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APRESENTAÇÃO 
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CONTEXTO

A pandemia em curso de Coronavírus
(Covid-19) tem impactado fortemente os 
sistemas educacionais em todo o mundo.

Além das complexas questões pedagógicas 
relativas ao ensino remoto, a discussão 
envolve o tema da infraestrutura, das 
condições sociais e de saúde de toda a 
comunidade escolar e também as questões 
relativas à formação e condições de 
trabalho dos profissionais de educação que 
se encontram na linha de frente desse 
processo de reorganização escolar.

Neste contexto, a presente pesquisa buscou 
conhecer os efeitos da pandemia do 
Covid-19 especificamente sobre o 
trabalho dos docentes das redes públicas 
de ensino.

ORGANIZADORES

A pesquisa é realizada pelo Grupo de 
Estudos sobre Política Educacional e 
Trabalho Docente da Universidade Federal 
de Minas Gerais (Gestrado/UFMG), sob a 
coordenação da Profa. Dra. Dalila Andrade 
Oliveira.

O grupo da UFMG é responsável pelo 
desenho metodológico da pesquisa,  
construção do instrumento de coleta de 
dados, além da sistematização e análise 
das respostas.

A pesquisa conta com a parceria da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação (CNTE), cujo papel foi 
fundamental nas etapas de mobilização dos 
respondentes e de divulgação dos 
resultados.



SOBRE O SURVEY

▸ Questionário online autoaplicado, 
disponibilizado na plataforma GoogleForms.

▸ Período da coleta de dados: 08 a 30 de junho 
de 2020.

▸ Cinco blocos de questões: 1. Informações 
básicas/Perfil; 2. Condições de trabalho; 3. 
Relação com os estudantes; 4. Formação; 5. 
Sentimentos em relação ao novo contexto de 
trabalho.
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PERFIL DOS RESPONDENTES
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RESPONDENTES POR ESTADO
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RESPONDENTES POR
REDE DE ATUAÇÃO

6* 1+2+3 = 0,1%



RESPONDENTES POR ETAPA E 
MODALIDADE DE ATUAÇÃO
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Em quais 
etapas/segmentos da 
educação básica você 

atua?

Assinale se você atua em 
uma ou mais modalidades.



EXPERIÊNCIA ANTERIOR EM 
ENSINO REMOTO
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Possui experiência anterior 
ministrando aulas não 
presenciais (remotas)?



HABILIDADES PARA LIDAR COM 
TECNOLOGIAS DIGITAIS
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Em relação a lidar com 
tecnologias digitais você 

considera.



FORMAÇÃO PARA USO DE 
TECNOLOGIAS DIGITAIS EM SALA 
DE AULA
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Você participou ou está 
participando de alguma 

formação para uso de 
tecnologias digitais em 

sala de aula?



SITUAÇÃO ATUAL DE TRABALHO
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Você está realizando 
atividades de trabalho não 

presenciais (a distância) 
devido à Covid-19?

Docentes que ESTÃO REALIZANDO 
ATIVIDADES DE TRABALHO NA ESCOLA.

Docentes que ESTÃO REALIZANDO 
ATIVIDADES DE TRABALHO EM CASA.

NÃO estão realizando atividades de 
trabalho não presenciais, pois as 

atividades escolares foram suspensas.

NÃO estão realizando atividades de 
trabalho não presenciais devido à 

suspensão das atividades escolares, mas 
estão interagindo com os estudantes.



DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
TECNOLÓGICOS PARA PREPARAÇÃO DAS 
ATIVIDADES
(Apenas professores que estão realizando atividades não presenciais)
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Você compartilha esses 
recursos [tecnológicos] 

com mais alguém em casa 
e, por isso, o tempo para 

utilização desses recursos 
é restrito?

Não possui NENHUM recurso tecnológico.

COMPARTILHA
os recursos 

tecnológicos com 
outras pessoas 

da casa e, por isso, o 
tempo para utilização 

é restrito.

USO EXCLUSIVO dos 
recursos pelo docente e, 

por isso, não há restrição 
de tempo para utilização.



TEMPO DE TRABALHO NA PREPARAÇÃO DAS 
AULAS A DISTÂNCIA EM COMPARAÇÃO COM 
AULAS PRESENCIAIS
(Apenas professores que estão realizando atividades não presenciais)
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Como você considera a 
dedicação de suas horas 

de trabalho para 
preparação das aulas não 
presenciais (a distância) 

em comparação à 
preparação das aulas 

presenciais?

Não houve mudança. AUMENTO 
das horas de trabalho.

DIMINUIÇÃO 
das horas de trabalho.



NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES
NAS ATIVIDADES PROPOSTAS
(Apenas professores que estão realizando atividades não presenciais)
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A participação dos 
estudantes nas atividades 

propostas [a distância].



MOTIVOS PARA MENOR PARTICIPAÇÃO DOS 
ALUNOS NAS ATIVIDADES PROPOSTAS
(Apenas professores que estão realizando atividades não presenciais)
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Caso tenha assinalado 
diminuição da 

participação, a que você 
atribui?



SENTIMENTO DOS PROFESSORES EM 
RELAÇÃO AO MOMENTO ATUAL
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Se você pudesse descrever 
seu sentimento em relação 

ao seu trabalho neste 
momento, como seria?

[Múltiplas respostas]



O RELATÓRIO 
COMPLETO SERÁ 
PUBLICADO EM 
28/07/2020.

A análise completa dos 
dados coletados com os 
docentes das redes 
públicas da educação 
básica estará disponível 
a partir do dia 28.
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CONTATOS:

GESTRADO/UFMG
Profa. Dalila Andrade Oliveira

gestradoufmg@gmail.com

CNTE
Prof. Heleno Araújo

cnte@cnte.org.br
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