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Glossa

Glossário / Glossary

AC - Acre state
Ação Educativa – Educative Action member of the steering committee of the Brazilian Campaign for
the Right to Education
AL - Alagoas state
ALE - Student Liberating Action
AM - Amazonas state
Amicus Curiae - an impartial adviser, often voluntary, to a court of law in a particular case
AP - Amapá state
ARE - Extraordinary Appeal with Interlocutory
Avante - Partner entity of the Brazilian Campaign for the Right to Education
BA - Bahia state
BL - Bill of Law
BNCC - National Common Base Curriculum
Bolsa Família Program - Income redistribution program for low-income families
CACS - FUNDEB's Monitoring and Social Control Council
CADHu - Advocacy Collective in Human Rights
CAE - School Feeding Councils
CAQ - Student-Quality Cost
CAQi - Initial Student-Quality Cost
CCLF - Luiz Freire Culture Center
CDSA/UFCG - Center for Sustainable Development in the Semiarid Region/ Federal University of
Campina Grande
CE - Ceará state
Cedeca-CE
CESP - Center for Higher Studies of Parintins
CIDADANIA - party
CIDADANIA - party
CLADE - Latin American Campaign for the Right to Education
CNE - National Education Council
CNTE - National Confederation of Education Workers
Coletivo Intervozes - Collective Intervozes, partner entity of the Brazilian Campaign for the Right to
Education
COMEV - Municipal Council of Education of Vitória municipality
CONANDA - National Council for the Rights of Children and Adolescents
CONAPE - National Popular Education Conference
CONAPETI - National Committee for the Prevention and Eradication of Child and Adolescents Labor
DEM- Democrats party
DF - Distrito Federal
DHESCA - Human Rights Platform
Direitos Valem Mais - Rights Are Worth More, coalition of civil society against austerity policies
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DPU - Federal Public Defender's Office
EAESP/FGV - São Paulo School of Business Administration of Getulio Vargas Fundation
EC - Amendment to Constitution
ECA - Statute for Children and Adolescents
EJA - Youth and Adult Education
Enem - National High School Exam
EPSJV/Fiocruz - Joaquim Venâncio Polytechnic School of Health of the Oswaldo Cruz Foundation
ES - Espírito Santo state
Escola de Gente - School of People
FACED/UFRGS - Faculty of Education of the Federal University of Rio Grande do Sul
FBSSAN - Brazilian Forum on Sovereignty and Food and Nutritional Security
FE/USP - Faculty of Education of the University of São Paulo
FEPEMG  - Permanent State Forum of Education of Minas Gerais
FFCLRP/USP - Faculty of Philosophy, Sciences and Letters of Ribeirão Preto/ University of São
Paulo
FINEDUCA  National Association for Research in Education Financing
Fiocruz - Oswaldo Cruz Foundation
FNDE - National Education Development Fund
FNPETI - National Forum for the Prevention and Eradication of Child Labor
Fundeb - Fund for the Maintenance and Development of Basic Education and the Valorization of
Education Professionals
Fundef - Fund for Maintenance and Development of Elementary Education and Valuing the Teaching
Profession
GAWE - Global Action Week For Education
GO - Goiás state
IBGE - Brazilian Institute of Geography and Statistics
ICMS - Tax on the Circulation of Goods and Services
IDDH - Institute for Development and Human Rights
Idec - Brazilian Institute for Consumer Protection
ILO - International Labour Organization
LDB - Law of Guidelines and Bases of National Education
LDO - Budget Guidelines Law
Libras - Brazilian Sign Language
LOA - Annual Budget Law
MA - Maranhão state
Mais Diferenças - More Differences, partner entity of the Brazilian Campaign for the Right to
Education
MDB - Brazilian Democratic Movement party
MDE - Maintenance and Development of Education
MEC - Ministry of Education
MG - Minas Gerais state
Mieib - Brazilian Child Education Inter-Forum Movement
Migalhas – Crumbs, partner entity of the Brazilian Campaign for the Right
MP - Public Ministry
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MP - Provisional Measure
MPV - Provisional Measure
MS - Mato Grosso do Sul state
MST - Movement of Landless Rural Workers
MT - Mato Grosso state
NEJA / FaE / UFMG - Youth and Adult Education Center: research and training of the University of
Minas Gerais
NGO - Non-Government Organizations
Novo - party
NPM - National Preventive Mechanisms
Observatório do 3º Setor - 3rd Sector Observatory
OPCAT - Optional Protocol to the Convention against Torture
PA - Pará state
PB - Paraíba state
PDDE - Programa Direct Money at School
PDT - Democratic Labor Party
PE - Pernambuco state
PEC - Constitutional Amendment Proposal
PERHC - Privatization of Education and Human Rights Consortium
PETECA Network - No Child Labor
PETI - Child Labor Eradication Program
PI - Piauí state
PL – Liberal Party
PLOA - Annual Budget Law Project
PNAE - National School Feeding Program
PNATE - National School Transport Support Program
PNE - National Education Plan
PNLD - Democratic National Textbook Plan
PODE - party
PP - Progressive Party
PR - Paraná state
Promestre - Professional Master's Degree in Education and Teaching
PROS - Republican Party of Social Order
PSB - Brazilian Socialist Party
PSD - Social Democratic Party
PSDB - Brazilian Social Democracy Party
PSOL - Socialism and Freedom Party
PT – Workers Party
PTB - Brazilian Labor Party
REDE - party
ReLus - Lusophone Network for the Right to Education
REPU - Public School and University Network
RJ - Rio de Janeiro state
RMIG - Girls Network and Gender Equality.
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RN - Rio Grande do Norte state
RO - Rondônia state
RR - Roraima state
RS - Rio Grande do Sul state
Saeb - Basic Education Assessment System
SC - Santa Catarina state
SDGs - Sustainable Development Goals
SE - Sergipe state
SEDUC-SP - Secretary of Education of the State of São Paulo
SimCAQ - Simulator of Cost-Student Quality
Sinaeb - National Basic Education Assessment System
SINPROSAN - Union of Professionals from the Educational Institutions of the Municipal Public
Network of Santarém
Sistema S – S Sistem, term that defines the set of organizations of corporate entities focused on
professional training, social assistance, consultancy, research and technical assistance
SP - São Paulo state
STF Supreme Federal Court
TO – Tocantins state
UBES - Brazilian Union of Secondary Students
UEA - State University of Amazonas
UECE - State University of Ceará
UESPI - State University of Piauí
UFABC – Federal University of ABC
UFG – Federal University of Goiás
UFPR – Federal University of Paraná
UNCME - National Union of Municipal Councils of Education
UNDIME - Union of Municipal Education Directors
UNE - National Student Union
UPR - Universal Periodic Review
VAA - Student Value Year
VAAE - Student Value Year for Equity
VAAR - Student Value Year by Result
VAAT - Student Value Year Total
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1. Advocacy e mobilização nacional
Advocacy and national mobilization

Entre janeiro e agosto, as representações públicas da Campanha participaram de 310 atividades
internacionais e nacionais, incluindo audiências públicas, lives com deputados, congressos
acadêmicos, entre outros. São mais de 5 eventos por semana.

Between January and August, the public representatives of the Campaign participated in 310
international and national activities, including public hearings, livestreaming with deputies,
academic congresses, among others. It means more than 5 events per week.

1.1 Advocacy e mobilização por financiamento adequado e fortalecimento do

sistema público

Advocacy and mobilization for adequate funding and strengthening of the public

system

1.1.1. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb

Fund for Maintenance and Development of Basic Education and Valorization of

Education Professionals - Fundeb

1.1.1.1. Oficina: O Fundeb e a Biblioteca da Escola Pública
Workshop: Fundeb and the public school library

Em 5 de janeiro, Andressa Pellanda, coordenadora-geral
da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e Daniel
Cara (Fe/USP e dirigente da Campanha) participaram da
oficina “O Fundeb e a Biblioteca da Escola Pública. O
evento foi promovido pelos conselhos regionais de
bibliotecários e teve representação de 57 entidades.

On January 5, Andressa Pellanda, general coordinator of
the Brazilian Campaign for the Right to Education, and
Daniel Cara (FE/USP and leader of the Campaign) participated in the workshop: Fundeb and the public
school library. The event was promoted by the regional councils of librarianship and had
representatives from 57 entities.

1.1.1.2. Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACs)
FUNDEB's Monitoring and Social Control Council (CACs)
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Nos municípios, existem os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACs)
que são órgãos colegiados cuja principal função é acompanhar e controlar a distribuição, a
transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, no âmbito municipal. O conselho é
independente e conta com representantes de organizações da sociedade civil. No ano de 2021, a
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, através de seus comitês regionais, indicou membros
de sua rede para integrar esses conselhos. Até agosto tínhamos representação nos seguintes
municípios:

- Arauá (SE): Valfrido Alves da Silva e Adriana Alexandre dos Santos;
- Indiaroba (SE): Simone dos Santos e Sandra de Anchieta Santos;
- Umbaúba (SE): Nivia Maria Fonseca Caetano e Rita de Cássia Dorea Andrade Lima;
- Nossa Senhora do Socorro (SE): Luiz Gustavo Rosa Santos e José Aldair Alves;
- Simão Dias (SE): Maria Lúcia Moraes Santana e Edilma Santa Rosa Nunes;
- Guarulhos (SP): Sara Pereira Santana Leite e Michele Rodrigues de Oliveira.
- Serra (ES): Paula Cristianne e Pedro Paulo;

In the municipalities, there are Fundeb's Social Monitoring and Control Councils (CACs), which are
collegiate bodies whose main function is to monitor and control the distribution, transfer and
application of the Fund's resources, at the municipal level. The councils are independent and have
representatives from civil society organizations. In the year 2021, the Brazilian Campaign for the Right
to Education, through its regional committees, appointed members of its network to join these
councils. Until April we had representation in the following municipalities:

- Arauá (SE): Valfrido Alves da Silva e Adriana Alexandre dos Santos;

- Indiaroba (SE): Simone dos Santos e Sandra de Anchieta Santos;

- Umbaúba (SE): Nivia Maria Fonseca Caetano e Rita de Cássia Dorea Andrade Lima;

- Nossa Senhora do Socorro (SE): Luiz Gustavo Rosa Santos e José Aldair Alves;

- Simão Dias (SE): Maria Lúcia Moraes Santana e Edilma Santa Rosa Nunes;

- Guarulhos (SP): Sara Pereira Santana Leite e Michele Rodrigues de Oliveira.

- Serra (ES): Paula Cristianne e Pedro Paulo;

O Espírito Santo também indicou representações na capital e em outros municípios as quais
aguardam resultado da eleição.

Espírito Santo also indicated representations in the capital and in other municipalities which we await
the result of the election.

Em 26 de agosto aconteceu uma reunião entre a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a
Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação (Fineduca) e a União Nacional
dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme) para construção de formação nacional para CACs
Fundeb.

14



On August 26, a meeting took place between the Brazilian Campaign for the Right to Education, the
National Association for Research in Education Financing (Fineduca) and the National Union of
Municipal Education Councils (Uncme) to build national training for Fundeb CACs.

1.1.1.3. Artigo acadêmico sobre o CAQ
Academic article about the CAQ

Em março foi publicado na revista acadêmica da Fineduca (ISSN: 2236-5907) um artigo intitulado
“A Pesquisa sobre Custo-Aluno no Brasil: caminhos percorridos e possibilidades” em que o autor,
Fernando Vizotto Galvão (USP), descreve o protagonismo da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação na elaboração de pesquisas que deram origem ao Custo Aluno-Qualidade.

In March, an article entitled “Research on Student Cost in Brazil: paths taken and possibilities” was
published in the academic journal of Fineduca (ISSN: 2236-5907) in which the author, Fernando
Vizotto Galvão (USP), describes the role of the Brazilian Campaign for the Right to Education in the
preparation of research that gave rise to the Student-Quality Cost.

1.1.1.4. Live: Análise do processo de implantação da nova Lei do Fundeb nos estados e
municípios
Live: Analysis of the implementation process of the new Fundeb Law in states and
municipalities

Em abril o Conselho Municipal de Educação de Vitória promoveu uma live sobre a implementação
do novo Fundeb nos estados e municípios. Participaram do debate Daniel Cara, professor da USP e
dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação; Sumika de Freitas e Márcia Saraiva,
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membros do comitê capixaba da Campanha; Keila Bárbara, presidenta da câmara específica do
Fundeb no município de Vitória; Julio César, presidente da UNCME-ES; Daniel Barboza, presidente
do COMEV.

In April, the Municipal Council of Education of
Vitória municipality promoted a livestream
about the implementation of the new Fundeb in
the states and municipalities. Daniel Cara,
professor at USP and leader of the Brazilian
Campaign for the Right to Education; Sumika
de Freitas and Márcia Saraiva, members of the
Espirito Santo Campaign committee; Keila
Bárbara, president of the specific chamber of
Fundeb in the municipality of Vitória; Julio
César, president of UNCME-ES and Daniel
Barboza, president of COMEV.

1.1.1.5. Debate “A educação que o Brasil precisa, necessária e popular”

Debate "The education that Brazil needs, necessary and popular"
Em 18 de abril, Andressa Pellanda, coordenadora geral da Campanha, e Daniel Cara, dirigente da
Campanha e professor da Faculdade de Educação da USP, participaram de debate sobre “A
educação que o Brasil precisa, necessária e popular” com Fernando Fontoura, diretor da Ação
Libertadora Estudantil que é uma organização de estudantes das diversas escolas e universidades
brasileiras, que promove ações em torno da estratégia da construção da Escola e da Universidade
necessárias ao Brasil.

On April 18, Andressa Pellanda, general coordinator of the
Campaign, and Daniel Cara, leader of the Campaign and
professor at the Faculty of Education at USP, participated in
a debate on “The education that Brazil needs, necessary
and popular” with Fernando Fontoura, director of Student
Liberating Action (ALE) which is an organization of students
from several Brazilian schools and universities, which
promotes actions around the strategy of building the
School and the University necessary for Brazil.

1.1.1.6. Audiência pública “Fundeb: indicador para a educação infantil

Public hearing “Fundeb: indicator for early childhood education
Em 3 de setembro, Andressa Pellanda, coordenadora geral da Campanha, participou de audiência
pública promovida pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados com o objetivo de
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discutir o indicador para a educação infantil do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

On September 3, Andressa Pellanda, general coordinator of the Campaign, participated in a public
hearing promoted by the Education Commission of the Chamber of Deputies with the objective of
discussing the indicator for early childhood education of the Fund for the Maintenance and
Development of Basic Education and the Valorization of Education Professionals (Fundeb).

1.1.1.7. Livro “Custo Aluno Qualidade (CAQ): contribuições conceituais e metodológicas”
Book "Cost Student-Quality (CAQ): conceptual and methodological contributions"

Em setembro foi publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), o livro “Custo Aluno Qualidade
(CAQ): contribuições conceituais e metodológicas” no qual consta um capítulo escrito por Daniel
Cara, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e Dirigente da Campanha
Nacional pelo Direito à Educação, e Andressa Pellanda, coordenadora geral da Campanha. O
capítulo “Quanto custa a educação básica pública de qualidade: o sistema CAQi/CAQ da Campanha
Nacional pelo Direito à Educação” apresenta as bases conceituais do sistema CAQi/CAQ, o
processo para sua construção metodológica e esclarece dúvidas importantes.

In September, the Anísio Teixeira National Institute for Educational Studies and Research (Inep), an
agency linked to the Ministry of Education (MEC), published the book "Cost Student-Quality (CAQ):
conceptual and methodological contributions" in which there is a chapter written by Daniel Cara,
professor at the Faculty of Education of the University of São Paulo and leader of the Brazilian
Campaign for the Right to Education, and Andressa Pellanda, general coordinator of the Campaign.
The chapter “How much does quality public basic education cost: the CAQi/CAQ system of the
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Brazilian Campaign for the Right to Education” presents the conceptual bases of the CAQi/CAQ
system, the process for its methodological construction and clarifies important questions.

1.1.1.8. 18º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
18th National Forum of Municipal Education Directors

Em 17 de setembro, Andressa Pellanda,
coordenadora geral da Campanha Nacional pelo
Direito à Educação, participou do 18º Fórum
Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação em Brasília (DF). Na ocasião
Andressa falou sobre as conquistas do novo e
permanente Fundeb e os desafios para sua
regulamentação e plena implementação.

On September 17, Andressa Pellanda, general coordinator of the National Campaign for the Right to
Education, participated in the 18th National Forum of Municipal Education Directors in Brasília (DF).
On the occasion, Andressa spoke about the achievements of the new and permanent Fundeb and the
challenges for its regulation and full implementation.
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1.1.1.9. PL 3.418/2021 de regulamentação do novo Fundeb
Bill 3.418/2021 regulating the new Fundeb

Em dezembro, entrou em tramitação no Congresso Federal o PL
3.418/2021 de regulamentação do novo e permanente Fundeb. O
projeto foi aprovado às pressas na Câmara dos Deputados e
passou ao Senado Federal, onde a Campanha Nacional pelo
Direito à Educação e demais organizações do campo da educação
e do comitê diretivo da Campanha, como a CNTE e a Fineduca,
fizeram intensa incidência por modificações no texto, que trouxe
retrocessos em relação ao que já tinha sido aprovado em 2020.
Entre os principais problemas, destaca-se a permissão de
repasses da educação pública para escolas que não são públicas
e uso dos recursos do Fundeb para pagamento de profissionais
que não são da educação.

In December, the Bill 3.418/2021 regulating the new and permanent Fundeb entered the process in
the Federal Congress. The project was hastily approved in the Chamber of Deputies and passed to the
Federal Senate, where the Brazilian Campaign for the Right to Education and other organizations in
the field of education and the Campaign's steering committee, such as CNTE and Fineduca, made an
impact for changes in the text that brought setbacks in relation to what had already been approved in
2020. Among the main problems, there is the permission of transfers of public education to schools
that are not public and the use of Fundeb resources to pay non-education professionals.

Como resultado da articulação política e mobilização social promovidas pela Campanha Nacional
pelo Direito à Educação, Fineduca e CNTE, em 15 de dezembro foi aprovada a regulamentação do
Fundeb no Senado sem transferir recursos ao Sistema S e recompondo os profissionais da
educação.

As a result of the political articulation and social mobilization promoted by the Brazilian Campaign for
the Right to Education, Fineduca and CNTE, on December 15th, the regulation of Fundeb was
approved in the Senate without transferring resources to the S System and recomposing education
professionals.
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1.1.2. Mobilização contra políticas de austeridade e por uma economia à
serviço dos direitos
Mobilization against austerity policies and for an economy at the service of
rights

1.1.2.1. Pacto Educativo Global
Global Educational Pact

Ainda em novembro de 2019, a Campanha foi convidada a participar da articulação de
organizações que pretendiam organizar uma resposta brasileira ao apelo do Papa Francisco por um
Pacto Global pela Educação.

Also, in November 2019, the Campaign was invited to join the articulation of organizations that
intended to organize a Brazilian response to the call made by Pope Francisco for a Global Educational
Pact.

A iniciativa, lançada em setembro de 2019, além de comemorar os cinco anos da Encíclica “Laudato
Si”, é um convite a Professores, Educadores, Pesquisadores, Jovens, Líderes Educacionais, Famílias
e todos os que se preocupam com a educação sejam convidados a formar um “Aldeia educativa” a
favor da Educação que formará as novas gerações.

The initiative, launched in September 2019, in addition to celebrating the five years of the Encyclical
“Laudato Si”, is an invitation to Teachers, Educators, Researchers, Youth, Educational Leaders,
Families and all those concerned with education are invited to form an “educational village” in favor of
Education that will form the new generations.

No início de fevereiro de 2021 ocorreu
o evento de lançamento da publicação
Educação na Pandemia e
Pós-Pandemia da qual participamos.
Daniel Cara (FE/USP e dirigente da
campanha) e Iva Mendes (Comitê de
São Paulo) representaram a Campanha
Nacional pelo Direito à Educação no
evento.

In early February 2021 there was an event to launch the publication Education in Pandemia and
Post-Pandemic in which we participated. Daniel Cara (FE/USP and campaign leader) and Iva Mendes
(São Paulo Committee) represented the Brazilian Campaign for the Right to Education at the event.

Em 9 de maio aconteceu o Encontro Paulista Pelo Pacto Educativo Global onde se debateu a
Educação na Pandemia e Pós Pandemia. Neste encontro o destaque foi a Educação em Direitos
Humanos para a promoção de uma Educação Humanizadora e Emancipadora. Andressa Pellanda
representou a Campanha. O encontro contou com a participação de 115 pessoas.
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On May 9th, the Paulista Meeting for the Global Educational Pact took place, where Education in the
Pandemic and Post Pandemic was debated. At this meeting, the highlight was Human Rights
Education for the promotion of Humanizing and Emancipating Education. Andressa Pellanda
represented the Campaign. The meeting was attended by 115 people.

Na ocasião, Andressa afirmou que a
Campanha Nacional pelo Direito à Educação
defende o direito à educação como base para
a justiça social e para a democracia. Assim,
ela deve ser pública, gratuita, inclusiva,
equitativa, laica, e de qualidade social, de
forma universal.

On the occasion, Andressa stated that the
Brazilian Campaign for the Right to Education
defends the right to education as a basis for
social justice and democracy. Thus, it must be
public, free, inclusive, equitable, secular, and
of social quality, in a universal way.

Em agosto assinamos Nota Pública conjunta
a respeito da difícil situação por que passavam diretores escolares e professores da rede municipal
de Betim (região metropolitana de Belo Horizonte). Os professores entraram em greve sanitária
contra o retorno às aulas presenciais e a prefeitura de Betim decidiu exonerar inúmeros diretores
escolares, retirando-os das escolas com força policial. Também pleiteamos a instalação de uma
mesa de conciliação e consulta às comunidades escolares de cada escola para contornar a
situação.

In August, we signed a joint Public Note regarding the difficult situation faced by school principals and
teachers in the municipal network of Betim (metropolitan region of Belo Horizonte). The teachers
went on a health strike against the return to in-person classes and the municipality of Betim decided
to exonerate numerous school directors, removing them from schools with police force. We also
pleaded for the installation of a conciliation and consultation table with the school communities of
each school to resolve the situation.

“É inadmissível que a resposta de uma administração pública às reivindicações e à livre
manifestação democrática seja o uso da força, as acusações públicas - como as alegações de
“sabotagem”, e a opção pela intimidação diante da discordância ao invés do diálogo fraterno e
respeitoso”, afirma a nota.

"It is unacceptable that the response of a public administration to demands and free democratic
demonstration is the use of force, public accusations - such as allegations of 'sabotage', and the
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option of intimidation in the face of disagreement rather than fraternal and respectful dialogue ”,
states the note.

Em dezembro, a equipe da coordenação da Campanha Nacional pelo Direito à Educação esteve em
em São Luís (MA) em reunião com a coordenação local do Pacto Global para repactuação dos
trabalhos e parceria.

In December, the coordination team of the Brazilian Campaign for the Right to Education was in São
Luís (MA) in a meeting with the local coordination of the Global Pact to renegotiate the work and
partnership.

1.1.2.2. Proposta de Emenda à Constituição nº186/2019
Proposed Amendment to Constitution No. 186/2019

Em fevereiro, a Proposta de Emenda à Constituição
nº 186/2019 (PEC Emergencial) entrou em votação
no Congresso Nacional. A Proposta estabeleceu um
teto para gastos públicos com o Auxílio Emergencial,
fornecido à população mais pobre para conter os
efeitos desastrosos da pandemia Covid-19 sobre a
renda familiar. No entanto, a PEC estabelecia uma
série de mudanças na Constituição Federal,
retirando permanentemente recursos públicos destinados às áreas sociais, como educação e
saúde, com a justificativa de financiamento temporário do Auxílio Emergencial.

In February, the Proposed Amendment to Constitution No. 186/2019 (Emergency PEC) came to a vote
in the National Congress. The Proposal established a ceiling on public spending on Emergency Aid,
provided to the poorest population to contain the disastrous effects of the Covid-19 pandemic on
family income. However, the document established a series of changes in the Federal Constitution,
permanently withdrawing public resources destined to social areas, such as education and health,
with the justification of financing temporary Emergency Aid.

Mobilizamos a rede da Campanha e
realizamos tuitaços com as hashtag
#AuxílioSimDesmonteNao e #PEC186Nao
para sinalizar o posicionamento da
Campanha Nacional pelo Direito à
Educação contra o desvio de recursos da
educação para o Auxílio Emergencial. A
hashtag criada pela Campanha
#AuxilioSimDesmonteNao ficou entre os
assuntos mais comentados da internet nos dias 24 e 25 de fevereiro.
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We mobilized the Campaign's network and carried out tweets using the hashtag
#AuxílioSimDesmonteNao (#AidYesDisassembleNo) and #PEC186Nao (#PEC186No) to signal the
position of the Brazilian Campaign for the Right to Education against the diversion of resources from
education to Emergency Aid. The hashtag created by the Campaign #AuxilioSimDesmonteNao
(#AidYesDisassembleNo) was a trending topic on the internet on February 24th and 25th.

Além das manifestações nas redes sociais organizadas pela Campanha, houve também a produção
de Nota Técnica em parceria com a Fineduca na qual foram analisados os pontos do PEC mais
prejudiciais à educação pública. Os cálculos apontavam perdas para a educação de R$ 95,7 bilhões
por ano.

In addition to the demonstrations on social networks ordered by the Campaign, there was also the
production of a Technical Note in partnership with Fineduca in which the points of PEC that were
most harmful to public education were analyzed. The calculations indicated losses for education of
R$ 95.7 billion per year.

Após uma semana de intensa mobilização, conquistamos mais uma vitória para a educação pública
brasileira. Foi aprovada a PEC Emergencial mantendo os fundos públicos de investimento em
serviços sociais.

After a week of intense mobilization, we achieved another victory for Brazilian public education. The
Emergency PEC was approved maintaining public investment funds for social services.

1.1.2.3. Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) 2021
Budget Law Bill (PLOA) 2021

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação defende o piso mínimo emergencial para a Lei
Orçamentária Anual (LOA) de 2021, proposta criada pela Coalizão Direitos Valem Mais, da qual a
Campanha faz parte. O conjunto de propostas estabelece um piso mínimo emergencial para as
áreas de saúde, educação, assistência social e segurança alimentar. Para a educação, o piso
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mínimo emergencial deverá garantir que a
política de educação se organize para a
retomada das escolas. Dada a ausência de
audiências públicas, produzimos uma série de
emendas na área da educação para que
parlamentares possam apresentá-las no
debate da LOA. Além disso, participamos de
mobilizações nas redes sociais em defesa de
um Piso Mínimo Emergencial.

The Brazilian Campaign for the Right to
Education defends the minimum emergency
floor for the Annual Budget Law (LOA) of 2021,
a proposal created by the Direitos Valem Mais
Coalition, of which the Campaign is part. The

set of proposals establishes a minimum emergency floor for the areas of health, education, social
assistance and food security. For education, the minimum emergency floor should ensure that the
education policy is organized for the resumption of schools. Given the absence of public hearings, we
have produced a series of amendments in the area of education so that parliamentarians can present
them in the LOA debate. In addition, we participate in social media mobilizations in defense of an
Emergency Minimum Floor.

Infelizmente, não obtivemos sucesso, já que as forças conservadoras e de defesa de Estado
mínimo no Congresso estiveram muito aglutinadas na aprovação de um projeto com enormes
cortes no orçamento. A educação teve corte de 27%, o maior da história. Elaboramos, no momento,
estratégias de contornar esse cenário junto da Direitos Valem Mais, participando inclusive da
Coordenação Executiva.

Unfortunately, we were not successful, since the conservative and defense forces of the minimal
state in Congress were very united in the approval of a project with huge budget cuts. Education was
cut by 27%, the highest in history. At the moment, we have elaborated strategies to overcome this
scenario with Direitos Valem Mais coalition, including participating in the Executive Coordination.

Em 14 de julho participamos de mobilização nas redes sociais porque entrou em discussão no
Congresso a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Ignorando a tragédia brasileira de mais de meio
milhão de mortes, o governo federal enviou ao Congresso uma proposta que não considerou o
enfrentamento à pandemia como prioridade e só protegeu gastos militares. Piorando ainda mais o
cenário, o Congresso quis debater a proposta de forma apressada e sem abrir espaço de escuta à
sociedade civil. Também produzimos Nota Técnica esclarecendo os riscos na tramitação da LDO
2022 e defendendo recursos para o enfrentamento da pandemia, previsão de Piso Mínimo
Emergencial, contenção de gastos militares e transparência e participação no processo
orçamentário.
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On July 14, we participated in mobilization on social networks because the Budget Guidelines Law
(LDO) was discussed in Congress. Ignoring the Brazilian tragedy of more than half a million deaths,
the federal government sent to Congress a proposal that did not consider fighting the pandemic as a
priority and only protected military spending. Making the scenario even worse, the Congress wanted
to debate the proposal in a hurried manner and without opening a space for listening to civil society.
We also produced a Technical Note clarifying the risks in the processing of the LDO 2022 and
defending resources to fight the pandemic, forecast the Minimum Emergency Floor, containment of
military expenses and transparency and participation in the budget process.

1.1.2.4. Live do Conselho Municipal de Educação de Vitória (COMEV)
Live from the Municipal Council of Education of Vitória (COMEV)

Em 25 de agosto, Daniel Cara, dirigente da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e
Sumika Freitas, membro do comitê capixaba da
Campanha, participaram de evento online
intitulado “As implicações da meritocracia na
qualidade da Escola Pública”. O evento foi
promovido pelo Conselho Municipal de Educação
de Vitória (COMEV) e pelo Fórum Municipal de
Educação de Vitória.

On August 25, Daniel Cara, leader of the Brazilian
Campaign for the Right to Education, and Sumika
Freitas, a member of the Espirito Santo Campaign
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committee, participated in an online event entitled “The implications of meritocracy in the quality of
Public Schools”. The event was promoted by the Municipal Education Council of Vitória (COMEV) and
by the Municipal Education Forum of Vitória.

1.1.2.5. Live do Canal Opera Mundi
Live from Opera Mundi channel

Em 23 de agosto, Daniel Cara, dirigente da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação foi
entrevistado por Breno Altman no programa 20
Minutos Entrevista, do canal Opera Mundi. Na
entrevista Daniel conversou sobre o futuro e os
desafios da educação pública no Brasil.

On August 23, Daniel Cara, leader of the Brazilian
Campaign for the Right to Education, was
interviewed by Breno Altman on the program 20
Minutes Interview, on the Opera Mundi channel. In the interview Daniel talked about the future and
challenges of public education in Brazil.

1.1.2.6. Medida Provisória do Novo Bolsa Família e os vouchers
Provisional Measure of the New Bolsa Família and the vouchers

Em agosto foi publicada pelo governo Bolsonaro a Medida Provisória do novo Bolsa Família (MP
1061/21) que, entre outras coisas, propõe a implementação de política de vouchers na creche, por
meio do “Auxílio Criança Cidadã”. Essa proposta, além de inconstitucional, ataca a vedação ao
retrocesso e o princípio da qualidade da educação. Em Nota Técnica, enviada aos senadores,
elucidamos porque a matéria viola o direito à educação e não deve ser aprovada. Também fizemos
reunião virtual com o gabinete do senador Eduardo Girão para discutir os impactos negativos da
política de vouchers na educação pública.

In August, the Bolsonaro government published the Provisional Measure of the new Bolsa Família (MP
1061/21), which, among other things, proposes the implementation of a voucher policy in the day care
center. This proposal, in addition to being unconstitutional, attacks the prohibition against
retrogression and the principle of quality in education. In a Technical Note, sent to the senators, we
clarify why the matter violates the right to education and should not be approved. We also held a
virtual meeting with Senator Eduardo Girão's office to discuss the negative impacts of the voucher
policy on public education.
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Em dezembro, a Campanha assinou uma Nota Conjunta com outras organizações em que se
sustentam princípios estruturantes para uma sociedade justa e igualitária, vem reafirmar o
compromisso com a educação pública, gratuita, laica, inclusiva, com qualidade social, manifestar
preocupação e fazer recomendações sobre a proposta do Auxílio Criança Cidadã, constante do
Projeto de Lei de Conversão nº 26/2021 (MP 1.061/21). Como resultado da nossa articulação
política e mobilização social, o relator da matéria modificou o texto da Lei trocando os vouchers
para creches por repasses para escolas.

In December, the Campaign signed a Joint Note with other organizations that support structuring
principles for a just and egalitarian society, reaffirms its commitment to public, free, secular, inclusive
education with social quality, expresses concern and makes recommendations on the proposal of the
Child Citizen Assistance, contained in the Conversion Bill No. 26/2021 (MP 1061/21). As a result of
our political articulation and social mobilization, the rapporteur of the matter modified the text of the
Law, exchanging daycare vouchers for money transfer to schools.

1.1.2.7. Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 13/2021
Proposed Amendment to the Constitution (PEC) 13/2021

Em agosto entrou em tramitação no Congresso Nacional a PEC 13/2021, que desobriga a União, os
Estados, o Distrito Federal e os municípios da aplicação de percentuais mínimos da receita na
manutenção e desenvolvimento do ensino, no exercício de 2020, em razão do desequilíbrio fiscal
ocasionado pela pandemia de Covid-19. A aprovação dessa PEC pode criar um gravíssimo
precedente que porá em descrédito o instituto do piso de investimento na educação. Em Carta à
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Sociedade, enviada aos parlamentares, elucidamos os motivos pelos quais a matéria não deve ser
aprovada.

In August, PEC 13/2021 entered the National Congress, releasing the Union, the States, the Federal
District and the municipalities from applying minimum percentages of revenue in the maintenance
and development of education, in the year 2020, due to the fiscal imbalance caused by the Covid-19
pandemic. The approval of this PEC can create a very serious precedent that will discredit the
institute of the investment floor in education. In a Letter to Society, sent to parliamentarians, we
elucidate the reasons why the matter should not be approved.

Em 24 de agosto, José Marcelino de Rezende Pinto, professor da FFCLRP/USP e representante da
Campanha, participou de audiência pública no Senado Federal sobre a PEC 13/2021. Na ocasião
Marcelino defendeu que a vinculação é uma conquista histórica duramente construída que não
pode ficar ao sabor das contingências.

On August 24, José Marcelino de Rezende Pinto, professor at FFCLRP/USP and representative of the
Campaign, participated in a public hearing at the Federal Senate on PEC 13/2021. On that occasion
Marcelino defended that the link is a hard-built historical achievement that cannot be left to the whim
of contingencies.

Em 8 de setembro, Andressa Pellanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, concedeu entrevista ao Jornal Brasil Atual, na qual discutiu os impactos negativos da
aprovação da PEC 13/2021 no direito à educação no Brasil.

On September 8, Andressa Pellanda, general coordinator of the National Campaign for the Right to
Education, gave an interview to Jornal Brasil Atual, in which she discussed the negative impacts of
the approval of PEC 13/2021 on the right to education in Brazil.

Em dezembro a PEC 13/2021 foi aprovada no Senado Federal e
enviada à Câmara dos Deputados. Frente à pressão da sociedade
civil, incluindo a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o
presidente da Câmara, deputado Arhur Lira (PP-AL), criou comissão
especial para discussão da matéria, postergando sua votação para
2022.

In December, PEC 13/2021 was approved in the Federal Senate and
sent to the Chamber of Deputies. Faced with pressure from civil
society, including the Brazilian Campaign for the Right to Education, the
president of the Chamber, deputy Arthur Lira (PP-AL), created a special
committee to discuss the matter, postponing its vote to 2022.
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1.1.2.8. Pedido de impeachment de Paulo Guedes no STF
Request for impeachment of Paulo Guedes in the STF

Em outubro, a Coalizão Direitos Valem Mais e Plataforma Dhesca Brasil, que reúnem mais de 200
entidades e redes, entre elas a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, entraram no Supremo
Tribunal Federal com pedido de impeachment do Ministro da Economia Paulo Guedes, por sua falta
de responsabilidade orçamentária para contenção da pandemia de Covid-19 no Brasil e garantia de
serviços sociais. O pedido foi matéria no jornal O Globo e de diversos outros veículos.

In October, the Coalizão Direitos Valem Mais and Plataforma Dhesca Brasil, which bring together more
than 200 entities and networks, including the Brazilian Campaign for the Right to Education, entered
the Federal Supreme Court with a request for impeachment of the Minister of Economy Paulo Guedes,
for his lack of budgetary responsibility to contain the Covid-19 pandemic in Brazil and guarantee
social services. The request was reported in the newspaper O Globo.

O pedido de impeachment do ministro Paulo Guedes foi protocolado em 9 de dezembro com ato
político que reuniu representantes de diversas organizações do campo social. Andressa Pellanda,
coordenadora geral, representou a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que aconteceu no
Congresso Nacional, em Brasília.

The impeachment request of Minister Paulo Guedes was filed on December 9 with a political act that
brought together representatives of various organizations in the social field. Andressa Pellanda,
general coordinator, represented the Brazilian Campaign for the Right to Education, which took place
at the National Congress in Brasília.
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1.1.2.9. Estudo “Não é uma crise, é um projeto: os efeitos das reformas do Estado entre
2016 e 2021 na Educação”
Study "It’s not a crisis, it’s a project: the effects of State reforms in Brazilian Education
between 2016 and 2021"

Em outubro, aconteceu o lançamento do estudo “Não é uma crise, é um projeto: os efeitos das
reformas do Estado entre 2016 e 2021 na Educação”, produzido pela Campanha em parceria com a
Action Aid. O documento apresenta a política de austeridade constitucionalizada em longo prazo;
supressão de garantias no financiamento de áreas sociais; e reformas trabalhistas, tributárias e
administrativas que fazem parte de um projeto de diminuição do papel do Estado na proteção dos
direitos humanos e preceitos constitucionais, implementado nos últimos cinco anos no Brasil.

In October, the study "It’s not a crisis, it’s a project: the effects of State reforms in Brazilian Education
between 2016 and 2021" was launched, produced by the Campaign in partnership with Action Aid.
The document presents the austerity politics constitutionalized for the long term; guarantees
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suppression in financing social areas; and labor, tax and administrative reforms that have been part of
a project of diminishing the role of the state in the protection of human rights and constitutional
precepts, that have been implemented for the last five years in Brazil.

O estudo contou com mais um caderno em que as
variáveis relacionadas a raça e gênero são centrais para a
análise das políticas de austeridade que estão em curso
no Brasil nos últimos anos. A abordagem tem ênfase na
educação, mas também analisa os impactos nos
funcionalismo público.

The study included a supplementary document in which
variables related to race and gender are central to the
analysis of the austerity policies that have been underway in
Brazil in recent years. The approach has an emphasis on
education, but also analyzes the impacts on the civil

service.

Os estudos foram a parte brasileira de uma iniciativa internacional que deu origem ao “The Future is
Public: Global Manifesto for Public Services”, que foi desenvolvido coletivamente por dezenas de
organizações e atores para servir como uma alternativa concreta à narrativa neoliberal dominante
que não conseguiu garantir uma vida digna para todos. O manifesto posiciona os serviços públicos
como a base de uma sociedade justa e justa e do pacto social que implementa os valores centrais
da solidariedade, igualdade e dignidade humana. Ele avança uma série de dez princípios para
serviços públicos de qualidade universal no século 21 e descreve como o financiamento de serviços
públicos de qualidade universal é possível.

The studies were the Brazilian part of an international initiative that gave rise to the “The Future is
Public: Global Manifesto for Public Services” that was developed collectively by dozens of
organisations and actors to serve as a rallying cry for public services for civil society, providing a
concrete alternative to the dominant neoliberal narrative that has failed to ensure a dignified life for
all. The manifesto positions public services as the foundation of a fair and just society and of the
social pact that implements the core values of solidarity, equality and human dignity. It advances a
series of ten principles for universal quality public services in the 21st century, and outlines how
funding universal quality public services is possible.

1.1.2.10. Proposta de Emenda Constitucional nº 23/2021
Proposal for Constitutional Amendment No. 23/2021

Em 27 de outubro, a Coalizão Direitos Valem Mais, integrada pela Campanha, se manifestou
publicamente contra a PEC 23/21, apelidada de PEC dos Precatórios, que permite o calote do
pagamento de dívidas do governo, desequilibrando as contas públicas, privilegiando o mercado
financeiro e desviando recursos que seriam destinados à educação.

On October 27, the Direitos Valem Mais Coalition, integrated by the Campaign, publicly manifested
itself against PEC 23/21, nicknamed PEC dos Precatórios, which allows for defaulting on government
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debts, unbalancing public accounts, privileging the market funding and diverting resources that would
have been earmarked for education.

Em novembro, a Campanha Nacional pelo Direito
à Educação continuou com a mobilização social
contra a PEC 23/2021 juntamente com a
Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação e demais entidades do campo social.
Na ocasião, nossa hashtag ficou entre os
assuntos mais comentados no Twitter.

In November, the Brazilian Campaign for the Right
to Education continued with the social mobilization

against PEC 23/2021 together with the National Confederation of Workers in Education and other
entities in the social field. At the time, our hashtag was among the trend topics on Twitter.

Infelizmente a PEC foi aprovada, mas conseguimos algumas mudanças feitas pelo Senado Federal,
como a redução do prazo de vigência para o limite de pagamento dos precatórios de 2036 para
2026. Ou seja, conseguimos reduzir o tempo de parcelamento, ainda que o calote tenha sido dado.

Unfortunately, the PEC was approved, but we managed to make some changes made by the Federal
Senate, such as reducing the period of validity for the payment limit of precatories from 2036 to 2026.
In other words, we managed to reduce the installment time, even though the default has been
allowed.

1.1.2.11. Lei Orçamentária Anual de 2022
2022 Annual Budget Law

A Coalizão Direitos Valem Mais, que reúne mais de 200 entidades, entre elas a Campanha Nacional
pelo Direito à Educação, lançou em novembro uma Nota Técnica com um conjunto de propostas
para a Lei Orçamentária Anual de 2022. A nota incluiu sugestões de emendas que podem ser
apresentadas por parlamentares.

The Direitos Valem Mais Coalition, which brings together more than 200 entities, including the
Brazilian Campaign for the Right to Education, launched a Technical Note in November with a set of
proposals for the 2022 Annual Budget Law. The note included suggestions for amendments that can
be presented by parliamentarians.

A partir da Nota Técnica, a Campanha fez incidência no Congresso Nacional e conseguiu que 5
emendas fossem apresentadas na área da Educação.

From the Technical Note, the Campaign made an impact on the National Congress and managed to
have 5 amendments presented in the area of Education.
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Em 22 de dezembro, foi aprovada a LOA 2022. Para a educação, de R$ 145,7 bi em 2021, serão R$
136,96 bi em 2022. De acordo com cálculos da Fineduca e da Direitos Valem Mais, que integramos,
precisaríamos de R$ 196,16 bi para garantir o mínimo de sustentabilidade para a educação pública
brasileira.

On December 22, 2022 LOA was approved. For education, from R$145.7 billion in 2021, it will be
R$136.96 billion in 2022. According to calculations by Fineduca and Direitos Valem Mais coalition,
which we integrate, we would need R$ 196.16 billion to guarantee a minimum of sustainability for
Brazilian public education.

1.1.3 Sistema Nacional de Educação

National Education System

Em 19 de maio, Andressa Pellanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, e Catarina de Almeida, dirigente da Campanha e professora da UNB, participaram de
encontro com o grupo Mulheres do Brasil para conversar sobre o Sistema Nacional de Educação e
os desafios da educação pública brasileira.

On May 19, Andressa Pellanda, general coordinator of the Brazilian Campaign for the Right to
Education, and Catarina de Almeida, Campaign leader and UNB teacher, participated in a meeting with
the Women of Brazil group to talk about the National Education System and the challenges of
Brazilian public education.
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Em 21 de maio, Daniel Cara participou de debate sobre o Sistema Nacional de Educação (SNE) do
ponto de vista dos gestores educacionais na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. O
pedido para a realização do debate foi feito pelo deputado Idilvan Alencar (PDT-CE), relator do
Projeto de Lei 25/2019, que institui o Sistema Nacional de Educação e está em discussão na
Câmara dos Deputados, com autoria da deputada Professora Dorinha Seabra (DEM-TO).

On May 21, Daniel Cara participated in a debate on the National Education System (SNE) from the
point of view of educational managers in the Education Committee of the Chamber of Deputies. The
request for the debate was made by Deputy Idilvan Alencar (PDT-CE), rapporteur of Bill 25/2019, that
institutes the National Education System and is being discussed in the Chamber of Deputies, authored
by Deputy Professora Dorinha Seabra (DEM-TO).
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Em 3 de setembro, novamente Daniel Cara representou a Campanha Nacional pelo Direito à
Educação em audiência pública para discutir o Sistema Nacional de Educação (SNE). Nesta data a
discussão ocorreu no Senado Federal, onde tramita o Projeto de Lei 235/2019, de autoria do
senador Flávio Arns (Podemos-PR). A audiência teve como objetivo o aperfeiçoamento do relatório
do Projeto pelo relator, senador Dário Berger (MDB-SC), com o qual temos colaborado na mesma
matéria.

On September 3, Daniel Cara again represented the Brazilian Campaign for the Right to Education in a
public hearing to discuss the National Education System (SNE). On this date, the discussion took
place in the Federal Senate, where Bill 235/2019, authored by senator Flávio Arns (Podemos-PR), is
being discussed. The purpose of the hearing was to improve the Project report by the rapporteur,
senator Dário Berger (MDB-SC), with whom we have collaborated on the same matter.

Em 27 de outubro, o Dep. Idilvan Alencar (PDT/CE)
apresentou o relatório do PLP 25/2019, de autoria da Dep.
Professora Dorinha Seabra Rezende, que institui o Sistema
Nacional de Educação. Tânia Dornellas, membro do Comitê
DF, representou a Campanha Nacional pelo Direito à
Educação no evento, com uma fala reforçando a importância
da participação democrática e enfatizando que a Campanha
participou do processo de debate e continuará à disposição
para sugerir e aprimorar o SNE, tendo como unidade base a
escola pública..

On October 27, Deputy Idilvan Alencar (PDT/CE) presented the
PLP 25/2019 report, authored by Rep. Professor Dorinha
Seabra Rezende, which establishes the National Education
System. Tânia Dornellas, member of the DF Committee,
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represented the National Campaign for the Right to Education at the event, with a speech reinforcing
the importance of democratic participation and emphasizing that the Campaign participated in the
debate process and will continue to be available to suggest and improve the SNE, based on the public
school.

No final de novembro, foi publicado o relatório do Senador Dário Berger (MDB-SC) a respeito do
Projeto de Lei que tramita no Senado Federal como PLP 235/2019. A partir de sua análise,
produzimos uma Nota Técnica em que ressaltamos a necessidade de aprimorar a participação
tanto dos municípios no Sistema, quanto da comunidade educacional. Além disso, há necessidade
de maior aprofundamento e diretrizes acerca do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) e do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica (Sinaeb).

At the end of November, the report by Senator Dário Berger (MDB-SC) was published regarding the Bill
that is being processed in the Federal Senate as PLP 235/2019. Based on its analysis, we produced a
Technical Note in which we emphasize the need to improve the participation of both municipalities
and the educational community in the System. In addition, there is a need for greater depth and
guidelines on the Student-Quality Cost (CAQ) and the National Basic Education Assessment System
(Sinaeb).

1.2. COVID-19: educação em situação de emergência
COVID-19: Education in an Emergency

1.2.1. Guias Covid-19

Covid-19 Guides

Frente ao período de pandemia e suas medidas de enfrentamento como o distanciamento social
que forçou o fechamento das escolas, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação com o apoio
de dezenas de entidades e voluntários de sua rede produziu guias específicos de educação e
proteção. A Campanha não tinha tido ainda a oportunidade de atuar de forma tão intensa em
agendas de emergência, já que o país não convive com situações de dimensão nacional (e global)
desse porte. Ainda assim, pudemos responder com qualidade a esses desafios, porque nosso
trabalho tem base acadêmica e também da realidade das escolas e tem integrantes de toda a
diversidade do país, qualificando nossa atuação, seja em qualquer cenário.

Faced with the pandemic period and its coping measures such as the social distance that forced the
schools to close, the Brazilian Campaign for the Right to Education with the support of dozens of
entities and volunteers from its network produced specific education and protection guides. The
Campaign had not yet had the opportunity to act so intensely on emergency agendas, since the
country does not live with situations of such a national (and global) dimension. Even so, we were able
to respond with quality to these challenges, because our work has an academic basis and also the
reality of schools and has members from all the country's diversity, qualifying our performance, in any
scenario.
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O objetivo foi oferecer um compilado de informações checadas, comprovadas e acessíveis sobre
como cidadãos ligados à educação podem agir, cobrar, e trabalhar pela proteção de todos de
maneira colaborativa; e também, da parte de atores do poder público, garantir os direitos de nossas
crianças e adolescentes em situação de emergência.

The objective of the guides was to offer a compilation of checked, proven and accessible information
on how citizens linked to education can act, collect, and work for the protection of everyone in a
collaborative way; and also, on the part of public authorities, to guarantee the rights of our children
and adolescents in emergency situations.

Ao direcionar recomendações à toda comunidade escolar, famílias e profissionais da proteção da
criança e do adolescente, bem como aos tomadores de decisão do poder público, os documentos
buscam dialogar com duas frentes centrais para o enfrentamento efetivo da pandemia.

By directing recommendations to the entire school community, families and professionals for the
protection of children and adolescents, as well as to decision makers in the public sector, the
documents seek to dialogue with two central fronts for effectively tackling the pandemic.

Ao total, foram construídos 9 Guias COVID-19:

In total, 9 COVID-19 Guides were built:

- Guia 1 -  Educação e Proteção de crianças e adolescentes - Para comunidade escolar,
famílias e profissionais da proteção da criança e do adolescente / Guide 1 - Education and
Protection of Children and Adolescents - For the school community, families and
professionals in the protection of children and adolescents

- Guia 2 - Educação e Proteção de crianças e adolescentes - Para tomadores de decisão do
poder público / Guide 2 - Education and Protection of Children and Adolescents - For
decision makers in the government

- Guia 3 - Educação a Distância / Guide 3 - Distance Learning

- Guia 4 - Boas práticas em Proteção / Guide 4 - Good practices in Protection

- Guia 5 - Alimentação Escolar / Guide 5 - School Feeding

- Guia 6 - Comunidade Escolar / Guide 6 - School Community

- Guia 7 - Educação Especial na Perspectiva Inclusiva / Guide 7 - Special Education from an
Inclusive Perspective

- Guia 8 - Reabertura das Escolas / Guide 8 - Reopening of Schools

- Guia 9: Eleições Municipais / Guide 9: Municipal Elections
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Em fevereiro de 2021, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação lançou o Guia dos Guias
Covid-19 com uma síntese da produção de conhecimento feita ao longo de 2020, além de
atualizações para educação e proteção em 2021.

In February 2021, the Brazilian Campaign for the Right to Education launched the Guide of Guides
Covid-19 with a synthesis of knowledge production throughout 2020, in addition to updates for
education and protection in 2021.

- Guia dos Guias Covid-19 / Guide of Guides Covid-19

No Guia, foram listadas 70 recomendações para que as políticas
emergenciais a serem desenvolvidas em 2021 sejam baseadas em
direitos.

In the Guide, 70 recommendations were listed so that the emergency
policies to be developed in 2021 are based on rights.

O Guia dos Guias Covid-19 também é uma ferramenta essencial para
que comunidades escolares, famílias e profissionais da educação e
proteção se informem, participem da formulação de políticas,
acompanhem e exijam respostas que garantam seus direitos à saúde,
educação e proteção. O guia foi traduzido para o espanhol e

compartilhado com a Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação (CLADE) e ajudou a
orientar as recomendações da rede em toda a América Latina.

The Guide of Guides Covid-19 is also an essential tool for school communities, families and
education and protection professionals to inform themselves, participate in the formulation of
policies, monitor and demand responses that guarantee their rights to health, education, and
protection. The guide was translated into Spanish and shared with CLADE, which helped guide the
network's recommendations throughout Latin America.

1.2.2. Os debates sobre a reabertura das escolas

The debates on the reopening of schools

No Brasil, desde o início da quarentena, há forte pressão de setores econômicos contrários às
medidas de isolamento social, fortemente apoiados pela presidência da república.  Mesmo antes de
atingir o pico da epidemia, o Brasil flexibiliza a quarentena e as medidas de isolamento social. Com
isso, aumenta a pressão para a reabertura das escolas e a volta à normalidade, mesmo com o
número de mortes ainda aumentando.

In Brazil, since the beginning of the quarantine, there has been strong pressure from economic
sectors that oppose social isolation measures, strongly supported by the presidency of the republic.
Even before reaching the peak of the epidemic, Brazil eases quarantine and social isolation measures.
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As a result, the pressure for schools to reopen and return to normal increases, even with the number
of deaths still increasing.

Em janeiro de 2021, além do lançamento do Guia dos Guias Covid-19, a Campanha Nacional pelo
Direito à Educação sistematizou as condições para a reabertura de escolas em cada um dos
estados brasileiros. Foi produzido um mapeamento preliminar por meio de documentos e notícias
compartilhados nos comitês regionais e pesquisas realizadas nos sites dos órgãos oficiais sobre as
datas e protocolos de reabertura de escolas em todo o Brasil.

In January 2021, beyond the Guide of Guides Covid-19
launch, the Brazilian Campaign for the Right to
Education systematized the conditions for the
reopening of schools in each of the Brazilian states. A
preliminary mapping was produced through
documents and news shared in the regional
committees and research carried out in official bodies
websites on the dates and protocols for the reopening
of schools throughout Brazil.

Os resultados foram apresentados no início de
fevereiro no lançamento ao vivo do Guia dos Guias
Covid-19. Na ocasião, também foi apresentada a
pesquisa “Dimensão da proteção nas escolas das redes estaduais públicas durante a pandemia”.
Participantes da Live: Andressa Pellanda, coordenadora-geral da Campanha, Marcele Frossard,
assessora de políticas sociais da Campanha, Thereza Marcílio (Avante), Fernando Cássio (professor
da UFABC e dirigente da Campanha) e Catarina de Almeida (professora da UnB e dirigente da
Campanha).

The results were presented at the beginning of February at the Live launching of the Guide of Guides
Covid-19. On the occasion, the research “Dimension of protection in public state schools during the
pandemic” was also presented. Participants of the Live: Andressa Pellanda, general coordinator of the
Campaign, Marcele Frossard, Campaign’s Social Policy Officer, Thereza Marcílio (Avante), Fernando
Cássio (professor at UFABC and leader of the Campaign) and Catarina Almeida (professor at UNB and
leader of the Campaign).

Em fevereiro, houve um encontro com a rede da
Campanha com 70 participantes e representação de
todos os estados em que foram apresentados os
dados coletados, além de compartilhadas
informações sobre as realidades regionais em relação
à reabertura de escolas e a situação da pandemia em
todo o país.
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In February, there was a meeting with the Campaign network with 70 participants and representation
from all states in which the data collected were presented, as well as sharing information about
regional realities in relation to the reopening of schools and the situation of the pandemic across the
country.

No mês de abril, nos tornamos parceiros do Todos pelas Vacinas, uma coalizão de divulgação
científica sobre Covid-19, unida pela garantia da vacinação universal. Nos unimos à campanha “Abril
pela Vida”, para pressionar por lockdown para controle da pandemia.
Nesse sentido, publicaremos nota conjunta contrária à reabertura das
escolas em diversos estados enquanto a pandemia não estiver
controlada.

In April, we became partners of Todos pelas Vacinas (All for the
Vaccines), a coalition of scientific dissemination about Covid-19, united
by the guarantee of universal vaccination. We join the “Abril pela Vida”
(April for Life) campaign, to press for a lockdown to control the pandemic.
In this sense, we will publish a joint note against the reopening of schools
in several states while the pandemic is not under control.

Ainda em abril assinamos Carta Aberta em defesa da vacinação dos profissionais da educação em
São Bento do Sul (SC) em conjunto com diversas entidades da região norte do estado de Santa
Catarina, pela priorização da vacinação dos profissionais de educação e pelo fechamento das
escolas, em defesa da vida, enquanto o estado de Santa Catarina estiver em nível gravíssimo de
contágio da Covid-19 (fase vermelha).

Still in April, we signed an Open Letter in defense of the vaccination of education professionals in São
Bento do Sul (SC) together with several entities in the northern region of the state of Santa Catarina,
for the prioritization of vaccination of education professionals and the closing of schools, in defense
of life, while the state of Santa Catarina is in a very serious level of contagion from Covid-19 (red
phase).

Em apoio ao Coletivo de Educadoras e Educadores da Rede Municipal de Campinas também
assinamos carta aberta contra o retorno presencial das aulas na cidade de Campinas (SP).

In support of the Collective of Educators of the Municipal Network of Campinas, we also signed an
open letter against the return of classes in the city of Campinas (SP).
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Na cidade de Uberaba (MG) as discussões feitas acerca do retorno presencial das aulas no âmbito
do Conselho Municipal de Educação são feitas pela sua presidente Kátia Cilene da Costa, membro
do Comitê Mineiro da Campanha. A posição é contrária ao retorno enquanto não é seguro e à
segregação entre escolas particulares e públicas, já que na cidade foi permitido que as aulas
voltassem na rede particular.

In the city of Uberaba (MG), the discussions made about the return of face-to-face classes in the
scope of the Municipal Education Council are made by its president, Kátia Cilene da Costa, member of
the Campaign's MG Committee. The position is contrary to the return while it is not safe and against
the segregation between private and public schools, since in the city the classes were allowed to
return on the private network.

Membros do comitê mineiro da Campanha também
promoveram ações diretas na cidade de Poços de Caldas
(MG) contra projeto de lei que obrigava a volta às aulas
presenciais durante a pandemia de covid-19. Além de ações
contrárias aos projetos de lei que prejudicam os direitos de
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profissionais da educação e estudantes, o grupo também iniciou um levantamento com campanha
local de valorização de propostas legislativas positivas para a educação e para os trabalhadores
durante a pandemia.

Members of the Minas Gerais Campaign committee also promoted direct actions in the city of Poços
de Caldas (MG) against a bill that forced the return to in-person classes during the covid-19
pandemic. In addition to actions against the bills that undermine the rights of education professionals
and students, the group also started a survey with a local campaign to value positive legislative
proposals for education and for workers during the pandemic.

Em 13 de abril foi lançado um estudo produzido pela
Rede Escola Pública e Universidade (REPU), entidade
membro do comitê diretivo da Campanha Nacional
pelo Direito à Educação. O estudo, que avalia a
incidência de Covid-19 entre os professores da rede
pública do estado de São Paulo, concluiu que após o
retorno às aulas presenciais o aumento de casos de
Covid-19 entre os professores foi de 138% enquanto
para a população em geral da mesma faixa etária, esse
aumento foi de 81%.

On April 13, a study was released by the Public School
and University Network (REPU), an entity that is a
member of the steering committee of the Brazilian
Campaign for the Right to Education. The study, which
assesses the incidence of Covid-19 among public
school teachers in the state of São Paulo, concluded

that after returning to face-to-face classes, the increase in cases of Covid-19 among teachers was
138%, while for the general population of the same age group, this increase was 81%.

Em 6 de maio a Subcomissão Especial do Retorno Seguro às Aulas, que integra a Comissão de
Educação da Câmara dos Deputados, se reuniu para debater a reabertura das escolas durante a
pandemia de Covid-19. Além de Andressa Pellanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo
Direito à Educação, foram convidados o professor de economia do bem-estar e desenvolvimento
infantil na Universidade de Zurique, Guilherme Lichand, e a pesquisadora e doutora em
epidemiologia, Ethel Maciel.

On May 6, the Special Subcommittee on Safe Return to School, which is part of the Education
Commission of the Chamber of Deputies, met to debate the reopening of schools during the Covid-19
pandemic. In addition to Andressa Pellanda, general coordinator of the Brazilian Campaign for the
Right to Education, were invited the professor of child welfare and development economics at the
University of Zurich, Guilherme Lichand, and the researcher and doctor in epidemiology, Ethel Maciel.
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Como parte de esforço de membros e entidades do Comitê SP, a Campanha e a Rede Escola
Pública e Universidade (REPU), membro de nosso comitê diretivo, conseguiram o aceite para
ingressar como Amici Curiae em ações judiciais que contestam dados oficiais da SEDUC-SP
(Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) usados para defender o retorno presencial às
aulas no Estado.

As part of the effort of members and entities of the São Paulo Committee, the Campaign and the
Public School and University Network (REPU), a member of our steering committee, were accepted to
join as Amici Curiae in lawsuits contesting official SEDUC-SP data (Secretary of Education of the State
of São Paulo) used to defend face-to-face return to classes in the State.

As entidades pediram na ação que sejam considerados estudos recentes, como a Nota Técnica
“Monitoramento de casos e Covid-19 na Rede Estadual de São Paulo”, da REPU, e a Nota Técnica
“Brasil: não é hora de retomar as aulas presenciais nas escolas e é preciso garantir as condições
adequadas para a oferta do ensino remoto emergencial”, da Campanha.

The entities asked in the action that recent studies to be considered, such as the Technical Note
“Case monitoring and Covid-19 in the São Paulo State Network”, by REPU, and the Technical Note
“Brazil: it's not time to resume classroom classes at schools and it is necessary to ensure adequate
conditions for the provision of emergency remote education”, from the Campaign.
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1.2.3. Projeto de Lei nº 5595/2020 que torna as aulas presenciais um serviço

essencial

Bill No. 5595/2020 that makes face-to-face classes an essential service

Em abril entrou em tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 5595/2020 que
reconhece a Educação Básica e o Ensino
Superior, em formato presencial, como serviços e
atividades essenciais, o que significa que as
escolas não podem ser fechadas sob nenhuma
circunstância, mesmo em estado de calamidade
pública e que os profissionais da educação não
podem fazer greve.

In April, Bill No. 5595/2020, which recognizes
Basic Education and Higher Education, in
face-to-face format, as essential services and
activities, which means that schools cannot be
closed under any circumstances - even in a state
of public calamity - and that education
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professionals cannot go on strike, entered the Chamber of Deputies to be voted.

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação promoveu ações nas redes sociais para pressionar
os deputados a votar contra o projeto de lei em que nossa hashtag ficou entre os 5 assuntos mais
comentados no Twitter. Além disso foi produzida uma Nota Técnica com o Observatório CovidBR e
a Rede Análise Covid-19 em que foram apresentadas as condições epidemiológicas brasileiras e os
indicadores produzidos pela Fiocruz para garantir uma reabertura segura das escolas.

The Brazilian Campaign for the Right to Education
promoted actions on social networks to pressure
deputies to vote against the bill when our hashtag
was among the 5 most commented subjects on
Twitter. In addition, a Technical Note was produced
with the CovidBR Observatory and the Covid-19
Analysis Network, in which the Brazilian
epidemiological conditions and the indicators
produced by Fiocruz to ensure a safe reopening of
schools were presented.

Em 22 de abril, Daniel Cara, dirigente da Campanha
Nacional pelo Direito à Educação, participou de
audiência pública da Subcomissão sobre o Retorno
Seguro às aulas da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em que o Projeto de Lei nº
5595/2020 foi discutido. O tema da reunião foi "Retorno Seguro às Aulas: o que diz a ciência?” na
qual foram debatidos estudos científicos desenvolvidos sobre a temática. No mesmo dia, a
Campanha lançou Carta à Sociedade em que afirma que a volta às aulas presenciais durante a
pandemia é irresponsável por colocar em risco a vida dos profissionais da educação e dos
estudantes, além de assinar Nota Pública com outras entidades contrárias ao projeto.

On April 22, Daniel Cara, leader of the Brazilian Campaign for the Right to Education, participated in a
public hearing of the Subcommittee on Safe Return to Classes of the Education Committee of the
Chamber of Deputies in which Bill No. 5595/2020 was discussed. The theme of the meeting was
"Safe Return to Schools: What Does Science Say?" in which scientific studies on the theme were
discussed. On the same day, the Campaign launched a Letter to Society in which it states that
returning to classroom classes during the pandemic is irresponsible for putting the lives of education
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professionals and students at risk, besides signing Public Statement with other entities contrary to
the project.

Infelizmente o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e seguiu para o Senado Federal.
Entre as ações de advocacy produzidas pela Campanha, foi publicada uma comparação entre as
votações desse projeto e de outro projeto de lei votado anteriormente que reduzia o valor do auxílio
emergencial destinado à população pobre. O documento mostrou que os deputados que votaram
favoráveis a reabrir escolas dizendo se preocupar com os estudantes mais vulneráveis, na verdade
foram contrários ao aumento do valor do auxílio emergencial pago pelo governo federal às famílias
desses estudantes durante a pandemia de covid-19.

Unfortunately, the bill was approved in the Chamber of Deputies and went to the Federal Senate.
Among the advocacy actions produced by the Campaign, a comparison was published between the
votes of this bill and another bill previously voted that reduced the amount of emergency aid destined
to the poor population. The document showed that deputies who voted in favor of reopening schools,
saying they were concerned about the most vulnerable students, actually opposed the increase in the
amount of emergency aid paid by the federal government to the families of these students during the
covid-19 pandemic.

Em 28 de abril Daniel Cara representou a Campanha Nacional pelo Direito à Educação em reunião
convocada pelo senador Flávio Arns (PODEMOS/PR) para ouvir as entidades da educação e demais
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parlamentares sobre o PL 5595/2020. No mesmo dia, no período da tarde, aconteceu uma reunião
com o relator do projeto, Marcos do Val (PODEMOS/ES), na qual a Campanha também foi
representada por Daniel.

On April 28, Daniel Cara represented the Brazilian Campaign for the Right to Education at a meeting
called by senator Flávio Arns (PODEMOS/PR) to hear education entities and other parliamentarians
about PL 5595/2020. On the same day, in the afternoon, there was a meeting with the project's
rapporteur, Marcos do Val (PODEMOS/ES), in which the Campaign was also represented by Daniel.

Para embasar a discussão acerca do projeto no Senado Federal, a Campanha Nacional pelo Direito
à Educação produziu documentos técnicos, como um análise das emendas apresentadas ao
projeto e uma Nota Técnica na qual são apresentados argumentos legais, epidemiológicos e
estudos científicos que mostram como a reabertura das escolas sem condições adequadas tem
sido prejudicial à toda a população, por aumentar os casos de covid-19 e as mortes decorrentes da
doença.

To support the discussion about the project in the Federal Senate, the Brazilian Campaign for the
Right to Education produced technical documents, such as an analysis of the amendments presented
to the project and a Technical Note in which are presented legal and epidemiological arguments and
scientific studies that show how the reopening of schools without adequate conditions has been
harmful to the entire population, as it increases the cases of covid-19 and the deaths resulting from
the disease.

A Campanha também mobilizou as redes sociais contra a aprovação do PL 5595/2020 no Senado
Federal com o apoio de diversos parlamentares.
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The Campaign also mobilized social media against the approval of PL 5595/2020 in the Federal
Senate with the support of several parliamentarians.

O Projeto de Lei 5595/2020 e as consequências de sua
aprovação também foram discutidos em Live promovida
pela Anped, na qual esteve presente Andressa Pellanda,
coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação em 5 de maio.
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Bill 5595/2020 and the consequences of its approval were also discussed in Live promoted by Anped,
which was attended by Andressa Pellanda, general coordinator of the Brazilian Campaign for the Right
to Education on May 5th.

A Campanha também participou da elaboração de Emenda apresentada pelo senador Weverton
Rocha (PDT/MA) para modificar o PL 5595/2020 especificando as condições sanitárias necessárias
para a reabertura das escolas e retorno às aulas presenciais.

The Campaign also participated in the drafting of
an Amendment presented by Senator Weverton
Rocha (PDT/MA) to modify PL 5595/2020
specifying the sanitary conditions necessary for
the reopening of schools and the return to
in-person classes.

Em 14 de maio, Daniel Cara participou de
audiência pública no Senado Federal, para
debater o PL 5595 e apresentou as
recomendações da Campanha para o retorno
seguro às aulas presenciais. Na ocasião houve
divergência entre a posição da Campanha, que
considera que as condições sanitárias e de
infraestrutura das escolas não permitem o retorno seguro às aulas, e o Unicef, que considera que
as escolas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a abrir. O fato foi tema de matéria da Rádio
Senado, publicada no site do Senado Federal.

On May 14, Daniel Cara participated in a public hearing at the Federal Senate, to debate Bill 5595 and
presented the recommendations of the Campaign for a safe return to in-person classes. At the time,
there was a divergence between the position of the Campaign, which considers that the sanitary
conditions and the infrastructure of schools do not allow a safe return to classes, and UNICEF, which
considers that schools should be the last to close and the first to open. The fact was the subject of an
article by Rádio Senado, published on the website of the Federal Senate.
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Em 10 de junho fizemos mais mobilização nas
redes sociais, pois o PL 5.595/2020 entrou na
pauta do Senado Federal. Com isso,
conseguimos adiar a votação e aumentar a
pressão para que os senadores rejeitem esse
projeto.

On June 10th, we mobilized more on social
networks, as PL 5.595/2020 entered the Federal
Senate's agenda. As a result, we were able to
postpone the vote and increase the pressure for
senators to reject this bill.

Em 2 de julho, Andressa Pellanda,
coordenadora geral da Campanha Nacional

pelo Direito à Educação, participou de audiência pública determinada pelo Senado Federal para que
fosse discutido com maior profundidade o PL. 5.595/2020. Nessa sessão de debates temáticos,
senadores e convidados discutem uma estratégia nacional para o retorno seguro às atividades
educacionais presenciais. Depois disso, o projeto saiu de tramitação sem justificativa para voltar à
pauta de votação já que as aulas presenciais já retornaram em todo o país.

On July 2, Andressa Pellanda, general coordinator of the Brazilian Campaign for the Right to
Education, participated in a public hearing determined by the Federal Senate to discuss the PL in
greater depth. 5.595/2020. In this thematic debate session, senators and guests discuss a national
strategy for a safe return to face-to-face educational activities. After that, the project left the process
without justification to return to the voting agenda as face-to-face classes have already returned
across the country.
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1.2.4. Adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2020 e não
realização em pico da pandemia
Postponement of the National High School Examination - ENEM 2020 and
failure to carry out pandemic peaks

No dia 31 de março, poucos dias após o início do período de isolamento social, iniciado em várias
cidades do país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
publicou o Edital de Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para o ano de 2020 com o calendário
inalterado, desconsiderando o novo cenário de fechamento de escolas em que grande parte dos
alunos não consegue se preparar para o Exame.

On March 31, a few days after the beginning of the period of social isolation, which began in several
cities in the country, the National Institute for Educational Studies and Research Anísio Teixeira (INEP)
published the Public Notice for the National High School Examination (ENEM) for the year 2020 with
the calendar unchanged, disregarding the new scenario of closing schools and most of the students
are unable to prepare for the Exam.

Após a saída do ministro Abraham Weintraub, o Ministério da Educação (MEC) e o INEP
apresentaram em julho o novo cronograma do ENEM com a previsão das provas em janeiro e
fevereiro de 2021, em meio impresso e digital, e com possibilidade de aplicação para pessoas
atingidas por eventuais problemas de estrutura.

After the departure of Minister Abraham Weintraub, MEC and INEP presented in July the new schedule
of the ENEM with the forecast of the tests in January and February 2021, in printed and digital forms,
and with the possibility of being applied to people affected by eventual problems of structure.

No final de 2020, a DPU, a Campanha, o CADhu e outras entidades envolvidas no ACP tentaram
realizar outra ação, para que o ENEM pudesse ser novamente adiado, dado o aumento do número
de casos COVID-19 em todo o país, mas o o governo federal manteve resistência a um novo
adiamento.

At the end of 2020, DPU, the Campaign, CADhu and
other entities involved in the ACP attempted to take
another action, so that ENEM could be postponed
again, given the increase in the number of COVID-19
cases across the country, but the federal
government maintained resistance to a new
postponement.

Em janeiro de 2021, a mobilização continuou. Teve
o tuitaço #ENEMSEGURO em que a Campanha
Nacional pelo Direito à Educação e a UBES
apoiaram a reivindicação dos alunos por um ENEM
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seguro. A alegação era que o exame deveria ser adiado e uma nova data marcada para o momento
em que a pandemia diminuísse, com a construção de condições e estrutura em uma comissão
colegiada, com profissionais da educação, gestores e alunos.

In January 2021, the mobilization continued. There was the tweet #ENEMSEGURO (#SafeEnem) in
which the Brazilian Campaign for the Right to Education and UBES supported the students' demand
for a safe ENEM. The claim was that the test should be postponed and a new date scheduled for a
time when the pandemic would drop, with the construction of conditions and structure in a collegiate
committee, with education professionals, managers and students.

Participamos de um pedido de liminar junto à Defensoria Pública Federal (DPU) que foi ajuizado
para a constituição de comissão com a participação das secretarias estaduais de educação e do
Distrito Federal, universidades públicas federais e associações representativas de alunos e
professores, além de outros órgãos, para o planejamento de medidas de superação das
desigualdades educacionais e para o estabelecimento de um cronograma viável e seguro de
realização do ENEM.

We participated in a request for an injunction with the Federal Public Defender's Office (DPU) was filed
to set up a commission with the participation of the state departments of education and the Federal
District, federal public universities and associations representing students and teachers, in addition to
other bodies, for planning measures to overcome educational inequalities and establishing a viable
and secure timetable for carrying out the ENEM.

No entanto, o governo não desistiu da decisão e o ENEM foi realizado em dois finais de semana de
janeiro confirmando a baixa expectativa dos alunos, com multidões, falta de infraestrutura, alunos
impedidos de fazer a prova em salas lotadas e índice de abstenção de 55,3%, o maior da história do
Exame.

However, the government did not back down in its decision and the ENEM was held on two weekends
in January confirming the poor expectations of the students, with crowds, lack of infrastructure,
students being prevented from taking the test in crowded rooms and a abstention rate of 55.3%, the
highest in the history of the Exam.

Em novembro, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ao lado da Educafro e da Ubes (União
Brasileira dos Estudantes Secundaristas) assinou a Ação Civil Pública em defesa do Enem 2021
(Exame Nacional do Ensino Médio) e do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira), órgão responsável pela elaboração e aplicação do Exame.

In November, the Brazilian Campaign for the Right to Education, together with Educafro and Ubes
(Brazilian Union of Secondary Students) signs a Public Civil Action in defense of Enem 2021 (National
High School Exam) and Inep (National Institute of Educational Studies and Research Anísio Teixeira),
the body responsible for the preparation and application of the Exam.

A ação foi elaborada em face do fato de que no mês de novembro ocorreram 37 pedidos de
exoneração de servidores feitos por comprometimento cívico e em apoio a denúncias de
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interferência do Governo Federal na formulação do Enem 2022 e ingerência do presidente do órgão,
Danilo Dupas. O resultado é a fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do órgão.
A Ação Civil Pública pede “o imediato afastamento” do atual presidente Danilo Dupas do cargo de
presidente do INEP. O desgaste gerado pela Ação e pela mobilização social causou a troca de
gestão do Inep após a aplicação do Enem 2021.

The action was prepared in view of the fact that in November there were 37 requests for the dismissal
of servers made out of civic commitment and in support of complaints of interference by the Federal
Government in the formulation of Enem 2022 and interference by the president of the body, Danilo
Dupas. The result is the technical and administrative fragility of the body's current top management.
The Public Civil Action calls for “the immediate removal” of current president Danilo Dupas from the
position of president of INEP. The erosion of the image generated by the Action and social
mobilization caused the change in management of Inep after the application of the Enem 2021.

1.2.5. Articulações nacionais e debates sobre os desafios locais
National articulations and debates on local challenges

1.2.5.1. Pesquisa “Dimensão da proteção nas escolas das redes estaduais públicas
durante a pandemia”
Research “Dimension of protection in public state schools during the pandemic”

Com a continuação da pandemia COVID-19 e as escolas fechadas em boa parte do país, a
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, junto com a CNTE - Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação e UBES - União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, iniciou em
outubro a pesquisa “Dimensão da proteção nas escolas das redes estaduais públicas durante a
pandemia” para avaliar como escolas das redes estaduais do país estão desempenhando sua
função na dimensão da proteção social.

With the continuation of the COVID-19 pandemic and schools closed in much of the country, the
Brazilian Campaign for the Right to Education, together with CNTE - National Confederation of
Education Workers and UBES - Brazilian Union of Secondary Students, began in October the research
“Dimension of protection in public state schools during the pandemic” to assess how schools in the
country's state networks are performing their role in the social protection dimension.

53

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2022/01/governo-troca-diretor-de-gestao-do-inep-apos-aplicacao-do-enem-2021.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2022/01/governo-troca-diretor-de-gestao-do-inep-apos-aplicacao-do-enem-2021.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2022/01/governo-troca-diretor-de-gestao-do-inep-apos-aplicacao-do-enem-2021.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2022/01/governo-troca-diretor-de-gestao-do-inep-apos-aplicacao-do-enem-2021.shtml


Conscientes de que maioria dos estados estão com suas escolas fechadas, as entidades que
promovem a pesquisa enfatizam que esses espaços, contudo, desempenham papéis que
ultrapassam a dimensão do ensino e aprendizagem, sendo a escola uma das instituições
fundamentais para a proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes.

Aware that most states have their schools closed, the entities that promote the research emphasize
that these spaces, however, play roles that go beyond the dimension of teaching and learning, with the
school being one of the fundamental institutions for the protection and guarantee of rights of children
and adolescents.

"No próprio debate sobre reabertura das escolas, uma das questões colocadas é a urgência na
retomada de ações de proteção social, já que muitas dependem das escolas. Por isso, entendemos
que seria importante ouvir as e os sujeitos de direito para podermos verificar como colaborar com
essa situação de forma a garantir  direito à educação, saúde e proteção na resposta à pandemia",
explica Andressa Pellanda, coordenadora-geral da Campanha.

"In the debate about the reopening of schools, one of the questions raised is the urgency of resuming
social protection actions, since many depend on schools. Therefore, we understand that it would be
important to listen to the subjects of law in order to verify how to collaborate with this situation in
order to guarantee the right to education, health and protection in the response to the pandemic",
explains Andressa Pellanda, general coordinator of the Campaign.

Ao responderem o questionário promovido pelas entidades em suas redes espalhadas por todo o
Brasil, estudantes e professores auxiliarão no apoio à formulação de políticas públicas de proteção
e educação alinhadas com a realidade e a demanda das comunidades escolares neste momento
desafiador para todas e todos, especialmente para aqueles em situação de vulnerabilidade social.
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By answering the questionnaire promoted by entities in their networks throughout Brazil, students and
teachers will assist in supporting the formulation of public policies for protection and education in
line with the reality and demand of school communities at this challenging time for all, especially for
those in a situation of social vulnerability.

O questionário visa conhecer a realidade desses professores e alunos durante a pandemia. Os
participantes da pesquisa devem fornecer informações relacionadas a, por exemplo, recebimento
do auxílio emergencial e acesso à internet, além de apontar sua percepção sobre ações específicas
durante a pandemia, canais de comunicação com as famílias e as condições adequadas para a
volta presencial às aulas. Também é do interesse das entidades conhecer as vulnerabilidades
sociais que professores e alunos têm enfrentado, por isso foram incluídas perguntas sobre trabalho
infantil, violência doméstica e violência sexual.

The questionnaire aims to know the reality of these teachers and students during the pandemic.
Research participants must provide information related to, for example, receiving emergency
assistance and access to the internet, in addition to pointing out their perception of specific actions
during the pandemic, communication channels with families and the appropriate conditions for
returning to school in person. It is also in the interest of the entities to know the social vulnerabilities
that teachers and students have faced, which is why questions about child labor, domestic violence
and sexual violence have been included.

A pesquisa encerrou o processo de coleta de dados em dezembro e está relacionada com temas
abordados nos guias lançados pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação durante a
pandemia: alimentação escolar, EAD, reabertura das escolas, educação e proteção,
especificamente, entre outros. Deverá servir de subsídios para novas ações em 2021 relativas ao
tema.

The research ended the data collection process in December and is related to topics covered in the
guides launched by the Brazilian Campaign for the Right to Education during the pandemic: school
feeding, distance learning, school reopening, education and protection, specifically, among others. It
should serve as subsidies for new actions in 2021 related to the theme.

1.2.5.2. Formação para conselheiros de educação sobre busca ativa escolar no contexto
da pandemia
Training for education counselors on active school search in the context of the pandemic

Em 19 de março, Andressa Pellanda,
coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo
Direito à Educação, e Julia Ribeiro, do Unicef,
ministraram formação sobre busca ativa de alunos
que abandonaram a escola durante o período da
pandemia a diretores da União Nacional dos

55

https://campanha.org.br/covid-19/guias-covid-19/
https://campanha.org.br/covid-19/guias-covid-19/


Conselhos Municipais de Educação (Uncme), com 54 participantes.

On March 19, Andressa Pellanda, general coordinator of the Brazilian Campaign for the Right to
Education, and Julia Ribeiro, from Unicef, gave training on active search for students who left school
during the pandemic period to directors of the National Union of Municipal Councils of Education
(Uncme), with 54 participants.

1.2.5.3. Ciranda Reflexiva do Fórum Baiano de Educação Infantil
Reflective Ciranda of the Bahia Forum of Early Childhood Education

No final de março aconteceu mais uma edição do Ciclo
de Debates do Fórum Baiano de Educação Infantil com o
intuito de discutir “Onde está a escola de Educação
Infantil? A educação e o papel da escola na pandemia”. O
evento teve apoio da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação e a participação de Maria Thereza Marcílio,
membro do comitê baiano da Campanha e presidente da
Avante - Educação e Mobilização Social.

At the end of March there was another edition of the Debate
Cycle of the Bahia Forum of Early Childhood Education with the aim of discussing “Where is the Early
Childhood School? Education and the role of schools in the pandemic ”. The event was supported by
the Brazilian Campaign for the Right to Education and the participation of Maria Thereza Marcílio,
member of the Bahian Campaign committee and president of Avante - Education and Social
Mobilization

1.2.5.4. Audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos
Deputados
Public hearing of the Human Rights and Minorities Commission of the Chamber of Deputies

Em 7 de abril, Marcele Frossard representou a Campanha em Audiência pública da Comissão de
Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados na qual foi debatida a agenda da Comissão
para o ano de 2021 considerando que, com a pandemia, populações historicamente já
vulnerabilizadas, como mulheres, povos indígenas e comunidades quilombolas, pessoas em
situação de rua, apenados do sistema prisional, pessoas LGBTQI, passaram a vivenciar ainda mais
situações de violações de direitos.
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On April 7, Marcele Frossard represented the Campaign in the Public Hearing of the Human Rights
and Minorities Commission of the Chamber of Deputies in which the Commission's agenda for the
year 2021 was debated considering that, with the pandemic, populations historically already
vulnerable, such as women, indigenous peoples and quilombola communities, people on the streets,
prisoners and LGBTQI people, started to experience even more situations of rights violations.

1.2.5.5. III Seminário ampliado Projeto Saber Melhor – Uncme Bahia
III Extended Seminar Know Better Project – Uncme Bahia

Em 7 de abril, Andressa Pellanda,
coordenadora-geral da Campanha Nacional
pelo Direito à Educação, participou do III
Seminário ampliado projeto saber melhor -
Direito à educação em tempos de pandemia:
perspectivas e singularidades no âmbito do
Estado da Bahia, iniciativa conjunta do
Ministério Público da Bahia e da Uncme
Bahia. Acompanhada de William Panfille,
presidente da UNDIME Bahia, Andressa
esteve na mesa “O planejamento da busca
ativa escolar - ações que assegurem o retorno dos matriculados em 2020 e as novas matrículas
para 2021 - nenhum aluno fora do sistema educacional”.

On April 7, Andressa Pellanda, general coordinator of the Brazilian Campaign for the Right to
Education, participated in the III Extended Seminar Know Better Project - “The right to education in
times of pandemic: perspectives and singularities within the State of Bahia”, joint initiative of the
Public Ministry of Bahia and Uncme Bahia. Accompanied by William Panfille, president of UNDIME
Bahia, Andressa was at the table “The planning of active school search - actions that ensure the
return of those enrolled in 2020 and the new enrollments for 2021 - no students outside the
educational system”.
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1.2.5.6. Formação cursinho popular Construção
Trainning to the teachers of the university entrance exam preparation course Construção

Em 9 de abril, Andressa Pellanda, coordenadora-geral da Campanha, promoveu formação para os
educadores do cursinho popular Construção acerca dos desafios da pandemia de covid na garantia
do direito à educação.

On April 9th, Andressa Pellanda, general coordinator of the Campaign, promoted training for
educators of the popular course Construção about the challenges of the covid pandemic in
guaranteeing the right to education.

1.2.5.7. LIVE - Estudantes e internet: universalização do acesso residencial
LIVE - Students and internet: universalization of residential access

Em junho, Andressa Pellanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação
participou de evento online promovido pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) para
debater as políticas públicas do governo federal, de estados e municípios que surgiram em resposta
à demanda por conectividade, mas que se mostraram insuficientes, apresentar as experiências
brasileiras no enfrentamento deste problema e também analisar políticas públicas internacionais.

In June, Andressa Pellanda, general coordinator of the Brazilian Campaign for the Right to Education,
participated in an online event
promoted by the Brazilian Institute
for Consumer Protection (Idec) to
debate the public policies of the
federal government, states and
municipalities that emerged in
response to the demand for
connectivity , but which proved to be
insufficient, to present Brazilian
experiences in tackling this problem
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and also to analyze international public policies.

1.2.5.8. Pesquisa A voz dos alunos
Research The voice of students

Em 17 de julho, foi lançada a pesquisa A Voz dos Alunos,
feita em parceria entre a Campanha Nacional pela
Educação e a Visão Mundial. O propósito da pesquisa foi
conhecer as percepções e como estão sendo afetadas as
crianças do Ensino Fundamental I, matriculadas na rede
pública nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil, no
processo de aprendizagem remota e no retorno às aulas
presenciais no contexto da pandemia de Covid-19.

On July 17, The Voice of Students survey was launched,
carried out in partnership between the Brazilian Campaign
for Education and World Vision. The purpose of the research
was to understand the perceptions and how children in
Elementary School I, enrolled in public schools in the North,
Northeast and Southeast regions of Brazil, are being
affected in the remote learning process and in the return to

face-to-face classes in the context of the Covid-19 pandemic.

O que esta pesquisa apresenta é que a pandemia de Covid-19 aumentou as desigualdades sociais
em todo o país e teve forte impacto no acesso à educação e na garantia deste direito. Os dados da
escuta são necessários para ampliar a voz e dar visibilidade às necessidades, preocupações e
recomendações de crianças para gestores públicos e sociedade civil na implementação das
políticas educacionais no contexto da pandemia. Marcele Frossard, assessora de políticas sociais
da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, participou de evento de lançamento da pesquisa no
canal da Visão Mundial no YouTube.

What this research shows is that the Covid-19 pandemic increased social inequalities across the
country and had a strong impact on
access to education and the
guarantee of this right. Listening data
are needed to amplify the voice and
give visibility to children's needs,
concerns and recommendations to
public administrators and civil society
in the implementation of educational
policies in the context of the
pandemic. Marcele Frossard, social
policy advisor for the Brazilian
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Campaign for the Right to Education, participated in the survey launch event on the World Vision
YouTube channel.

1.2.5.9. Formação para mulheres trabalhadoras rurais
Training for rural women workers

No final de agosto, Andressa Pellanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, ministrou curso para mulheres do Movimento da Mulher Trabalhadora Rural de
Pernambuco sobre direito à educação, financiamento e Covid-19.

In late August, Andressa Pellanda, general coordinator of the Brazilian Campaign for the Right to
Education, taught a course for women from the Rural Women's Movement of Pernambuco on the right
to education, financing and Covid-19.

1.2.5.10. Palestra na Universidade de Passo Fundo
Seminar at the University of Passo Fundo

Andressa Pellanda, coordenadora geral da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação,
participou em abril do ciclo de palestras “Cenários
sombrios para o direito à Educação: pautas em
debate”, promovido pela Faculdade de Educação
da Universidade de Passo Fundo. No evento,
Andressa proferiu a palestra “A crise na crise: o
direito à educação em cenário de austeridade,
conservadorismo e Covid-19”.
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Andressa Pellanda, general coordinator of the Brazilian Campaign for the Right to Education,
participated in April in the lecture cycle “Dark scenarios for the right to education: topics in debate”,
promoted by the Faculty of Education of the University of Passo Fundo. At the event, Andressa gave
the lecture “The crisis in the crisis: the right to education in a scenario of austerity, conservatism and
Covid-19”.

1.2.5.11. Liga Criativos da Escola
School Creatives League

O Criativos da Escola é um programa do Instituto Alana e faz parte do Design for Change,
movimento global que surgiu na Índia e está presente em 65 países, inspirando mais de 2,2 milhões
de crianças e adolescentes ao redor do mundo. Em julho, o grupo lançou um estudo com apoio e
mobilização da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, no qual se apresenta um panorama da
ação transformadora dos estudantes brasileiros. Os dados apontados neste estudo evidenciam o
quanto a mobilização social promove ações para solucionar problemas para além da sala de aula,
mostrando que os estudantes, quando se envolvem de fato, encontram saídas para questões
sociais complexas.

School Creatives is a program of the Alana Institute and is part of Design for Change, a global
movement that emerged in India and is present in 65 countries, inspiring more than 2.2 million
children and teenagers around the world. In July, the group launched a study with the support and
mobilization of the Brazilian Campaign for the Right to Education, which presents an overview of the
transforming action of Brazilian students. The data pointed out in this study show how social
mobilization promotes actions to solve problems beyond the classroom, showing that students, when
they are really involved, find solutions to complex social issues.

1.2.5.12. Expo Qualindoor

Em 13 de agosto, Marcele Frossard, assessora de
políticas educacionais, representou a Campanha no
seminário online “A qualidade do ar interno em
hospitais e escolas - benefícios para a saúde”. No
evento, Marcele apresentou o conceito do Custo
Aluno-Qualidade (CAQ) e falou sobre a garantia de
infraestrutura para escolas seguras no retorno às
aulas.

On August 13, Marcele Frossard, educational policy
officer, represented the Campaign at the online seminar “Indoor air quality in hospitals and schools –
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health benefits”. At the event, Marcele presented the concept of Student-Quality Cost (CAQ) and spoke
about ensuring infrastructure for safe schools when returning to classes.

1.2.5.13. Encontro Estadual da UNCME-RS
UNCME-RS State Meeting

Em setembro, Marcele Frossard, assessora de políticas educacionais, representou a Campanha no
Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) do Rio
Grande do Sul. No evento, Marcele falou sobre a crise da educação brasileira agravada pela
pandemia e sobre a busca ativa de estudantes.

In September, Marcele Frossard, educational policy officer, represented the Campaign at the State
Meeting of the National Union of Municipal Councils of Education (UNCME) in Rio Grande do Sul. At
the event, Marcele spoke about the crisis in Brazilian education aggravated by the pandemic and
about the active search for students.
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1.2.5.14. Debate sobre efeitos da pandemia no ensino médio remoto - Comissão de
Educação
Debate on the effects of the pandemic on remote secondary education - Education
Commission

Em 16 de dezembro, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação participou de audiência pública
na Câmara dos Deputados promovida pela Comissão de Educação com o objetivo de discutir os
impactos da pandemia de Covid-19 no Ensino Médio remoto. Na ocasião foi apresentada a
pesquisa feita pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) com estudantes de 15 a 19 anos
sobre as condições do ensino remoto entre os anos de 2020 e 2021.

On December 16, the Brazilian Campaign for the Right to Education participated in a public hearing in
the Chamber of Deputies promoted by the Education Commission with the aim of discussing the
impacts of the Covid-19 pandemic on remote high school education. On the occasion, the research
carried out by the Institute of Socioeconomic Studies (Inesc) with students aged 15 to 19 on the
conditions of remote teaching between the years 2020 and 2021 was presented.

1.2.5.15. Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia
(CECTCOVID)
Temporary Subcommittee for Monitoring Education in the Pandemic (CECTCOVID)

Em 15 de dezembro a Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia
(CECTCOVID) apresentou relatório com as conclusões das oito audiências públicas realizadas pelo
colegiado nos meses anteriores no Senado Federal. O documento aprovado aponta 40
recomendações para órgãos públicos em nível federal, como os ministérios da Educação, Saúde e
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Economia, Tribunal de Contas da União e Congresso Nacional. Várias recomendações da
Campanha foram incorporadas ao texto.

On December 15, the Temporary Subcommittee for Monitoring Education in the Pandemic
(CECTCOVID) presented a report with the conclusions of the eight public hearings held by the
collegiate in the previous months in the Federal Senate. The approved document points out 40
recommendations for public bodies at the federal level, such as the Ministries of Education, Health
and Economy, the Federal Audit Court and the National Congress. Several Campaign
recommendations have been incorporated into the text.

1.3 Articulações por direitos
Articulations for rights

1.3.1. Encontro Nacional da Plataforma dos Movimentos Sociais pela reforma
do sistema político
National Meeting of the Platform of Social Movements for the reform of the
political system

Nos dias 25 e 26 de fevereiro, a Campanha participou de um evento que discutiu como a
Plataforma pela Reforma do Sistema Político pode se tornar mais democrática e comunicar suas
ideias a diferentes grupos. Dificuldades de acesso à internet, obstáculos à democracia promovidos
pelo atual governo, democratização do sistema político, respeito à diversidade, superação de
desigualdades e privilégios e respeito aos direitos dos povos indígenas foram alguns dos temas
abordados.
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On February 25 and 26, the Campaign participated in the event that discussed how the Platform for
the Reform of the Political System can become more democratic and communicate its ideas to
different groups. Difficulties in accessing the internet, obstacles to democracy promoted by the
current government, democratization of the political system, respect for diversity, overcoming
inequality and privileges and respect for the rights of indigenous peoples were some of the topics
discussed.

1.3.2. Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE) e Conape 2022

National Popular Education Forum (FNPE) and Conape 2022

No dia 26 de fevereiro, a Campanha participou de
reunião do Fórum Nacional Popular de Educação
(FNPE) na qual passou a integrar o comitê de
sistematização. O objetivo inicial é produzir um novo
manifesto e um documento de orientação para a
Conferência Nacional Popular de Educação
(CONAPE) 2022.

On February 26, the Campaign participated in a
meeting at FNPE in which it became part of the
systematization committee. The initial objective is to
produce a new manifesto and a guidance document
for the National Popular Education Conference (CONAPE) 2022.

O objetivo foi produzir um novo manifesto e um documento de orientação para a Conferência
Nacional Popular de Educação (CONAPE) 2022, que foi realizado até o lançamento em 09/04.

The objective was to produce a new manifesto and a guidance document for the National Popular
Education Conference (CONAPE) 2022, which was held until the launch on 04/09.
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Desde o lançamento nacional da conferência, já acontecem reuniões em todos os estados do país,
nas quais há representações de membros de comitês regionais ou membros da coordenação geral
da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Registramos participação nos seguintes estados:

Since the national launch of the conference, there have been meetings in all states of the country, in
which there are representations of members of regional committees or members of the general
coordination of the Brazilian Campaign for the Right to Education. We have registered participation in
the following states:

● Distrito Federal
● Espírito Santo
● Mato Grosso
● Mato Grosso do Sul
● Minas Gerais
● Paraíba
● Piauí
● Rio de Janeiro
● Rio Grande do Norte
● Rio Grande do Sul
● São Paulo
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1.3.3. Entidades de Educação e Frentes Parlamentares enviam carta aos
candidatos à presidência da Câmara dos Deputados
Education Entities and Parliamentary Fronts send letter to candidates for the
presidency of the Chamber of Deputies

A Campanha Nacional pelo Direito à
Educação com diversas instituições
parceiras entregou aos candidatos à
presidência da Câmara dos Deputados
documento assinado por 67 frentes
parlamentares, redes, organizações,
movimentos sociais, inclusive a Campanha,
em defesa do Estado Democrático de Direito
em consonância com a defesa da
Constituição Federal de 1988 e do Plano
Nacional de Educação (PNE). Catarina de
Almeida (UNB e dirigente da Campanha)

representou a Campanha Nacional pelo Direito à Educação na cerimônia de entrega.

The Brazilian Campaign for the Right to Education with many partner institutions delivered to
candidates for the presidency of the Chamber of Deputies a document signed by 67 parliamentary
fronts, networks, organizations, social movements, including the Campaign, defending the democratic
state of law in line with the defense of the 1988 Federal Constitution and the National Education Plan
(PNE). Catarina de Almeida (UNB and Campaign leader) represented the Brazilian Campaign for the
Right to Education on the delivery date.

Destacando 20 pontos, o documento defende o Estado Democrático de Direito em consonância
com a defesa da Constituição Federal de 1988, o Plano Nacional de Educação (PNE) e a urgência de
um consenso republicano que garanta acesso, acessibilidade e condições de permanência para
todas e todos em uma educação nacional, pública e gerida publicamente, gratuita, inclusiva, laica,
democrática e de qualidade em diálogo com os movimentos sociais e com respeito aos direitos
humanos.

Highlighting 20 points, the document defends the democratic rule of law in line with the defense of
the Federal Constitution of 1988, the National Education Plan (PNE) and the urgency of a republican
consensus to guarantee access, accessibility and conditions of permanence for all and all to national,
public and publicly managed education, free, inclusive, secular, democratic and of social quality in
dialogue with social movements and respect for human rights.
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1.3.4. Observatório do Conhecimento
Knowledge Observatory

Em fevereiro de 2021 iniciamos uma parceria com o Observatório do Conhecimento, que é formado
por sindicatos, entidades de pesquisa e estudantes universitários. O objetivo da parceria é que haja
divulgação mútua de mídia e materiais de comunicação. Dessa forma, fortalecemos nosso
desempenho e impacto no ensino superior.

In February 2021 we started a partnership with the Knowledge Observatory, which is formed by
unions, research entities and university students. The objective of the partnership is for there to be
mutual dissemination of media and communication materials. In this way, we strengthen our
performance and impact on higher education.

1.4 Mobilização contra políticas conservadoras e/ou discriminatórias
Mobilization against conservative and/or discriminatory policies

1.4.1. Educação Domiciliar
Homeschooling

Em abril, deve entrar em pauta de votação na Câmara dos Deputados o PL 3179/2012, que trata da
regulamentação da educação domiciliar e que tem sido monitorado pela Campanha. Portanto,
participamos do ciclo de audiências públicas e estamos elaborando uma Nota Técnica aprofundada
para barrar o avanço da agenda. Como parte do ciclo de debates realizado pela relatora da matéria,
deputada Luísa Canziani (PTB-PR), a Campanha foi convidada para audiência pública de discussão
do projeto em 12 de abril, com representação de Andressa Pellanda, coordenadora-geral da
Campanha.

In April, BL 3179/2012, which regulates the homeschooling and which has been monitored by the
Campaign, should enter the voting agenda in the Chamber of Deputies. Therefore, we will participate
in the cycle of public hearings and we are preparing an in-depth Technical Note to block the advance
of the agenda. As part of the debate cycle carried out by the report's rapporteur, deputy Luísa Canziani
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(PTB-PR), the Campaign was invited to a public hearing to discuss the project on April 12, with the
representation of Andressa Pellanda,
general-coordinator of the Campaign.

Durante a audiência do dia 12 de abril, Andressa
abordou diferentes aspectos da educação domiciliar
que são problemáticos na perspectiva da educação e
da proteção social. Estava presente o presidente da
Associação Nacional de Educação Domiciliar, Rick
Dias, que advogou pela aprovação do projeto de lei e
esta modalidade de ensino. Após as falas, durante os
comentários finais, Rick Dias chamou Andressa
Pellanda de menina e indicou que ela deveria estudar
mais sobre o assunto. Em um evidente ato machista
que gerou comoção dos demais participantes e
resultou na Nota de Repúdio em apoio à Andressa
Pellanda, assinada por diversas entidades e pessoas
físicas.

During the April 12 public hearing, Andressa addressed
different aspects of homeschooling that are problematic from the perspective of education and social
protection. After the speeches, during the final comments, the president of the National Home
Education Association, Rick Dias, who advocated for the approval of the bill and this type of
education, called Andressa Pellanda “a girl” and indicated that she should study more on the subject,
in an evident sexist act that generated a commotion from the other participants and resulted in the
Note of Repudiation in support of Andressa Pellanda, signed by several entities and individuals.

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados também produziu uma Moção de apoio à
coordenadora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, se posicionando contrária ao que
aconteceu na audiência.

The Education Committee of the Chamber of Deputies also produced a motion in support of the
general coordinator of the Brazilian Campaign for the Right to Education, taking a stand against what
happened at the public hearing.
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Em 1º de maio, o tema da educação domiciliar também foi
discutido no programa de rádio da Jovem Pan Campinas e o
objetivo da entrevista foi relacionar a legalização da educação
domiciliar com o impacto sobre a educação inclusiva.
Participaram do debate Marcele Frossard, assessora de
políticas educacionais da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, e Lucas Rissato, prefeito.
On May 1st, the theme of home education was also discussed
on the Jovem Pan Campinas radio program and the objective
of the interview was to relate the legalization of home
education with the impact on inclusive education. Marcele
Frossard, educational policy advisor for the National Campaign
for the Right to Education, and Lucas Rissato, mayor, participated in the debate.
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Em parceria com a CNTE, a coalizão Direitos Valem Mais e outras organizações participamos do
tuitaço em 25 de maio contra a educação domiciliar que usou a hashtag #NãoÀEducaçãoDomiciliar.
Houve intensa participação nas redes sociais, com presença da Deputada Federal Natália
Bonavides (PT-RN) dos vereadores do Rio de Janeiro Tarcísio Motta (PSOL-RJ) e Mônica Francisco
(PSOL-RJ).

In partnership with CNTE, the Direitos Valem
Mais coalition and other organizations, we
participated in the May 25 tweet against home
education that used the hashtag
#NoToHomeschooling. There was intense
participation in social networks, with the
presence of Federal Deputy Natália Bonavides
(PT-RN) and Rio de Janeiro councilors Tarcísio
Motta (PSOL-RJ) and Mônica Francisco
(PSOL-RJ).

Em 31 de maio houve outro tuitaço, promovido
pela mesma articulação pela retirada de pauta
do PL 3262/2019.

On May 31, there was another tweet, promoted by
the same articulation for the removal of the
agenda of PL 3262/2019.

Em 9 e 10 de junho, a assessora de políticas sociais
Marcele Frossard, participou do seminário
“Homeschooling Summit: Problems, Politics, and
Prospects for Reform, begins tomorrow”, organizado pela
professora Elizabeth Bartholet, professora da
Universidade de Harvard. O evento era fechado e a
participação foi garantida através de convite, devido à

participação do debate sobre o tema no Brasil realizado pela Campanha.

On June 9th and 10th, social policy officer, Marcele Frossard, participated in the seminar
“Homeschooling Summit: Problems, Politics, and Prospects for Reform, begins tomorrow”, organized
by Professor Elizabeth Bartholet, professor at Harvard University. The event was closed and
participation was guaranteed by invitation, due to the participation in the debate on the subject in
Brazil held by the Campaign.
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Iniciamos a parceria com o Projeto direitos humanos nos campos da liberdade de expressão,
liberdade religiosa e questões de orientação sexual, identidade e expressão de gênero e
características sexuais, e entramos para o GT que analisará questões relacionadas ao
homeschooling no país. Em conjunto com a Coalizão pelo Direito à Educação Inclusiva produzimos
vídeos com depoimentos sobre o ensino domiciliar. Participamos também de reuniões estratégicas
junto com a coalizão Direitos Valem junto a parlamentares do Partido dos Trabalhadores (PT).

We started a partnership with the Human Rights Project in the fields of freedom of expression,
religious freedom and issues of sexual orientation, gender identity and expression and sexual
characteristics, and joined the WG that will analyze issues related to homeschooling in Brazil.
Together with the Coalition for the Right to Inclusive Education, we produce videos with testimonials
about homeschooling. We also participated in strategic meetings together with the Direitos Valem
Mais  coalition with members of the Workers' Party (PT).

O tema continuou em discussão na Câmara dos Deputados e em 21 de junho a revista Carta
Capital publicou a matéria “A quem interessa o homeschooling”, a partir de discussões com nossa
equipe. A matéria apresenta a relação entre o Ministério da Educação e empresários que
comercializam materiais para educação domiciliar. Além disso, reflete sobre a questão do direito
dos pais e a ameaça ao direito das crianças.

The topic continued to be discussed in the Chamber of Deputies and on June 21, the magazine Carta
Capital published the article “To those interested in homeschooling”. The article presents the
relationship between the Ministry of Education and entrepreneurs who sell materials for home
education. Furthermore, it reflects on the issue of parents' rights and the threat to children's rights.
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Felizmente conseguimos que o projeto saísse da pauta de votação na Câmara dos Deputados e
mesmo após o recesso parlamentar, acontecido durante o mês de julho, não houve nova tentativa
de colocar o projeto em pauta, o que indica que a incidência realizada ao longo do primeiro
semestre obteve resultados positivos.

Fortunately, we managed to get the project off the voting agenda in the Chamber of Deputies and
even after the parliamentary recess, which took place during the month of July, there was no new
attempt to put the project on the agenda, which indicates that the incidence carried out during the
first semester obtained positive results.

No dia 24 de junho, a assessora de políticas sociais Marcele Frossard participou do evento
realizado pelo Conselho Estadual de Educação de Alagoas para debater o ensino domiciliar.
Novamente foi ressaltado os aspectos da educação domiciliar que ameaçam a garantia ao direito à
educação e desconstruída a ideia de que essa modalidade de ensino será uma alteração sem
grande impacto para a educação.
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Também assinamos a Nota Pública à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
Referente à Análise do Veto Total ao Projeto de Lei 170 de 2019, convocando o legislativo do estado
a vetar o projeto que aprovaria o homeschooling. Em 24 de agosto a Assembleia Legislativa vetou o
projeto.

We also signed the Public Notice to the Legislative Assembly of the State of Rio Grande do Sul
Regarding the Analysis of the Total Veto of Bill 170 of 2019, calling the state legislature to veto the
project that would approve homeschooling. On August 24, the Legislative Assembly vetoed the bill.

Em novembro, Marcele Frossard, assessora de políticas sociais da Campanha, participou de
conversa sobre Homeschooling com a Rede Fale, que reúne organizações religiosas, onde foram
discutidos os problemas relacionados ao ensino domiciliar e também os desafios que o Brasil
enfrenta para construir uma educação pública de qualidade.

In November, Marcele Frossard, social policy advisor for the Campaign, participated in a conversation
about Homeschooling with Rede Fale, which brings together religious organizations, when were
discussed problems related to homeschooling and the challenges that Brazil faces to build public
education of quality.

1.4.2. Militarização das escolas
Militarization of schools

No final de abril, a partir de articulação do Grupo de Trabalho sobre Militarização das Escolas da
Campanha, o comitê Espírito Santo publicou nota com outras entidades da educação contra a
transformação de uma escola municipal de Ensino Fundamental em uma escola Cívico-Militar no
município de Cariacica (ES). “Os profissionais da educação destacam que a Lei de Diretrizes e
Bases (LDB) estabelece que a atuação como docente na educação básica, como diretor de escola
ou em outras funções na área do magistério, tem como pré-requisito formação específica em
licenciatura no ensino superior. Apontam, ainda, que o Plano Nacional de Educação tem como
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algumas de suas diretrizes a superação das desigualdades educacionais; formação para o trabalho
e a cidadania; promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; valorização dos
profissionais da educação; e promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à
diversidade e à sustentabilidade socioambiental.”

At the end of April, from the articulation of the Working Group on the Militarization of Campaign
Schools, the Espírito Santo committee published a note with other education entities against the
transformation of a municipal elementary school into a Civic-Military school in the municipality of
Cariacica (ES). "Education professionals emphasize that the Law of Guidelines and Bases (LDB)
establishes that acting as a teacher in basic education, as a school director or in other functions in
the area of teaching, has as a prerequisite specific higher education training in teaching licensure.
They also point out that the National Education Plan has as some of its guidelines the overcoming of
educational inequalities; training for work and citizenship; promotion of the principle of democratic
management of public education; valorization of education professionals; and promoting the
principles of respect for human rights, diversity and socio-environmental sustainability.”

1.4.3. Educação Inclusiva
Inclusive education

Em maio, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação assinou Nota Pública da Coalizão Brasileira
pela Educação Inclusiva contrária ao Projeto de Lei nº 4.909/2020, que visa alterar a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) para dispor sobre o ensino bilíngue em Libras como primeira
língua e Português escrito como segunda língua como uma modalidade da educação básica para
educandos com deficiência auditiva, surdos, surdocegos, sinalizantes ou não, surdos com altas
habilidades ou superdotação ou com deficiências associadas. Isso representa um retrocesso às
políticas de inclusão e aos direitos de pessoas surdas, sinalizantes ou não, ao permitir que tal
modalidade de ensino seja ministrada em escolas, polos e/ou classes especiais, sem garantia de
interação com outros grupos sociais.

In May, the Brazilian Campaign for the Right to Education signed a Public Note by the Brazilian
Coalition for Inclusive Education, contrary to Bill No. 4909/2020, which seeks to amend the Law of
Guidelines and Bases of Education (LDB) to provide for bilingual education in Libras as a first
language and written Portuguese as a second language as a modality of basic education for students
with hearing impairment, deaf, deafblind, signaling or not, deaf with high abilities or giftedness or with
associated disabilities. This represents a setback to inclusion policies and the rights of deaf people,
signalers or not, by allowing this type of education to be taught in schools, centers and/or special
classes, without guaranteeing interaction with other social groups.

1.4.3.1. Audiência pública no Supremo Tribunal Federal
Public Hearing at the Supreme Court

Em 24 de agosto, Andressa Pellanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, participou de audiência pública no STF sobre o Decreto 10.502/2020, que pretende
retornar a educação especial ao paradigma da segregação ao incentivar a matrícula de crianças e
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adolescentes com deficiência em classes e instituições separadas dos demais estudantes. “O povo
cabe no orçamento público e, em nossas escolas, cabem todas as pessoas, em suas diversidades",
afirmou Andressa.

On August 24, Andressa Pellanda, general coordinator of the BrazilianCampaign for the Right to
Education, participated in a public hearing at the Supreme Court on Decree 10.502/2020, which
intends to return special education to the segregation paradigm by encouraging the enrollment of
children and adolescents with disability in classes and institutions separate from other students. “The
people fit into the public budget and, in our schools, all people, in their diversity, fit,” said Andressa.

1.4.4. Frente Nacional por um Plano Nacional do Livro Didático (PNLD)
Democrático
National Front for a Democratic National Textbook Plan (PNLD)

Em 6 de agosto, Fernanda Vick, membro da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação,
participou de evento sobre o Plano Nacional do
Livro Didático (PNLD), que é o programa nacional
para preparo e difusão de material didático,
pedagógico e literário para as escolas públicas de
educação básica, em todos seus segmentos:
educação infantil, ensino fundamental (dos anos
iniciais aos anos finais) e ensino médio. Na
ocasião, Fernanda debateu a presença ou
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ausência das relações étnico-raciais, de gênero e diversidade no novo PNLD.

On August 6, Fernanda Vick, a member of the National Campaign for the Right to Education,
participated in an event on the National Textbook Plan (PNLD), which is the national program for the
preparation and dissemination of teaching, pedagogical and literary material for schools public basic
education, in all its segments: kindergarten, elementary school (from early to final years) and high
school. On the occasion, Fernanda debated the presence or absence of ethnic-racial, gender and
diversity relations in the new PNLD.

1.4.5. Articulação contra o Ultraconservadorismo na Educação

Articulation against Ultraconservatism in Education

No final de setembro, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, assinou nota pública da
Articulação contra o Ultraconservadorismo na Educação em que se manifesta espanto e desagravo
diante da notícia de que escolas no Distrito Federal adotaram a segregação por sexo/gênero no
revezamento como estratégia para o retorno ao ensino presencial.

At the end of September, the Brazilian Campaign for the Right to Education signed a public note from
the Articulation against Ultraconservatism in Education in which it expresses surprise and displeasure
at the news that schools in the Federal District have adopted segregation by sex/gender in the relay
as a strategy for the return to face-to-face teaching.

1.4.6. Conselho Nacional Dos Direitos Humanos (CNDH)

National Human Rights Council - CNDH

Em 4 de novembro, Andressa Pellanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, participou da primeira reunião da Comissão Permanente de Monitoramento e Ações na
Implementação das Obrigações Internacionais em Matéria de Direitos Humanos do Conselho
Nacional de Direitos Humanos (CNDH) como o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da
Mulher, Família e Direitos Humanos sobre a política externa brasileira em direitos humanos e a
atuação do Brasil em espaços multilaterais de direitos humanos.

On November 4, Andressa Pellanda, general coordinator of the Brazilian Campaign for the Right to
Education, participated in the first meeting of the Permanent Commission for Monitoring and Actions
in the Implementation of International Human Rights Obligations of the National Human Rights
Council (CNDH) as the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Women, Family and Human
Rights on Brazilian foreign policy on human rights and Brazil's role in multilateral human rights
spaces.
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1.4.7. Projeto SETA

Seta Project

Em 10 de dezembro, data em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos,
aconteceu o lançamento do Projeto SETA. O projeto SETA é idealizado e realizado pelas
organizações e iniciativas sociais ActionAid, Ação Educativa, Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (Conaq), Geledés - Instituto da
Mulher Negra e a Uneafro Brasil. O SETA é um dos finalistas da ação global da Fundação Kellogg
para promoção da equidade racial (Racial Equity 2030).

The SETA project is conceived and carried out by the social organizations and initiatives ActionAid,
Ação Educativa, the Brazilian Campaign for the Right to Education, the National Coordination for the
Articulation of Quilombos (Conaq), Geledés - Instituto da Mulher Negra and Uneafro Brasil. Seta is a
finalist for the Kellogg Foundation's global action to promote racial equity (Racial Equity 2030).

Entre os principais objetivos do projeto, estão propor uma educação antirracista, fazendo valer a
implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) alterada pelas Leis
10.639/2003 e 11.645/2008 e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar
Quilombola (2012) e para a Educação Escolar Indígena (2012). O projeto também visa construir
solidariedade entre movimentos de base, promover cooperação internacional sobre educação
antirracista nutrindo uma rede global de ativistas, fortalecer a atuação de defensores e
pesquisadores do campo, com soluções práticas, intercâmbios de aprendizados, processos
formativos e estimulo a ações protagonizadas por adolescentes, jovens, núcleos acadêmicos,
governos e organizações da sociedade civil.

Among the main objectives of the project are to propose an anti-racist education, enforcing the
implementation of the Law of Directives and Bases of National Education (LDB) amended by Laws
10.639/2003 and 11.645/2008 and the National Curricular Guidelines for Quilombola School
Education (2012) and for Indigenous School Education (2012). The project also aims to build
solidarity between grassroots movements, promote international cooperation on anti-racist education
by nurturing a global network of activists, strengthen the role of defenders and researchers in the
field, with practical solutions, exchanges of learning, training processes and stimulation of actions led
by adolescents, young people, academic centers, governments and civil society organizations.

Na data de seu lançamento, os responsáveis pelo projeto fizeram projeções prédios públicos em
seis capitais brasileiras (Belém, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Porto Alegre), com
mensagens, dados e reflexões sobre a importância de combater o racismo nas escolas, enfrentar
as desigualdades sofridas por pessoas negras e indígenas e promover equidade racial. O
lançamento foi assunto em diversos veículos de imprensa.

On the date of its launch, those responsible for the project made projections in public buildings in six
Brazilian capitals (Belém, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo and Porto Alegre), with
messages, data and reflections on the importance of fighting racism in schools, address the
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inequalities suffered by black and indigenous people, and promote racial equity. The launch was the
subject of several media reports.

Como parte das atividades do projeto, foi lançada em dezembro uma pesquisa global para coletar
experiências práticas na defesa ou promoção da educação pública anti-racista a partir de
informações vindas de estudantes, ativistas juvenis, professores, sociedade civil, funcionários do
governo e acadêmicos.

As part of the project's activities, a global survey was launched in December to collect practical
experiences in advocating or promoting anti-racist public education from input from students, youth
activists, teachers, civil society, government officials and academics.

Em 14 de dezembro promovemos debate sobre a Lei 10.639, de 2003, que representa um
paradigma na mudança da política educacional do país, pois traz uma discussão sobre educação
para as relações étnico raciais, ensino, história e cultura africana e afro-brasileira, e abre espaços
para outras transformações posteriores, como a educação escolar quilombola e indígena.

On December 14, it promoted a debate on Law 10,639, of 2003, which represents a paradigm in the
change of the country's educational policy, as it brings a discussion about education for ethnic-racial
relations, teaching, history and African and Afro-Brazilian culture, and it opens spaces for other later
transformations, such as quilombola and indigenous school education.
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1.5. Agendas intersetoriais
Cross-sectoral agendas

1.5.1 Observatório da Alimentação Escolar (ÓAÊ)
School Feeding Observatory (OAE)

As articulações entre diferentes organizações em
defesa da alimentação escolar durante a pandemia de
Covid-19 resultaram em um novo projeto, o
Observatório da Alimentação Escolar, lançado em
fevereiro de 2021. A parceria entre a ActionAid Brasil,
a Campanha Nacional pelo Direito à Educação,
FBSSAN e o MST tem como objetivo acompanhar e
mobilizar a sociedade sobre a importância do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
além de ampliar a escuta, as narrativas e o diálogo
com alunos e seus familiares, agricultores e
agricultores familiares, além de conselheiros que

trabalham com alimentação escolar, para focar coletivamente na defesa desse programa.

The articulations between different organizations in defense of school feeding during the Covid-19
pandemic resulted in a new project, the School Feeding Observatory, launched in February 2021. The
partnership between ActionAid Brazil, the Brazilian Campaign for the Right to Education, FBSSAN, and
MST has with the objective of monitoring and mobilizing society on the importance of the National
School Feeding Program (PNAE), in addition to expanding listening, narratives and dialogue with
students and their families, farmers and family farmers, in addition to members of councils that work
with school feeding, to focus collectively on the defense of this program.

No 28 de abril, Dia Mundial da Educação, o ÓAÊ destacou a importância da alimentação escolar
para a segurança alimentar e a aprendizagem de milhões de estudantes do Brasil com a publicação
de uma matéria investigativa com um infográfico especificando como deve ser o cardápio escolar.

On April 28, World Education Day, ÓAÊ highlighted the importance of school feeding for food security
and learning for millions of students in Brazil with the publication of an investigative article with an
infographic specifying what the school menu should be like.

Ainda em abril, o Observatório promoveu uma forte mobilização da sociedade civil em defesa do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Organizações, redes e movimentos que
historicamente exigem o direito humano à alimentação adequada e à educação de qualidade se
uniram para pressionar deputados federais a dizer “não” ao Projeto de Lei 3.292/2020, que
determina a retirada da prioridade dada a comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes
de quilombos na aquisição de alimentos pelo PNAE, e ao PL 4.159/2012, que torna a carne suína
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obrigatória nos cardápios das refeições fornecidas pelo PNAE. Foi elaborada uma Nota Pública
contra os projetos de lei e coletadas mais de 20 mil assinaturas em uma petição enviada ao
Congresso Nacional.

Also in April, the Observatory promoted a strong mobilization of civil society in defense of the
National School Feeding Program (PNAE). Organizations, networks and movements that historically
demand the human right to adequate food and quality education have joined together to pressure
federal deputies to say "no" to Bill 3.292/2020, which determines the removal of the priority given to
traditional indigenous communities and from remnants of quilombos in the purchase of food by the
PNAE, and to Bill 4,159/2012, which makes pork mandatory on the menus of meals provided by the
PNAE. A Public Note was drawn up against the bills and more than 20 thousand signatures were
collected in a petition sent to the National Congress.

No dia 8 de junho de 2021, 40 movimentos sociais e
organizações não governamentais, somadas a seis
Frentes Parlamentares, realizaram um ato virtual
em defesa do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), que reuniu cerca de 800
participantes em uma sala de Zoom, e mais de
8.000 espectadores que assistiram ao ato nas
redes sociais. O ato foi contra as mudanças pelos
projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional
e tornam o PNAE vulnerável aos múltiplos
interesses de grandes produtores, da indústria de
alimentos e das grandes redes de supermercados,
ferindo frontalmente a garantia da alimentação
adequada e saudável, que respeita a produção
sustentável, a cultura e os hábitos alimentares saudáveis. Também foi produzida Nota Técnica
sobre os principais pontos de perigo ao PNAE e carta enviada ao Presidente da Câmara Federal,
Deputado Arthur Lira.

On June 8, 2021, 40 social movements and non-governmental organizations, together with six
Parliamentary Fronts, held a virtual act in defense of the National School Feeding Program (PNAE),
which brought together around 800 participants in a Zoom room, and more than 8,000 spectators who
watched the act on social media. The act was against the changes by the bills that are being
processed in the National Congress and make the PNAE vulnerable to the multiple interests of large
producers, the food industry and large supermarket chains, directly hurting the guarantee of adequate
and healthy food, which respects sustainable production, culture and healthy eating habits. A
Technical Note was also produced on the main danger points to PNAE and a letter sent to the
President of the Federal Chamber, Deputy Arthur Lira.

Em junho, Mariana Santarelli, do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional
(FBSSAN) representou o OAE em programa exibido pelo Canal de Saúde da Fiocruz, no qual falou
sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
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In June, Mariana Santarelli, from the Brazilian Forum on Sovereignty and Food and Nutritional Security
(FBSSAN) represented the OAE in a program shown by Fiocruz's Health Channel, in which she spoke
about the National School Feeding Program (PNAE).

Em 2 de setembro aconteceu o lançamento da pesquisa
“O que pensam as/os estudantes sobre a alimentação
escolar” da qual participaram 900 estudantes nos últimos
15 meses. Dos estudantes que participaram, 23% não
receberam nenhum tipo de assistência alimentar do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
durante a pandemia - mesmo isso sendo um direito; 14%
receberam cestas de alimentos ou cartões alimentação
todos os meses e 21% receberam assistência alimentar
de suas escolas apenas uma única vez - desde o início da
pandemia. Na ocasião do lançamento, Marcele Frossard,
assessora de políticas sociais da Campanha, deu
entrevista para o Canal TVT sobre alimentação escolar.

On September 2, the survey “What do students think about school feeding” was launched, in which
900 students participated in the last 15 months. Of the students who participated, 23% did not receive
any type of food assistance from the National School Feeding Program (PNAE) during the pandemic -
even though this is a right; 14% received food baskets or food cards every month and 21% received
food assistance from their schools only once – since the start of the pandemic. On the occasion of
the launch, Marcele Frossard, the Campaign's social policy officer, gave an interview to Canal TVT
about school meals.
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No final de setembro foi lançada a campanha Conta Pra
Gente Agricultor(a), com o objetivo de entender como estão
as aquisições da agricultura familiar para o Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante a
pandemia. No evento de lançamento participaram diversos
movimentos sociais do campo.

At the end of September, the “Tell Us Farmer” campaign was
launched, with the aim of understanding how family farming
acquisitions are going for the National School Feeding
Program (PNAE) during the pandemic. Various social

movements in the countryside participated in the launch event.

Os resultados da pesquisa foram lançados no fim de novembro e revelam que durante a pandemia
da Covid-19 o acesso das/os agricultoras/es familiares ao programa foi prejudicado, por
interrupções ou significativas reduções nas compras, o não cumprimento de contratos vigentes
pelas gestões públicas locais, mesmo após a autorização dada pelo FNDE para a compra de
gêneros alimentícios com recursos do PNAE.

The results of the survey, released at the end of November, reveal that during the Covid-19 pandemic,
the access of family farmers to the program was hampered, due to interruptions or significant
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reductions in purchases, non-compliance with existing contracts by public administrations, even after
the authorization given by the FNDE for the purchase of foodstuffs with PNAE resources.

Em outubro, o Observatório da Alimentação Escolar lançou em conjunto com a Associação
Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação (FINEDUCA) uma Nota Técnica em que se
demonstra a necessidade do aumento nos valores per capita do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), bem como proposta para aumentar a previsão orçamentária do Programa em 2022,
na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Governo Federal. A nota serviu como base para a elaboração de
emenda à Proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 enviada ao Deputado Padre João
(PT-MG).

In October, the School Feeding Observatory launched, together with the National Association for
Research in Education Financing (FINEDUCA), a Technical Note demonstrating the need to increase
the per capita values of the National School Feeding Program (PNAE), as well as a proposal to
increase the Program's budget forecast in 2022, in the Federal Government's Annual Budget Law
(LOA). The note served as the basis for the elaboration of an amendment to the 2022 Annual Budget
Law Proposal (LOA) sent to Deputy Padre João (PT-MG).

Em 13 de dezembro, Mariana Santarelli participou de audiência pública na Câmara dos Deputados
para discussão do Projeto de Lei - PL 8816/2017, que altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de
2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica para
incrementar o valor per capita destinado a escolas situadas em municípios em situação de extrema
pobreza.

On December 13, Mariana Santarelli participated in a public hearing in the Chamber of Deputies to
discuss the Bill 8816/2017, amending Law No. 11,947, of June 16, 2009, which amends basic
education students to increase the per capita amount allocated to schools located in municipalities in
extreme poverty.

1.5.2. Proteção e educação
Protection and education

1.5.2.1. Evento de lançamento do Ano Internacional pela
Eliminação do Trabalho Infantil na América Latina
Launching event of the International Year for the Elimination
of Child Labor in Latin America

No dia 11 de fevereiro, Marcele Frossard, assessora de políticas
sociais da Campanha, participou como ouvinte do evento que
inaugurou o ano pela Eliminação do Trabalho Infantil na América
Latina. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação foi

84

https://alimentacaoescolar.org.br/media/notastecnicas/documentos/NOTAT%C3%89CNICAOAE_FINEDUCA.pdf
https://alimentacaoescolar.org.br/media/notastecnicas/documentos/NOTAT%C3%89CNICAOAE_FINEDUCA.pdf
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/64359
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/64359
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/64359
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/64359


convidada pela 100 milhões da América Latina para o evento no qual a FNPETI fez uma palestra e
contou com a participação de entidades de toda a América Latina, presidentes e outros atores da
sociedade civil e governamentais.

On February 11th Marcele Frossard, Campaign’s Social Policy Officer, participated as a listener in the
event that launched the year for the Elimination of Child Labor in Latin America. The Brazilian
Campaign for the Right to Education was invited by 100 Million Latin America to the event in which
FNPETI made a speech and entities from all over Latin America, presidents and other civil society and
governmental actors also participated.

1.5.2.2. Audiência Pública: Educação Segura e Acesso à Tecnologia
Public Hearing: Safe Education and Access to Technology

Em 27 de maio, Marcele Frossard, assessora de
políticas sociais da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, participou de audiência pública convocada
pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Sergipe, com participação da
Comissão da Infância, Adolescência e Juventude da
Ordem dos Advogados do Brasil (SE). No evento foi
discutido a segurança dos estudantes no acesso às
tecnologias digitais utilizadas na educação durante a
pandemia de Covid-19.

On May 27, Marcele Frossard, social policy officer for
the Brazilian Campaign for the Right to Education, participated in a public hearing convened by the
State Council for the Rights of Children and Adolescents of Sergipe, with the participation of the
Brazilian Bar Association’s Committee on Childhood, Adolescence and Youth. The event discussed the
security of students in accessing digital technologies used in education during the Covid-19
pandemic.

1.5.2.3. Oficina sobre Coleta de Castanhas na Amazônia e trabalho infantil da OIT
Workshop on Chestnut Collection in the Amazon and
child labor by ILO

No final de agosto, Marcele Frossard, assessora de
políticas educacionais da Campanha, participou de evento
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para
discutir a situação de vulnerabilidade dos coletores de
castanha do município de Boca do Acre. Marcele falou
sobre a garantia de direitos à educação e prevenção do
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trabalho infantil desses coletores, que incluíam crianças e adolescentes.

At the end of August, Marcele Frossard, educational policy officer of the Campaign, participated in an
International Labour Organization (ILO) event to discuss the vulnerability of Brazil nut collectors in the
municipality of Boca do Acre. Marcele spoke about the guarantee of rights to education and
prevention of child labor by these collectors, which included children and adolescents.

1.5.3 Curso de Educomunicação Socioambiental
Social and Environmental Education Course

Em julho, Andressa Pellanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação,
participou das gravações do “Curso de Educomunicação Socioambiental na Prática - Saberes para a
Mobilização em Rede” da organização PainelMar. A contribuição de Andressa foi sobre Advocacy,
Ação Política e Atuação em Rede para a formação de jovens que futuramente apoiarão as redes de
aprendizagens de seus estados.

In July, Andressa Pellanda, general coordinator of the Brazilian Campaign for the Right to Education,
participated in the recordings of the “Course on Social and Environmental Educommunication in
Practice – Knowledge for Mobilization in Network” by the organization PainelMar. Andressa's
contribution was on Advocacy, Political Action and Networking for the formation of young people who
will support learning networks in their states in the future.
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1.5.4 Projeto Euetu - Mapeamento de Grêmios e Coletivos Estudantis na
Amazônia
Euetu Project - Mapping of Student Unions and Collectives in the Amazon

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação lançou em novembro o Projeto Euetu - Mapeamento
de Grêmios e Coletivos Estudantis na Amazônia. A iniciativa busca mapear grêmios e coletivos
escolares para entender como se dá a participação e a organização de estudantes na gestão
escolar democrática. Nesta primeira fase, foram escolhidos os estados do Amazonas, Amapá e
Maranhão. Em um segundo momento o projeto será expandido para o restante do país.

In November, the Brazilian Campaign for the Right to Education launched the Euetu Project - Mapping
of Student Unions and Collectives in the Amazon. The initiative seeks to map school associations and
collectives to understand how students participate and organize in democratic school management.
In this first phase, the states of Amazonas, Amapá and Maranhão were chosen. In a second moment,
the project will be expanded to the rest of the country.

Com metodologia própria de coleta e organização de dados, a ferramenta escolhida para o contato
com as/os estudantes foi o chatbot (software de bate-papo). Chamado Euetu - que significa vento,
na língua do povo Sateré-Mawé, do Amazonas, o bot funcionará no WhatsApp e Messenger, no
celular e no desktop, interagindo com estudantes e educadoras/es das redes municipais e
estaduais de pelo menos 49 cidades dos territórios escolhidos. O desenvolvimento da ferramenta
foi realizado pela Cooperativa EITA e pela Campanha.

With its own methodology for collecting and organizing data, the tool chosen for contacting students
was the chatbot (chat software). Called Euetu - which means wind, in the language of the
Sateré-Mawé people, from Amazonas, the bot will work on WhatsApp and Messenger, on cell phones
and desktops, interacting with students and educators from municipal and state networks in at least
49 cities in the chosen territories. The development of the tool was carried out by the EITA
Cooperative and the Campaign.

Em 23 de novembro, a equipe da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, com a intermediação
de membros do comitê do Maranhão, fizeram uma reunião com a Secretaria de Juventude do
Estado do Maranhão para falar sobre a importância da participação dos estudantes na gestão
democrática da educação e para discutir possibilidades de divulgação do chatbot para os
estudantes.Dessa primeira conversa, foi desenvolvida parceria a ser executada em 2022.
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On November 23, the team from the Brazilian Campaign for the Right to Education, with the
intermediation of members of the Maranhão Committee, held a meeting with the Maranhão State
Department of Education to talk about the importance of student participation in the democratic
management of the education and to discuss possibilities of disseminating the chatbot to students.

Também em novembro, a professora Antônia do comitê Amapá apresentou
o projeto no VII Fórum Extraordinário da UNDIME-AP, mobilizando os
Secretários de Educação de Macapá para o preenchimento e divulgação do
questionário dos grêmios estudantis.

Also in November, professor Antônia from the Amapá committee presented
the project at the VII Extraordinary Forum of UNDIME-AP, mobilizing the
Education Secretaries of Macapá to fill in and disseminate the student union
questionnaire.

Em dezembro, a equipe da coordenação geral da Campanha fez uma viagem para o
Maranhão para acompanhar e participar do 1° Encontro Regional dos Estudantes da Região
Norte, junto aos integrantes do Comitê Maranhão. Ao longo desses dias realizamos a
divulgação do chatbot junto aos estudantes. Na mesma ocasião, a equipe participou de
uma reunião com secretários de juventude dos municípios e de uma reunião de articulação
com a Secretaria do Estado de Juventude do Maranhão (SEJUV-MA). Foi firmada uma
parceria entre a Campanha e a SEJUV-MA.

In December, the Campaign's general coordination team made a trip to Maranhão to
accompany and participate in the 1st Regional Meeting of Students from the North Region,
together with the members of the Maranhão Committee. During these days we promoted the
chatbot to students. On the same occasion, the team participated in a meeting with youth
secretaries from the municipalities and in an articulation meeting with the State Department
of Youth of Maranhão (SEJUV-MA). A partnership was signed between the Campaign and
SEJUV-MA.
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1.5.5. Infâncias e Adolescências Invisibilizadas
Invisible childhoods and adolescents

O projeto Infâncias e Adolescências Invisibilizadas
surgiu da necessidade de preencher a lacuna de
dados e informações em que vive o Brasil no que se
refere às vidas de crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade ou com difícil acesso às
políticas sociais voltadas para seus territórios. Essas
lacunas, somadas ao não cumprimento de
legislações que asseguram seus direitos e precária
implementação de políticas públicas de educação e
proteção social, são centrais para entendermos o
processo de “invisibilização” de crianças e
adolescentes em relação ao Estado brasileiro.

The Invisibilized Childhood and Adolescents project
emerged from the need to fill the data and information gap in which Brazil lives with regard to the lives
of children and adolescents in situations of vulnerability or with difficult access to social policies
aimed at their territories. These gaps, added to the non-compliance with legislation that guarantee
their rights and the precarious implementation of public policies on education and social protection,
are central to understanding the process of “invisibility” of children and adolescents in relation to the
Brazilian State.

As diversidades de raça, gênero e orientação sexual, assim como as questões de trabalho infantil e
educação inclusiva, são transversais no projeto. Com uma agenda de trabalho com atuação em
diversas frentes, foram produzidos em 2021 um total de oito cadernos, lançados em 15 de
dezembro, nos seguintes eixos:

The diversities of race, gender and sexual orientation, as well as issues of child labor and inclusive
education, are transversal in the project. With a work agenda that works on several fronts, in 2021 a
total of eight documents were produced, launched on December 15, on the following axes:

- em situação de rua;
- migrantes;
- residentes em territórios urbanos vulneráveis, zonas de conflito e violência;
- no sistema socioeducativo;
- em serviços de acolhimento e com responsáveis encarcerados (em breve);
- em áreas de reforma agrária;
- em territórios de agricultura familiar (em breve);
- comunidades quilombolas;
- e comunidades indígenas.

- homeless people;
- migrants;
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- residents in vulnerable urban territories, zones of conflict and violence;
- in the socio-educational system;
- in reception services and with incarcerated guardians (soon);
- in areas of agrarian reform;
- in family farming territories (coming soon);
- quilombola communities;
- and indigenous communities.

O comitê gestor do projeto é composto por Anced
(Associação Nacional dos Centros de Defesa da
Criança e do Adolescente), Campanha Nacional pelo
Direito à Educação, Cedeca-CE (Centro de Defesa da
Criança e do Adolescente do Ceará), FNPETI (Fórum
Nacional de Prevenção e. Erradicação do Trabalho
Infantil), MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra), MNMMR (Movimento Nacional Meninos e
Meninas de Rua) e Sefras (Serviço Franciscano de
Solidariedade). Para o desenvolvimento dos estudos,
houve participação ativa da CONAQ (Coordenação
Nacional de Articulação de Quilombos) e da ANAÍ
(Associação Nacional de Ação Indigenista).

The project is made up of Anced (National Association of Centers for the Defense of Children and
Adolescents), Brazilian Campaign for the Right to Education, Cedeca-CE (Centre for the Defense of
Children and Adolescents of Ceará), FNPETI (National Forum for Prevention and Eradication of Child
Labour), MST (Landless Rural Workers Movement), MNMMR (National Street Boys and Girls
Movement) and Sefras (Franciscan Solidarity Service). For the development of the studies, there was
active participation of CONAQ (National Coordination for the Articulation of Quilombos) and ANAÍ
(National Association of Indigenous Action).

Ao longo de 2022, cada um dos temas dos estudos será aprofundado e divulgado detidamente pela
Campanha Nacional pelo Direito à Educação e as entidades parceiras participantes da iniciativa. A
iniciativa busca contribuir para o advocacy nacional na área de infância e adolescência para
educação, proteção social e direitos de maneira geral. Haverá lançamentos aprofundados e debates
dos estudos em audiências públicas ao longo de 2022.

Over the course of 2022, each of the study themes will be deepened and disseminated in detail by the
Brazilian Campaign for the Right to Education and the partner entities participating in the initiative.
The initiative seeks to contribute to national advocacy in the area of childhood and adolescence for
education, social protection and rights in general. There will be in-depth releases and debates of the
studies at public hearings throughout 2022.
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1.6 Centenário Paulo Freire
Centenary Paulo Freire

1.6.1 Comemorações pelo Brasil e mundo
Celebrations throughout Brazil and around the world

Entre os dias 18 e 19 de setembro (dia do centenário) foi
organizado por diversas entidades, entre elas a CNTE
(Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação), que
integra o Comitê Diretivo da Campanha e a própria Campanha,
um evento internacional com diversas atividades presenciais no
Brasil, contanto com a presença de Liz Ramos e Avanildo Duque,
do Comitê PE da Campanha.

Between September 18th and 19th (centennial day) it was
organized by several entities, among them the CNTE (National Confederation of Workers in
Education), which integrates the Steering Committee of the Campaign and the Campaign itself, an
international event with several face-to-face activities in Brazil, with Liz Ramos and Avanildo Duque as
representatives of the Campaign.

A programação da comemoração virtual contou com depoimentos de personalidades, como do
ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e atrações musicais, como a do cantor Alceu
Valença.

The schedule of the virtual celebration included testimonials from personalities, such as the former
president of Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, and musical attractions, such as the singer Alceu
Valença.

91

https://www.youtube.com/watch?v=KnzKcEGDzJQ
https://www.youtube.com/watch?v=iCbJj8ZyQSU
https://www.youtube.com/watch?v=iCbJj8ZyQSU
https://www.youtube.com/watch?v=KnzKcEGDzJQ
https://www.youtube.com/watch?v=iCbJj8ZyQSU


Ainda na ocasião das celebrações do Centenário, a professora Mariete
Rosa, membro do comitê do Mato Grosso do Sul (MS) da Campanha,
foi homenageada na Assembleia Legislativa de MS por seus serviços à
educação pública do estado.

Also on the occasion of the Centennial celebrations, Professor Mariete
Rosa, a member of the Mato Grosso do Sul (MS) Campaign Committee,
was honored at the Legislative Assembly of MS for her services to public
education in the state.

1.6.2 Comemorações no Congresso Nacional
Celebrations at the National Congress

Em 20 de setembro, aconteceram 2 sessões solenes no Congresso Nacional em comemoração ao
Centenário de Paulo Freire. No evento online do Senado Federal, Andressa Pellanda, coordenadora
geral, representou a Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

On September 20, 2 solemn sessions took place at the National Congress to commemorate the
Centenary of Paulo Freire. At the Federal Senate online event, Andressa Pellanda, general coordinator,
represented the Brazilian Campaign for the Right to Education.

92

https://www.youtube.com/channel/UCEdaprsWfgfUDh5joar1hCA
https://www.youtube.com/channel/UCEdaprsWfgfUDh5joar1hCA
https://www.youtube.com/watch?v=nBtH8XFsEvQ
https://www.youtube.com/watch?v=nBtH8XFsEvQ


Na Câmara dos Deputados, Daniel Cara, professor da FE/USP e dirigente da Campanha Nacional
pelo Direito à Educação, participou de sessão solene também em 20/09/2021, em comemoração
do centenário de nascimento de Paulo Freire.

In the Chamber of Deputies, Daniel Cara, professor at FE/USP and leader of the Brazilian Campaign
for the Right to Education, participated in a solemn session also on 09/20/2021, to commemorate the
centenary of Paulo Freire's birth.

1.6.3 Podcast Comemorativo
Commemorative Podcast

Para celebrar o centenário de Paulo Freire, a Campanha veiculou em seu podcast, Eduquê, uma
série de quatro episódios com entrevistas com educadores especializados na vida e na obra de um
dos maiores pensadores da educação do Brasil e do mundo.

To celebrate Paulo Freire's centennial, the Campaign broadcasted in its podcast, Eduquê, a series of
four episodes with interviews with educators specializing in the life and work of one of the greatest
thinkers on education in Brazil and the world.

O podcast Eduquê, que é produzido pela Campanha em parceria com o podcast internacional
FreshEd, do professor da University College London, Will Brehm, mostrou ao longo do mês de
setembro diversas facetas do pedagogo recifense de modo a difundir questões da pedagogia
freireana, sua penetração em outros países, seu motor transformador na Educação de Jovens e
Adultos e sua crítica à influência do neoliberalismo na educação.

The Eduquê podcast, which is produced by the Campaign in partnership with the international
podcast FreshEd, by Professor Will Brehm from University College London, showed, during the month
of September, several facets of the educator from Recife, in order to disseminate the Freirean
pedagogy, its penetration in other countries, its transforming engine in Youth and Adult Education, and
its criticism of the influence of neoliberalism in education.
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Os entrevistados foram: Sérgio Haddad, autor de “O Educador: Um Perfil de Paulo Freire” (Editora
Todavia); Vitor Barbosa, educador e presidente da Associação Angolana para a Educação de
Adultos; Luiza Cortesão, professora da Universidade do Porto e presidente da direção do Instituto
Paulo Freire Portugal; e Daniel Cara, professor da FE/USP e dirigente da Campanha.

The guests were: Sérgio Haddad, author of "O Educador: Um Perfil de Paulo Freire" (Editora Todavia);
Vitor Barbosa, educator and president of the Angolan Association for Adult Education; Luiza Cortesão,
professor at the University of Porto and president of the Paulo Freire Institute Portugal; and Daniel
Cara, professor at FE/USP and director of the Campaign.

A série figurou no site do evento oficial do Centenário no Brasil e em notícias de sites educacionais.

The series was featured on the website of the official event of the Centennial in Brazil and in articles
on educational organizations' websites.

1.7 Reconhecimento de atuação relevante como sociedade civil de educação
Recognition of relevant role as a civil education society

1.7.1. Congresso Nacional | Patri
National Congress | Patri

Em março, a Patri, reconhecida empresa independente de monitoramento de políticas públicas,
publicou relatório das atividades das Comissões Especiais da Câmara dos Deputados e Senado
Federal. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação figura como entidade da sociedade civil
atuante na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, acompanhada pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).
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In March, Patri, a recognized independent public policy monitoring company, published a report on the
activities of the Special Commissions of the Chamber of Deputies and the Federal Senate. The
Brazilian Campaign for the Right to Education appears as a civil society entity active in the Education,
Culture and Sports Commission of the Federal Senate, accompanied by the National Confederation of
Workers in Education (CNTE).

1.7.2. Prêmio Faz Diferença 2020 | O Globo
Makes a Difference 2020 Award | O Globo

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação foi indicada ao Prêmio Faz Diferença 2020, do jornal
O Globo, pelas conquistas do novo e permanente Fundeb. A Campanha foi indicada na categoria
Sociedade/Educação e o jornal descreveu a participação da Campanha na construção do novo
Fundeb como 'fundamental'.

The Brazilian Campaign for the Right to Education was nominated for the Makes a Difference 2020
Award, by the newspaper O Globo, for the achievements of the new and permanent Fundeb. The
Campaign was nominated in the Society/Education category and the newspaper described the
Campaign's participation in the construction of the new Fundeb as 'fundamental'.

Nas conquistas da ação #FundebPraValer, a Campanha formulou argumentos técnicos e políticos
consistentes, coordenando ampla e decisiva mobilização social, em atuação vitoriosa para a
concretização da Emenda Constitucional 108, do novo e permanente Fundeb.

In the achievements of the #FundebPraValer action, the Campaign formulated consistent technical
and political arguments, coordinating a broad and decisive social mobilization, in a victorious action
towards the implementation of Constitutional Amendment 108, of the new and permanent Fundeb.
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1.7.3. Medalha Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Medal

Em setembro, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro,
condecorou a Campanha Nacional pelo Direito à Educação
com a medalha Pedro Ernesto, comenda máxima do
município, como símbolo de reconhecimento público pela
trajetória da entidade em defesa da educação pública
brasileira. Na mesma ocasião, a professora Lisete Arelaro,
membro da rede da Campanha recebeu o título de cidadã
carioca.

In September, the Rio de Janeiro City Council awarded the
Brazilian Campaign for the Right to Education with the Pedro
Ernesto Medal, the municipality's highest commendation, for

its contribution to Brazilian public education. On the same occasion, teacher Lisete Arelaro, a member
of the Campaign network, received the title of citizen of Rio de Janeiro.

1.7.4. Guias Covid-19 reconhecidos pela Coalition Éducation

Covid-19 guides recognized by the Coalition Éducation

Os nove guias Covid-19 da Campanha Nacional pelo Direito à Educação - que estão compilados no
Guia dos Guias Covid-19 - foram reconhecidos pela Coalition Éducation, da França, em pesquisa
com participação de países de todo o mundo.
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The nine Covid-19 guides from the Brazilian Campaign for the Right to Education - which are compiled
in the Covid-19 Guide of the Guides - were recognized by the Coalition Éducation, from France, in a
survey with the participation of countries around the world.

A pesquisa "Réponses éducatives au Covid-19 dans les pays en développement" (Respostas
educacionais à Covid-19 nos países em desenvolvimento) conta com apoio da Agência Francesa de
Desenvolvimento, do Ministério da Europa e das Relações Internacionais, e da Fundação da França
(AFD).

The research "Réponses éducatives au Covid-19 dans les pays en développement" (Educational
responses to Covid-19 in developing countries) is supported by the French Development Agency, the
Ministry of Europe and International Relations, and the French Foundation (DFA).

Os materiais da Campanha são tidos como referência internacional como estratégia para influência
em boa tomada de decisão nas políticas emergenciais, como material de relevância na
sistematização e na produção de conhecimento aplicado, com participação da comunidade escolar
e mobilização social, em uma perspectiva multidimensional.

The Campaign materials are considered an international reference as a strategy to influence good
decision-making in emergency policies, as material of relevance in the systematization and
production of applied knowledge, with the participation of the school community and social
mobilization, in a multidimensional perspective.
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1.7.5. Reconhecimento do Fundo Malala

Malala Fund Recognition

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é atualmente financiada pelo Fundo Malala e figurou
como exemplo de sucesso no fortalecimento dos sistemas educacionais contra futuras crises. Na
ocasião, os resultados da Campanha foram classificados como uma “conquista realmente
impressionante a qualquer momento, mas especialmente em um momento de crise”.

The Brazilian Campaign for the Right to Education is currently financed by the Malala Fund and has
been an example of success in strengthening education systems against future crises. At the time,
the results of the Campaign were classified as a “really impressive achievement at any time, but
especially in a time of crisis”.
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2. Advocacy e mobilização internacional
International advocacy and mobilization

2.1 Rede Lusófona pelo Direito à Educação
Lusophone Network for the Right to Education

A Rede Lusófona pelo Direito à Educação é uma coalizão internacional da sociedade civil,
coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que reúne coalizões e organizações
nacionais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe
e Timor Leste. Estando, portanto, em 4 continentes: África, Américas, Ásia e Europa.

The Lusophone Network for the Right to Education is an international civil society coalition,
coordinated by the Brazilian Campaign for the Right to Education, which brings together coalitions
and national organizations from Angola, Brazil, Cape Verde, Guinea Bissau, Mozambique, Portugal,
São Tomé and Príncipe and East Timor. Therefore, being on 4 continents: Africa, Americas, Asia and
Europe.

Em 2020, reforçamos esse processo de articulação com a rede, realizando algumas ações
conjuntas.

In 2020, we reinforced this process of articulation with the network, carrying out some joint actions.

Além disso, também construímos um projeto de cooperação sul-sul, de forma a trocarmos
experiências e fazermos um estudo comparado sobre educação em emergência nesses países. O
projeto foi executado no segundo semestre de 2020, através da construção dos capítulos de países,
que compuseram uma publicação lançada em junho de 2021.

We have also built a south-south cooperation project, in order to exchange experiences and carry out
a comparative study on emergency education in these countries. The project was carried out in the
second half of 2020, through the construction of country chapters, which composed a publication
launched in June 2021.

O Estudo Comparado sobre Educação nos Países Lusófonos em Cenário de Covid-19: Desafios e
Caminhos apresenta os principais desafios para a educação em Angola, Brasil, Cabo Verde e
Moçambique no contexto da pandemia e também as estratégias que cada país tem desenvolvido
para garantir o acesso à educação de seus alunos.

The Comparative Study on Education in Lusophone Countries in the Covid-19 scenario: Challenges
and Paths presents the main challenges for education in Angola, Brazil, Cape Verde and Mozambique
in the context of the pandemic and also the strategies that each country has been developing to
guarantee access to education for its students.

100

https://media.campanha.org.br/acervo/documentos/RELUS_2_relatorio_2021.pdf
https://media.campanha.org.br/acervo/documentos/RELUS_2_relatorio_2021.pdf
https://media.campanha.org.br/acervo/documentos/RELUS_INGLES.pdf
https://media.campanha.org.br/acervo/documentos/RELUS_INGLES.pdf


O lançamento foi feito em uma Live no Youtube, com a presença de Andressa Pellanda,
coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, membros da ReLus e o
consultor Eduardo Moura, que produziu o estudo.

The release was made livestream on Youtube. Andressa Pellanda, general coordinator of the
Brazilian Campaign for the Right to Education, members of ReLus and the consultant Eduardo
Moura, who produced the study, were present.

No segundo semestre tiveram início as atividades de avaliação e planejamento da Rede Lusófona
pelo Direito à Educação, que foram conduzidas pelas consultorias Tomara! e Entremeios, ambas
contratadas pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, até então a organização
coordenadora da Rede.

In the second semester, the evaluation and planning activities of the Lusophone Network for the Right
to Education began, which were conducted by the consultancies Tomara! and Entremeios, both
contracted by the Brazilian Campaign for the Right to Education, until then the Network's coordinating
organization.

Durante o processo, foram identificadas as forças e fraquezas da ReLus, bem como compartilhado
e discutido o que seus membros desejam para o futuro da Rede, com a produção do planejamento
para o próximo triênio. Além disso, foi acordado entre os membros a nova forma de governança da
Rede, que a partir de 2022 conta com um comitê gestor integrado pelo Brasil, Moçambique e Cabo
Verde.

During the process, the strengths and weaknesses of ReLus were identified, as well as shared and
discussed what its members want for the future of the Network, with the production of planning for
the next three years. In addition, the members agreed on a new form of governance for the Network,
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which from 2022 will have a management committee made up of Brazil, Mozambique and Cape
Verde.

Além da troca de informações e produção de pesquisas comparadas entre os países, para os
próximos anos a ReLus pretende aumentar seu espaço de incidência internacional e fortalecer as
redes membros nacionalmente. Para isso foi identificada a necessidade de pessoas dedicadas à
ReLus e financiamento apropriado aos trabalhos. Para tanto, estão sendo buscadas fontes de
financiamentos com projeto específico de fortalecimento da Rede.

In addition to exchanging information and producing comparative research between countries, for the
next few years ReLus intends to increase its international impact space and strengthen its member
networks nationally. For this, the need for people dedicated to ReLus and appropriate funding for the
work was identified. To this end, sources of funding are being sought with a specific project to
strengthen the Network.

2.2. Campanha Latino-Americana pelo Direito à

Educação

Latin American Campaign for the Right to

Education

2.2.1. Guia de Reabertura das Escolas da CLADE
CLADE Schools Reopening Guide

No final de março, a Campanha Latinoamericana pelo Direito à
Educação (CLADE) lançou o documento “Proteção do direito
humano à educação: recomendações para a reabertura de
centros educativos e reinício de ciclos 2021”. O documento
fornece diretrizes para toda região da América Latina e usou
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como fonte o Guia dos Guias Covid-19, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e suas
recomendações e diretrizes para a garantia do direito à educação no contexto da pandemia e a
reabertura segura das escolas.

At the end of March, the Latin American Campaign for the Right to Education (CLADE) launched the
document “Protection of the human right to education: recommendations for the reopening of
educational centers and the resumption of 2021 cycles”. The document provides guidelines for the
entire Latin American region and used as a source the Guide of Guides Covid-19 by the Brazilian
Campaign for the Right to Education as its source and its recommendations and guidelines for
guaranteeing the right to education in the context of the pandemic and the safe reopening of schools.

2.2.2. Semana de Ação Global pela Educação (ALC)
Global Action Week for Education

Em abril, Andressa Pellanda, coordenadora geral da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, participou
de um debate sobre privatização da educação com o
tema “Alertas em tempos de covid-19: rostos da
privatização educativa na América Latina e no Caribe”
em evento produzido pela Clade durante a Semana de
Ação Global pela Educação 2021.

In April, Andressa Pellanda, general coordinator of the
Brazilian Campaign for the Right to Education,
participated in a debate on privatization of education
with the theme "Warnings in times of covid-19: faces of
educational privatization in Latin America and the

Caribbean" in an event produced by Clade during Global Action Week for Education 2021.

2.2.3. Diálogo virtual sobre educação e desigualdade
Virtual dialogue on education and inequality

Em abril, Andressa Pellanda participou de evento promovido pela Clade e pela Oxfam durante a
Semana de Ação Mundial para discutir contextos de desigualdade na educação no Brasil, Bolívia,
Colômbia, Guatemala, México e República Dominicana. Também foi analisada a situação regional
em relação ao tema.

In April, Andressa Pellanda participated in an event promoted by Clade and Oxfam during the World
Action Week to discuss contexts of inequality in education in Brazil, Bolivia, Colombia, Guatemala,
Mexico and the Dominican Republic. The regional situation in relation to the topic was also analyzed.
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2.2.4. Alerta por uma Colômbia em paz
Alert for a Colombia at peace

No início de maio, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação assinou com a Clade um
pronunciamento publicado pela Coalizão Colombiana pelo Direito à Educação em que se denuncia o
governo colombiano pela repressão a manifestantes.

In early May, the Brazilian Campaign for the Right to Education signed with Clade a statement
published by the Colombian Coalition for the Right to Education denouncing the Colombian
government for the repression of protesters.

2.2.5. Junho para Educação e Cuidados na Primeira Infância
June for Early Childhood Education and Care

Durante o mês de junho, organizações, redes e ativistas que defendem o direito à educação se
mobilizaram para chamar a atenção da sociedade civil para a questão da Educação e Atenção à
Primeira Infância (ECPI) na América Latina e no Caribe. A iniciativa da Campanha Latino-Americana
pelo Direito à Educação (CLADE), teve participação da Campanha Nacional pelo Direito à Educação
e reuniu especialistas, ativistas, educadores e educadores para discutir os desafios e a situação da
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educação e o atendimento às crianças pequenas
da região, e colocar o tema na agenda pública
dos países da América Latina e do Caribe,
pressionando por um maior compromisso dos
governos com essa etapa educacional.

During the month of June, organizations, networks
and activists defending the right to education
mobilized civil society's attention to the issue of
Early Childhood Education and Care (ECPI) in Latin
America and the Caribbean. The initiative of the
Latin American Campaign for the Right to
Education (CLADE), had the participation of the
Brazilian Campaign for the Right to Education and
brought together specialists, activists and educators to discuss the challenges and situation of
education and care for young children in the region , and also to place the issue on the public agenda
of the countries of Latin America and the Caribbean, pressing for a greater commitment by
governments to this educational stage.

Como parte da mesma iniciativa, lançamos no Brasil o estudo “A política de educação infantil no
Brasil: das garantias jurídicas ao financiamento de ofertas públicas”. O estudo, realizado em
parceria com o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB) e a Associação
Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação (Fineduca), apresenta dados, análises e
recomendações sobre a situação das políticas de financiamento da educação infantil no Brasil,
tendo em vista a efetivação do direito de acesso a essa etapa educacional em condições de
qualidade.

As part of the same initiative, we launched in Brazil the study "The policy of early childhood education
in Brazil: from legal guarantees to the financing of public offerings". The study, carried out in
partnership with the Interforum Movement of Early Childhood Education in Brazil (MIEIB) and the
National Association for Research in Education Financing (Fineduca), presents data, analyzes and
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recommendations on the situation of early childhood education financing policies in Brazil, in view of
the realization of the right to access this educational stage under quality conditions.

2.2.6. Diálogos sobre Incidência Legislativa pelo Direito à Educação
Dialogues on Legislative Incidence for the Right to Education

Em outubro, Andressa Pellanda, coordenadora geral da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, participou
de evento online promovido pela Clade com o objetivo
de apresentar e discutir experiências de incidência
política pelo direito à educação no âmbito da América
Latina e Caribe. O webinário faz parte da produção de
um guia de incidência política para os membros da
Clade.

In October, Andressa Pellanda, general coordinator of the
Brazilian Campaign for the Right to Education,
participated in an online event promoted by Clade with
the aim of presenting and discussing experiences of
political advocacy for the right to education in Latin
America and the Caribbean. The webinar is part of the

production of a policy advocacy guide for Clade members.
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2.2.7. Congresso Experiências Educativas 2021
Congress Educational Experiences 2021

Entre 17 e 19 de novembro, Andressa Pellanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo
Direito à Educação, participou de congresso promovido pela Clade em que se debateu as condições
da educação de jovens e adultos, as experiências de incidência legislativa pelo direito à educação e
o financiamento adequado da educação, frente à dívida pública.

Between November 17th and 19th, Andressa Pellanda, general coordinator of the Brazilian Campaign
for the Right to Education, participated in a congress promoted by Clade in which was debated the
conditions of education for young people and adults, the experiences of legislative advocacy for the
right to education and the adequate financing of education, in the face of public debt.

2.3. Campanha Global pela Educação

Global Campaign for Education

No final de março, Andressa Pellanda representou a Campanha Nacional pelo Direito à Educação na
Assembleia Mundial da Campanha Global pela Educação (CGE). O evento contou com a
participação dos 124 membros da GCE compreendendo 93 coalizões nacionais de educação, 17
ONGs internacionais e 14 redes regionais e organizações lideradas por jovens, além de centenas de
parceiros do CGE. Este ano o evento teve como tema “Fortalecimento do papel da juventude no
movimento GCE e além”. Além disso, Andressa também participará da construção de estratégia de
gênero da CGE.
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At the end of March, Andressa Pellanda represented the Brazilian Campaign for the Right to Education
at the World Assembly of the Global Campaign for Education (CGE). The event counted on the
participation of 124 GCE members comprising 93 national education coalitions, 17 International
NGOs and 14 regional networks and youth-led organisations besides.hHundreds of GCE partners. This
year the event had as its theme “Strengthening the Role of Youth in the GCE Movement and Beyond”.
In addition, Andressa will also participate in the construction of the CGE's gender strategy.

2.4. Incidência na ONU e acompanhamento das agendas dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e da Revisão Periódica Universal (RPU)
Impact on the UN and monitoring the agendas of the Sustainable
Development Goals (SDGs) and the Universal Periodic Review (UPR)

2.4.1. ONU exige esclarecimento sobre implementação do Plano Nacional de
Educação (PNE)
UN demands clarification on implementation of the National Education Plan

Em março, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU pediu esclarecimentos ao

governo brasileiro sobre questões apresentadas no terceiro relatório periódico do Brasil. No que diz

respeito à Educação, o Comitê pede explicação sobre a não implementação do Plano Nacional de

Educação (PNE) em decorrência das políticas de austeridade implementadas pelo governo

brasileiro através da Emenda Constitucional nº 95 (EC 95/2016) em vigor desde o governo de

Michel Temer. O documento também cita os impactos negativos da Emenda na manutenção do

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O documento, enviado pelo Comitê à Missão
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Permanente Brasileira, contém uma lista de 32 questões que exigem esclarecimentos relativos a

diversas violações dos Direitos Humanos.

In March, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights asked the Brazilian government

for clarification on issues presented in Brazil's third periodic report. With regard to Education, the

Committee asks for an explanation of the non-implementation of the National Education Plan (PNE)

due to the austerity policies implemented by the Brazilian government through Constitutional

Amendment No. 95 (EC 95/2016) in force since the government by Michel Temer. The document also

cites the negative impacts of the Amendment on the maintenance of the National School Feeding

Program (PNAE). The document, sent by the Committee to the Brazilian Permanent Mission, contains

a list of 32 issues that require clarification regarding various human rights violations.

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação já alertou várias vezes sobre as consequências

negativas da EC 95/2016 na educação, principalmente porque a continuidade desse tipo de política

de cortes em investimentos sociais resulta na impossibilidade de implantação do Plano Nacional de

Educação (PNE) 2014-2024. Em todos os relatórios internacionais enviados pela Campanha a

diversas esferas e comitês das Nações Unidas, denunciamos sobre a necessidade de retomar a

implementação do PNE, que segue estagnado, com algumas estratégias em retrocesso.

The Brazilian Campaign for the Right to Education has already warned several times about the

negative consequences of EC 95/2016 on education, mainly because the continuation of this type of

policy of cuts in social investments results in the impossibility of implementing the National

Education Plan (PNE) 2014 -2024. In all of the international reports sent by the Campaign to various

United Nations spheres and committees, we denounce the need to resume the implementation of the

PNE, which remains stagnant, with some strategies in retrogression.

2.4.2. Entrevista sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Colégio

Elvira Brandão – SP

Interview on Sustainable Development Goals at Colégio Elvira Brandão - SP

Nos dias 22 e 23 de fevereiro Marcele Frossard, assessora de políticas sociais da Campanha, foi
convidada pelo Colégio Elvira Brandão de São Paulo para falar sobre o que são os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS), o que é a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e qual a
relação entre o nosso trabalho e os ODS. Os alunos participaram de uma atividade interdisciplinar
que consistiu na realização de uma entrevista coletiva com um especialista.
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On February 22 and 23 Marcele Frossard, Campaign’s Social Policy Officer, was invited by the Colégio
Elvira Brandão in São Paulo to talk about what the SDGs are, what the Brazilian Campaign for the
Right to Education is, and what is the relationship between our work and the SDGs. The students
participated in an interdisciplinary activity that consisted of holding a press conference with a
specialist.

2.4.3. ODS 4 e ODS 5: Curso Um Brasil Sustentável II - Unifesp

SDG 4 and SDG 5: A Sustainable Brazil II Course

Em abril, Andressa Pellanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, foi
entrevistada na aula sobre os ODS 4 e 5 no curso do Instituto Physis sobre os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS). O Curso, uma parceria do Instituto Physis com a Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp) são composto de 10 entrevistas, cada uma debatendo os 17
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, com personalidades de destaque nacional no
tema de Políticas.

In April, Andressa Pellanda, general coordinator of the Brazilian Campaign for the Right to Education,
was interviewed in the class on SDGs 4 and 5 in the Instituto Physis course on Sustainable
Development Goals (SDGs). The Course, a partnership between the Physis Institute and the Federal
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University of São Paulo (Unifesp) is comprised of 10 interviews, each one debating the 17 UN
Sustainable Development Goals, with nationally prominent personalities on the subject of Policies.

2.4.4. Campanha Mudar o Jogo - Agenda 2030 para vencer a Covid-19

Change the Game Campaign - Agenda 2030 to fight Covid-19

Em abril aconteceu o lançamento nacional da campanha Mudar o Jogo - Agenda 2030 para
enfrentar a Covid-19, uma ação do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 (GT
Agenda 2030) que a Campanha integra. O objetivo da campanha é ampliar o conhecimento da
população sobre o tema e fomentar, junto às gestões municipais, a localização dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, contribuindo assim para enfrentar a pandemia e suas consequências,
assim como corrigir problemas socioeconômicos que facilitam seu agravamento no Brasil. A ação é
financiada pela União Europeia.

In April, the Change the Game - Agenda 2030 campaign was launched nationwide to confront
Covid-19, an action of the Civil Society Working Group for Agenda 2030 (WG Agenda 2030) that the
Brazilian Campaign is part of. The campaign's objective is to expand the population's knowledge on
the subject and promote, together with municipal administrations, the location of the Sustainable
Development Goals, thus contributing to face the pandemic and its consequences, as well as
correcting socioeconomic problems that are worsening in Brazil. The action is financed by the
European Union.

2.4.5. Livro "Leituras dos ODS para um Brasil sustentável''

Book "Readings of the SDGs for a sustainable Brazil''

Em maio foi lançado o livro "Leituras dos ODS para um Brasil
sustentável” pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a
Agenda 2030 (GT Agenda 2030) que a Campanha integra. No livro
há contribuições de Andressa Pellanda, coordenadora geral da
Campanha, sobre o ODS 4 - Educação de Qualidade.

The book "Readings from the SDGs for a sustainable Brazil" was
launched in May by the Civil Society Working Group for Agenda 2030
(GT Agenda 2030) that the Campaign is part of. The book contains
contributions by Andressa Pellanda, general coordinator of the
Campaign, on o SDG 4 - Quality Education.
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2.4.6. Audiência Pública na Câmara dos Deputados - Observatório da Revisão

Periódica Universal

Public Hearing at the Chamber of Deputies- Universal Periodic Review

Observatory

Em 25 de junho, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, por meio do Observatório
Parlamentar da Câmara dos Deputados, realizou audiência pública com o objetivo de examinar a
evolução do Direito à educação, com base nas recomendações feitas ao Brasil na Revisão Periódica
Universal (RPU), mecanismo das Nações Unidas que verifica a situação dos direitos humanos nos
países membros. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação pautou, juntamente com o IDDH,
as recomendações sobre Educação em 2017 e analisou na audiência os status de cumprimento.

On June 25, the Commission on Human Rights and Minorities, through the Parliamentary Observatory
of the Chamber of Deputies, held a public hearing with the objective of examining the evolution of the
Right to Education, based on the recommendations made to Brazil in the Universal Periodic Review
(UPR), a United Nations mechanism that checks the situation of human rights in member countries.
The Brazilian Campaign for the Right to Education, together with the Institute for Development and
Human Rights (IDDH), guided the recommendations on Education in 2017 and analyzed the status of
compliance at the hearing.
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2.4.7. Manifestação Coletivo RPU Brasil no Conselho de Direitos Humanos da

ONU

RPU Brasil Collective Manifestation at the UN Human Rights Council

Em junho, a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet,
apresentou o Relatório sobre o papel central do Estado na resposta à pandemia e outras
emergências sanitárias, e as suas consequências socioeconômicas no avanço do desenvolvimento
sustentável e na realização de todos os direitos humanos. O coletivo RPU, do qual a Campanha faz
parte, teve participação no evento e falou com o objetivo alertar a Alta Comissária da ONU e o
Conselho de Direitos Humanos sobre a realidade da pandemia no Brasil.

In June, the United Nations High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, presented the
Report on the central role of the State in responding to the pandemic and other health emergencies,
and its socioeconomic consequences in advancing sustainable development and achieving all human
rights. The RPU collective, of which the Campaign is a part, participated in the event and spoke with
the aim of alerting the UN High Commissioner and the Human Rights Council about the reality of the
pandemic in Brazil.

2.4.8. Colaboração com relatório sobre a Dimensão Cultural do Direito à

Educação da Relatoria Especial da ONU para o Direito à Educação

Collaboration with a report on the Cultural Dimension of the Right to

Education by the UN Special Rapporteur for the Right to Education

Em junho aconteceu a 47ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, na qual a
Relatora para o Direito à Educação apresentou seu relatório sobre dimensões culturais do Direito à
Educação, ou o Direito à Educação como um direito cultural. Durante sua fala foi lido texto
produzido pelo Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos (IDDH) e assinada pela Campanha
Nacional pelo Direito à Educação e outras entidades nacionais no qual se destaca a importância da
implementação do Programa Mundial para a Educação em Direitos Humanos, em especial sua atual
4ª fase, voltada para a juventude, e também da Agenda 2030. A coordenadora geral da Campanha,
Andressa Pellanda, participou da reunião de experts, ocorrida em fevereiro de 2020, em Genebra,
que construiu o relatório.

In June, the 47th Session of the United Nations Human Rights Council took place, at which the
Rapporteur for the Right to Education presented her report on the cultural dimensions of the Right to
Education, or the Right to Education as a cultural right. During her speech, a text produced by the
Institute of Development and Human Rights (IDDH) and signed by the Brazilian Campaign for the
Right to Education and other national entities was read, highlighting the importance of implementing
the World Program for Education in Human Rights, in particular its current 4th phase, focused on
youth, and also of the 2030 Agenda. The general coordinator of the Campaign, Andressa Pellanda,
participated in the meeting of experts, held in February 2020, in Geneva, which created the report.
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Em 29 de junho, Andressa Pellanda, coordenadora geral
da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, participou
de evento paralelo da ONU onde foi discutida a dimensão
cultural do Direito à Educação. Andressa aproveitou a
visibilidade do evento para denunciar as políticas
autoritárias e contrárias aos direitos das populações
indígenas e quilombolas na educação.

On June 29, Andressa Pellanda, general coordinator of the
Brazilian Campaign for the Right to Education, participated
in a side UN event where the cultural dimension of the Right
to Education was discussed. Andressa took advantage of
the event's visibility to denounce authoritarian policies that
are contrary to the rights of indigenous populations and quilombolas in education.

2.4.9. Seminário ONU: Reabertura Segura das Escolas

UN Seminar: Safe Reopening of Schools

Em 7 de julho, Andressa Pellanda representou a Campanha em seminário da ONU sobre a
reabertura das escolas durante o período da pandemia de Covid-19. O evento contou com três
painéis com especialistas nas áreas de saúde e educação das Nações Unidas, da sociedade civil,
de sindicatos, da gestão pública municipal e do governo federal. O evento teve como objetivo
discutir os impactos dos fechamentos das escolas, os desafios que o Brasil enfrenta para garantir
uma reabertura segura e os caminhos para uma reabertura segura sustentável.

On July 7, Andressa Pellanda represented the Campaign at a UN seminar on the reopening of schools
during the Covid-19 pandemic period. The event featured three panels with experts in the areas of
health and education from the United Nations, civil society, unions, municipal public administration
and the federal government. The event aimed to discuss the impacts of school closures, the
challenges that Brazil faces to ensure a safe reopening and the paths to a sustainable safe reopening.

“Defendemos a reabertura o quanto antes, porque sabemos de todos os desafios enfrentados em
termos de desproteção e da saúde mental, estamos trabalhando de forma intersetorial desde o
começo da pandemia e acompanhando os casos, apoiando as redes e as tomadas de decisão em
todos os estados do Brasil, mas precisa garantir condições externas às escolas e condições
internas às escolas”, falou Andressa.

“We defend the reopening as soon as possible, because we are aware of all the challenges faced in
terms of lack of protection and mental health, we have been working in an intersectoral way since the
beginning of the pandemic and following up on cases, supporting networks and decision-making in all
states Brazil, but it needs to guarantee conditions outside the schools and conditions inside the
schools”, said Andressa.
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2.4.10. Relatório Luz 2021 da Agenda 2030

2021 Spotlight Report of 2030 Agenda

Em 12 de julho aconteceu o lançamento do V Relatório Luz da Sociedade Civil sobre a Agenda 2030.
O lançamento nacional da publicação foi realizado em audiência pública no Congresso Nacional.
Este ano, nenhuma das 169 metas da Agenda 2030 apresenta progresso satisfatório no Brasil, o
que é muito grave, pois significa que o país se distancia cada vez mais do desenvolvimento
sustentável. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação participa da elaboração do relatório
com avaliação dos avanços e retrocessos na área da educação (ODS 4).

On July 12th, the V Spotlight Report of Civil Society on the 2030 Agenda was launched. The national
launch of the publication took place in a public hearing at the National Congress. This year, none of
the 169 goals of the 2030 Agenda show satisfactory progress in Brazil, which is very serious, as it
means that the country is moving further and further away from sustainable development. The
Brazilian Campaign for the Right to Education participates in the preparation of the report evaluating
advances and setbacks in the area of education (SDG 4).
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A publicação teve boa repercussão, sendo que já nos primeiros dias foram feitos 1.583 downloads
da publicação no site do GT Agenda 2030. O tuitaço de lançamento no Congresso Nacional levou a
tag #Agenda2030 ao 11º lugar nos trend topics do Twitter no Brasil. Na ocasião do lançamento
houve cerca de 90 inserções na mídia sobre o V Relatório Luz.

The publication had good repercussions, with 1,583 downloads of the publication on the GT Agenda
2030 website in the early days. The launch tweet at the National Congress took the #Agenda2030 tag
to 11th place in the Twitter trend topics in Brazil. At the time of the launch, there were about 90
insertions in the media about the V Spotlight Report.

2.4.11. Relatório “O direito à educação de migrantes”

“The right to education of migrants” report

Em julho aconteceu a 76ª sessão da Assembleia Geral das Organização das Nações Unidas, em
que a Relatora Especial para o Direito à Educação, Dra. Koumbou Boly Barry, apresentou seu
relatório sobre o direito à educação dos migrantes em que identifica questões-chave para garantir o
direito à educação dos migrantes e os desafios que os migrantes enfrentam no acesso a
instalações educacionais e oportunidades educacionais de qualidade que levam em consideração
suas necessidades específicas. O relatório contou com contribuições de Andressa Pellanda,
coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

In July, the 76th session of the United Nations General Assembly took place, in which the Special
Rapporteur on the Right to Education, Dr. Koumbou Boly Barry, presented her report on the right to
education of migrants in which she identifies key issues to ensure migrants' right to education and the
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challenges migrants face in accessing quality educational facilities and educational opportunities that
take into account their specific needs. The report included contributions from Andressa Pellanda,
general coordinator of the Brazilian Campaign for the Right to Education.

2.4.12. Guia da Agenda 2030 para uma educação transformadora

2030 Agenda Guide for Transformative Education

Em setembro participamos na produção de cards sobre as
metas da educação da Agenda 2030 para o Guia da
Agenda 2030 para uma educação transformadora.

In September, we participated in the production of cards on
the Education Goals of the 2030 Agenda for the Guide to the
2030 Agenda for Transformative Education.

2.4.13. Curso sobre advocacy na ONU

UN advocacy course

Em setembro, Andressa Pellanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, ministrou palestra sobre estratégias de incidência política junto à Organização das
Nações Unidas e, Curso Básico promovido pelo Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos
(IDDH).

In September, Andressa Pellanda, general coordinator of the Brazilian Campaign for the Right to
Education, gave a lecture on advocacy strategies at the United Nations in a Basic Course promoted by
the Institute for Development and Human Rights (IDDH).
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2.4.14. Consulta Coletiva de ONGs para a Educação (CCNGO/Unesco)

Collective Consultation of NGOs on Education (CCNGO/Unesco)

No final de dezembro, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação assumiu cadeira na
coordenação da Consulta Coletiva de ONGs para a Educação junto à Unesco (CCNGO/Unesco).
Andressa Pellanda, coordenadora-geral da Campanha, representará a entidade no próximo biênio da
CCNGO.

At the end of December, the Brazilian Campaign for the Right to Education assumed a chair in the
coordination of the Collective Consultation of NGOs on Education with UNESCO (CCNGO/Unesco).
Andressa Pellanda, general coordinator of the Campaign, will represent the entity in the next CCNGO
biennium.

A troca de informações entre as organizações tem como objetivo fortalecer a tomada de decisão
com participação da sociedade civil e a incidência política nos contextos locais sob
recomendações da Agenda 2030 - que prevê, entre outras metas, uma educação pública, inclusiva e
de qualidade, que a Campanha defende desde a sua fundação.

The exchange of information between organizations aims to strengthen decision-making with the
participation of civil society and political influence in local contexts under the recommendations of
the 2030 Agenda - which provides, among other goals, for public, inclusive and quality education,
which the Campaign has defended since its foundation.
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2.5. Incidência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da

Organização dos Estados Americanos (CIDH/OEA)

Impact on the Inter-American Commission on Human Rights of the

Organization of American States (IACHR / OAS)

2.5.1. CIDH recomenda “o aumento dos investimentos públicos em educação”

ao Brasil

IACHR recommends “increasing public investment in education” to Brazil

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) publicou relatório sobre a situação dos

direitos humanos no Brasil. Na seção que trata das políticas educacionais, desigualdades e grupos

em situação de risco, as informações citadas usam como fonte o Relatório Luz do GT 2030, em que

a Campanha Nacional pelo Direito à Educação é ponto focal de educação. O relatório, publicado em

05 de março, recomenda ao Brasil “o aumento dos investimentos públicos em educação” e trata

ainda de exclusão escolar, discriminação de gênero e demonstra preocupações com as políticas de

austeridade e militarização de escolas.

The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) has published a report on the human

rights situation in Brazil. In the section dealing with educational policies, inequalities and groups at

risk, the information cited uses the Spotlight Report of the Civil Society Working Group for the 2030

Agenda as a source, in which the Brazilian Campaign for the Right to Education is the focal point of

education. The report, published on March 5, recommends to Brazil “the increase in public

investments in education” and also deals with school exclusion, gender discrimination and

demonstrates concerns about school austerity and militarization policies.

2.6. Articulações internacionais contra austeridade, políticas econômicas
contrárias a direitos e contra a privatização da educação
International articulations against austerity, economic policies against rights and
against the privatization of education

2.6.1.The Great Take Over – How we fight Davos

Andressa Pellanda, coordenadora geral da

Campanha Nacional pelo Direito à Educação,

participou no final de janeiro de evento paralelo ao

Fórum Econômico Mundial - Davos. No evento, foi

feita uma análise crítica do modelo de governança
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global no âmbito do multilateralismo, que vem sendo capturado pelo poder das empresas privadas.

Andressa Pellanda, general coordinator of the Brazilian Campaign for the Right to Education,

participated in the end of January in a parallel event to the World Economic Forum - Davos. At the

event, a critical analysis was made of the global governance model in the scope of multilateralism,

which has been captured by the power of private corporations.

Na ocasião, foi apresentada uma carta aberta à comunidade internacional à qual aderimos. É hora

de um reinício democrático - A crise global precisa de um governo global guiado pelo interesse

público.

On the occasion, an open letter to the international community to which we adhered was presented.

It's time for a democratic restart - The global crisis needs a global government guided by public

interest.

2.6.2. Latin America Talks - Oxfam Ibis

Em 22 de junho, Andressa Pellanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à

Educação, participou do evento Latin America Talks, promovido pela Oxfam Ibis, dedicado a discutir

com especialistas os impactos que a pandemia de Covid-19 causou na América Latina,

especialmente na educação. As estimativas são de que pelo menos 3 milhões de crianças

latinoamericanas não vão voltar a estudar novamente, mesmo depois de encerrada a pandemia.

Esse montante corresponde a metade da população da Dinamarca.

On June 22, Andressa Pellanda, general coordinator of the Brazilian Campaign for the Right to

Education, participated in the Latin America Talks event, promoted by Oxfam Ibis, dedicated to

discussing with experts the impacts that the Covid-19 pandemic had on Latin America, especially on

education field. Estimates are that at least 3 million Latin American children will not go back to school

again, even after the pandemic ends. This amount corresponds to half of the population of Denmark.
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2.6.3. Lutas pela Educação
Struggles for Education

Aconteceu no dia 01 de junho uma Live de formação para alunos e professores sobre a experiência
de alguns países da América Latina na luta pela educação. Esta live faz parte do curso sobre o
Sistema Educativo Dominicano, cujo objetivo é compartilhar os desafios educacionais em um
cenário pandêmico. Representando os jovens da Campanha Nacional pelo Direito à Educação,
Alanna Mangueira, assistente de mídias sociais e membro da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, apontou alguns desafios enfrentados no Brasil, entre eles, o não cumprimento das metas
do Plano Nacional de Educação no prazo que foi estabelecido, e a falta de recursos para os
sistemas públicos de educação, o que afetou diretamente alunos e professores. A live foi realizada
pela entidade dominicana El Mitín.

On June 1st, a Live training for students and
teachers took place on the experience of some
Latin American countries in the struggle for
education. This live is part of the course on the
Dominican Educational System, which aims to
share educational challenges in a pandemic
scenario. Representing the youth of the Brazilian
Campaign for the Right to Education, Alanna
Mangueira, social media assistant and member
of the Brazilian Campaign for the Right to
Education, pointed out some challenges faced in
Brazil, including the failure to meet the goals of
the National Education Plan on time which was
established, and the lack of resources for public
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education systems, which directly affected students and teachers. The live was performed by the
Dominican entity El Mitín.

2.6.4. Consórcio Global contra a Privatização da Educação e Direitos
Humanos
Privatization of Education and Human Rights Consortium (PEHRC)

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação participou de um estudo produzido pelo Consórcio
Global contra a Privatização da Educação e Direitos Humanos com o intuito de divulgar casos de
sucesso da educação pública ao redor do mundo, contra a privatização da educação. No caso
brasileiro, a Campanha contribuiu descrevendo as escolas públicas do Movimento dos
Trabalhadores Rurais sem Terra (MST). O estudo completo está em fase final de finalização, mas
em agosto foi lançado um resumo dos casos que foram apresentados na Cúpula Global de
Educação de 2021.

The Brazilian Campaign for the Right to Education participated in a study produced by the
Privatization of Education and Human Rights Consortium (PEHRC) in order to publicize the success
stories of public education around the world, against the privatization of education. In the Brazilian
case, the Campaign contributed by describing the public schools of the Landless Rural Workers
Movement (MST). The full study is in the final stages of finalization, but a policy brief of the cases
was released in August at the 2021 Global Education Summit.

O resumo analisa sete exemplos de educação pública forte em ambientes muito diversos, da
Namíbia ao Brasil, passando pelo Vietnã, proporcionando uma educação de qualidade e
direcionando a transformação social, que pavimenta o caminho para uma transformação
pragmática e realista nos sistemas educacionais, que é possível em qualquer lugar, começando
agora.

This brief analyzes seven examples of strong public education in very diverse settings, from Namibia
to Brazil, through Vietnam providing a quality education and steering social transformation, which
pave the way for a pragmatic and realistic transformation in education systems, that is possible
everywhere, starting now.

Na Cúpula Global de Educação, o PEHRC apresentou o resumo na mesa redonda intitulada “A
educação pública funciona: cinco lições para países de baixa e média renda”. Por meio de
intervenções curtas, essa mesa-redonda compartilhou lições transversais, a fim de oferecer
inspiração para doadores e países implementadores para renovar seus esforços para a educação
pública gratuita e se afastar das políticas das últimas duas décadas focadas em parcerias privadas,
que têm mostrado o seu fracasso.

At the Global Education Summit, PEHRC presented the policy brief in the roundtable titled “Public
education works: Five lessons from low- and middle-income countries”. Through short interventions,
this roundtable will share cross-cutting lessons outlined in this brief in order to offer inspiration to
donors and implementing countries alike to renew their efforts for free public education, and move
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away from the policies of the last two decades focused on private involvement and partnerships,
which have shown their failure.

Em setembro, o trabalho foi apresentado no encontro anual do World Bank’s Civil Society Policy
Forum (CSPF). O webinário intitulado “Getting all children back into better schools: The essential
role of public education in the COVID-19 era” teve a participação da Relatora Especial da ONU sobre
o Direito à Educação, Dra. Koumbou Boly Barry, apresentando recomendações de seu último
relatório sobre o papel da educação pública no período de resposta e recuperação da COVID-19.

In September, the work was presented at the World Bank’s Civil Society Policy Forum (CSPF) annual
meeting. The webinar entitled “Getting all children back into better schools: The essential role of
public education in the COVID-19 era” was attended by the UN Special Rapporteur on the Right to
Education, Dr. Koumbou Boly Barry, presenting recommendations from her latest report on the role of
public education in the COVID-19 response and recovery period.
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3. Semana de Ação Mundial 2021
World Action Week 2021

A SAM (Semana de Ação Mundial) é uma iniciativa realizada simultaneamente em mais de 100
países, desde 2003, com o objetivo de envolver a sociedade civil em ações de incidência política em
prol do direito à educação. Lançada pela CGE (Campanha Global pela Educação), a Semana exerce
pressão sobre os governos para que cumpram os acordos internacionais da área, anteriormente o
Programa Educação para Todos (Unesco, 2000) e, agora, os compromissos do Marco Ação
Educação 2030 (Unesco, 2015). De 2003 a 2021, já mobilizou mais de 85 milhões de pessoas em
todo o mundo! Apenas no Brasil, já são 1,9 milhão de pessoas mobilizadas. É a maior atividade de
mobilização da sociedade civil pelo direito humano à educação, com o objetivo de estimular a
formação política. Neste ano, ao menos 110 mil pessoas participaram em todo o Brasil, debatendo
os avanços e retrocessos na educação brasileira, principalmente sobre o não cumprimento do
Plano Nacional de Educação.

The GAWE (Global Action Week For Education) is an initiative carried out simultaneously in more than
100 countries, since 2003, with the objective of involving civil society in actions of political influence
in favor of the right to education. Launched by the CGE (Global Campaign for Education), the Week
exerts pressure on governments to comply with international agreements in the area, previously the
Education for All Program (Unesco, 2000) and now the commitments of the Education 2030
Framework for Action (Unesco , 2015). From 2003 to 2021, it has mobilized more than 85 million
people around the world! In Brazil alone, there are already 1.9 million people mobilized. It is the
biggest mobilization activity of civil society for the human right to education, with the objective of
stimulating political formation. This year, at least 110,000 people participated throughout Brazil,
debating advances and setbacks in Brazilian education, mainly on the non-compliance with the
National Education Plan.

Coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação há 18 anos, a SAM brasileira
aconteceu, em 2021, entre os dias 14 e 21 de junho em todo o território nacional. Ela precedeu a 7ª
data de aniversário do Plano Nacional de Educação (PNE), dia 25 de junho de 2014, quando foi
sancionado. Assim, a SAM brasileira está dedicada ao monitoramento da implementação do PNE e,
por ter sido a primeira organização a fazer o balanço do Plano, pautou o debate no país.

Coordinated by the Brazilian Campaign for the Right to Education for the last 18 years, the Brazilian
GAWE took place in 2021 between the 14th and 21st of June throughout the national territory. It
preceded the 7th anniversary date of the National Education Plan (PNE), on June 25, 2014, when it
was sanctioned. Thus, the Brazilian GaWE is dedicated to monitoring the implementation of the PNE
and, as it was the first organization to take audit of the Plan, it guided the debate in the country.

A cada ano, contudo, a Semana se dedica a um tema específico relacionado à agenda do Plano. Em
2021, a mobilização da SAM marcou a necessidade de retomarmos as atividades presenciais nas
escolas de todo o país com segurança em cenário de recuperação lenta da pandemia de Covid-19.
Para tal, será necessário mais e melhor financiamento, assim como um sistema educacional
público, gratuito e inclusivo fortalecido. É essa a demanda da Campanha Global pela Educação e
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também a nossa no Brasil e, por isso, chamamos o poder público a ouvir a comunidade
educacional.

Each year, however, the Week is dedicated to a specific theme related to the Plan's agenda. In 2021,
the mobilization of the Brazilian GAWE marked the need to resume classroom activities in schools
across the country safely in a scenario of slow recovery from the Covid-19 pandemic. This will require
more and better financing, as well as a strengthened free and inclusive public education system. This
is the demand of the Global Campaign for Education and also ours in Brazil, and that is why we call on
the public authorities to listen to the educational community.

Diante desse contexto, o mote da Semana de Ação Mundial 2021 foi “A educação está passando a
lição: Financiamento e escola segura! Ensinar e aprender com infraestrutura!”, priorizando a
necessidade de garantir segurança para o retorno às atividades presenciais nas escolas de todo o
país, em cenário de pandemia de Covid-19.

In this context, the motto of the 2021 Brazilian GAWE was “Education is giving the lesson: Funding
and a safe school! Teach and learn with infrastructure!”, prioritizing the need to ensure security for the
return to face-to-face activities in schools across the country, in a Covid-19 pandemic scenario.

3.1 Atividades

Activities

3.1.1 Mobilização Nacional

National Mobilization

O processo de construção da Semana de Ação Mundial começou no início de 2021 com a criação
do Comitê Técnico e as primeiras reuniões de planejamento a partir da definição do tema.

The construction process for the Brazilian GAWE began in early 2021 with the creation of the
Technical Committee and the first planning meetings based on the definition of the theme.

O Comitê Técnico da Semana de Ação Mundial 2021, formado por 12 entidades, contemplando as
entidades do Comitê Diretivo e outras entidades parceiras, produziu materiais didáticos e para
mobilização que foram disponibilizados para a realização de atividades em âmbito nacional com o
tema da SAM, envolvendo os participantes da rede da Campanha e outros atores de diferentes
setores da sociedade, notadamente educadores, estudantes e ativistas.

The Technical Committee of the 2021 Brazilian GAWE, formed by 12 entities, including the entities of
the Steering Committee and other partner entities, produced teaching and mobilization materials that
were made available for carrying out activities nationwide with the theme of GAWE, involving
Campaign network participants and other actors from different sectors of society, notably educators,
students and activists.
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O processo de execução da Semana de Ação Mundial acontece com a construção de um manual de
subsídio com conteúdo explicativo sobre o tema do ano, somado ao balanço das metas do Plano
Nacional de Educação e cartazes de divulgação. Após isso, são abertas as inscrições para que os
participantes possam se cadastrar para receber os materiais por correio e informar quais serão as
atividades a acontecer.

The Brazilian GAWE implementation process involves the construction of a subsidy manual with
explanatory content on the theme of the year, added to the balance of the goals of the National
Education Plan and publicity posters. After that, registration is opened so that participants can
register to receive the materials by mail and inform what will be the activities to take place.

Em 2021, contudo, o formato da SAM teve que ser adaptado por conta da pandemia de COVID-19 e
as políticas de isolamento para seu enfrentamento. Em vez de termos as atividades
autogestionadas acontecendo durante a semana em diversos espaços sociais, como escolas,
universidades, bibliotecas, igrejas, praças públicas, ongs, entre outros, foram realizadas de maneira
remota pela coordenação nacional 7 lives e 4 oficinas sobre o tema da SAM 2021 e audiência
pública com apresentação do balanço do Plano Nacional de Educação (PNE). As atividades
presenciais transformaram-se em experiências virtuais ou foram adiadas para um próximo
momento em que possam ser realizadas com segurança.

In 2021, however, the SAM format had to be adapted due to the COVID-19 pandemic and the isolation
policies to face it. Instead of having self-organized activities taking place during the week in various
social spaces, such as schools, universities, libraries, churches, public squares, NGOs, among others,
we had 7 lives and 4 workshops on the theme of GAWE 2021 and public hearing with presentation of
the balance of the National Education Plan (PNE). Face-to-face activities have been transformed into
virtual experiences or have been postponed to the next moment when they can be carried out safely.

Mesmo assim, a Campanha, valendo-se de seus 18 anos de experiência coordenando a SAM
brasileira, conseguiu realizar um processo de ampla articulação e, ao somarmos a quantidade de
pessoas que participaram das atividades virtuais da SAM até o final de junho de 2021, chegamos à
marca de ao menos 110 mil pessoas mobilizadas em todo o Brasil e no exterior.

Even so, the Campaign, drawing on its 18 years of experience coordinating the Brazilian GAWE,
managed to carry out a process of broad articulation and, when we add up the number of people who
participated in GAWE’s virtual activities until the end of June 2021, we reached the mark of at least
110 thousand people mobilized throughout Brazil and abroad.

Mobilização social, articulação institucional e capilaridade - A Campanha Nacional pelo Direito à
Educação utilizou sua capacidade e capilaridade institucional para dar visibilidade ao tema da
Semana e engajar sua ampla rede na iniciativa. Vale destacar que o Comitê Diretivo da Campanha é
composto por organizações de atuação nacional com representações e parcerias em todos os
estados do país. Assim, fóruns de educação infantil, conselhos municipais de educação, gestores, e
sindicatos de professores, por exemplo, são chamados a convidarem suas próprias redes a
conhecerem e participarem da iniciativa.
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Social mobilization, institutional articulation and capillarity - The Brazilian Campaign for the Right to
Education used its capacity and institutional capillarity to give visibility to the theme of the Week and
engage its wide network in the initiative. It is worth noting that the Campaign's Steering Committee is
made up of nationally active organizations with representations and partnerships in all states of the
country. Thus, early childhood education forums, municipal education councils, managers, and
teachers' unions, for example, are called upon to invite their own networks to get to know and
participate in the initiative.

A partir da divulgação e das articulações iniciadas pela Campanha, diferentes atores da sociedade
civil entram em contato para solicitar subsídios e materiais que dão suporte às atividades que eles
mesmos organizam em seus espaços. Em geral, para realizar essas ações em âmbito local os
participantes firmam novas parcerias, o que amplia ainda mais o alcance e o poder de envolvimento
da população nos temas discutidos pela Semana de Ação Mundial a cada ano. Durante esse
processo, os atores contam com o acompanhamento da equipe da Campanha para divulgar as
ações ou compartilhar sugestões sobre formatos de atividades e convites de participação.

From the dissemination and articulations initiated by the Campaign, different civil society actors get
in contact to request subsidies and materials that support the activities they organize in their spaces.
In general, to carry out these actions at the local level, the participants sign new partnerships, which
further expands the reach and power of the population to be involved in the themes discussed by the
GAWE each year. During this process, the actors are supported by the Campaign team to publicize the
actions or share suggestions on formats for activities and invitations to participate.

Com o objetivo de sensibilizar e mobilizar organizações a participarem da Semana de Ação
Mundial, foram utilizados instrumentos de comunicação, como envio de comunicados por email,
divulgação de materiais no site https://semanadeacaomundial.org/ e nas redes sociais da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, além de articularmos a divulgação de conteúdos em
sites de parceiros. Neste ano, fez-se amplo uso de redes sociais virtuais e foram divulgadas notas e
press releases para a imprensa e parceiros institucionais da Campanha.

In order to sensitize and mobilize organizations to participate in the GAWE, communication tools were
used, such as sending communications by email, dissemination of materials on the website
https://semanadeacaomundial.org/ and on the social networks of the Brazilian Campaign for Right
to Education, in addition to coordinating the dissemination of content on partner sites. This year,
extensive use was made of virtual social networks and notes and press releases were released to the
press and institutional partners of the Campaign.

As atividades nacionais da SAM 2021 foram compostas por uma série de 7 lives e 4 oficinas
transmitidas ao vivo entre os dias 8 e 24 de junho de 2021 pelas plataformas virtuais da Campanha
Nacional pelo Direito à Educação. Ao todo, foram convidadas/os 32 especialistas, ativistas,
pesquisadores, acadêmicos, jornalistas, ativistas e outras figuras de expressão com conteúdo
relevante comprovado para contribuir dentro dos temas propostos nos materiais gráficos da SAM
2021 e, até o final de junho de 2021, já somam mais de 10 mil visualizações.
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The national activities of GAWE 2021 consisted of a series of 7 lives and 4 workshops broadcast live
between the 8th and 24th of June 2021 by the virtual platforms of the National Campaign for the Right
to Education. In all, 32 experts, activists, academic researchers, journalists, activists and other
figures of expression with proven relevant content were invited to contribute within the themes
proposed in the graphic materials of GAWE 2021 and, by the end of June 2021, already add up to more
than 10 thousand views.

O engajamento do público superou nossas expectativas não apenas pelo alto número de
espectadores, mas também pela variedade de pessoas e de territórios e organizações
representadas. Era possível visualizar no campo de comentários, espectadores se apresentando
como estudantes, professores, acadêmicos, conselheiros de educação, secretários de educação,
assim como pais e interessados em geral.

Audience engagement exceeded our expectations not only because of the high number of viewers, but
also because of the variety of people and territories and organizations represented. It was possible to
visualize in the comment field, spectators presenting themselves as students, teachers, academics,
education counselors, education secretaries, as well as parents and interested people in general.

Tivemos registro de cerca de 850 atividades em todos os Estados do país, além de 687 downloads
dos materiais disponíveis. As atividades, mesmo em formato virtual, foram das mais variadas
dentro de seus temas e públicos, como visto nos exemplos abaixo:

About 850 activities were registered in all the states of the country, in addition to 687 downloads of
available materials. The activities, even in virtual format, were of the most varied within their themes
and audiences, as seen in the examples below:

- A iniciativa De Olho Nos Planos, integrante do Comitê Técnico
da SAM 2021, realizou um webinário sobre os impactos do
subfinanciamento educacional na evasão e abandono escolar. O
evento contou com a participação de Alexandre dos Santos
(Inep), Edneia Gonçalves (Ação Educativa), Benilda Brito (Rede
Malala) e a mediação de Claudia Bandeira.

- The De Olho nos Planos initiative, a member of the Brazilian
GAWE 2021 Technical Committee, held a webinar on the impacts
of educational underfunding on school dropouts. The event was
attended by Alexandre dos Santos (Inep), Edneia Gonçalves
(Educational Action), Benilda Brito (Rede Malala) and mediation by Claudia Bandeira.

- A Escola de Gente, integrante do Comitê Técnico da SAM 2021, promoveu peça de teatro acessível
seguida de debate com o grupo de teatro "Os Inclusos e os Sisos", mediado pela jornalista e
comunicadora Larissa Herd Werneck Ramires, sobre produções culturais acessíveis.
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- The Escola de Gente, member of the Technical Committee of Brazilian GAWE 2021, promoted
accessible theater play followed by debate with the theater group "Os Inclusos e os Sisos", mediated
by journalist and communicator Larissa Herd Werneck Ramires, on accessible cultural productions.

- O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas e Gestão da Educação (NUPPEGE) realizou mesa
redonda com o tema ”Pelo direito de viver e estudar: a luta de entidades educacionais por uma
educação de qualidade!” com a participação de Antônio Ferreira de Sousa Sobrinho (Fórum de EJA),
Márcia Jacomini (FINEDUCA), Andressa Pellanda (Campanha Nacional pelo Direito à Educação) e
moderação de Lucineide Barros de Medeiros (FOPEC).

- The Center for Studies and Research in Education Policies and Management (NUPPEGE) held a
roundtable with the theme "For the right to live and study: the struggle of educational entities for
quality education!" with the participation of Antônio Ferreira de Sousa Sobrinho (EJA Forum), Márcia
Jacomini (FINEDUCA), Andressa Pellanda (Brazilian Campaign for the Right to Education) and
moderation by Lucineide Barros de Medeiros (FOPEC).

- A Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro promoveu
audiência pública sobre financiamento e escola segura,
temas da SAM 2021. A articulação do evento foi da
Maria Theresa Avance, membro do comitê carioca da
Campanha. Na audiência, além de diversos
parlamentares também foi convidada a falar Andressa
Pellanda, coordenadora geral da Campanha Nacional
pelo Direito à Educação.

- The Science and Technology Commission of the
Legislative Assembly of the State of Rio de Janeiro
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promoted a public hearing on financing and safe schools, themes of the Brazilian GAWE 2021. The
event was coordinated by Maria Theresa Avance, a member of the campaign's Rio de Janeiro
committee. At the hearing, in addition to several parliamentarians, Andressa Pellanda, general
coordinator of the Brazilian Campaign for the Right to Education, was also invited to speak.

- O Centro Dom Helder Camara de Estudos e Ação Social (Cendhec) realizou a live "Infraestrutura
das escolas no cenário da pandemia Covid 19”. Participaram
do evento o arquiteto e urbanista, sócio fundador da O Norte
– Oficina de Criação, Lula Marcondes e a ativista pela
educação Liz Ramos. A ideia foi discutir, a partir de uma
perspectiva do papel da arquitetura, a garantia de uma
estrutura segura e digna para as escolas, trazendo exemplos
como o da Escola Mangue, no Coque, projeto O Norte
selecionado para a Bienal de Veneza de 2016.

- The Dom Helder Camara Center for Studies and Social
Action (Cendhec) held the live "School Infrastructure in the
Covid Pandemic Scenario 19". The event was attended by the
architect and urban planner, founding partner of O Norte –

Oficina de Criação, Lula Marcondes and education activist Liz Ramos. The idea was to discuss, from
the perspective of the role of architecture, the guarantee of a safe and dignified structure for schools,
bringing examples such as the Mangue School, in Coque, project O Norte selected for the 2016 Venice
Biennale.

- A Rede Lusófona pelo Direito à Educação fez o
lançamento do “Estudo Comparado sobre Educação nos
Países Lusófonos em Cenário de Covid-19: desafios e
caminhos”. Estiveram presentes Andressa Pellanda,
coordenadora geral da Campanha Brasileira pelo Direito
à Educação, integrantes da Relus e o consultor Eduardo
Moura, que produziu o estudo.

- The Lusophone Network for the Right to Education
launched the “Comparative Study on Education in
Lusophone Countries in the Covid-19 Scenario: Challenges and Paths”. Andressa Pellanda, general
coordinator of the Brazilian Campaign for the Right to Education, members of Relus and consultant
Eduardo Moura, who produced the study, were present.

Outras atividades também aconteceram durante a Semana com a promoção da coordenação
nacional, abordando as diversas temáticas que o tema da SAM 2021 possibilitava:

Other activities also took place during the Week with the promotion of national coordination,
addressing the various themes that the theme of Brazilian GAWE 2021 made possible:
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3.1.2 Oficinas da SAM 2021

GAWE 2021 Workshops

ENCONTROS COM PESQUISADORES, ESPECIALISTAS E ATIVISTAS! / MEETINGS WITH RESEARCHERS,
EXPERTS AND ACTIVISTS!

- Direitos Humanos e Justiça Fiscal: e a educação? Human Rights and Tax Justice: what
about education?

Nessa primeira oficina participativa da SAM 2021 foi apresentada a dimensão teórica e conceitual
do que é a justiça fiscal, a visão econômica sobre a educação e a visão econômica mais
conservadora sobre o papel do estado no financiamento da educação. Também se discutiu como se
forma o orçamento brasileiro e as regras que moldam e limitam o financiamento do direito à
educação.

In this first participatory workshop of GAWE 2021, the theoretical and conceptual dimensions of fiscal
justice, the economic view of education and the more conservative economic view of the role of the
state in financing education were presented. It also discussed how the Brazilian budget is formed and
the rules that shape and limit the financing of the right to education.

A oficina foi produzida por Pedro Rossi, professor de Economia da Unicamp; Livi Gerbasi, assessora
política do Inesc; Julio Nascimento, doutorando em Economia pela Unicamp e Cleo Manhas,
assessora política do Inesc.

The workshop was produced by Pedro Rossi, professor of economics at Unicamp; Livi Gerbasi,
political advisor at Inesc; Julio Nascimento, doctoral candidate in Economics at Unicamp and Cleo
Manhas, political advisor at Inesc.
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- Capitalismo de Vigilância / Surveillance Capitalism

A segunda oficina participativa da SAM 2021 contou com a organização de Fernanda Campagnucci,
diretora executiva da Open Knowledge Brasil e Leonardo Cruz, professor da Universidade Federal do
Pará.

The second participatory workshop of GAWE 2021 was organized by Fernanda Campagnucci,
executive director of Open Knowledge Brasil and Leonardo Cruz, professor at the Federal University of
Pará.

Nessa oficina foram discutidos os principais conceitos e desafios relacionados à privacidade e à
proteção de dados no campo da educação. No debate foram discutidos possíveis caminhos para a
incidência no campo.

In this workshop, the main concepts and challenges related to privacy and data protection in the field
of education were discussed. In the debate, possible paths for the incidence in the field were
discussed.

- Fundeb, Custo Aluno-Qualidade (CAQ) e Sistema Nacional de Educação (SNE) / Fundeb,
Student-Quality Cost (CAQ) and National Education System (SNE)
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A terceira oficina participativa da SAM 2021 foi apresentada por Daniel Cara, professor da Faculdade
de Educação da Universidade de São Paulo e dirigente da Campanha Nacional Pelo Direito à
Educação. O debate girou em torno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), Custo Aluno-Qualidade (CAQ) e
Sistema Nacional de Educação (SNE). As questões educacionais foram analisadas a partir da
interpretação federativa, da própria constituição do Estado brasileiro.

The third participatory workshop of GAWE 2021 was presented by Daniel Cara, professor at the Faculty
of Education of the University of São Paulo and leader of the Brazilian Campaign for the Right to
Education. The debate revolved around the Fund for the Maintenance and Development of Basic
Education and the Valorization of Education Professionals (Fundeb), the Student-Quality Cost (CAQ)
and the National Education System (SNE). Educational issues were analyzed based on the federative
interpretation of the constitution of the Brazilian State.

- Teatro Acessível

A última oficina da SAM 2021 foi promovida pela Escola de Gente, membro do Comitê Técnico. Nela
foi discutida de uma maneira leve e divertida o que é inclusão.

The last GAWE 2021 workshop was promoted by Escola de Gente, a member of the Technical
Committee. It was discussed in a light and fun way what inclusion is.

3.2 Balanço do PNE

PNE Audit

A última atividade nacional da SAM
2021 foi o tradicional lançamento
anual do balanço das metas do PNE
realizado pela Campanha Nacional
pelo Direito à Educação, com a
consultoria de Fernando Rufino. Este
ano o evento aconteceu em
audiência pública em que o balanço
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foi apresentado pela coordenadora geral da Campanha, Andressa Pellanda.

The last national activity of SAM 2021 was the traditional annual release of the balance of the goals
of the PNE carried out by the Brazilian Campaign for the Right to Education, with the advice of
Fernando Rufino. This year the event took place at a public hearing where the balance was presented
by the general coordinator of the Campaign, Andressa Pellanda.

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promoveu audiência pública para avaliar o
sétimo ano de implementação do Plano Nacional de Educação (PNE) a partir do balanço da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Participaram a deputada Professora Dorinha Seabra
Rezende (DEM-TO), entre outros; Andressa Pellanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional
pelo Direito à Educação; Daniel Cara, professor da FE/USP e dirigente da Campanha; Márcia
Jacomini, professora da Unifesp e representante da Fineduca (Associação Nacional de Pesquisa
em Financiamento da Educação); e representação da União Brasileira de Estudantes Secundaristas
(UBES).

The Education Commission of the Chamber of Deputies held a public hearing to assess the seventh
year of implementation of the National Education Plan (PNE) based on the assessment of the
Brazilian Campaign for the Right to Education. Deputy Professor Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO),
among others; Andressa Pellanda, general coordinator of the Brazilian Campaign for the Right to
Education; Daniel Cara, professor at FE/USP and leader of the Campaign; Márcia Jacomini, professor
at Unifesp and representative of Fineduca (National Association for Research in Education Financing);
and representation of the Brazilian Union of Secondary Students (UBES).
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Na ocasião, a Deputada Professora Dorinha Rezende enfatizou o fato de que as matérias
legislativas que têm tramitado e sido aprovadas na Câmara dos Deputados têm avançado pela
pressão da vinda da sociedade civil para melhor a qualidade das políticas públicas em educação no
Brasil e citou o trabalho que tem sido desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à
Educação para isso.

On the occasion, Deputy Professor Dorinha Rezende emphasized the fact that the legislative matters
that have been processed and approved in the Chamber of Deputies have advanced by the pressure of
the coming of civil society to improve the quality of public policies in education in Brazil and cited the
work which has been developed by the National Campaign for the Right to Education for this purpose.

O Balanço, realizado pela Campanha, indica estagnação em maioria dos dispositivos e até
regressão em alguns deles.

The Balance, carried out by the Campaign, indicates stagnation in most devices and even regression
in some of them.

No ritmo que se tem avançado, apenas 15% dos dispositivos das metas do Plano Nacional de
Educação serão cumpridos até o prazo de 2024. A 3 anos do fim de vigência da principal legislação
da educação nacional, a estimativa é que, dos 41 dispositivos de meta do PNE com dados para
mais de um ano, apenas 6 devem ser cumpridos em seus respectivos prazos, aponta balanço da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

At the pace that has been advancing, only 15% of the provisions of the goals of the National
Education Plan will be fulfilled by the deadline of 2024. With 3 years from the end of the main
national education legislation, it is estimated that, of the 41 provisions of PNE goal with data for more
than one year, only 6 must be met within their respective deadlines, points out the balance of the
Brazilian Campaign for the Right to Education.

Neste que é o sétimo ano de vigência da Lei do PNE (nº 13.005 de 2014) - que exige a formulação
de objetivos a serem cumpridos ao longo de 10 anos - o Balanço indica, a exemplo do ano passado,
o descumprimento quase que total da lei. As metas estruturantes do Plano, com prazo até 2018,

137

https://www.youtube.com/watch?v=MAMxfr7rIxQ
https://www.youtube.com/watch?v=MAMxfr7rIxQ
https://www.youtube.com/watch?v=MAMxfr7rIxQ
https://www.youtube.com/watch?v=MAMxfr7rIxQ
https://www.youtube.com/watch?v=MAMxfr7rIxQ
https://www.youtube.com/watch?v=MAMxfr7rIxQ
https://media.campanha.org.br/semanadeacaomundial/2021/materiais/BALANCO_PNE_2021.pdf
https://media.campanha.org.br/semanadeacaomundial/2021/materiais/BALANCO_PNE_2021.pdf


não foram alcançadas. Em sete anos de vigência, apenas 5 das 20 metas foram parcialmente
cumpridas e as outras 15 metas ainda estão longe de serem cumpridas. Há indicadores em ritmo
de avanço menor que o necessário, há os indicadores estagnados e existem até regressões em
comparação ao avanço necessário para alcançar as metas.

In this, that is the seventh year of the PNE Law (No. 13.005 of 2014) - which requires the formulation
of objectives to be achieved over 10 years - the Balance Sheet indicates, as in the example of last
year, the almost total non-compliance with the law. The structuring goals of the Plan, with a deadline
until 2018, were not achieved. In seven years of effectiveness, only 5 of the 20 goals were partially
met and the other 15 goals are still far from being met. There are indicators at a slower pace of
progress than necessary, there are stagnant indicators and there are even regressions compared to
the progress necessary to reach the goals.

Os indicadores de progresso de cada dispositivo denunciam o seu descumprimento, fruto de seu
abandono político em prol de projetos da preferência dos governos incumbentes. Dos 41
dispositivos mensurados, somente 6 têm perspectiva de sucesso ao final de seus respectivos
prazos. Mesmo dentre esses casos positivos, alguns estão nessa situação não por terem recebido
atenção adequada em forma de políticas públicas e financiamento, mas sim por possuírem
objetivos pouco ambiciosos em termos de uma educação de qualidade, como é o caso dos
dispositivos da meta 13. No restante do Plano, prevalecem avanços muito aquém do necessário.

The progress indicators of each provision denounce its non-compliance, the result of its political
abandonment in favor of projects preferred by the incumbent governments. Of the 41 devices
measured, only 6 have a prospect of success at the end of their respective deadlines. Even among
these positive cases, some are in this situation not because they have received adequate attention in
the form of public policies and financing, but because they have little ambitious goals in terms of
quality education, as is the case with the provisions of target 13. In the remainder of the Plan,
advances far below what is necessary prevail.

“Não é novidade para ninguém que acompanha a agenda educacional no Brasil que o Plano
Nacional de Educação está escanteado. Não é novidade também, infelizmente, que muitos atores
da educação, para além obviamente do Governo Federal, atuem na contramão do Plano, em
agendas de privatização e de conservadorismo, que não cabem dentro das diretrizes
constitucionais e legais. É até vergonhoso como muitos deles não têm o menor escrúpulo em
abandonar a Lei que é a espinha dorsal da educação até pelo menos 2024 e se achar na
legitimidade para criar outras agendas, de revisão do Plano, por fora inclusive das instituições
democráticas. Estamos vivendo a barbárie e o PNE precisa ser fortalecido enquanto norte para
voltarmos a avançar em termos da garantia plena do direito à educação”, analisou Andressa
Pellanda.

“It is nothing new for anyone who follows the educational agenda in Brazil that the National Education
Plan is overlooked. It is also not new, unfortunately, that many education actors, obviously beyond the
Federal Government, act against the Plan, in privatization and conservatism agendas, which do not fit
within the constitutional and legal guidelines. It is even shameful how many of them have no qualms
about abandoning the Law, which is the backbone of education until at least 2024, and finding
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themselves with the legitimacy to create other agendas, to revise the Plan, even outside democratic
institutions. We are living in barbarism and the PNE needs to be strengthened as the north so that we
can move forward again in terms of fully guaranteeing the right to education”, analyzed Andressa
Pellanda.

O documento de monitoramento que acompanha anualmente a execução dos artigos, metas e
estratégias com prazos intermediários revela, mais uma vez, dados alarmantes. O descumprimento
do Plano, consequência dos desinvestimentos dos recursos públicos na área de educação e do
escanteio da agenda, em uma tentativa frustrada de substituí-la por outras, como a BNCC ou
agendas ultraconservadoras, necessita ser debatido com urgência pela sociedade e pelos
tomadores de decisão.

The monitoring document that
annually accompanies the execution
of articles, goals and strategies with
intermediate deadlines reveals, once
again, alarming data. Failure to
comply with the Plan, a consequence
of the disinvestment of public
resources in the area of education and
the cornering of the agenda, in a
frustrated attempt to replace it with
others, such as the BNCC or
ultra-conservative agendas, needs to
be urgently debated by society and
decision policy holders.

O Balanço do PNE 2021, que utiliza
como base dados de 2020 ou do
período mais recente, pode ser
acessado neste link. Assim como a
versão estendida, que contém mais
detalhes, como as desagregações

dos indicadores, aqui. O material também foi amplamente divulgado na imprensa, sendo destaque
em grandes portais de notícia como o G1 e O Globo, da Rede Globo.

The Balance Sheet of PNE 2021, which uses data from 2020 or the most recent period, can be
accessed at this link. As well as the extended version, which contains more details, such as indicator
breakdowns, here. The material was also widely publicized in the press, being featured on major news
portals such as G1 and O Globo, on Rede Globo.
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3.3 Parceiros e produção de materiais

Partners and material production

3.3.1 Comitê Técnico da SAM 2021
GAWE 2021 Technical Committee
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Desde 2011, a Campanha criou o Comitê Técnico, uma instância coletiva de debate e decisão no
âmbito da SAM, como forma de qualificar a discussão e ampliar a mobilização e a propagação da
Semana. Ele tem como atribuições definir os subtemas relacionados ao tema principal, sugerir
fontes de pesquisa e subsídios para a produção de materiais, fazer a leitura crítica dos principais
textos produzidos e dar diretrizes para a identidade visual dos produtos, discutir formato e
conteúdo do(s) evento(s) nacional(is) da Semana e contribuir para a mobilização e divulgação da
SAM. A composição do Comitê Técnico muda a cada ano, dependendo do tema; ele é composto por
organizações integrantes do Comitê Diretivo da Campanha e de seus Comitês Regionais, além de
instituições convidadas, com reconhecida atuação no tema de cada ano, mas que nem sempre
fazem parte da rede da Campanha.

Since 2011, the Campaign created the Technical Committee, a collective forum for debate and
decision within the scope of the Brazilian GAWE, as a way to qualify the discussion and expand the
mobilization and dissemination of the Week. Its attributions are to define the sub-themes related to
the main theme, suggest research sources and subsidies for the production of materials, critically
read the main texts produced and provide guidelines for the visual identity of the products, discuss
the format and content of the products national events of the Week and contribute to the mobilization
and dissemination of GAWE. The composition of the Technical Committee changes each year,
depending on the theme; It is made up of organizations that are members of the Campaign's Steering
Committee and its Regional Committees, in addition to invited institutions, with recognized work on
the theme each year, but which are not always part of the Campaign's network.

Neste ano, além das entidades integrantes do Comitê Diretivo da Campanha e de seus Comitês
Regionais, contamos também com a participação da iniciativa De Olho nos Planos, que busca
ampliar e pluralizar o debate público sobre a importância da participação de todos(as) no
monitoramento de Planos de Educação; da Escola de Gente, que tem o propósito de colocar a
comunicação a serviço da inclusão na sociedade; e da Mais Diferenças, que tem como princípios
básicos a acessibilidade e a garantia dos direitos das pessoas com deficiência.

This year, in addition to the entities that make up the Campaign's Steering Committee and its Regional
Committees, we also have the participation of the De Olho nos Planos initiative, which seeks to
broaden and pluralize the public debate on the importance of everyone's participation in monitoring of
Education Plans; the Escola de Gente, which aims to place communication at the service of inclusion
in society; and Mais Diferenças, whose basic principles are accessibility and guaranteeing the rights
of people with disabilities.
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3.3.2 Apoiadores da SAM 2021

Supporters of Brazilian GAWE 2021

Alguns dos parceiros já tradicionais seguem firmes no apoio da Semana de Ação Mundial, como a
Campanha Global pela Educação, a CESE e a Visão Mundial, outros chegaram este ano para somar:

Some of the already traditional partners remain firm in their support of the Brazilian GAWE, such as
the Global Campaign for Education, CESE and World Vision, others arrived this year to add:

- Campanha Global pela Educação: movimento internacional da sociedade civil que trabalha para
pôr termo à crise na educação, rede à qual a Campanha Nacional pelo Direito à Educação integra. A
sua missão é assegurar que os Estados atuem agora para assegurar o direito de todas e todos a
uma educação pública, gratuita e de qualidade.

- Global Campaign for Education: an international civil society movement that works to end the crisis
in education, a network of which the Brazilian Campaign for the Right to Education is part. Its mission
is to ensure that States act now to ensure everyone's right to free, quality public education.

- CESE: Há mais de 40 anos, a CESE atua na promoção, defesa e garantia de direitos no Brasil. E faz
isso porque entende que a desigualdade e a injustiça ainda persistem.

- CESE: For over 40 years, CESE has been working in the promotion, defense and guarantee of rights
in Brazil. And it does this because it understands that inequality and injustice still persist.

- Malala Fund: financiador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o Fundo Malala investe
em ativistas e defensores da educação que estão buscando soluções para as barreiras à educação
de meninas em suas comunidades ao redor do mundo.

- Malala Fund: Funder of the Brazilian Campaign for the Right to Education, the Malala Fund invests in
education activists and advocates who are seeking solutions to barriers to educating girls in their
communities around the world.

- Plan International Brasil: é o braço brasileiro da Plan International, uma organização humanitária e
de desenvolvimento não governamental e sem fins lucrativos, que promove os direitos das crianças
e a igualdade para as meninas.
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- Plan International Brasil: is the Brazilian arm of Plan International, a non-governmental, non-profit
humanitarian and development organization that promotes children's rights and equality for girls.

- Trindade Tecnologia: é uma empresa especializada em desenvolver sites e sistemas para
gerenciamento e comercialização de planos de saúde e benefícios.

- Trindade Tecnologia: is a company specialized in developing websites and systems for managing
and selling health plans and benefits.

- Visão Mundial: organização de desenvolvimento e resposta às situações de emergência. Está no
Brasil desde 1975 atuando através de programas e projetos nas áreas de proteção, educação,
advocacy e emergência, priorizando crianças e adolescentes que vivem em situação de
vulnerabilidades diversas.

- World Vision: organization for development and response to emergency situations. It has been in
Brazil since 1975, working through programs and projects in the areas of protection, education,
advocacy and emergency, prioritizing children and adolescents who live in situations of different
vulnerabilities.

A Visão Mundial tem papel fundamental na Semana de Ação Mundial, pois faz uma mobilização
nacional de base e ainda entra de cabeça com o MJPOP (Monitoramento Jovem de Políticas
Públicas), mobilizando juventudes por todo o país.

World Vision plays a fundamental role in the Brazilian GAWE, as it mobilizes grassroots nationally and
also joins in with the MJPOP (Youth Monitoring of Public Policies), mobilizing youths across the
country.
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3.3.3 Materiais da SAM 2021
Brazilian GAWE 2021 Materials

Homepage do site oficial da SAM 2021 - www.semanadeacaomundial.org

O material da Semana de Ação Mundial se tornou referência para o monitoramento da Lei
13.005/2014 no Brasil e o impacto das políticas de austeridade sobre seu não cumprimento, mas
também promove uma reflexão crítica no âmbito local sobre a importância da contextualização
com os planos estaduais e municipais de educação. Assim, em 2021, foram produzidos manual de
conteúdo e atividades, análise do balanço de cada uma das 20 metas do PNE, material técnico
sobre exclusão educacional e sobre o risco da retomada das aulas presenciais durante a pandemia
de covid-19, assim como peças para redes sociais, de forma a subsidiar e auxiliar a preparação e
execução das atividades desenvolvidas pelos inscritos.

The Brazilian GAWE material became a reference for monitoring Law 13.005/2014 in Brazil and the
impact of austerity policies on its non-compliance, but it also promotes a critical reflection at the local
level on the importance of contextualization with state plans and municipal education. Thus, in 2021,
a manual of content and activities were produced, analysis of the balance of each of the 20 goals of
the PNE, technical material on educational exclusion and on the risk of resuming classroom classes
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during the covid-19 pandemic, as well as pieces for social networks, in order to subsidize and assist
in the preparation and execution of the activities carried out by the subscribers.

Materiais disponíveis para download no site

O manual da SAM foi enviado impresso para os 850 inscritos em todos os estados do país!
The Brazilian GAWE manual was sent printed to the 850 applicants in every state in the country!

Importante ressaltar que nossos materiais fazem parte da iniciativa REA – Recursos Educacionais
Abertos, um movimento conhecido por promover a liberdade de usar, alterar, combinar e redistribuir
os recursos com licenças abertas, assim os materiais didáticos são considerados bens públicos e
podem ser utilizados por professores, estudantes, autores e qualquer outra pessoa interessada na
sua utilização. E, a partir disso, receberam a certificação CC BY 3.0 Brasil da Creative Commons
que dá o direito ao usuário de compartilhar e adaptar o recurso de acordo com sua necessidade,
desde que atribua o crédito apropriado à Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

Importantly, our materials are part of the REA – Open Educational Resources initiative, a movement
known for promoting the freedom to use, change, combine and redistribute resources with open
licenses, so teaching materials are considered public goods and can be used by teachers, students,
authors and anyone else interested in its use. And, from that, they received the CC BY 3.0 Brazil
certification from Creative Commons, which gives the user the right to share and adapt the resource
according to their needs, as long as they attribute the appropriate credit to the Brazilian Campaign for
the Right to Education.

145

https://aberta.org.br/
https://aberta.org.br/


Duas primeiras cartelas com as metas 1 e 2 do balanço do PNE da SAM 2021

Seguindo o compromisso com a inclusão, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação assegurou
o direito à informação e à comunicação dos sujeitos de direitos, principalmente das pessoas com
deficiência, analfabetas, com dislexia, ou que por qualquer razão prefiram ou precisem da leitura
acessível digital para acessarem os conteúdos preparados para promover o amplo debate sobre as
conquistas e desafios para a plena implementação do Plano Nacional de Educação (PNE).

Following the commitment to inclusion, the Brazilian Campaign for the Right to Education ensured the
right to information and communication of subjects of rights, especially people with disabilities,
illiterate, dyslexic, or who for any reason prefer or need digital accessible reading to access content
prepared to promote a broad debate on the achievements and challenges for the full implementation
of the National Education Plan (PNE).

Em parceria com as organizações do Comitê Técnico
Mais Diferenças e Escola de Gente, todos os
webinários nacionais contaram com janela de libras e
o manual teve sua versão acessível disponibilizada.

In partnership with the organizations of the Technical
Committee, Mais Diferenças and Escola de Gente, all
national webinars had a window of sign language and
the manual had its accessible version made available.
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4. Incidência na imprensa, comunicação e mídias sociais
Impact on the press, communication and social media

Como estratégia de comunicação programada para o ano de 2021, foi contratada a consultoria
Estratégia Brasil, cujos trabalhos se iniciaram em setembro, com o objetivo de pesquisar, investigar,
criar e testar novos caminhos narrativos de comunicação e campanha para ampliar os públicos
alcançados pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e aumentar seu potencial de
engajamento.

As a communication strategy programmed for the year 2021, the consultancy Estratégia Brasil was
hired, whose work began in September, with the objective of researching, investigating, creating and
testing new narrative paths of communication and campaign to expand the audiences reached by the
Brazilian for the Right to Education and increase its engagement potential.

Foram feitas pesquisas qualitativas com grupos focais, e análises de discurso e imagem das redes
sociais e comunicação da Campanha. Foi feito um primeiro piloto para a divulgação do Dia de Doar
vinculado à campanha de calendários 2022, com testes de impacto de caminhos novos escolhidos.
Em 2022, será ajustada a narrativa e a semiótica, para lançar campanha por ocasião do 28 de Abril,
dia mundial da educação.

Qualitative research was carried out with focus groups, and discourse and image analysis of the
Campaign's social networks and communication. A first pilot was made for the dissemination of the
Day of Giving linked to the 2022 calendar campaign, with impact tests of new paths chosen. In 2022,
the narrative and semiotics will be adjusted, to launch a campaign on the occasion of April 28, world
education day.

4.1 Imprensa
Press

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação destaca-se ano a ano por sua presença constante
nas mídias sociais e veículos de comunicação. Sendo uma fonte de consulta importante dos
jornalistas da área de educação e também do público em geral.

The Brazilian Campaign for the Right to Education stands out year by year for its constant presence in
social media and general media. Being an important source of consultation for journalists in the field
of education and also for the general public.

Em 2021, os temas que têm gerado maior mobilização são, especialmente, as consequências da
COVID-19 para a educação, como reorganização do calendários escolar e a reabertura das escolas
no momento em que a pandemia causa mais mortes no Brasil, área em que a Campanha exerceu
papel fundamental e, por isso, tem sido citada quase que diariamente na imprensa.

In 2021, the themes that generated the most mobilization were, especially, the consequences of
COVID-19 for education, such as reorganizing school calendars, and schools reopen at a time when
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the pandemic causes more deaths in Brazil, area in which the Campaign played a fundamental role
and, therefore, it has been mentioned almost daily in the press.

Entre janeiro e dezembro de 2021, foram 323 citações diretas ou indiretas do nome da Campanha
Nacional pelo Direito à Educação e/ou seus coordenadores e representantes de Comitês
Regionais – tendo tido, portanto, inserção quase que diária na imprensa nacional.

Between January and December 2021, there were 323 direct or indirect citations of the name of the
Brazilian Campaign for the Right to Education and/or its coordinators and representatives of
Regional Committees - having, therefore, had an almost daily insertion in the national press.

O número é significativo pois a grande maioria das inserções ocorre em sites e jornais de atuação
nacional, prosseguindo com o legado da Campanha de ser um porta-voz do direito à educação
sobre questões que abrangem a educação de toda brasileira e todo brasileiro.

The number is significant because the vast majority of insertions occur on websites and newspapers
of national performance, continuing with the legacy of the Campaign to be a spokesperson for the
right to education on issues that encompass the education of all Brazilian people.

O contato com jornalistas é contínuo. A relação com estes profissionais se alimenta das inúmeras
ações da Campanha realizadas em 2020 e também anteriormente, fazendo com que a oferta quase
que semanal de novas pautas se torne também um chamariz para que membros da
Coordenação-Geral e da própria rede da Campanha sejam convidados frequentemente para
contribuir para matérias.

Contact with journalists is continuous. The relationship with these professionals is based on the
numerous actions of the Campaign carried out in 2020 and also previously, making the almost weekly
offer of new guidelines also become a lure for members of the General Coordination and the
Campaign's own network to be invited often to contribute to newspaper articles.

Ao contrário do que se poderia esperar, tais contribuições são tão numerosas em sites de educação
quanto nos espaços da mídia tradicional. Isso acontece pois o quadro de porta-vozes da Campanha
tem repertório e habilidade para colaborar com análises técnicas e políticas, compreendendo
diversas facetas da educação e da própria política nacional.

Contrary to what might be expected, such contributions are as numerous on education sites as in
traditional media spaces. This happens because the spokespersons of the Campaign have a
repertoire and the ability to collaborate with technical and political analyzes, comprising different
facets of education and of national politics itself.

Como exemplo, podemos citar algumas publicações:

As an example, we can mention some publications:

Em março, Eliseu Souza, membro do Comitê Amazonas da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação e professor do Centro de Estudos Superiores de Parintins (CESP/UEA), deu entrevista
para o portal de notícias G1, da Rede Globo, sobre a suspensão de resolução que pretendia remover
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debate sobre diversidade étnica, religiosa e de gênero em escolas de Manaus. “Quando a gente fala
de inclusão, não é só colocar no calendário uma discussão, festejar, tirar foto, colocar no site. É de
fato desenvolver esse trabalho com as dificuldades até mesmo de compreensão. Eu entendo que
há uma dificuldade muito grande, seja para as pessoas que estão nos gabinetes e até mesmo para
os educadores e educadoras que estão em sala de aula compreender essa diversidade, mas não é
tirando que nós vamos resolver”.

In March, Eliseu Souza, member of the Amazonas Committee of the Brazilian Campaign for the Right
to Education and professor at the Center for Higher Studies in Parintins (CESP/UEA), gave an
interview to the news portal G1, of Rede Globo, about the suspension of resolution that intended to
remove debate on ethnic, religious and gender diversity in schools in Manaus. “When we talk about
inclusion, it's not just putting a discussion on the calendar, partying, taking a picture, putting it on the
website. It is in fact to develop this work with the difficulties of even understanding. I understand that
there is a great difficulty, for the people who are in the offices and even for the educators who are in
the classroom to understand this diversity, but it is not except that we are going to solve it ”.

A divulgação da Semana de Ação Mundial 2021
foi impulsionada por matéria publicada no portal
do jornal O Estado de São Paulo e ficou na home
do site.

The dissemination of the World Action Week 2021
was driven by an article published on the portal of
the newspaper O Estado de São Paulo and was
on the website's home page.

Representando a Campanha, Daniel Cara falou sobre o movimento dos secundaristas que ocupou
escolas de todo o Brasil em 2016 e sobre os impactos das reformas do Ensino Médio e da BNCC na
educação secundaristas em reportagem especial selecionada pelo 2º Edital de Jornalismo de
Educação (Jeduca) publicada no início de abril. A Campanha também contribuiu com informações
atualizadas sobre o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) constitucionalizado na EC 108/2020 do novo
Fundeb.

Representing the Campaign, Daniel Cara spoke about the movement of high school students that
occupied schools from all over Brazil in 2016 and about the impacts of the reforms of High School
and BNCC in high school education in a special report selected by the 2nd Edictal of Education
Journalism (Jeduca) published in early April. The Campaign also contributed with updated
information on the Student-Quality Cost (CAQ) constitutionalized in EC 108/2020 of the new Fundeb.

A Campanha continua com parceria com um importante veículo de comunicação para publicação
de seus conteúdos: o site da revista Le Monde Diplomatique Brasil.

The Campaign has maintained a partnership with a important communication vehicles for the
publication of its contents: the website of the Le Monde Diplomatique Brasil magazine.
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Para 2021, a Campanha busca empoderar seus Comitês Regionais a incidirem na imprensa
regional. Ainda que de forma incipiente, representantes de alguns Comitês - principalmente os mais
tradicionais como Pernambuco, Ceará e São Paulo - já participam do debate político e educacional
pautado nas questões de suas localidades. Um desafio da Campanha em 2021 é ampliar essa
atuação e fazer com que a discussão sobre o direito à educação se torne ainda mais capilarizada.

For 2021, the Campaign seeks to empower its Regional Committees to influence the regional press.
Although incipiently, representatives of some Committees - mainly the more traditional ones like
Pernambuco, Ceará and São Paulo - already participate in the political and educational debate based
on the issues of their localities. A challenge of the Campaign in 2021 is to expand this action and
make the discussion on the right to education even more capillarized.

Andressa Pellanda, coordenadora geral da Campanha, foi entrevistada em matéria publicada pelo
UOL no final de abril para comentar a fala do ministro da educação, Milton Ribeiro, de que "crianças
com nove anos de idade não sabem ler, mas sabem até colocar uma camisinha". Andressa afirmou
que "A Constituição prevê que a educação deve servir para a formação, para o trabalho, para a
cidadania e para a formação plena dos seres humanos. Educação deve ser inclusiva. Vai muito
além de letramento ou de contas básicas de matemática, vai muito além de conteúdos curriculares,
e deve passar por educação em sexualidade e contra discriminações de todo tipo".

Andressa Pellanda, general coordinator of the Campaign, was interviewed in an article published by
UOL at the end of April to comment on the statement by the minister of education, Milton Ribeiro, that
"children aged nine cannot read, but they even know how to put on a condom ". Andressa stated that
"The Constitution provides that education must serve for training, for work, for citizenship and for the
full formation of human beings. Education must be inclusive. It goes far beyond literacy or basic
math, it will far beyond curriculum content, and must include education in sexuality and against
discrimination of all kinds".

Em junho, texto de Andressa Pellanda, coordenadora geral da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, foi matéria de
capa da revista Le Monde Diplomatique Brasil. Andressa falou
como a pandemia de Covid-19 tem agravado a crise econômica
e social pela qual o Brasil está passando e dos retrocessos
promovidos pelo governo Bolsonaro. “A educação, imersa
nesse contexto, é ao mesmo tempo vitrine do fundamentalismo
religioso e conservador, em que laicidade e pluralidade de
ideias são colocadas em xeque, e vítima das políticas
ultraliberais de desfinanciamento das políticas públicas.”

In June, an article by Andressa Pellanda, general coordinator of
the Brazilian Campaign for the Right to Education, was featured
on the cover of the magazine Le Monde Diplomatique Brasil.

Andressa wrote about how the Covid-19 pandemic has aggravated the economic and social crisis that
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Brazil is going through and the setbacks promoted by the Bolsonaro government. "Education,
immersed in this context, is at the same time a showcase of religious and conservative
fundamentalism, in which secularism and plurality of ideas are put in check, and a victim of
ultraliberal policies of underfunding public policies."

Em setembro, Marcele Frossard, assessora de políticas sociais da Campanha Nacional pelo Direito
à Educação, deu entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo sobre o currículo de educação sexual ter
ficado mais restrito na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as consequências disso para as
taxas de gravidez na adolescência, combate à homofobia e infecções sexualmente transmissíveis.

In September, Marcele Frossard, social policy officer for the Brazilian Campaign for the Right to
Education, gave an interview to the newspaper O Estado de S.Paulo about the sex education
curriculum being more restricted in the Common National Curriculum Base (BNCC) and the
consequences of this for teenage pregnancy rates, combating homophobia and sexually transmitted
infections.

Para defender o Enem da interferência ideológica do Governo Bolsonaro no exame nacional, a
Campanha entrou na Justiça pedindo o afastamento do presidente do Inep. A ação foi fortemente
repercutida nos principais sites jornalísticos do país: Folha de S.Paulo, Valor Econômico,
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CartaCapital, Metrópoles, Terra, Correio Braziliense, entre outros. Ainda sobre a pauta
Enem/Bolsonaro, Daniel Cara escreveu artigo no UOL, maior portal brasileiro.

To defend Enem from the ideological interference of the Bolsonaro government in the national exam,
the Campaign filed a lawsuit requesting the removal of the president of Inep. The action was strongly
reflected in the country's main journalistic sites: Folha de S.Paulo, Valor Econômico, CartaCapital,
Metrópoles, Terra, Correio Braziliense, among others. Still on the Enem/Bolsonaro agenda, Daniel Cara
wrote an article on UOL, the largest Brazilian portal.To defend Enem from the ideological interference
of the Bolsonaro government in the national exam, the Campaign filed a lawsuit requesting the
removal of the president of Inep. The action was strongly reflected in the country's main journalistic
sites: Valor Econômico, CartaCapital, Metrópoles, Terra, Correio Braziliense, among others. Still on the
Enem/Bolsonaro agenda, Daniel Cara wrote an article on UOL, the largest Brazilian portal.

Em outras duas ocasiões no segundo semestre a incidência na imprensa foi primordial para que
projetos de que a Campanha faz parte ganhassem visibilidade.

On two other occasions in the second semester the incidence in the press was crucial for the projects
that the Campaign is part of to gain visibility.

Os dois estudos das Reformas de Estado tiveram uma inserção bem-sucedida na imprensa, sendo
repercutido em veículos de comunicação que prezam pela pauta de direitos humanos, caso de Rede
Brasil Atual (em texto e áudio) e o Projeto Colabora.

The two studies on State Reforms had a successful insertion in the press, being echoed in
communication vehicles that value the human rights agenda, such as Rede Brasil Atual (in text and
audio) and Projeto Colabora.
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O Projeto Seta, uma aliança de entidades da educação, direitos humanos e do movimento negro
recém-criada para construir um Sistema de Educação Pública Antirracista no Brasi, deu seu
pontapé-inicial com projeções em diversas capitais brasileiras. A ação figurou em 23 sites, 3
publicações impressas e 1 reportagem televisiva. Os destaques foram os veículos SBT-Pará, Alma
Preta e Hypeness, mostrando como o tema do antirracismo tem aderência em diversos contextos e
públicos.

The Seta Project, a newly created alliance of entities in education, human rights, and the black
movement to build an Anti-racist Public Education System in Brazil, kicked off with projections in
several Brazilian capitals. The action was featured in 23 websites, 3 printed publications, and 1
television report. The highlights were the SBT-Pará, Alma Preta, and Hypeness vehicles, showing how
the anti-racism theme has adherence in various contexts and audiences.
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De forma a influenciar e aumentar a qualidade do debate educacional em temas do momento, a
Campanha continuou seu histórico de referência para reportagens de grande alcance. Daniel Cara
deu entrevistas para o Jornal da Cultura, comentando falas inapropriadas do presidente Jair
Bolsonaro, e para o Jornal Nacional, da TV Globo, quando ressaltou como as alterações do ProUni
feitas pelo Governo Federal intensificam as desigualdades de acesso à universidade por parte dos
estudantes de escola pública.

In order to influence and increase the quality of the educational debate on issues of the moment, the
Campaign continued its history of reference for far-reaching reports. Daniel Cara gave interviews to
Jornal da Cultura, commenting on inappropriate speeches by President Jair Bolsonaro, and to Jornal
Nacional, of TV Globo, when he pointed out how the changes to ProUni made by the Federal
Government intensify the inequalities of access to university by public school students.

4.2 Mídias Sociais
Social Media

A Campanha tem nas redes sociais, como não poderia deixar de ser, parte essencial de sua
comunicação. Afastando-se de uma abordagem instrumentalizada, as redes sociais da Campanha
encontraram em 2020 seu potencial quando tiveram como principal motor a própria rede da
Campanha - principalmente por meio de grupos de WhatsApp. 
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The Campaign has, on the social networks, an essential part of its communication. Moving away from
an instrumentalized approach, the Campaign's social networks found their potential in 2020 when
they had the Campaign's own network as the main engine - mainly through WhatsApp groups.

A Campanha possui hoje perfis nas 05 principais redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube e LinkedIn. Recentemente, também começamos a alimentar um canal no Telegram. A
estratégia de comunicação passa por divulgar conteúdos próprios – atividades, eventos, análises
técnicas, notas técnicas, posicionamentos, etc., assim como notícias com citações à Campanha e
eventos ou atividades de organizações parceiras, transformas as redes da Campanha em
plataformas de conteúdo para o público interessado no debate do direito à educação.

The Campaign today has profiles on the 05 main social networks: Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube and LinkedIn. Recently, we’ve also started feeding a channel on Telegram. The
communication strategy involves disseminating its own content - activities, events, technical analysis,
technical notes, positions, etc., as well as news with quotes to the Campaign and events or activities
of partner organizations, transforming the Campaign's networks into content platforms for the public
interested in the debate on the right to education.

Como parte dessa estratégia, decidimos adotar o patrocínio de posts para aumentar o alcance e
engajamento em nossas redes.

As part of this strategy, we decided to adopt the sponsorship of posts to increase the reach and
engagement in our networks.

Os resultados têm sido importantes, já que nosso objetivo é fazer chegar o conteúdo aos sujeitos
de direito e principais interessados na melhoria da educação pública brasileira: estudantes,
comunidade escolar e profissionais da educação.

The results have been important, since our goal is to get the content to the subjects of law and
principal interested people in improving Brazilian public education: students, school community and
education professionals.

No período de janeiro a dezembro, o alcance no Facebook foi de 540.600 usuários e engajamento
de 67.480 interações.

In the period from January to December, the reach for Facebook posts was 540,600 users and
engagement of 67,480 interactions.

Em 28 de abril, Dia da Educação, estivemos novamente entre os assuntos mais comentados do
Twitter.

On April 28, Education Day, we were once again among the most talked about topics on Twitter.
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Em junho, as mídias sociais da Campanha repercutiram as atividades da Semana de Ação Mundial.
Seja com as lives dos Comitês Regionais, da programação nacional organizada pela Campanha ou
dos próprios participantes da SAM 2021, fotos e vídeos foram publicados nas redes sociais de
forma a refletir a diversidade dos trabalhos de professores, estudantes e demais pessoas ligadas à
SAM e à Rede da Campanha.

In June, the Campaign's social media echoed the activities of the World Week of Action. Whether with
the lives of the Regional Committees, the national program organized by the Campaign or the SAM
2021 participants themselves, photos and videos were posted on social media to reflect the diversity
of the work of teachers, students and others connected to SAM and the Campaign Network.

No segundo semestre do ano, as mídias sociais serviram para mobilizar a Rede da Campanha e a
comunidade educacional em torno de novos projetos. As aulas abertas organizadas pela Campanha
em parceria com a Universidade de Brasília e formações sobre a Amazônia junto às universidades
dos estados da região amazônica foram semanalmente divulgadas com o objetivo de assegurar a
presença e participação de centenas de pessoas nos projetos.

In the second half of the year, social media served to mobilize the Campaign Network and the
educational community around new projects. The open classes organized by the Campaign in
partnership with the University of Brasilia and training courses on the Amazon at universities in the
states of the Amazon region were publicized weekly with the goal of ensuring the presence and
participation of hundreds of people in the projects.
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Efemérides como a do Dia da Consciência Negra e do Dia do Professor também ressaltaram a
diversidade da Rede.

Ephemerides such as Black Awareness Day and Teacher's Day also highlighted the Network's
diversity.

Lançamentos de estudos da Campanha foram fortemente veiculados nas mídias sociais com o
objetivo de sensibilizar os nossos públicos para temas urgentes da sociedade. Caso dos estudos
das Reformas de Estado e do projeto Infâncias Invisibilizadas. Cards específicos foram distribuídos
através da Rede da Campanha e junto a várias entidades parceiras, além das contas da Campanha.
O resultado exitoso, aliado à incidência na imprensa, fortaleceu o debate qualificado em torno dos
estudos.
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The Campaign's studies were heavily publicized on social media with the aim of raising awareness
among our audiences about urgent issues in society. This is the case of the studies on State
Reforms and the Invisibilized Childhood project. Specific cards were distributed through the
Campaign Network and to several partner entities, in addition to the Campaign's accounts. The
successful result, together with the incidence in the press, strengthened the qualified debate around
the studies.

4.3 Site da Campanha e Newsletter

Campaign Site and Newsletter

Entre janeiro e dezembro de 2021 foram mais de 100 mil visitantes únicos em nosso site, com um
total de 205 mil visualizações.  

Between January and December 2021, there were more than 100 thousand unique visitors on our
website, with a total of 205 thousand views.

Tais números, tanto os de produção de conteúdo quanto de audiência, podem ser explicados por
alguns fatores que guiaram tematicamente o ano de 2021 da comunicação da Campanha.

Such numbers, both for content production and audience, can be explained by some factors that
guided the year 2021 of the Campaign's communication thematically.

A pandemia de COVID-19, contexto inescapável de qualquer análise deste ano, demandou da
Campanha grandes esforços de comunicação. Nove guias (compilados no Guia dos Guias
Covid-19), lives, notas técnicas e posicionamentos foram divulgadas para subsidiar profissionais da
educação e estudantes com informações confiáveis e efetivamente úteis para qualquer cidadão,
assim como tomadores de decisão. Esse trabalho, descrito em profundidade neste relatório, pautou
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o site e as redes sociais da Campanha. Mais do que nunca, a comunicação desses produtos serviu
de utilidade pública para milhares de pessoas.

The COVID-19 pandemic, an inescapable context of any analysis this year, demanded great
communication efforts from the Campaign. Nine guides (compiled in the Guia dos Guias Covid-19),
lives, technical notes and positions were released to provide education professionals and students
with reliable and effectively useful information for any citizen, as well as decision makers. This work,
described in depth in this report, guided the campaign's website and social networks. More than ever,
the communication of these products has served the public interest for thousands of people.

Somado a isso, não podemos esquecer da continuação de uma trajetória de retrocesso do direito à
educação guiada pelo Governo Federal. Medidas de agravamento de sub-financiamento da
educação pública, ritmo de regressão para o cumprimento de várias metas do Plano Nacional de
Educação (2014-2024), baixíssima execução orçamentária do Ministério da Educação, inação dos
Ministros que passaram pela pasta, entre outros motivos vindos da esfera federal - não apenas da
área de educação -, fizeram a comunicação da Campanha se mobilizar para responder aos ataques
ao direito à educação. Com isso, a incidência na imprensa, notas de repúdio, posicionamentos
públicos e a atividade nas redes sociais continua com volume alto em 2021, a exemplo do que vem
acontecendo desde 2018. 

Added to this, we cannot forget the continuation of a trajectory of regression of the right to education
guided by the Federal Government. Measures to worsen the under-financing of public education, the
pace of regression towards the fulfillment of several goals of the National Education Plan
(2014-2024), the very low budget execution of the Ministry of Education, inaction of the Ministers who
passed through the portfolio, among other reasons coming from the federal sphere - not only from the
education area -, they made the Campaign's communication mobilize to respond to attacks on the
right to education. As a result, pressures of repudiation, public positions and activity on social media
continue to be high in 2021, as has been happening since 2018.

Além da esfera federal, os retrocessos reverberam nas instâncias estaduais e municipais, fazendo
com que o site da Campanha também cobrisse notícias de atuação dos Comitês Regionais da rede
da Campanha.

In addition to the federal sphere, the setbacks reverberated in the state and municipal levels, making
the Campaign website also cover news of the performance of the Regional Committees of the
Campaign network.

A partir da publicação dos Guias COVID-19, entendemos ser importante que as publicações
chegassem aos sujeitos de direito mais interessados. Por isso, montamos uma base de contatos
de e-mails de educação e assistência social para enviar os guias COVID-19 a todas as secretarias e
conselhos de educação, CRAS, CREAS, e sindicatos de educação, de forma a chegarmos às
populações e famílias atendidas pelas áreas de educação e assistência social.
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From the publication of the COVID-19 Guides, we believe it is important that the publications reach the
most interested subjects of law. For this reason, we have set up a contact base of education and
social assistance e-mails to send COVID-19 guides to all education departments and councils, CRAS,
CREAS, and education unions, in order to reach populations and families served by the areas of
education and social assistance.

Nessa estratégia, chegaremos mais perto de alcançar a média de 9.779.555 famílias (que
atingiremos através dos CRAS) + 89.374.492 pessoas (que atingiremos pelos CREAS) + 23 milhões
de estudantes via secretarias e conselhos de educação. Os e-mails foram obtidos através dos
dados disponibilizados pelo Censo SUAS 2019 referente às informações de RH.

In this strategy, we will come closer to reaching the average of 9,779,555 families (which we will reach
through CRAS) + 89,374,492 people (which we will reach through CREAS) + 23 million students via
secretariats and education councils. The e-mails were obtained through the data provided by the
SUAS 2019 Census regarding HR information.

De janeiro a dezembro de 2021, as newsletters enviadas foram abertas por 143.460 e-mails.

From January to December 2021, the newsletters sent were opened by 143,460 e-mails.

4.4 Lives da Campanha e Podcast
Campaign Live Streamings and Podcast

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação realizou, a partir de março de 2020, lives semanais
em suas plataformas do Facebook e YouTube. As lives foram a alternativa escolhida pela
coordenação para continuar mobilizando os ativistas e sujeitos da educação em torno da temática
da educação, trazendo sempre conteúdos atuais e convidados relevantes ao cenário.

The Brazilian Campaign for the Right to Education held, from March 2020, weekly lives on its
Facebook and YouTube platforms. Lives were the alternative chosen by the coordination to continue
mobilizing activists and subjects of education around the theme of education, always bringing current
content and relevant audiences to the scene.

Além disso, a equipe de coordenação disponibilizou as plataformas digitais da Campanha para que
comitês regionais também realizassem lives para discutir temas locais. A periodicidade é
quinzenal.

In addition, the coordination team made the Campaign's digital platforms available for regional
committees to also hold lives to discuss local issues. The frequency is biweekly.

Em média, o público gira em torno de 6 mil visualizações por transmissão em cada canal. Entre
março e agosto de 2021, foram mais de 73 mil visualizações no total, no YouTube. No YouTube,
ganhamos 2.475 novos inscritos no ano, somando hoje 14.085 inscritos. Todas as lives podem ser
encontradas aqui.
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On average, the audience is around 6 thousand views per broadcast on each channel. Between
January and April 2021, we reached more than 73 thousand views in total, on YouTube. On YouTube,
we gained 2,475 new subscribers, totaling 14,085 today. All lives can be found here.

Em abril de 2021, lançamos o podcast da Campanha Nacional pelo Direito à Educação em parceria
com o podcast internacional FreshEd. Chamado Eduquê, o podcast já teve doze episódios (teasers
incluídos), com 1.685 audições no total no SoundCloud e 1.320 acessos na página de podcast no
site da Campanha.

In April 2021, we launched the Brazilian Campaign for the Right to Education podcast, Eduquê, in
partnership with the international podcast FreshEd. The monthly podcast has aired twelve episodes
(teasers included) so far, with a total of 1,685 listens on SoundCloud and 1,320 views on the podcast
page on the Campaign website.

A diversidade de temas e convidados é a principal característica do Eduquê. Os apresentadores
Andressa Pellanda, coordenadora-geral da Campanha, e Rui da Silva, professor português,
pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, já
discutiram os seguintes temas: direito à educação em contextos extremos no Moçambique (com
Isabel da Silva); o avanço da privatização na América Latina e no Caribe (com Teise Garcia); os
Princípios de Abidjan e o direito à educação em escala global (com Delphine Dorsi) e direitos
digitais na educação (com Priscila Gonsales).

The diversity of themes and guests is Eduquê's main characteristic. Hosts Andressa Pellanda, general
coordinator of the Campaign, and Rui da Silva, Portuguese professor, researcher and chairman of the
board of the Center for African Studies at the University of Porto, have already discussed the following
topics: right to education in extreme contexts in Mozambique (with Isabel da Silva); the advance of
privatization in Latin America and the Caribbean (with Teise Garcia); the Abidjan Principles and the
right to education on a global scale (with Delphine Dorsi) and digital rights in education (with Priscila
Gonsales).

Em setembro houve uma série especial de quatro episódios sobre o centenário de Paulo Freire. Ver
tópico específico.

In September a special four-episode series about the centenary of Paulo Freire was released. See the
designated topic.

Até dezembro, os temas do Eduquê foram a qualidade das escolas públicas em meio a pandemia, o
currículo escolar na perspectiva não-padronizante, e a autonomia estudantil promovida pelo direito
à educação na Guiné-Bissau. Participaram, respectivamente, Marina Avelar, José Augusto Pacheco
e Miguel de Barros.

By December, Eduquê's themes were the quality of public schools amidst the pandemic, the school
curriculum from a non-standardizing perspective, and student autonomy promoted by the right to
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education in Guinea-Bissau. Participants were Marina Avelar, José Augusto Pacheco, and Miguel de
Barros, respectively.
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5. Desenvolvimento Institucional: fortalecimento e
formação
Institutional Development: strengthening and training

5.1. Articulação e fortalecimento dos Comitês Regionais da Campanha
Articulation and strengthening of the Campaign's regional committees

Como parte do planejamento estratégico para o triênio 2019-2021, a Campanha realizou em 2020 e
2021 uma série de atividades para o fortalecimento de sua rede e comitês regionais.

As part of the strategic planning for the 2019-2021 triennium, the Campaign carried out in 2020 and
2021 a series of activities to strengthen its network and regional committees.

De maneira inédita, alcançamos um grande objetivo desde 2020: estar presente em todos os
estados e Distrito Federal a partir da criação ou retomada de sete (7) novos comitês: Acre, Amapá,
Goiás, Paraná, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins.

In an unprecedented way, we achieved a great goal since 2020: to be present in all states and the
Federal District after the creation or resumption of seven (7) new committees: Acre, Amapá, Goiás,
Paraná, Rondônia, Santa Catarina and Tocantins.

Um feito inédito que traz ainda mais capilaridade e autoridade àquela que é a principal articulação
em rede no campo da educação no Brasil.

An unprecedented accomplishment that brings even more capillarity and authority to what is the main
network articulation in the field of education in Brazil.

No entanto, um desafio que se mantém é a necessidade de contínuo acompanhamento dos
comitês para que se mantenham ativos e fortalecidos.

However, a challenge that remains is the need for continuous monitoring of the committees to keep
them active and strengthened.

Os esforços feitos nesse sentido foram realizados ao longo de 2020 com 25 reuniões realizadas
com os comitês além do relacionamento mantido através dos
grupos virtuais e das ações de incidência política em torno do
Fundeb que movimentaram nossa rede e exigiram uma atuação
exemplar, sendo inclusive reconhecida publicamente por
parlamentares, nas votações no Congresso.

The efforts made in this regard were carried out throughout
2020 with 25 meetings held with the committees in addition to
the relationship maintained through the virtual groups and the
actions of political influence around Fundeb that moved our
network and demanded exemplary performance, being even
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publicly recognized. by parliamentarians, in the votes in Congress.

O objetivo das reuniões era fortalecer a atuação dos comitês, estreitando laços entre coordenação
e membros da rede, e construindo um diagnóstico sobre a atuação e estrutura organizacional dos
grupos.

The purpose of the meetings was to strengthen the performance of the committees, strengthening
ties between coordination and members of the network, and building a diagnosis on the performance
and organizational structure of the groups.

Um formulário padrão foi criado para o diagnóstico, que foi sendo preenchido ao longo das reuniões
de acordo com as respostas dos participantes. Ao final de cada reunião, foram estabelecidos
compromissos a serem assumidos pelo comitê para o fortalecimento do grupo.

A standard form was created for the diagnosis, which was completed during the meetings according
to the responses of the participants. At the end of each meeting, commitments were made to be
assumed by the committee to strengthen the group.

A síntese dos resultados coletados, do diagnóstico preliminar e dos compromissos assumidos
pelos comitês foi publicada em relatório distribuído à toda rede.

The summary of the results collected, the preliminary diagnosis and the commitments assumed by
the committees was published in a report distributed to the entire network.

Junto ao documento, foram apresentadas recomendações para o fortalecimento dos comitês e de
sua estrutura organizacional. Entre as recomendações, apontamos a importante necessidade de
definição do modelo de coordenação; de cronograma, frequência e formato das reuniões; definição
de responsáveis para as tarefas; e registro das atividades executadas e compartilhamento com a
Coordenação Geral e a Rede, de forma a impulsionar visibilidade, alcance e cooperações.

Along with the document, recommendations were made to strengthen the committees and their
organizational structure. Among the recommendations, we point out the important need to define the
coordination model; schedule, frequency and format of meetings; definition of those responsible for
the tasks; and registration of the activities performed and sharing with the General Coordination and
the Network, in order to boost visibility, reach and cooperation.

Em 2021, a coordenação da Campanha ampliou esse processo. Estamos acompanhando e
auxiliando os comitês em seus processos de estruturação organizacional. Para isso, foi realizadol o
acompanhamento diário dos grupos e da rede dos comitês de campanha, o acompanhamento das
reuniões dos comitês estaduais, conversas semanais com possíveis novos integrantes da rede e o
planejamento das ações com os comitês estaduais.

In 2021, the Campaign's coordination monitored and assisted the committees in their organizational
structuring processes. Among her duties are the daily monitoring of the campaign's committee
groups and network, the monitoring of state committee meetings, weekly conversations with possible
new members of the network and action planning with the state committees.
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É com segurança que afirmamos que a comunicação interna com os comitês é exitosa, como
pode-se ver pelo número significativo (31 eventos online, entre janeiro e dezembro) de atividades
locais realizadas pelos comitês no canal do YouTube da Campanha. Além disso, houve dezenas de
atividades que foram realizadas no âmbito da Semana de Ação Mundial 2021, ocorrida em junho de
2021.

We confidently state that internal communication with the committees is successful, as can be seen
from the significant number (14 online events, between March and August) of local activities carried
out by the committees on the Campaign's YouTube channel. In addition, there were dozens of
activities that were carried out as part of the 2021 Global Action Week, which took place in June 2021.

Registro de reuniões com as Consultoras Regionais / Registration of the meetings with Regional
Consultants
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Registros de reuniões de planejamento com os comitês / Records of planning meetings with
committees
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A partir de setembro, realizamos oficinas de avaliação institucional das atividades da coordenação
geral e da rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Para realização desse processo de
avaliação seguido de planejamento para o próximo triênio, foram contratadas as consultorias
Tomara! e Entremeios, que realizaram as oficinas e os questionários avaliativos, além de compilar e
apresentar todos os resultados do processo.

Starting in September, we held workshops for institutional assessment of the activities of the general
coordination and network of the Brazilian Campaign for the Right to Education. To carry out this
evaluation process followed by planning for the next three years, we hired the consulting firm Tomara!
and Entremeios, which carried out the workshops and evaluation questionnaires, in addition to
compiling and presenting all the results of the process.

169



Com a aproximação do fim do ano, começaram também a acontecer os planejamentos dos comitês
regionais da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Foram contratadas consultorias
regionais, que realizaram amplo mapeamento para ampliação da capilaridade nos estados e
participaram da mobilização para a avaliação e planejamento.

As the end of the year approached, the planning of the regional committees of the Brazilian Campaign
for the Right to Education also began to take place. Regional consultants were hired, which carried
out extensive mapping to increase capillarity in the states and participated in the mobilization for
evaluation and planning.

5.2. Formações em Estratégia e Políticas Educacionais para rede da Campanha
Training in Strategy and Educational Policies for the Campaign's network

Em novembro de 2020, colocamos em prática o plano de formação em estratégia para a rede da
Campanha.

In November 2020, we put into practice the strategy training plan for the Campaign's network.

O plano consiste em uma série de sete (7) formações virtuais de 02 horas de duração cada,
buscando formar e aprimorar o conhecimento dos integrantes da rede em nossas principais
temáticas de atuação, proporcionando subsídio teórico e prática para suas ações futuras de
incidência política. Os temas das formações são: 1. Comunicação; 2. Articulação Institucional; 3.
Advocacy; 4. Mobilização Popular; 5. Produção de conhecimento; 6. Formação de atores sociais; 7.
Justiciabilidade.

The plan consists of a series of seven (7) virtual training courses lasting 2 hours each, seeking to train
and improve the knowledge of the members of the network in our main themes of action, providing
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theoretical and practical support for their future actions of political influence. The training topics are:
1. Communication; 2. Institutional articulation; 3. Advocacy; 4. Popular mobilization; 5. Knowledge
production; 6. Formation of social actors; 7. Justiciability.

A primeira formação aconteceu no final de 2020 e todas as demais formações ao longo de 2021 por
membros da rede da Campanha, incluindo comitês, e com exemplificações de boas práticas já
executadas no assunto. Durante o ano aconteceram as formações em Comunicação (71 pessoas
presentes), Articulação Institucional (101 pessoas presentes), Advocacy (81 pessoas presentes) e
Estratégia e Mobilização (56 pessoas). Para 2022 está programada a formação em Produção de
Conteúdo.

All training will be carried out throughout 2021 by members of the Campaign's network, including
committees, and with examples of good practices already carried out on the subject. During the year,
training took place in Communication (71 people present), Institutional Articulation (101 people
present), Advocacy (81 people present) and Strategy and Mobilization (56 people).Training in Content
Production is scheduled for 2022.

Além das formações em estratégias, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação também
promoveu cursos de formação em políticas educacionais para sua rede. O professor e membro do
Comitê Diretivo da Campanha, Marcelino Rezende, através do Projeto PUB-USP/Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, produziu uma série de vídeos e aulas online sobre
financiamento da educação.

In addition to training in strategies, the National Campaign for the Right to Education also promoted
training courses in educational policies for its network. The professor and member of the Steering
Committee of the Campaign, Marcelino Rezende, through the PUB-USP Project/Faculty of Philosophy,
Sciences and Letters of Ribeirão Preto, produced a series of videos and online classes on education
financing.
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O professor Marcelino também ministrou uma formação exclusivamente para a rede da Campanha
com o tema: "Noções gerais sobre o financiamento da educação básica no Brasil".

Professor Marcelino also provided training exclusively for the Campaign network with the theme:
"General notions on the financing of basic education in Brazil".

Em setembro aconteceu o curso sobre Grandes educadoras e educadores, promovido pela
Campanha Nacional pelo Direito à Educação e coordenado por Catarina de Almeida, professora da
Universidade de Brasília (UnB) e dirigente da Campanha. O curso foi direcionado para a rede da
Campanha e teve mais de 400 inscrições.

In September, the course on Great Educators took place, promoted by the National Campaign for the
Right to Education and coordinated by Catarina de Almeida, professor at the University of Brasília
(UnB) and leader of the Campaign. The course was directed to the Campaign network and had more
than 400 registrations.
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Em outubro, a formação para a rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação continuou com
o módulo sobre a Amazônia. O curso de formação “O Direito à Educação na Amazônia: desafios e
re(existências)", desenvolvido através de uma parceria entre a Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Universidade Federal do Pará (UFPA) e
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), teve 6 módulos de 8 horas, com temáticas específicas,
que foram conduzidos por docentes e pesquisadores especialistas. Cada módulo foi realizado por
meio de atividades síncronas (debates on-line) e leitura de material (à distância).

In October, training for the network of the Brazilian Campaign for the Right to Education continued
with the module on the Amazon. The training course "The Right to Education in the Amazon:
challenges and re(existences)", developed through a partnership between the Brazilian Campaign for
the Right to Education, State University of Amazonas (UEA), Federal University of Pará (UFPA) and
Federal University of Amapa (UNIFAP), had 6 modules of 8 hours, with specific themes, which were
conducted by specialist professors and researchers. Each module was carried out through
synchronous activities (online debates) and reading of material (at distance).

Como parte das formações, alguns membros da rede da Campanha também se inscreveram em um
curso de inglês online para iniciantes promovido pela Clade, com aulas começando em setembro.

As part of the training, some members of the Campaign network also signed up for an online English
course for beginners promoted by Clade, with classes starting in September.
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No dia 23 de setembro, o Instituto Alcoa reuniu mais de 100
participantes no webinar "Mobilização: como cada um de nós
pode agir para colaborar com a educação”.O bate-papo foi
permeado pela apresentação de iniciativas e caminhos para fazer
a diferença na educação de maneira participativa, criativa e
engajadora. Renan Simão, assessor de comunicação da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, apresentou a
mobilização pela aprovação do CAQ (Custo-Aluno-Qualidade),
mecanismo criado pela Campanha que foi incluído na
Constituição junto com o Novo Fundeb, resultado de uma ampla
mobilização realizada por meio dos kits nas redes sociais,
sobretudo no Twitter, considerada a arena política no universo das
mídias digitais.
On September 23, Alcoa Institute brought together more than 100
participants in the webinar "Mobilization: how each of us can act to
collaborate with education". The chat was permeated by the

presentation of initiatives and ways to make a difference in education in a participatory, creative and
engaging way. Renan Simão, communication advisor for the Brazilian Campaign for the Right to
Education, presented the mobilization for the approval of the CAQ (Student-Quality Cost), a
mechanism created by the Campaign that was included in the Constitution along with the new
Fundeb, the result of a wide mobilization carried out through kits on social networks, especially on
Twitter, considered the political arena in the universe of digital media.
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5.3. Eventos de advocacy local e de articulação dos comitês regionais
Local advocacy and regional committee articulation events

Com a pandemia ainda gerando insegurança para o retorno presencial às aulas, os Comitês
Regionais da Campanha se mobilizaram para defender o direito à vida e o direito à educação nesse
contexto. Grande parte dos eventos ocorreu com essa temática, abordando diversos aspectos
deste problema de natureza intersetorial.

With the pandemic still generating insecurity for the return to classes in person, the Regional
Campaign Committees mobilized to defend the right to life and the right to education in this context.
A large part of the events took place with this theme, addressing various aspects of this problem of
an intersectorial nature.

Um exemplo disso é do Comitê Bahia que conseguiu, de forma inédita, a participação em reunião
de representações das secretarias municipais de Educação, Saúde e Assistência Social. O debate
da reabertura das escolas a nível municipal foi subsidiado por materiais técnicos produzidos pela
Campanha e por instituições confiáveis, como documentos sobre protocolo de biossegurança nas
escolas da Fiocruz. A discussão refletiu alguns dos pontos reforçados pela coordenadora geral da
Campanha, Andressa Pellanda, como a necessidade de um esforço intersetorial e de um
financiamento ampliado para reformas nas escolas para garantir infraestrutura adequada.

An example of this is the Bahia Committee that managed, in an unprecedented way, to participate in a
meeting of representatives of the municipal departments of Education, Health and Social Assistance.
The debate on the reopening of schools at the municipal level was supported by technical materials
produced by the Campaign and also by trusted institutions, such as documents on the biosafety
protocol in Fiocruz's schools. The discussion reflected some of the points reinforced by the general
coordinator of the Campaign, Andressa Pellanda, such as the need for an intersectoral effort and
increased funding for school reforms to ensure adequate infrastructure.
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O Comitê Bahia também promoveu Roda
Temática de Escuta, segmento Famílias, com
mediação da Professora Rita de Cássia
Santos-Membro do Comitê-Bahia, cujo objetivo
foi escutar as famílias sobre “Retorno Seguro
das Escolas”, suas preocupações, anseios,
sugestões quanto a este tema frente à
pandemia de Covid-19.

The Bahia Committee also promoted the
Thematic Listening Round, Families segment,
with the mediation of Professor Rita de Cássia
Santos, Member of the Bahia Committee, whose
objective was to listen to families about “Safe
Return from Schools”, their concerns and

suggestions regarding this issue in the face of the Covid-19 pandemic.

O Comitê Pará tem participado da programação do centenário de Paulo Freire junto à Assembleia
Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) na elaboração das homenagens ao longo do ano de 2021,
em grupo de trabalho criado especificamente para esse fim.

The Pará Committee has participated in the programming of Paulo Freire's centenary with the
Legislative Assembly of the State of Pará (ALEPA) in the elaboration of the tributes throughout 2021,
in a working group created specifically for this purpose.

O Comitê Minas Gerais realizou algumas atividades
sobre a situação das educadoras e dos educadores na
capital do Estado, Belo Horizonte. Foi lançado em abril
o Coletivo Esperançar, que reúne trabalhadores/as em
educação da rede pública municipal em prol de
valorização profissional, seja quanto à remuneração
adequada, seja quanto a melhores condições de
trabalho.

The Minas Gerais Committee carried out some activities
on the situation of educators in the state capital, Belo
Horizonte. The Coletivo Esperançar was launched in
April, bringing together workers in education from the
municipal public network in favor of professional development, whether in terms of adequate
remuneration or better working conditions.

O impacto da pandemia no trabalho de professoras e professores também foi tratado na dimensão
do ensino remoto - que, em grande medida, revelou o agravamento das desigualdades de acesso
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nas escolas brasileiras. O Comitê Goiás foi um dos vários que apontaram os desafios do uso das
tecnologias no processo de ensino-aprendizado. Em julho, realizou encontro que debateu
retrocessos em uma perspectiva crítica das políticas educacionais do governo federal nos últimos
anos.

The impact of the pandemic on the work of teachers was also addressed in the dimension of remote
education - which, to a large extent, revealed the worsening of inequalities in access in Brazilian
schools. The Goiás Committee was one of several that pointed out the challenges of using
technologies in the teaching-learning process. In July, it held a meeting that debated setbacks in a
critical perspective of the federal government's educational policies in recent years.

Junto a sindicatos e representações da universidade, o
Comitê Alagoas seguiu na mesma toada e se mobilizou
para reafirmar a urgência em mobilizar a comunidade
educacional local em torno do objetivo de promover uma
educação pública, democrática e libertadora,

especialmente em tempos em que há muitas questões sobre o retorno presencial.

Together with unions and university representations, the Alagoas Committee mobilized to reaffirm the
urgency of mobilizing the local educational community around the objective of promoting public,
democratic and liberating education, especially in times when there are many issues about
face-to-face feedback.
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O Comitê Capixaba (Espírito Santo) realizou uma Carreata
em Defesa da Vida, organizada por professores e
professoras da rede municipal de ensino e diferentes
entidades, cujo objetivo era dialogar com a comunidade
escolar e mostrar os riscos sanitários do retorno presencial,
além da falta de equipamentos e condições necessárias de
trabalho para os professores.

The Capixaba Committee (Espírito Santo) held a Motorcade
in Defense of Life, organized by teachers from the municipal
education network and different entities, whose objective
was to dialogue with the school community and show the
health risks of face-to-face return to classes, in addition to
the lack of necessary equipment and working conditions for teachers.

Em junho o Comitê do Mato Grosso do Sul realizou evento
virtual para debater as implicações sociais e pedagógicas
do Ensino Domiciliar. A regulamentação do Ensino
Domiciliar tem estado em discussão no Congresso
Nacional e em vários estados brasileiros durante o ano de
2021.

In June, the Mato Grosso do Sul Committee held a virtual
event to debate the social and pedagogical implications of
Homeschooling. The regulation of Homeschooling has been
under discussion in the National Congress and in several
Brazilian states during the year 2021.

O Comitê do estado do Amapá promoveu evento virtual
para apresentação geral dos trabalhos e atuação da Campanha Nacional pelo Direito à Educação
para convocar novos membros a fazerem parte do comitê e das mobilizações da Campanha no
estado. Houve participação de ativistas de todo o estado.

The Amapá State Committee promoted a virtual event for the general presentation of the work and
performance of the Brazilian Campaign for the Right to Education to convene new members to be part
of the Committee and of the Campaign's mobilizations in the state.

O Comitê do Rio Grande do Norte participou de reunião com o governador do estado para discutir a
volta às aulas presenciais durante a pandemia de Covid-19. O Comitê defende que as aulas
presenciais só aconteçam depois que todos os profissionais da educação recebam a vacina contra
a Covid-19.

The Rio Grande do Norte Committee participated in a meeting with the state governor to discuss the
return to classroom classes during the Covid-19 pandemic. The Committee defends that the in-person
classes only take place after all education professionals receive the Covid-19 vaccine.
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O Comitê Piauí também organizou evento virtual, debatendo o contexto local e os desafios para a
garantia do direito à educação, em parceria com a UFPI. Na ocasião, homenageamos Osmarina
Moura, piauiense da rede da Campanha falecida em 2021 por Covid-19.

The Piauí Committee also organized a virtual event, debating the local context and the challenges for
guaranteeing the right to education, in partnership with UFPI. On the occasion, we honored Osmarina
Moura, Piauí from the Campaign network who died in 2021 by Covid-19.
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O Comitê Piauí da Campanha Nacional pelo Direito à Educação realizou um projeto de extensão
intitulado “Diálogos em educação em tempos de pandemia - educação pra valer, novo Fundeb e o
financiamento da educação”. Entre os quase 500 inscritos estavam docentes da educação básica e
superior, movimentos sociais, estudantes, pais, mães, diretores de escolas, coordenadores
pedagógicos, trabalhadores em educação, associações de pesquisa, membros de núcleos de
pesquisa e sindicatos. Entre as ações produzidas se destacam 3 plenárias virtuais e 6 ciclos de
palestras e debates sobre os desafios estruturais que exigem a incidência da sociedade civil,
visando o exercício da participação e do controle social, tendo em vista o aperfeiçoamento das
políticas educacionais. Em parceria com grupos de estudos e pesquisas da UESPI e UFPI foram
publicados 6 artigos em revistas acadêmicas especializadas.

The Piauí Committee of the Brazilian Campaign for the Right to Education carried out an extension
project entitled "Dialogues in education in times of pandemic - real education, new Fundeb and the
financing of education". Among the nearly 500 enrolled were teachers of basic and higher education,
social movements, students, fathers, mothers, school directors, pedagogical coordinators, education
workers, research associations, members of research centers and unions. Among the actions
produced, 3 virtual plenary sessions and 6 cycles of lectures and debates on the structural challenges
that require the incidence of civil society stand out, aiming at the exercise of participation and social
control, with a view to improving educational policies. In partnership with study and research groups
from UESPI and UFPI, 6 articles were published in specialized academic journals.

Em 2 de setembro aconteceu na Câmara Municipal de Minas Gerais a audiência pública “Projeto de
Vida, Papel do Estado e Formação de Carreira na Educação Básica”, promovida pela Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo. Talita Barcelos, membro do
comitê Minas Gerais da Campanha, participou do evento que teve como objetivo qualificar o debate
em relação ao papel do Poder Público na garantia de condições de aprendizagem e de criação de
projetos de vida e carreira para jovens estudantes, tendo como princípio a universalização do
acesso à educação básica, a multiplicidade de concepções e a formação integral de seus sujeitos.
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On September 2, the public hearing “Project for Life, Role of
the State and Career Formation in Basic Education” took
place at the Minas Gerais City Council, promoted by the
Commission on Education, Science, Technology, Culture,
Sport, Leisure and Tourism. Talita Barcelos, member of the
Minas Gerais Campaign Committee, participated in the
event that aimed to qualify the debate on the role of the
Government in ensuring learning conditions and the
creation of life and career projects for young students,
based on the principle the universalization of access to
basic education, the multiplicity of conceptions and the
integral formation of its subjects.

Em setembro, Liz Ramos, membro do Comitê Pernambuco da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, participou da formação de grupo de monitoramento das diretrizes municipais da
educação quilombola no município de Mirandiba (PE). Em ações anteriores, o mesmo grupo ajudou
a aprovar a Lei Municipal Nº 683/2020 que determina a educação quilombola na cidade de acordo
com os princípios educacionais definidos pelas comunidades.

In September, Liz Ramos, a member of the Pernambuco Committee of the Brazilian Campaign for the
Right to Education, participated in the formation of a group to monitor the municipal guidelines for
quilombola education in the municipality of Mirandiba (PE). In previous actions, the same group
helped to approve Municipal Law Nº 683/2020, which determines quilombola education in the city
according to the educational principles defined by the communities.

Em 16 de setembro, Maria Teresa
Avance, membro do comitê Rio
de Janeiro da Campanha,
participou de matéria produzida
pela Câmara Municipal do Rio de
Janeiro sobre os desafios da
alfabetização.

On September 16, Maria Teresa
Avance, member of the Rio de
Janeiro Campaign Committee,
participated in a journalistic story
produced by the City Council of
Rio de Janeiro on the challenges
of literacy.

Em 22 e 23 de setembro o comitê Pernambuco da Campanha Nacional pelo Direito à Educação
participou do 1° Encontro Virtual Estadual dos Conselhos Municipais de Educação de Pernambuco,
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com o tema “Fortalecimento dos Conselhos Municipais da Educação/planos Municipais de
Educação: adversidades e perspectivas em um novo cenário nacional”.

On September 22 and 23, the Pernambuco committee of the Brazilian Campaign for the Right to
Education participated in the 1st State Virtual Meeting of the Municipal Education Councils of
Pernambuco, with the theme “Strengthening Municipal Education Councils/Municipal Education Plans:
adversities and perspectives in a new national scenario”.

No final de setembro, em comemoração aos 100 anos de Paulo Freire, o Coletivo Esperançar BH e o
Comitê Mineiro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, promoveu o debate virtual “Freirear
a Educação em BH: o Centenário de Paulo Freire e a atualidade de seu legado”.

At the end of September, in celebration of Paulo Freire’s 100th birthday, Coletivo Esperançar BH and
the Minas Gerais Committee of the Brazilian Campaign for the Right to Education, promoted the
virtual debate “Freirear the Education in BH: the Centenary of Paulo Freire and the present day of his
legacy”.

Ainda durante as comemorações do Centenário de Paulo Freire, Fabiane Lopes de Oliveira, do
comitê goiano da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, deu entrevista ao jornal Diário do
Estado, em que declarou não ter considerações negativas ao trabalho de Freire, e que alguns
resultados ruins não podem ser atribuídos a ele, mas ao sistema educacional como um todo, que
para seu bom funcionamento, depende de “políticas públicas e investimentos, como em salários
dignos e formação continuada”, o que ela lembrou que é falho.

Also during the commemorations of the Centenary of Paulo Freire, Fabiane Lopes de Oliveira, from the
Goiás committee of the Brazilian Campaign for the Right to Education, gave an interview to the
newspaper Diário do Estado, in which she declared that she had no negative considerations for
Freire's work, and that some bad results cannot be attributed to him, but to the educational system as
a whole, which for its proper functioning depends on “public policies and investments, such as decent
wages and continuing education”, which she recalled is flawed.
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Em outubro, a professora Analise da Silva, membro do Comitê Mineiro da Campanha, participou de
debate público e audiências públicas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para discutir o
Plano Estadual de Educação (PEE) vigente, avaliando o cumprimento de suas metas e o atual
cenário da educação em Minas Gerais.

In October, professor Análise da Silva, a member of the Minas Gerais Campaign Committee,
participated in public debate and public hearings at the Legislative Assembly of Minas Gerais to
discuss the current State Education Plan (PEE), assessing the fulfillment of its goals and the current
education scenario in Minas Gerais.

Em novembro, o jornal Diário de Pernambuco, publicou artigo de Tânia
Dornellas, cientista política, especialista em Políticas Públicas,
assessora do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho
Infantil e membro do Comitê DF da Rede da Campanha Nacional pelo
Direito à Educação, sobre a PEC 18/2011 e os retrocessos no
combate ao trabalho infantil.

In November, the newspaper Diário de Pernambuco published an article
by Tânia Dornellas, political scientist, specialist in Public Policies,
advisor to the National Forum for the Prevention and Eradication of
Child Labor and member of the DF Committee of the Network of the
Brazilian Campaign for the Right to Education, about PEC 18/2011 and
the setbacks in the fight against child labor.

Em novembro, Fabiana Canavieira, militante social da Educação
Infantil e membro do Comitê Maranhão da Campanha Nacional pelo
Direito à Educação, participou da série de reportagem “O valor da
Escola”, uma parceria entre a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e
o “Nós, mulheres da periferia”. Na entrevista, Fabiana falou sobre o
processo de socialização das crianças que ocorre na Educação
Infantil.

In November, Fabiana Canavieira, a social activist for Early Childhood
Education and a member of the Maranhão Committee of the Brazilian
Campaign for the Right to Education, participated in the report series
“The value of the School”, a partnership between the Maria Cecília
Souto Vidigal Foundation and “We, periphery women”. In the interview,
Fabiana talked about the process of socialization of children that takes

place in Early Childhood Education.
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Marcele Frossard, assessora de políticas sociais da Campanha, participou em 4 de novembro de
audiência pública na Assembleia Legislativa de Rondônia para discutir e apresentar o
monitoramento do Plano Nacional de Educação feito anualmente pela Campanha.

Marcele Frossard, social policy officer for the Campaign, participated on November 4 in a public
hearing at the Legislative Assembly of Rondônia to discuss and present the monitoring of the
National Education Plan carried out annually by the Campaign.

Ainda em novembro, Ramuth Marinho, membro do Comitê Mineiro da Campanha, foi convidado pela
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para
participar de uma audiência pública sobre o monitoramento das Metas 15, 16, 17 e 18 do Plano
Estadual de Educação.

Also in November, Ramuth Marinho, a member of the Minas Gerais Campaign Committee, was invited
by the Education, Science and Technology Commission of the Legislative Assembly of Minas Gerais
to participate in a public hearing on the monitoring of Goals 15, 16, 17 and 18 of the State Education
Plan.

Em 3 de dezembro, Andressa Pellanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação e Alanna Mangueira, assistente de mídias sociais e mobilização e membro da Campanha
Nacional pelo Direito à Educação, participaram da etapa municipal da Conferência Nacional de
Educação (CONAE) em Santo Amaro das Brotas, Sergipe. O evento foi realizado pela Secretaria
Municipal de Educação, na Escola Aloísio Gonzaga. A CONAE aconteceu no formato híbrido, cuja
temática era “Inclusão, Equidade e Qualidade: compromisso com o futuro da educação brasileira”. E
contou com a presença de estudantes, professoras e professores, equipe pedagógica da SEMED,
autoridades locais e representantes do Conselho Tutelar do município.
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On December 3, Andressa Pellanda, general coordinator of the Brazilian Campaign for the Right to
Education and Alanna Mangueira, social media and mobilization assistant and member of the
Brazilian Campaign for the Right to Education, participated in the municipal stage of the National
Conference on Education (CONAE) in Santo Amaro das Brotas, Sergipe. The event was held by the
Municipal Department of Education, at the Aloísio Gonzaga School. CONAE took place in a hybrid
format, whose theme was “Inclusion, Equity and Quality: commitment to the future of Brazilian
education”. It was attended by students, teachers and professors, SEMED's pedagogical team, local
authorities and representatives of the municipality's Guardianship Council.

O último balanço do PNE, produzido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, foi usado
como base nas discussões das propostas do Eixo 1 “O PNE 2024 -2034: avaliação das diretrizes e
metas”. Andressa Pellanda participou da abertura da conferência via vídeo.

The last balance of the PNE, produced by the Brazilian Campaign for the Right to Education, was used
as a basis for the discussions of the proposals of Axis 1 “The PNE 2024 -2034: evaluation of
guidelines and goals”. Andressa Pellanda participated in the opening of the conference via video.
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Em dezembro, Analise da Silva, professora da UFMG e
coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação
de Minas Gerais, e Kátia Cilene da Costa, mestre em
educação pela UFTM e presidente do Conselho Municipal de
Educação de Belo Horizonte, ambas membros do Comitê
Mineiro da Rede da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, participaram da IV Conferência Municipal de
Educação: Planos de educação, inclusão, equidade e
qualidade social.

In December, Análise da Silva, professor at UFMG and
coordinator of the Permanent State Forum of Education of
Minas Gerais, and Kátia Cilene da Costa, master in education
at UFTM and president of the Municipal Education Council of

Belo Horizonte, both members of the Minas Gerais Committee of the Brazilian Campaign for the Right
to Education, participated in the IV Municipal Conference on Education: Plans for education, inclusion,
equity and social quality.

Em dezembro aconteceu uma formação para juventude promovida pelo Comitê Pernambucano da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação em parceria com outras organizações do campo da
educação. A atividade faz parte do projeto Escolas Seguras e Acolhedoras, que visa a aplicação de
protocolos de segurança sanitária no retorno presencial das aulas.

In December, there was training for youth promoted by the Pernambucano Committee of the Brazilian
Campaign for the Right to Education in partnership with other organizations in the field of education.
The activity is part of the Safe and Welcoming Schools project, which aims to apply health safety
protocols when returning to classes.
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