ENQUETE HOPER – WEBINAR – PERGUNTA 2



Uni Anhanguera



Como nos reinventamos frente 

a uma catástrofe mundial

Centro Universitário de Goiás • Goiânia



Desafios

1. Identificar
Repensar os recursos e estruturas para uma nova demanda

2. Planejar / Comunicar
Organizar a Gestão Online e Digital

3. Reinventar
Integrar metodologia da sala com a tecnologia das Aulas Online

4. Engajar
Tornar a comunidade acadêmica parte desse novo formato



Respostas

Capacitação de 100% dos professores em 48 horas

Adoção da ferramenta pedagógica Blackboard e Collaborate

Ampliação da Biblioteca e Laboratório Virtual

Implantação da ferramenta Meu eduConnect

Capacitação de 100% dos times de Gestão

Adoção da Plataforma de Gestão Microsoft Teams

Plantões de tutoria e suporte aos professores

Produção diária de conteúdo tira-dúvidas

Grupos de mensagens professores/acadêmicos

Reuniões semanais de acompanhamento com discentes



Feedback

Ampliação das Frequências em Aula

Aumento efetivo da Participação nas Avaliações

Engajamento diário nas redes sociais

Surpreendente Adaptação do Corpo Docente

Planejamento e Comunicação online em tempo real



Planejamento e avaliação do ensino na Educação Básica
durante e após o período de isolamento social.

Profa. Lucia Klein



2020: viver é a prioridade











CONTEÚDOS GRATUITOS NO 

COVID-19
PARCEIROS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDOS 



https://bit.ly/Descomplica-para-Professores

Para facilitar a rotina do professor e deixar aulas mais dinâmicas, o Descomplica criou uma

plataforma com mais de 100k questões, onde professores poderão criar listas de exercícios

gratuitamente, tanto com questões inéditas quanto com questões dos vestibulares mais

importantes do país. Além disso, poderão compartilhá-las online, recebendo a correção e

diagnósticos automáticos.

100 mil questões gratuitas

para Professores e Escolas!



contato@uoledtechvendas.com.br

https://linktr.ee/uoledtech

http://sapienciaon.rds.land/pacote-home-office

Veja nos links o contato para licença de uso e o pacote de cursos que a área de Edtech do Grupo

UOL disponibilizou em cortesia para os tempos de Escolas Fechadas por conta do Coronavírus.

Cursos Gratuitos durante a crise do Covid-19

mailto:contato@uoledtechvendas.com.br
https://linktr.ee/uoledtech




https://conteudo.grupoa.com.br/central-covid19/

1 – Simuladores Algetec para cursos de Engenharia

2 – Pesquisa sobre o que pensam os alunos e o novo cenário

3 – Conteúdos do sistema Sagah

4 – Vídeos com dicas para a reorganização de IES

5 – Blackboard Collaborate – 30 dias de uso free

Licenças de uso liberadas na crise do Covid-19

https://conteudo.grupoa.com.br/central-covid19/


Laboratórios Virtuais para 

cursos de Engenharia e Saúde

Em função da pandemia da COVID-19, a ALGETEC está fornecendo os

Laboratórios Virtuais sem custo para as instituições da modalidade

presencial até o dia 31 de Maio de 2020.

Vinicius Dias

71 988970186

+400 mil alunos utilizam 

os laboratórios virtuais 

da ALGETEC



Acesso gratuito à 

Plataforma Deduca por 3 

meses durante o período da 

pandemia.

A Deduca pode ser utilizada pela 

equipe da IES para a produção de 

conteúdos e a gestão de materiais a 

serem reaproveitados em novos 

projetos, contribuindo com a 

economia de recursos.

3 meses FREEMIUM, limitado ao 

espaço de até 1TB, sem limites de 

usuários;

Módulos estruturados com Fluxo de 

Produção, Plano de Produção, 

Quadro Kanban, Monitoramento, 

Disparo de E-Mails Automático e 

Banco de Talentos.

www.deduca.com.br



Associação Cultura 

Franciscana

Profa. Ana Carlota



QUEM FALA?
Graduada em Psicologia com especializações em Psicanálise
pela USP, Psicopedagogia pela EPSIBA e Gestão Estratégica
de Escolas pela FAAP.

Com 32 anos de experiência na Educação, foi docente,
orientadora e coordenadora.

Atualmente é Gerente Educacional e de Assistência Social da
rede Associação Cultura Franciscana. Coordenadora
pedagógica voluntária do Instituto Omunga. Mentora e
idealizadora da Mentoria Para Educadores.



DE ONDE FALA?

Associação Cultura Franciscana rede de ensino
privada fundada e dirigida pelas Irmãs Franciscanas
de Ingolstadt –Alemanha.

No Brasil possui 6 Unidades Escolares:

 Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida – SP

 Colégio Franciscano Santa Isabel – SP

 Colégio Franciscano Santa Clara – SP

 CEI Lar Maria Albertina – SP

 Colégio Franciscano Santo Inácio – MG

 Colégio Franciscano Nossa Senhora de Fátima - PR



DESAFIOS ENFRENTADOS:

 Dar continuidade a Proposta Pedagógica
Institucional com qualidade sem as aulas
presenciais.

 Diferentes realidades.

 Diferentes segmentos.

 Formação docente.

 Apoio para os estudantes e seus familiares.



O QUE AJUDOU?

 Coragem para realizar

 Aprender fazendo

 Planejamento compartilhado com
as lideranças locais

 Flexibilidade para corrigir a rota
durante a caminhada

 Cuidar do humano

PROPOSTAS

 Soluções de ensino remoto
adequadas a cada realidade

 Material impresso

 Plataformas de conteúdo
educacional

 Recursos de vídeo chamada

 Aplicativos

 Redes Sociais

 E-mails



GRATIDÃO!

Contatos

ana.carlota@acf.org.br

anacarlota.niero@gmail.com

Redes Sociais

Instagram e facebook - @mentoria.educadores

mailto:ana.carlota@acf.org.br
mailto:anacarlota.niero@gmail.com


PROF. NEY PEREIRA



SOMOS



São Paulo, abril de 2020

Plano de reação 
aos impactos do 

COVID19



Plano de reação aos impactos do COVID-19

Garantir a saúde de nossos 
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Saúde
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alunos Serviços
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19 na sociedade
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Sociedade





Plano de reação aos impactos do COVID-19

Garantir a saúde de 

nossos colaboradores e 

alunos

1
Saúde

Sociedade

Garantir a continuidade dos 

serviços educacionais sem 

prejuízo aos alunos Serviços

2

Ações que contribuam para a mitigação 

dos impactos da COVID-19 na sociedade
3

Sociedade



Plano de reação aos impactos do COVID-19

Material disponibilizado para 13,8 mil turmas e mais de 32 mil ofertas 
de disciplinas 

Material didático

NPS dos materiais didáticos: 81%. Nota 9,4 com mais de 1,8 milhão de 
avaliações

No total, a Kroton oferece mais de 477 mil objetos de aprendizagem 
(mais de 330 mil páginas de livros didáticos, mais de 130 mil páginas de 
web aulas)

Digitalização

Professor grava diariamente as 
aulas e posta na sua sala do 
LMS/AVA

O QUE É?ENSINO SUPERIOR

PRESENCIAL: Migração imediata das aulas presenciais para o 
ambiente virtual - implementação em 3 horas

EAD – Continuidade das atividades com tutores (em home office) 
atendendo aos alunos normalmente

2
Garantir serviços 
educacionais sem 

prejuízo aos alunos

Serviços

O QUE É?

Professor dá aula ao vivo, 
no mesmo horário e para 
os mesmos alunos da aula 
presencial

EDUCAÇÃO 

BÁSICA
Escola Digital Somos
Combinação de 3 plataformas digitais:

Resultados 4.023 Escolas 

62.00 professores

45 mil turmas

+ 1 milhão de alunos

Altíssimo engajamento:

Plura

ll

Plurall

Maestro

Google 

Hangouts

meet



Plano de reação aos impactos do COVID-19

Garantir a saúde de 
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educacionais sem prejuízo aos alunos
Serviços

2
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3
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3 Sociedade Plano de reação aos impactos do COVID-19

Ações que contribuam na 
mitigação dos impactos 

da COVID-19 na 
sociedade

100% das vídeo aulas Anglo disponíveis gratuitamente para alunos de escolas públicas

Conteúdo pré-vestibular online disponível gratuitamente para alunos de escolas 

públicas. O Stoodi foi aprovado no chamamento público de SP e CE, além disso a 

plataforma foi apresentada formalmente aos estados de MG e DF.

Disponibilização gratuita para Estados e Municípios da plataforma sistêmica para 

oferta de aulas por meio digital (AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem Kroton)

EDUCAÇÃO | NÃO PODE PARAR

Aulas e conteúdos  gratuitos*

ANGLO

STOODI

AVA
Hospitais de Campanha

Cessão de espaço físico em nossos 
campi para implementação de hospitais 
de campanha, mapeadas a 
possibilidade de espaço para a 
construção de mais de 4 mil leitos (em 
conversas com o poder público)

Doações de Insumos

+ 200 litros de álcool em gel

+ 3.700 máscaras

+ 11.000 luvas

SAÚDE PÚBLICA | 
COMBATE A PANDEMIA

LFG 62.000 cursos gratuitos lançados em 4 dias, viralizando com mais de 1,3 MM de 

acesso
SARAIVA 
APROVA

Aulas, lives, podcasts e conteúdos exclusivos e gratuitos e Free-trial

E-books gratuitos (mais de 50k downloads) e outros com descontos de 50% 

CURSOS LIVRES 
CERTIFICADOS

61 cursos gratuitos disponibilizados com certificação nas mais diversas frentes 

para atualização de conteúdo com mais de 2,3 MM de visualizações e 60 mil novos 

usuários nos últimos 30 dias

*O valor dessas iniciativas somadas chegam a monetização de mais de R$ 267 MM se 

fossem comercializadas por seus respectivos valores de oferta



Tecnologias Educacionais online

Prof. Jeferson Pandolfo









Ferramentas para transmissão 



Para melhorar a performance



https://www.facebook.com/novastecnologiaseducacionais

https://www.facebook.com/novastecnologiaseducacionais


Profa. Jucimara Roesler



Soluções Encontradas pelas IES na Migração para o Digital do Ensino 

Superior

1. Metodológicas e de Tecnologias Digitais:

1.1 Formação emergencial do professor com uso de tutoriais, 

vídeos e webinar

1.2 Comunicação constante com alunos e professores por meio 

dos recursos de e-mail, de plataformas. Cuidado: é preciso 

padronizar os canais de comunicação.

1.3 Definição de planos de recuperação de estudos aos alunos 

com dificuldade de acompanhar o cronograma.



Soluções Encontradas pelas IES na Migração para o Digital do Ensino 

Superior

2. Gestão das IES

2.1 Já estão iniciando seus planejamentos pós-COVID, prevendo 

métodos ativos e inovação nos modelos de ensino.

2.2. Desenvolvimento de relatórios de BI para auxiliar na gestão.

2.2 Implantação de secretaria digital, bancos de questões, 

repositório de conteúdos, etc.  

2.3 Rotinas de negociação dos pagamentos e das dificuldades de 

acesso.

2.4 Equipes para buscar soluções e realizar gestão de crise

2.5 A Inteligência artificial começa a ser considerada nos planos..

3. Atendimento socioemocional: diálogo personalizado com alunos e 

professores para gerir o stress causado pela nova rotina.



Planejamento e avaliação do ensino na Educação Básica
durante e após o período de isolamento social.

Profa. Lucia Klein



Nós voltaremos em

breve!







Profa. Raphaela Lupion 

Profa. Angela Cordi



“O maior sinal de sucesso para um professor … é poder dizer: as 

crianças estão trabalhando como se eu não existisse”. 

(Maria Montessori)



“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)





E A CAPTAÇÃO DE ALUNOS?
Realidades do atual cenário

CIBELE SCHUELTER



Como elevar o 

nível de confiança 

da minha 

Instituição de 

ensino?



Tecnologia 

não é tudo

• Mantenha abertos todos os canais de comunicação

• Use as redes sociais (se necessário mitigando comentários)

• Tenha pro-atividade e velocidade na informação

• Use comunicação 360º 

• Pequenas ações = grandes resultados: faça o essencial

• Opte por uma abordagem humanizada

• Holofote nos casos de sucesso

• Plante hoje para colher depois (captação)



Captar ou 

não?

• Primeiro tenha o produto, depois faça a venda;

• Estruture equipes para inside sales;

• Tudo pelo lead;

• Política comercial específica





CONTEÚDOS GRATUITOS NO 

COVID-19
PARCEIROS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDOS 



https://cursoenemgratuito.com.br/

Trilhas de Aprendizagem já elaboradas para 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio;

Planos de Estudo Extensivo ou Intensivo para o Enem 2020;

Tudo 100% Gratuito.

Conteúdos do Ensino Médio para 

as Escolas colocarem no 

Classroom, Canvas, Blackboard 

ou Moodle

https://cursoenemgratuito.com.br/


http://www.vgeducacional.com/

Com experiência e liderança na produção de conteúdos para educação a distância no Ensino

Formal e na Educação Corporativa, a VG Educacional compartilha com o mercado todo o seu

Banco de Questões, sem custos, durante o esforça de Migração Digital durante a crise do Covid-19

Banco de Questões Gratuito

Para as Instituições de Ensino

Viviane

Goi

http://www.vgeducacional.com/


crmeducacional.com

CRM 

VERTICALIZADO 

PARA O MERCADO 

DE EDUCAÇÃO 

COM FOCO EM 

CAPTAÇÃO E 

PERMANÊNCIA DE 

ALUNOS

VESTIBULAR DIGITAL GRATUITO PARA QUALQUER IES DO BRASIL

conteudo.crmeducacional.com/vestibular-digital



Conteúdos da FTD Educação com curadoria educacional e pedagógica para 

manter o processo de ensino e aprendizagem, mesmo a distância.

Acesse: conteudoaberto.ftd.com.br

Portal Conteúdo Aberto FTD Educação

http://conteudoaberto.ftd.com.br/


www.gruposantillana.com.br/maratona.edu

https://www.gruposantillana.com.br/maratona.edu


Turma da Mônica fará maratonas dos desenhos clássicos 

e Mônica Toy no YouTube





Eu quero desaprender 
para aprender de novo.

Raspar as tintas com 
que me pintaram.

Desencaixotar emoções, 
recuperar sentidos.

Rubem Alves




