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Metodologia

Levantamento bibliográﬁco realizado por meio de consultas em
documentos oﬁciais dos governos dos países selecionados, além de
publicações de instituições de pesquisas e notícias de jornais locais e/ou
internacionais. A escolha dos países levou em conta casos de sucesso no âmbito
da educação básica e no controle da pandemia, a variabilidade geográﬁca e
geopolítica (continentes diferentes e países emergentes/desenvolvidos), além
da disponibilidade de informações de cada um. Os vinte países escolhidos
reﬂetem cerca de 10% do quantitativo total de países do mundo (ONU),
constituindo apenas uma amostra. São eles: África do Sul, Alemanha,
Argentina, Bolívia, Canadá (províncias de Quebec e Ontário), Chile, China
(províncias de Hong Kong e Beijing), Dinamarca, Estados Unidos (estados de
Georgia, Indiana, Mississippi e Tennessee), França, Índia, Israel, Itália, Nigéria,
Nova Zelândia, Peru, Portugal, Singapura, Suécia e Uruguai.

Seleção de países,
classiﬁcação e legendas

Países selecionados
China*

Províncias de Beijing
e Hong Kong

Índia

Israel

Nigéria

Singapura

Argentina

África do Sul

Bolívia

Canadá*

Províncias de
Ontário e Quebec

Uruguai

Itália

Chile

Alemanha

Portugal

Estados Unidos*

Dinamarca

Suécia

Peru

França

Nova Zelândia

Estados de Georgia, Indiana,
Mississippi e Tennessee

Para ﬁns deste levantamento as análises da China, EUA e Canadá limitam-se às províncias ou estados aqui citados.

Classiﬁcação dos países em relação ao êxito da
reabertura das escolas
Satisfatório
Escolas reabriram e não registraram contaminação entre alunos e professores que saísse do controle.
Alemanha, China, Dinamarca, França, Nova Zelândia, Portugal e Singapura.

Insatisfatório
Escolas reabriram e registraram contaminação entre alunos e professores, forçando a reavaliação da abertura.
Israel e África do Sul.

Cedo para avaliar
Escolas reabriram há menos de 30 dias e ainda não há dados sobre contaminação de alunos e professores.
Chile, Estados Unidos, Nigéria e Uruguai.

Não se aplica
Escolas ainda não reabriram, cancelaram o ano letivo ou não fecharam.. .
Suécia, Bolívia, Itália, Canadá, Argentina, Peru e Índia.

Principais achados

Principais pontos em comum entre países que tiveram
reabertura satisfatória
Curva de contágio estável ou decrescente

Reabertura das escolas se deu quando a curva de contágio estava em fase decrescente ou estabilizada em
níveis não elevados. Quando houve abertura com curva ascendente (África do Sul) foi necessário novo
fechamento.

Medidas sanitárias e distanciamento social implementados com bons resultados

As principais medidas sanitárias tomadas por países cuja abertura foi satisfatória foram: higienização
constante da escola, distanciamento social (distanciamento físico, diminuição do número de estudantes por
sala e alternância de horários de entrada e saída) e uso obrigatório de máscaras (houve países com
reabertura satisfatória que não contaram com esta medida). Percebe-se que algumas medidas mais
soﬁsticadas, como testagem em massa e medição de temperatura, não necessariamente foram realizadas
em países com reabertura satisfatória.

Necessidade de monitoramento e contenção dos casos isolados
Mesmo em países com abertura satisfatória (Alemanha e França) houve fechamento pontual de escolas e
isolamento de estudantes. Contudo, isso representou um percentual pequeno da rede. Reforça-se, portanto, a
necessidade de se monitorar os casos nas escolas e se ter planos de contingência para conter possíveis surtos.

Ótima comunicação e transparência dos governos
Pronunciamentos públicos para responder dúvidas, divulgação de guias com boas práticas a serem
adotadas, critérios de faseamento do retorno divulgados e explicados para a população, entre outras
estratégias de comunicação, aconteceram em todos os países com retorno satisfatório.

Principais pontos em comum entre países que tiveram
reabertura satisfatória
Resistência da opinião pública se atenuou à medida que reabertura transcorria com
êxito
Ressalvas iniciais aos planos de reabertura foram identiﬁcadas em alguns países, mas a adesão do retorno
aumentou quando (i) o governo convidou os sindicatos para participar da construção do plano de retomada
(Itália e Uruguai) e (ii) a abertura gradual foi implementada com bons resultados (França e Dinamarca).

Medidas para grupos de riscos
De forma geral, os sindicatos reivindicaram políticas especíﬁcas para os proﬁssionais da educação
pertencentes aos grupos de risco. Países que tiveram retorno satisfatório e apoio dos professores, tiveram
também políticas especíﬁcas para esses proﬁssionais (Dinamarca e Nova Zelândia). As respostas dos
governos variaram entre a possibilidade desses professores continuarem com ensino remoto ou licença
remunerada.

Países com boas notas no PISA

Países com boas notas no PISA tenderam a abrir as escolas antes ou simultaneamente ao comércio. Os dois
únicos países analisados que reabriram as escolas antes do comércio estão muito bem posicionados no PISA
e contam com um histórico de priorizar a agenda da educação (Singapura, 2º lugar no PISA e Dinamarca, 18º
lugar). Não se detectou correlação com a opinião pública, ou seja, esses países também apresentaram
resistência moderada ou alta, mas ainda assim priorizaram a reabertura das escolas.

Reforça-se a necessidade de analisar todos os dados de maneira integrada, pois não houve
um único indicador ou uma medida que isoladamente pudesse levar ao êxito do retorno.

Comportamento da
curva de contágio
x
Reabertura das escolas

Curva decrescente

Comportamento da curva de contágio em
relação à reabertura das escolas

Curva estabilizada
Curva ascendente

13 reabriram as escolas

5 não reabriram

REABERTURA SATISFATÓRIA

2 por férias de verão

Singapura

China

Portugal

Itália

Canadá

3 por questões sanitárias
Alemanha Dinamarca França

Maioria dos países que tiveram
reabertura satisfatória estavam com a
curva estabilizada ou decrescente,
entretanto a análise isolada das curvas de
contágio não é suﬁciente para aﬁrmar o
sucesso da reabertura.

Nova
Zelândia

CEDO PARA AVALIAR REABERTURA

Chile

EUA
Georgia

Uruguai

Nigéria

EUA - Tennessee,
Indiana e Mississippi

REABERTURA INSATISFATÓRIA

Israel

África do Sul

Peru

Argentina Índia

1 não parou as aulas
Suécia

1 cancelou o
ano letivo
Bolívia

Obrigatoriedade de retorno às aulas nos países que
já reabriram as escolas
Retorno obrigatório
5 países
Curva estabilizada

A maioria dos países determinou
que o retorno às aulas presenciais
ocorresse de forma voluntária,
com curvas estabilizadas ou
decrescentes.

Singapura

Curva decrescente
Nova Zelândia França Alemanha

Não há dados
China

Nigéria

Não fechou
Suécia

Retorno voluntário
7 países
Curva estabilizada
Chile

Uruguai

EUA - Portugal
Georgia

Curva decrescente
Israel

Dinamarca

Curva ascendente

África do Sul

EUA -Tennessee,
Indiana e Mississippi

Fases de retorno na reabertura das escolas
Educação Fundamental

Educação Infantil
Dinamarca¹

França

Nova Zelândia

Ensino Médio
Alemanha

Todos os países com
retorno satisfatório tiveram
reaberturas faseadas,
entretanto as etapas escolhidas
não demonstram ter correlação
com o êxito do retorno.

China

Israel²

Nigéria

Portugal

Uruguai

Outras divisões
África
do Sul

Chile

Singapura

Estados Unidos
Georgia e Indiana

Argentina³

Retorno concomitante de todos os anos
Estados Unidos
Mississippi e Tennessee

Canadá³

Itália³

¹Dinamarca optou pelo retorno dos estudantes de até 11 anos.
²Israel mudou a postura no início do retorno: primeiro retornou o Ensino Médio, mas pouco depois resolveu adiantar a volta dos demais estudantes.
³País ainda não retomou as aulas presenciais, mas indicavam que iam fazem pelas fases indicadas, segundo o plano de reabertura na data do estudo.

Curvas no momento da
reabertura
x
Necessidade de novos
fechamentos

Relação das curvas de contágio e do retorno às
aulas presenciais
Apesar da maioria dos países ter curvas estabilizadas ou decrescentes quando
do início do processo de reabertura, o número de casos por milhão de
habitantes variou bastante. A África do Sul e a Dinamarca por exemplo,
tinham números de casos bem próximos, mas enquanto a curva da primeira
estava ascendente, a da segunda estava decrescente. Isso mostra a
importância de analisar o número de casos diários juntamente com sua
evolução (curva).
Singapura retornou às aulas presenciais com a curva estável, entretanto seu
número de casos diários estava bem abaixo de países que estabilizaram em
platô elevado. O país teve uma média de 78 casos diários por milhão de
habitantes (na semana da retomada das aulas, ou seja 02 de junho), enquanto o
Brasil apresentou uma média de 172,5 novos casos (na semana de 17 de agosto,
segundo a OMS).

Relação das curvas de contágio e do retorno às aulas
presenciais
Alguns países (Alemanha e França) apresentaram casos de COVID-19 nas escolas, mas
de maneira controlada. Em outros (Portugal e Singapura) pôde-se, ainda, observar um
leve e controlado aumento da curva de casos depois da reabertura das escolas (embora
não se possa aﬁrmar causalidade). Nesses países, e nos demais com abertura
satisfatória, houve uma preocupação em acompanhar casos de COVID-19 nas escolas e
instruir qual era o procedimento a ser tomado (normalmente isolamento de pessoas
que apresentassem casos suspeitos, mapear quem teve contato, ou até mesmo fechar
escolas em casos de surtos). Além disso, a testagem de professores e estudantes
sintomáticos (Dinamarca, Alemanha) foi importante para conseguir analisar a evolução
da doença em cada região/ unidade escolar e tomar melhores decisões. Desse modo,
entende-se que contágios isolados são passíveis de ocorrer e por isso é essencial
monitorar a situação, bem como ter planos de controle e contingência.

Mesmo com curva decrescente e número baixo de casos diários, Israel vivenciou
um surto após a reabertura das escolas, o que mostra a necessidade de
continuar com medidas de controle da pandemia nas escolas, ainda que a
doença esteja mais controlada (curva descendente).

SATISFATÓRIA

Número de casos diários no início da
reabertura das escolas

Decrescente
Dinamarca
Nova
Zelândia

Calculados a partir da média semanal, dividida por 7 dias (OMS).
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Novos fechamentos das escolas
Fechamento de toda a rede
África do Sul
Após a reabertura, 773 escolas que apresentaram
casos de COVID fecharam novamente (cerca de 3%
do total). Foram infectados 1169 professores e 523
alunos
(cerca
de
69%
e
31%
do
total,
respectivamente). Depois disso, o governo decretou
recesso para todas as escolas, com retorno em 24/08.

Antecipação das férias
China
Hong Kong e Beijing retornaram às aulas
presenciais, mas após o aumento do número de
casos nas respectivas regiões (não relacionados às
escolas), as redes foram fechadas. Beijing ﬁnalizou o
ano letivo remotamente e Hong Kong antecipou ﬁm
do ano escolar.

Israel
Após a reabertura, por conta de falha nas medidas
sanitárias e na comunicação entre Governo e
escolas, houve um surto de novos casos. 977
professores e alunos foram infectados, e cerca de
22.520 professores e alunos foram colocados em
quarentena. Para controlar o aumento dos casos,
foram fechadas mais de 240 escolas.

Novos fechamentos das escolas
Contaminações isoladas nas escolas
Alemanha
Após a reabertura total em agosto, duas escolas
foram fechadas em Mecklenberg (Western
Pomerania), ao identiﬁcar um professor e um
aluno infectados. 988 alunos e 55 professores
estão em quarentena. Em Berlim, 41 das suas 858
escolas (4,77% do total de escolas) apresentaram
casos. Alunos e professores infectados foram
isolados, e algumas escolas fecharam.

França
No início da reabertura, foi notiﬁcado o
fechamento de 7 escolas, mas é possível que
outras não tenham sido noticiadas. Foram
identiﬁcados 70 novos casos após a reabertura,
mas não há dados especiﬁcando o número de
alunos e professores contaminados.

Nova Zelândia
Foram identiﬁcados 4 casos de transmissão
comunitária em Auckland, que impuseram um
novo lockdown na cidade para frear o contágio.
As 553 escolas da região fecharam (20% do total
de escolas do país), impactando 256.835 alunos.
Durante
rastreio
dos
contatos,
foram
identiﬁcados, até agora, 3 casos de alunos
infectados em 3 diferentes escolas.

Curvas de contágio da Organização
Mundial da Saúde (OMS)
x
Fechamento
x
Reabertura das escolas por país

Fechamento das escolas

Dois fechamentos das escolas,
totalizando 105 dias.

África do Sul

01/06
Casos:
32.683

16/03
Casos:
55

Retorno das escolas e do comércio

Retorno das escolas

27/07
Casos:
445.433

Abr

Mai

Jun

Ago

Férias
40 mil
30 mil
20 mil
10 mil

Mai

Abr

China
Hong Kong
24/01
Casos: 836

04/08
Casos:
361.493

144 dias

**03/08
Casos:
210.402

80 mil
60 mil
40 mil
20 mil
0

Apenas algumas comunas estão liberadas
para retornar às aulas. O comércio é liberado
antes das escolas.

16/03
Casos:
79

20/06
Casos:
189.135

35 dias

Mar

Chile

*20/04
Casos:
141.6721

16/03
Casos:
4.838

28 dias

Jul

*Reabertura parcial.
**Reabertura total, com fechamentos
pontuais de escolas na região da
Pomerânia e Berlim.

Alemanha

24/08
Casos:
609.773

77 dias

Férias

Jun

Jul

0

Ago

Comércio retornou em março. A curva da China foi
classiﬁcada como estável pela evolução dos casos diários
reportados,
mas
ressalta-se
que
as
escolas
permaneceram abertas durante o pico de contágio.

Hong Kong:
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Beijing:
129 dias
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Considerado o número de casos acumulados segundo dados da OMS.
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Fechamento das escolas

Dinamarca

Comércio retornou depois das escolas.

15/04
Casos:
6.511

11/03
Casos:
542

Retorno das escolas e do comércio

Retorno das escolas

35 dias

França
04/07
Casos:
158.734

11/05
Casos:
137.073

16/03
Casos:
6.577

02/08
Casos:
13.789

28/06
Casos:
12.675

Férias

Férias

56 dias

Férias
2.000

30 mil
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20 mil

1.000

10 mil
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Mar
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Mai
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Ago

0

Israel

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Nigéria
04/05
Casos:
16.152

14/03
Casos:
178

0
Mar

01/07
Casos:
24.582

04/08
Casos:
1.147

26/03
Casos:
2

131 dias

Férias

51 dias

4 mil
10 mil
2 mil

5 mil

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

0

Considerado o número de casos acumulados segundo dados da OMS.
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0

Novo fechamento em Auckland
desde o início de agosto.

Nova Zelândia
24/03
Casos:
142

Retorno das escolas e do comércio

Retorno das escolas

Fechamento das escolas

Férias

03/06
19/05
Casos: Casos:
29.209 32.895

16/03
Casos:
335

28/04
Casos:
1.124

Comércio retornou no início de
maio, antes das escolas.

Portugal

64 dias

35 dias

Férias

400
4 mil
200

Mar

Abr

Mai

Singapura
08/04
Casos:
1.481

Jun

Ago

Abr

Fechamento de 55 dias; desses, 28 foram
férias. Comércio retornou em 19/06.

55 dias
27

Jul

2 mil

0

02/06
Casos:
35.292

Mai

Uruguai
14/03
Casos: 8

Jun

Jul

Ago

0

Reabertura voluntária das escolas. Shoppings
retornaram em 09/06. Durante todo o período
analisado, a curva apresentou oscilações, mas com
variação de, no máximo, 20 novos casos nos 15 dias
que antecederam a reabertura das escolas.
,
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Considerado o número de casos acumulados segundo dados da OMS.
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Retorno das escolas

Fechamento das escolas

Retorno das escolas e do comércio

Comércio retornou antes.

EUA - Georgia

31/07
Casos:
186.352

16/03
Casos:
121

Férias

Comércio retornou antes.

EUA - Indiana
02/04
Casos:
3.039

6 mil

137 dias
4 mil

01/07
Casos:
45.952

2 mil
1,5 mil

90 dias

1 mil
2 mil
500
0
Abr

Mar

Mai

Jun

EUA - Mississippi
02/04
Casos:
1.177

Jul

Ago

0
Mar

Comércio retornou antes.
01/07
Casos:
52.957

Abr

Mai

Jul

Jun

EUA - Tennessee

Comércio voltou em 27/04.
30/07
Casos:
1.474

16/04
Casos:
6.262

2 mil

Ago

1,5 mil

3 mil

1 mil

2 mil

500

1 mil
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Mai

Jun
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Jul

Ago

0
Mar

Abr

Mai

Considerado o número de casos acumulados e a curva de casos diários segundo dados da Worldometer.
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Suécia

Retorno das escolas e do comércio

Retorno das escolas

Fechamento das escolas

*Fechou apenas Ensino Médio e Universidades.
Demais anos permaneceram.

18/03*
Casos:
1.146

83 dias

09/06
Casos:
44.686

.

Itália
04/03
Casos:
3.093

18/08
Casos:
81.631

Férias

Férias

06/06
Casos:
234.531

Férias

94 dias

40 mil

10 mil

30 mil
20 mil

5 mil

10 mil

Abr

Mar

Mai

Jun

Canadá - Quebec
15/03
Casos:
39

Jul

Mai

Jun

Mar

Mai

Abr

Jun

Início de reabertura do comércio
apenas em Ontário
01/07
Casos:
35.217

Ago

03/08
Casos:
39.537

Férias

108 dias

Férias

Jul

0

Ago

Jul

Canadá - Ontário em maio. Casos acumulados
15/03
Casos:
145

23/06
Casos:
54.884

Abr

0

Início de reabertura do comércio
em maio. Casos acumulados
apenas em Quebec.

100 dias

Mar

Ago

10 mil

10 mil

5 mil

5 mil

0

Considerado o número de casos acumulados segundo dados da OMS.
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Índia
23/03
Casos:
434

Retorno das escolas e do comércio

Retorno das escolas

Fechamento das escolas

Tripura: Em 21/08, o governo local retomou aulas
em áreas abertas para que estudantes sem
acesso à internet pudessem frequentar a escola.
Telangana: Em 27/08, cerca de 30 mil escolas
reabriram. Contudo, ainda não há política de
retomada para todo o país.

Férias

Argentina
15/03
Casos:
49

No dia
10/08, a província de San Juan
Observações:
iniciou processo de reabertura gradual.
Outras províncias que também estão com
baixa taxa de contágio, planejam
retorno para breve.

164 dias*

156 dias*
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Bolívia
12/03
Casos:
6
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Cancelamento total do
aprovação
automática
séries/anos.
*Atualizado até dia 26/08.
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*Atualizado até dia 26/08.

Peru
12/03
Casos:
21
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Ago
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Considerado o número de casos acumulados segundo dados da OMS.
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Principais medidas
sanitárias adotadas pelos
países analisados

Principais conclusões com relação às medidas sanitárias
As medidas sempre devem ser analisadas em conjunto e de acordo com
o contexto do país, pois nenhuma medida isolada se provou
imprescindível para a reabertura satisfatória.
Recomendações de distanciamento social e higienização foram adotadas
por todos os países - tanto de retorno satisfatório quanto insatisfatório.
Os países que tiveram retorno satisfatório tomaram medidas para reduzir
ainda mais a densidade de pessoas na escola (ou seja, menos aglomerações e
mais espaçamentos).
Países que reabriram de maneira satisfatória adotaram mais medidas para
garantir o distanciamento social do que para monitorar casos ativos de
COVID-19 (como checagem de temperatura).
O uso de máscaras tem se mostrado uma medida popular e aparentemente
adequada, na maioria dos países. No entanto, em países onde houve
clusterização dos estudantes ou garantia de distanciamento agudo (reforçado
pela redução dos estudantes por sala e alternância no horário escolar), o uso
obrigatório da máscara foi dispensado.

Principais conclusões com relação às medidas sanitárias
Todos os países analisados que reduziram o número de estudantes por sala tiveram reabertura
satisfatória. Esse pode ser um indicativo de que a redução do número de estudantes poderia ajudar
no controle do contágio intra escolar. Outra variação desse modelo são os clusters ou cohorts, nos quais
os estudantes ﬁcam em uma única turma, sempre com o mesmo professor.
Checagem de temperatura foi adotada igualmente em países com abertura satisfatória e insatisfatória.
Não foi possível inferir seu impacto na contenção da contaminação em ambientes escolares.

Redução da jornada escolar (redução da carga horária diária, ou alternância de dias letivos) e
diferenciação de horários para entrada e saída foram medidas adotadas em alguns países. Elas são
especialmente interessantes, pois têm um impacto além do ambiente escolar - evitando aglomeração
nos meios de transporte e a gerada pelos pais no momento de chegada/saída dos estudantes.
Não houve testagem em massa para professores ou estudantes em nenhum dos países
analisados. Os testes eram oferecidos normalmente para indivíduos que estavam com sintomas ou
tiveram contato com alguém - sendo que em muitos casos, o teste era fornecido pelo próprio governo.
(Singapura) Na Alemanha, no estado da Pomerania, onde houve fechamento de escolas, testes foram
fornecidos gratuitamente para professores, estivessem eles com sintomas ou não.

Principais medidas sanitárias
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Curva ascendente

‘

Os EUA adotaram medidas diferentes por estado.
A classiﬁcação das medidas por estado está
disponível para consulta na tabela resumo.

Higienização Pessoal e do
Espaço Escolar Reforçada
Distanciamento de
estudantes
Uso obrigatório de
máscara
Checagem de
temperatura
Redução do número de
estudantes por sala
Redução do dia escolar /
Liberação em alguns dias
Entrada e saída em
horários diferentes
Países com reabertura satisfatória

Cedo para avaliar

Insatisfatória

Principais medidas sanitárias

Curva decrescente

Sim

Curva estabilizada

Parcialmente

‘
Higienização Pessoal e do Espaço
Escolar Reforçada
Distanciamento de estudantes
Uso obrigatório de máscara
Checagem de temperatura
Redução do número de
estudantes por sala
Redução do dia escolar /
Liberação em alguns dias
Entrada e saída em horários
diferentes
Cedo para avaliar
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Curva ascendente

Comportamento da
opinião pública sobre a
reabertura das escolas

Comportamento da opinião pública em países que
tiveram reabertura satisfatória
O posicionamento dos sindicatos não segue uma tendência clara e tampouco aparenta
ter relação com o êxito na retomada das aulas presenciais. Na França, por exemplo, o
sindicato foi contra a reabertura, mas foi a favor na Nova Zelândia, sendo que ambos países
apresentaram um resultado satisfatório.

Sindicato de
professores

Dentre os países que tiveram apoio do sindicato, o fator comum foi a existência de
política especíﬁca e clara para os proﬁssionais de grupo de risco. Na Dinamarca e no
Uruguai esses proﬁssionais devem permanecer em trabalho remoto, enquanto na Nova
Zelândia o retorno deve acontecer apenas quando eles se sentirem seguros e confortáveis.
Uruguai, Itália e Dinamarca tiveram, em um primeiro momento, ressalvas e objeções do
sindicato aos planos de reabertura. Diante disso, os governos convidaram esses sindicatos
para dialogar e co-construir a proposta de retorno. Após esse processo, a visão da
categoria mudou e os professores deixaram de se opor à retomada. Os proﬁssionais da
Dinamarca, por exemplo, estão sendo convidados para o Reino Unido para dialogar com os
professores do país vizinho.

Comportamento da opinião pública em países que
tiveram reabertura satisfatória
As manifestações dos pais contra ou a favor à reabertura não aparentou ter correlação
direta com o sucesso do retorno às atividades presenciais. De forma geral, os
posicionamentos a favor da retomada foram mais pontuais e se classiﬁcam em três eixos: (i)
alunos em situação de vulnerabilidade social, (ii) pais ou responsáveis que precisassem retornar
ao trabalho, ou (iii) diﬁculdade com home learning (pais não conseguiam suprir as demandas
do ensino remoto).

Pais e
responsáveis

A maioria dos posicionamentos mais articulados foram contra e/ou com ressalvas à
reabertura, alegando risco à saúde dos estudantes. A Dinamarca, por exemplo, chegou a ter
um movimento “Nossos ﬁlhos não são cobaias”. O Canadá, apesar de ainda não ter reaberto as
escolas, está enfrentando debate caloroso sobre a insuﬁciência das medidas sanitárias
propostas pelo governo para garantir a segurança dos alunos.
À medida que é iniciado o processo de retorno gradual de forma exitosa, pais e
responsáveis ganham mais conﬁança nas medidas adotadas e as taxas de frequência
sobem. Famílias da Dinamarca e do Uruguai apresentaram questionamentos quanto aos
planos de reabertura. No entanto, em ambos casos a não obrigatoriedade do retorno somada à
abertura gradual satisfatória, fez com que pais e/ou responsáveis se sentissem seguros para
autorizar o retorno dos estudantes às aulas presenciais.

Comportamento da opinião pública x
obrigatoriedade do retorno às aulas
Retorno obrigatório
5 países

Retorno voluntário
6 países
Média resistência

Baixa resistência
A alta resistência ocorreu mesmo
em países com retorno voluntário.
O que pareceu suavizar a resistência
da opinião pública foram 2 pontos: (i)
convidar sindicatos de professores
para construção do plano e (ii) o
sucesso da retomada gradual.

Dinamarca
Alemanha

Nova Zelândia

EUA
Georgia

Israel

Portugal

Alta resistência

Média resistência
África do Sul

Chile

EUA
Indiana, Tennessee
e Mississipi

Suécia

Não há dados sobre obrigatoriedade
Não há dados

China Singapura Uruguai

Alta resistência
França

Baixa resistência
Nigéria

Curva decrescente

Manifestação coletiva de pais e/ou
responsáveis

Curva estabilizada
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Curva ascendente

Contra ou com ressalvas
ao plano de reabertura
A favor
Apenas manifestações
pontuais contra e a favor
da reabertura
Não há dados
Países com reabertura satisfatória

Cedo para avaliar

Insatisfatória

A classiﬁcação dos Estados Unidos considera os quatro estados analisados, que possuem curvas de contágio diferentes, o que
impossibilitou a classiﬁcação de um único estágio da curva para a coluna neste gráﬁco.
O estado da Georgia foi o único, dentre os analisados nos Estados Unidos, em que houve manifestações pontuais de pais a
favor da reabertura das escolas.

Curva decrescente

Posicionamento dos sindicatos de professores

Curva estabilizada
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Curva ascendente

‘
Contra
Ressalvas ao
plano
Não há
consensos
A favor
Não há dados
Países com reabertura satisfatória

Cedo para avaliar

Insatisfatória

A classiﬁcação dos Estados Unidos considera os quatro estados analisados, que possuem curvas de contágio diferentes, o que
impossibilitou a classiﬁcação de um único estágio da curva para a coluna neste gráﬁco.

Curva decrescente

Política especíﬁca para proﬁssionais da
educação em grupos de risco

Curva estabilizada
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Curva ascendente

‘
Continuar com o Trabalho
Remoto
Tirar licença
Plano da unidade escolar
para lidar com esses casos
Outras medidas foram
adotadas
Não há dados
Países com reabertura satisfatória

Cedo para avaliar

Insatisfatória

A classiﬁcação dos Estados Unidos considera os quatro estados analisados, que possuem curvas de contágio diferentes, o que
impossibilitou a classiﬁcação de um único estágio da curva para a coluna neste gráﬁco.

Momento de reabertura
do comércio e escolas
x
Resultados no PISA

Momento de reabertura do comércio e das escolas
x resultados no PISA
Entre os países com reabertura satisfatória, a maioria reabriu as escolas antes
ou no mesmo momento da reabertura do comércio (exceções são China e
Portugal), o que demonstra um esforço por parte dos governos para que as escolas
estivessem no grupo prioritário de retomada das atividades. Houve priorização da
educação sem consequente impacto negativo nas taxas de contágio.

Países com abertura satisfatória estão dentre os 24 primeiros colocados do
PISA, o que pode indicar um histórico de valorização da educação no país,
evidenciado na retomada das atividades presenciais. China e Singapura se
destacam, pois estão entre os 4 primeiros colocados no PISA e abriram as escolas
ainda com a curva estável. Portugal, que vem se destacando no PISA nos últimos
anos, também abriu com a curva estável. Os EUA, embora ﬁgurem em 13o lugar no
PISA, são a única exceção à essa tendência.

Curva decrescente

Abertura do comércio e das escolas x
resultados no PISA

Curva estabilizada
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Curva ascendente

‘
Posição do país no PISA

24°

**

Comércio reabriu antes
das escolas
Abertura simultânea
Escolas reabriram antes
do comércio
Países com reabertura satisfatória
* 1° lugar: Beijing, Shanghai, Jiangsu and Zhejiang;
4° lugar: Hong Kong
** Não há dados

Cedo para avaliar

Insatisfatória

Impacto da comunicação
dos governos no êxito
da reabertura

Impacto da comunicação efetiva dos governos no êxito
da reabertura

➔
➔

Todos os países com reabertura satisfatória
apresentaram uma comunicação clara e
efetiva, ainda que a reabertura possa ter
sido impopular no início do processo.

O governo da Nova Zelândia é um exemplo
de ótima comunicação, deixando claro para a
sociedade os indicadores que determinavam a
abertura e fechamento das escolas e as medidas
a serem seguidas.

➔

Políticas apresentadas de maneira
transparente;
Membros do governo se mostravam
alinhados e acessíveis;
Os critérios de volta às aulas eram
expostos para a população (bem como os
planos de contingência).

Israel e Nigéria se apresentam como
exemplos de comunicação falha: Israel, que
estava seguindo um plano de retorno faseado
até então,
comunicou com dois dias de
antecedência o retorno das aulas para todos os
estudantes e liberou o uso de máscaras. Na
Nigéria, funcionários do alto escalão do
Departamento de Educação se contradiziam
sobre o retorno.

Critérios de Construção do Gráﬁco
Opinião pública:
Baixa resistência:
Sindicato de professores se posicionou a
favor da abertura (ou não se posicionou
contra) e não houve mobilização para
alterar o plano de retomada proposto
pelo governo. Países com casos pontuais
de resistência no início do diálogo foram
classiﬁcados
levemente
para
a
esquerda.

Média resistência:
Países em que: i) sindicatos e pais
tinham
opiniões
contrárias
à
abertura, ou ii) as manifestações
contrárias
eram
desarticuladas,
pontuais e não ofereceram entraves
ao governo.

Alta resistência:
Países com uma ou mais ações articuladas
para adiar, boicotar ou impedir de qualquer
modo a retomada as aulas, conforme
inicialmente previsto pelo governo. Mais
para a esquerda estão os países em que
houve ajuizamento de demandas judiciais
ou determinação governamental para o não
retorno. Mais à direita estão os países em
que as ressalvas estavam relacionadas com
as condições de retomada.

Transparência e comunicação do governo:
Ótimo:
Governo
elaborou
plano
de
Ruim:
Moderado:
reabertura, estipulando critérios de
Governo não respeitou o plano de
Governo elaborou plano de reabertura,
retorno claros e compatíveis com a
reabertura e tomou decisões arbitrárias,
estipulando critérios de retorno não tão
realidade das escolas, de acordo com
sem estipular uma comunicação clara
claros e não compatíveis com a realidade
os níveis de transmissão local, e o
com a população e comunidade escolar
das escolas, mas de acordo com os níveis
comunicou
claramente
para
a
sobre as novas decisões.
de transmissão local. Para ser classiﬁcado
população e comunidade escolar.
Mais abaixo estão países que tomaram
assim o país: (i) experienciou comunicação
Foram plotados pouco mais abaixo,
com ruídos e/ou deixando dúvidas sobre o
decisões
repentinamente,
ou
se
mas ainda nesta categoria, países que:
porquê dos critérios, ou (ii) apesar de ter
contradisseram diversas vezes. Mais
(i)
demoraram
a
repassar
as
divulgado recomendações, descentralizou
acima estão casos onde o governo central
informações para a sociedade, ou (ii)
quase
todas
as
decisões
e
o
deixou recomendações pouco aplicáveis
alguns dos critérios não ﬁcaram claros
acompanhamento foi limitado.
(por
serem
genéricas
ou
ou, (iii) embora descentralizadas, as
descontextualizadas).
decisões eram bem articuladas.
Os países que não apresentaram dados suﬁcientemente robustos para serem categorizados foram omitidos dos gráﬁcos.

SITUAÇÃO DA
REABERTURA

Comunicação do governo e opinião pública

Satisfatória

Comunicação do governo clara e efetiva

Dinamarca
Nova
Zelândia

França

Alemanha

Nova Zelândia

Dinamarca

França
Tennessee

Portugal

Georgia

Uruguai

Portugal
Insatisfatória
Israel

Indiana

Opinião
pública
contrária à
reabertura

Chile
África
do Sul

Alemanha Itália

Canadá

Opinião
pública
favorável à
reabertura

África
do Sul
Cancelada
Bolívia
Cedo para avaliar
Uruguai

Mississippi

Itália
Canadá

Bolívia

Israel

Comunicação do governo com ruídos

Nigéria

Chile
Nigéria
EUA: Todos
os Estados

Momento da reabertura
x
Encerramento do ano letivo

Encerramento do ano letivo
Dos 20 países analisados, 10 já encerraram o ano letivo
e, desses, 7 ﬁnalizaram de modo presencial ou híbrido.
Houve um esforço dos países para voltar antes do ﬁm
do ano letivo.

A maior parte dos países
analisados retornou às aulas
presenciais antes do
encerramento do ano letivo.

Apenas 3 países fecharam o ano letivo com ensino
remoto, mas já estão planejando a retomada para o
novo ano letivo em agosto/setembro.
A Nigéria estendeu o ano letivo de 19-20. Agora, com a
reabertura das aulas, retomou o ano letivo no meio do
que seria, normalmente, férias entre um ano e outro.
A Bolívia é um caso particular onde o ano letivo de
2020 foi cancelado.

Situação do Ano Letivo
Ano Letivo Ocorrendo

Presencial ou Híbrido

Chile

Nova Zelândia

Singapura

África do
Sul

Remotamente

Argentina

Peru

Ano Letivo Encerrado

Presencial ou Híbrido

Portugal

França

Dinamarca

Israel

China

Alemanha

Suécia

Remotamente

Índia

Itália

Canadá

EUA

Ano Letivo
Cancelado

Bolívia

Ano Letivo
Estendido

Nigéria

Estudos de caso:
Países com reabertura satisfatória

Alemanha

Linha do tempo

22/06
Início das férias
escolares

20/04
Retorno do comércio
e reabertura parcial
das escolas

03/08
Reabertura
das escolas

Curva de novos
casos semanais

16/03
Fechamento das
escolas

Reabertura
parcial das
escolas

Férias de
verão

Reabertura
total das
escolas

Novos fechamentos
Abril: Primeira reabertura parcial em 20/04.
Retornaram alunos dos últimos anos do
Ensino Médio, que precisavam fazer provas
de acesso à universidade.

Nesse momento foram identiﬁcados casos isolados, mas
que não levaram a grandes surtos de contágio. As escolas
que
apresentaram
casos
positivos
fecharam
ou
quarentenaram os contaminados.

Junho/Julho: Férias de verão no país.

Mecklenburg (Western Pomerania) e Berlim, dois dos
primeiros estados a retornarem, apresentaram novos casos
de COVID-19. Duas escolas em Mecklenburg fecharam
porque houve um caso de um aluno e outro de um
professor que se infectaram. Em Berlim, das 858 escolas que
retornaram, 41 apresentaram casos intra escolares, e tiveram
que isolar professores e alunos. Algumas escolas de Berlim
também fecharam, mas não há dados suﬁcientes sobre isso.

Agosto: Alguns estados reabriram as escolas
para o novo ano letivo, mas dessa vez para
todos os alunos.

Os casos na Alemanha voltaram a subir desde julho. O governo alemão aponta que os estados estão adotando
regulações muito diferentes uns dos outros, o que tem atrapalhado o combate ao vírus.

Alemanha

Linha do tempo

22/06
Início das férias
escolares

20/04
Retorno do comércio
e reabertura parcial
das escolas

03/08
Reabertura
das escolas

Curva de novos
casos semanais

16/03
Fechamento das
escolas

Reabertura
parcial das
escolas

Férias de
verão

Reabertura
total das
escolas

Medidas sanitárias de segurança
Em abril:
➔
➔
➔
➔
➔

Escalonamento de grupos de alunos na
chegada e saída da escola;
Distanciamento social;
Higiene reforçada;
Redução do tamanho das turmas;
Determinação de um professor por turma
(cluster/cohort);

Em agosto:
Cada estado determina a política de retorno das suas escolas,
mas todos concordaram com as seguintes medidas:
➔

➔
➔
➔

Estabelecimento de grupos de alunos (clusters ou
cohorts) que devem ﬁcar separados uns dos outros,
mas os estudantes de dentro dos grupos podem
interagir entre si sem distanciamento social;
Estabelecimento de um professor para cada
cluster/cohort;
Uso de máscaras;
Higiene reforçada;

Dinamarca Linha do tempo

20/04
Reabertura das
escolas

28/06
Início das férias
escolares

02/08
Fim das
férias escolares

Curva de novos
casos semanais

11/03
Fechamento das
escolas

Reabertura
das escolas

Início das
férias

Fim das
férias

11/03: Foi um dos primeiros
países a fechar as escolas.
15/04: Reabertura das escolas
apenas 35 dias depois.
As escolas foram priorizadas no
processo de reabertura, abrindo
antes de restaurantes, parques,
lojas, museus e zoológicos.

Os estudantes até 11 anos foram os
primeiros a retornar. Segundo o
governo,
estudos
preliminares
apontavam que crianças menores eram
menos suscetíveis e transmitiam
menos a doença, além de precisarem
de mais apoio, especialmente no caso
de famílias em que ambos pais
trabalham.

No início houve um movimento de pais
contra a retomada e grupos no Facebook
lideraram um movimento com o slogan
“Meu ﬁlho não é cobaia”. Entretanto, já no
começo de maio, escolas registravam taxa
de presença de cerca de 90%. Isso
demonstra que os pais passaram a conﬁar
rapidamente na proposta de retomada do
governo, à medida que sua execução se
mostrava bem-sucedida.
O governo dialogou constantemente com o
sindicato e, com base nas suas demandas,
construiu uma política especíﬁca para os
proﬁssionais
do
grupo
de
risco
fundamental para
que os professores
apoiassem a retomada.

Dinamarca Linha do tempo

28/06
Início das férias
escolares

20/04
Reabertura das
escolas

Chamou atenção na Dinamarca a ausência do uso de máscaras
(nem para professores, nem para estudantes). A estratégia do país
foi focar em protocolos rígidos de clusterização (divisão
estudantes em grupos, sem interações externas), além do
distanciamento social e das medidas sanitárias.
A Dinamarca partiu do pressuposto que um distanciamento
perfeito entre crianças não é realista, e adequou suas políticas.
Para isso, foram adotadas medidas como: momentos de
higienização a cada uma hora e meia, ausência de interação fora dos
clusters, proibição de entrada na escola para pais/responsáveis,
checagem de temperatura, higienização dos brinquedos pelo menos
duas vezes por dia (aqueles que não podiam ser higienizados
facilmente não deveriam ser usados), redução do número de
estudantes por sala, aulas em espaços abertos sempre que possível,
horários de entrada e saída alternados e redução da jornada escolar.
Caso um estudante tivesse contato com alguém diagnosticado com
COVID-19 ou tivesse com qualquer sintoma, deveria ﬁcar 48h em
quarentena em casa.

02/08
Fim das
férias escolares

Curva de novos
casos semanais

11/03
Fechamento das
escolas

Reabertura
das escolas

Início das
férias

Fim das
férias

O país foi considerado um caso de abertura de
sucesso. Atualmente,
representantes
do
sindicato da Dinamarca estão fazendo aparições
públicas na mídia do Reino Unido, a ﬁm de
contribuir com o debate sobre a volta às aulas no
país vizinho. A ministra de educação da
Dinamarca também foi consultada pelo governo
argentino, que está buscando referências
internacionais para a reabertura das escolas.

França

Linha do tempo

O governo lançou um plano de
reabertura que dividia o país em
áreas verdes (onde o contágio
havia diminuído) e vermelhas
(onde ainda estava alto).

04/07
Início das
férias
escolares
11/05
Início do processo
de reabertura das
escolas e retorno
do comércio

01/09
Fim das
férias
escolares

11 de maio: ensino primário e
creches puderam reabrir em
todas as zonas;
18 de maio: ensino secundário e
médio voltaram, mas apenas nas
zonas verdes.

Curva de novos
casos semanais

16/03
Fechamento
das escolas

Reabertura
das escolas

Início das
férias

Na primeira semana de reabertura foram
identiﬁcados 70 novos casos nas escolas e
7 escolas fecharam. Não foram reportados
mais casos ou fechamentos depois disso, e
também não houve picos de contágio,
mesmo com o retorno obrigatório de
todos os alunos em junho.

Houve resistência dos pais e dos governos locais.
Em uma pesquisa de opinião, 69% dos respondentes achava que as escolas
não eram espaços seguros, mesmo com as medidas de segurança.
● Inicialmente, apenas 1 em cada 5 crianças do ensino primário voltaram
para a escola, sendo que a maior parte delas pertencia às famílias mais
ricas. Outras cidades decidiram não reabrir suas escolas em maio por
acharem o prazo irreal para implementação das medidas de segurança.
● Até o dia 22 de junho, o retorno era voluntário e os alunos que não
voltassem para a escola poderiam continuar no ensino remoto, assim
como os professores do grupo de risco. Depois dessa data, a presença
passou a ser obrigatória.

Medidas sanitárias:
➔ Uso
obrigatório
de
máscaras para alunos do
ensino secundário e por
todos os proﬁssionais;
➔ Número reduzido de
alunos por sala;
➔ Higienização reforçada;
➔ Distanciamento social.

Nova Zelândia

35 dias
Linha do tempo

28/04
Reabertura das escolas
e retorno do comércio

Curva de novos
casos semanais

24/03:
Fechamento das escolas

Reabertura das escolas

Níveis de retorno

Novo fechamento

O retorno às aulas foi faseado de acordo com os Níveis de Alerta criados
pelo governo, para ajudar a população a entender o risco de
contaminação e as consequentes restrições, variando entre Nível 1
(menos crítico) e Nível 4 (mais crítico)

Em 11 de agosto, após 102 dias sem casos
transmitidos
comunitariamente,
foram
conﬁrmados quatro novos casos de COVID-19
em uma família em Auckland, transmitidos de
forma comunitária, mas aparentemente não
ligado às escolas, gerando lockdown.

Nível 4: todas as escolas devem estar fechadas e será implementado o
ensino remoto.
Nível 3: reabertura parcial das escolas para alunos do ensino primário que
fossem ﬁlhos de trabalhadores essenciais e que não estivessem
conseguindo manter o ensino remoto. Medidas sanitárias: higienização
reforçada, adoção de diferentes horários de entrada e saída entre os
estudantes, e distanciamento social e/ou redução do tamanho das turmas.
Nível 2: escola reabre para os demais alunos das diferentes séries, de forma
voluntária, e alunos/professores de grupo de risco podem se manter no
ensino remoto. Permanecem as medidas sanitárias do nível 3.
Nível 1: é seguro para a volta de todos os alunos/professores, até dos grupos
de risco, e a presença passa a ser obrigatória. Medidas sanitárias:
higienização reforçada continua, mas distanciamento social não é mais
obrigatório (apesar de recomendado).

➔ Os novos casos levaram à adoção da Fase
3 e suspensão das aulas presenciais nas 553
escolas do município (20% do número total
de escolas no país) e o retorno de 256.835
estudantes para o ensino remoto, conforme
prevê o protocolo de segurança adotado
pelo país.
➔ Dias depois foram identiﬁcados três casos de
alunos infectados em três escolas diferentes.
Até agora, não há certeza se o início da nova
onda de contágio começou ou não nas
escolas, mesmo com a identiﬁcação dos
alunos infectados.

Estudos de caso:
Países com reabertura insatisfatória

África do Sul

Linha do tempo

01/06
Reabertura das escolas e
retorno do comércio

Curva de novos
casos semanais

16/03:
Fechamento das escolas

1ª reabertura
das escolas

Novo
fechamento

2ª
reabertura

Maio: o governo começou a comunicar a intenção de reabertura.
Junho: no dia 01/06 voltariam primeiro os últimos
anos do Ensino Médio e do Anos Finais do Ensino
Fundamental, e depois os Anos Iniciais.

Tentativa de reabertura foi conturbada. Os professores
se opuseram e houve uma ação na Justiça que adiou a
retomada. A Ministra da Educação respondia cartas
inﬂamadas, a favor da reabertura, e que acabaram
viralizando.

O governo estipulou várias medidas sanitárias de
retorno:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Distanciamento;
Higienização;
Uso de máscaras (para estudantes maiores);
Entrada e saída em horários diferentes;
Redução de estudantes por sala;*
Revezamento de estudantes;
Checagem de temperatura.

Os professores alegaram que essas medidas eram
impraticáveis e inviáveis para realidade das escolas
do país - logo, não foram efetivadas.

* Segundo os professores, não houve aplicação de fato e, por isso, não está contemplado na tabela de medidas sanitárias.

África do Sul

Linha do tempo

01/06
Reabertura das escolas e
retorno do comércio

Curva de novos
casos semanais

16/03:
Fechamento das escolas

1ª reabertura
das escolas

Novo
fechamento

2ª
reabertura

Os estudantes voltaram apenas com autorização dos pais, e houve a possibilidade de seguir com ensino
remoto, caso a família desejasse. Os professores de grupo de risco poderiam se cadastrar para continuar
trabalhando de casa, auxiliando esses estudantes. O governo anunciou que contrataria proﬁssionais, mas
o plano não foi detalhado.
O número de casos no país se intensiﬁcou entre junho e julho, e mais de 773 escolas apresentaram casos de
COVID-19, com contaminação de mais de 1.000 professores e 500 estudantes. Com isso, o governo decretou
recesso para as escolas entre 27 de julho e 24 de agosto (as turmas do último ano do Ensino Médio tiveram
apenas uma semana de recesso, para se preparar para o exame de admissão à universidade ). No momento
da segunda reabertura, em agosto, a curva já estava decrescente.
A situação no país ainda não foi resolvida. Os professores seguem pressionando para que as aulas sejam
paralisadas, enquanto outros argumentam que a pausa aumenta a desigualdade - especialmente porque o
decreto de recesso não foi aplicado para as escolas particulares. O governo se baseia nos argumentos da
Unesco, que mostra os impactos negativos das escolas fechadas por longos períodos, especialmente em
países em desenvolvimento.

Israel

01/07
Início das férias
escolares

Linha do tempo
04/05
Início do processo de
reabertura das escolas
e retorno do comércio

04 de maio: O plano de reabertura de Israel previu
primeiro a volta de alunos de até 8 anos e de alunos
do último ano do Ensino Médio, que precisassem
fazer provas de ingresso no Ensino Superior.
Os pais ainda estavam receosos com a volta das
aulas, e na primeira fase de retorno 60% dos alunos
elegíveis voltaram.
17 de maio: Ocorreria a segunda fase de
reabertura para do restante dos alunos. O
governo avisou à rede escolar com apenas 48h de
antecedência. Nessa volta, não haveria redução
do tamanho de turmas, mas as demais medidas
sanitárias deveriam ser mantidas.

Curva de novos
casos semanais

14/03:
Fechamento
das escolas

Reabertura
das escolas

Férias

31/08
Fim das
férias escolares

As principais medidas de controle foram: alternância de dias
letivos na semana, redução da jornada escolar, tamanho das salas
(máximo de 15 alunos, quase metade do número normal de alunos),
higienização reforçada e uso de máscaras.
O retorno era voluntário, e alunos poderiam escolher continuar com
o ensino remoto.
A decisão repentina de reabertura desagradou professores e
diretores escolares, que não tiveram tempo de se preparar
adequadamente para receber todos os alunos, levando à
diﬁculdade de implementação das medidas sanitárias.
Surtos de contágio nas escolas começaram a ocorrer e, no mesmo
período, uma onda de calor atingiu o país. Com isso, o governo
permitiu que alunos deixassem de usar máscaras por 3 dias,
potencializando o contágio que já tinha começado. No ﬁnal do ano
escolar, mais de 240 escolas foram fechadas, cerca de 22.520 alunos
e professores foram postos em quarentena e 977 alunos e
professores foram testados positivo para COVID-19.

Estudos de caso:
Países com reabertura recente

Chile

Linha do tempo

01/06
Reabertura das escolas e
retorno do comércio

Curva de novos
casos semanais

16/03:
Fechamento das escolas

Reabertura
das escolas

Junho: o governo divulgou o Plano “Passo a Passo”, que determinou as 5 etapas da reabertura, pela qual a
situação de cada comuna é avaliada constantemente, sendo 5 a fase menos crítica e 1 a mais crítica.
As escolas estavam previstas para reabrir gradualmente a partir das fases 4 e 5. Entretanto, a fase 3 já permitia a
abertura por meio de solicitação - e por isso, cerca de 30 escolas solicitaram autorização especial para abrir.
O governo acabou revogando a suspensão das aulas e enviou um guia de reabertura para as escolas cuja região já
tivesse atingido a fase 3 ou 4. A retomada foi voluntária e cada escola decidiu com a comunidade se deveria
retornar ou não.
As escolas que retornaram receberam kits sanitários com máscaras, escudos faciais (faceshields),
termômetros e materiais de limpeza.
Apesar do retorno ser voluntário, houve muitas críticas à proposta do governo, e os professores aﬁrmam que
não houve diálogo na construção do plano de reabertura. Até agora, houve adesão limitada ao retorno. A
maioria das escolas está em regiões onde a reabertura não é permitida, mas mesmo em lugares onde a reabertura
já está permitida, muitos governos locais e comunidades escolares estão preferindo não retomar as aulas
presenciais. O prefeito de Santiago, por exemplo, aﬁrmou em julho que as aulas presenciais retornarão
apenas em 2021, pois em 2020 é necessário ajustar a infraestrutura das escolas. O governo central se mostra
preocupado com a indisposição ao retorno e diz que os “danos a esta geração podem ser irreparáveis”.

09/06
Reabertura
de shoppings

Uruguai
Linha do tempo

01/06
Reabertura das escolas

Ensino durante o período de fechamento das escolas
O governo se destacou com relação ao ensino remoto. Esse
resultado é atribuído, majoritariamente, ao Plano Ceibal,
datado de 2007, que viabilizou a distribuição de notebooks
para todos os estudantes matriculados no Ensino
Fundamental e Médio da rede pública.
Estratégia de prioridade de reabertura das escolas
➔
Escolas rurais;
➔
Densidade populacional de cada região;
➔
Acesso à conexão de internet.
Obrigatoriedade de retorno/Posicionamento sindicato
O retorno às aulas presenciais foi voluntário, mas a
estratégia de reabertura, aliada à comunicação do governo
com a sociedade, fez com que a adesão aumentasse. O
sindicato, que inicialmente esteve contra o retorno, ao ser
inserido na elaboração dos protocolos voltou atrás e se
posicionou favoravelmente à retomada das aulas.

Curva de novos
casos semanais

14/03
Fechamento das
escolas

Reabertura das
escolas

Medidas sanitárias e de segurança
Redução do tamanho das turmas
Quando a distância de dois metros entre os
estudantes não for possível;
Redução da jornada escolar
Máximo de quatro horas diárias;
Quando a escola não dispuser de infraestrutura
para
receber
todos
os
estudantes
simultaneamente, a gestão deve adotar critério de
frequência escolar que contemple a ida deles às
escolas por pelo menos dois dias consecutivos.
Proﬁssionais de grupo de risco
O governo assegura que professores pertencentes aos
grupos de risco sejam avaliados por proﬁssionais da
saúde e, sempre que possível, devem permanecer em
trabalho remoto.

Tabela Resumo

Legendas

Medidas
Sanitárias:

Opinião
pública:

Avançadas:
Adoção de medidas básicas, acompanhadas
de redução do número de alunos por sala
(ou outras medidas que sejam capazes de
assegurar
o
monitoramento
e
distanciamento agudo - com duas medidas
ou mais de escalonamento). Considerou-se
redução do tamanho das turmas uma
medida avançada pela diﬁculdade de
implementação no contexto brasileiro.
Baixa resistência:
Sindicato de professores se posicionou a
favor da abertura (ou não se posicionou
contra) e não houve mobilização para
alterar o plano de retomada proposto pelo
governo.

Transparência
e comunicação
do governo:

Ótimo:
Governo elaborou plano de reabertura,
estipulando critérios de retorno claros
e compatíveis com a realidade das
escolas, de acordo com os níveis de
transmissão local, e o comunicou
claramente para a população e
comunidade escolar.

Não há dados: Os dados são rudimentares e/ou não consistentes para
sustentar a categorização da(s) variável(is) analisada(s).
Moderadas:
Adoção de medidas básicas,
acompanhadas
de
monitoramento
de
temperatura ou apenas uma
medida de revezamento de
estudantes.

Média resistência:
Sindicato
de
professores
apresentou ressalvas sobre as
medidas
estipuladas
pelo
governo.
Pais
também
apresentam
preocupações
acerca da retomada.

Moderado:
Governo
elaborou
plano
de
reabertura, estipulando critérios de
retorno não tão claros e não
compatíveis com a realidade das
escolas, mas de acordo com os níveis
de
transmissão
local.
Houve
comunicação para a população, mas
por vezes com ruídos e/ou deixando
dúvidas sobre o porquê dos critérios.

Básicas:
Recomendação
de
distanciamento
social,
higienização reforçada e uso de
máscaras (inclusive de uso
alternado: só alunos, ou alunos e
professores)

Alta resistência:
Sindicato dos professores se
posiciona contra a abertura e se
mobiliza para não reabrir, adia a
data de reabertura ou renegocia
as medidas decretadas pelo
governo.
Geralmente,
é
acompanhado
pelo
posicionamento de pais.
Ruim:
Governo não respeitou o plano
de reabertura e tomou decisões
arbitrárias, sem estipular uma
comunicação
clara
com
a
população e comunidade escolar
sobre as novas decisões.

Medidas Sanitárias

Transparência e
Comunicação do Governo
com a População e
Comunidades Escolares
sobre a Reabertura das
Escolas

Opinião Pública

Decrescente

Avançadas

Moderado

Baixa Resistência

Satisfatório

Estabilizada

Moderadas

Não há dados
consistentes

Não há dados consistentes

China - Hong
Kong

Satisfatório

Estabilizada

Avançadas

Ótimo

Não há dados consistentes

Dinamarca

Satisfatório

Decrescente

Avançadas

Ótimo

Média Resistência

França

Satisfatório

Decrescente

Avançadas

Ótimo

Alta Resistência

Nova Zelândia

Satisfatório

Decrescente

Avançadas

Ótimo

Baixa Resistência

Portugal

Satisfatório

Estabilizada

Avançadas

Ótimo

Média Resistência

Singapura

Satisfatório

Estabilizada

Moderadas

Ótimo

Não há dados consistentes

África do Sul

Insatisfatório

Ascendente

Moderadas

Moderado

Alta Resistência

Israel

Insatisfatório

Decrescente

Básicas

Ruim

Média Resistência

Chile

Cedo para avaliar

Estabilizada

Básicas

Ruim

Alta Resistência

EUA - Georgia

Cedo para avaliar

Estabilizada

Moderadas

Ótimo

Média Resistência

EUA - Indiana

Cedo para avaliar

Ascendente

Não há padronização

Moderado

Alta Resistência

EUA - Mississippi

Cedo para avaliar

Ascendente

Moderadas

Ruim

Alta Resistência

EUA - Tennessee

Cedo para avaliar

Ascendente

Avançadas

Ótimo

Alta Resistência

Resultado da
Reabertura

Estágio da
curva no
momento da
reabertura

Alemanha

Satisfatório

China - Beijing

Para os países que já reabriram as escolas, a análise da curva foi feita 7 dias antes da data de reabertura, período em que ainda é possível revisitar a decisão de
reabertura das escolas, caso seja necessário. Países que não reabriram tiveram análise da curva referente à primeira quinzena de agosto.

Resultado da
Reabertura

Estágio da
curva no
momento da
reabertura

Medidas Sanitárias

Transparência e Comunicação
do Governo com a População e
Comunidades Escolares sobre
a Reabertura das Escolas

Opinião Pública

Nigéria

Cedo para avaliar

Decrescente

Básicas

Ruim

Baixa Resistência

Uruguai

Cedo para avaliar

Estabilizada

Moderadas

Ótimo

Não há dados
consistentes

Argentina

Não se aplica

Ascendente

Não há dados
consistentes

Moderado

Não há dados
consistentes

Bolívia

Não se aplica

Decrescente

Não há dados
consistentes

Ruim

Alta Resistência

Canadá - Ontário

Não se aplica

Estabilizada

Básicas

Moderado

Média Resistência

Canadá - Quebec

Não se aplica

Estabilizada

Básicas

Moderado

Média Resistência

Índia

Não se aplica

Ascendente

Não há dados
consistentes

Ruim

Média Resistência

Itália

Não se aplica

Ascendente

Moderadas

Moderado

Baixa Resistência

Peru

Não se aplica

Ascendente

Não há dados
consistentes

Ótimo

Não há dados
consistentes

Suécia

Não se aplica

Estabilizada

Limitadas

Moderado

Média Resistência

Para os países que já reabriram as escolas, a análise da curva foi feita 7 dias antes da data de reabertura, período em que ainda é possível revisitar a decisão de
reabertura das escolas, caso seja necessário. Países que não reabriram tiveram análise da curva referente à primeira quinzena de agosto.

Considerações Finais

Buscou-se, a partir do levantamento e das ponderações realizadas, sistematizar os
principais achados com relação ao retorno das aulas presenciais em países de contextos
diversos. Nesse processo, algumas tendências foram identiﬁcadas em países com
reabertura satisfatória das escolas, dentre elas:
●

Reabertura faseada e com curva estabilizada ou decrescente;

●

Comunicação clara e transparente do governo acerca dos próximos passos;

●

Adoção de políticas especíﬁcas para proﬁssionais pertencentes aos grupos de risco;

●

Implementação de medidas sanitárias
especiﬁcidades dos países e das escolas.

consistentes

e

alinhadas

com

as

A proposta é que esse levantamento possa qualiﬁcar e subsidiar o debate público e/ou
as tomadas de decisões, no âmbito da educação básica, referente ao retorno
presencial das aulas. Vale reforçar, no entanto, que esses achados, se considerados de
maneira isolada e descontextualizada, podem não reﬂetir a complexidade dos
desaﬁos e das respostas que estão sendo construídas pelos governos.

Vozes da Educação é uma consultoria técnica formada
por proﬁssionais que acreditam no potencial
transformador do chão da escola; que acreditam
que ouvir é tão importante quanto falar.

Buscamos contribuir para a melhoria da qualidade da Educação
Básica no Brasil tendo como ponto de partida a realidade da escola.
Trabalhamos ouvindo, falando e dando voz a todos e todas que se
envolvem com educação.

Coordenadora do Levantamento
@vozesdaeducacao_
carol@vozesdaeducacao.com.br
88 9 9234.2220

Carolina de Oliveira Campos
Pesquisa
Ana Luiza Prado de Almeida
Débora de Lira Costa Tavares
Vanessa Pereira Terra
Leilane Renovato Albuquerque
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https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/07/17/argentina-prorroga-quarentena-ate-agosto-e-tera-abertura-gradual.htm
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/ﬁles/resolucion_3.pdf
https://www.argentina.gob.ar/noticias/evaluan-las-primeras-semanas-de-clases-presenciales
https://www.argentina.gob.ar/noticias/trotta-en-esta-realidad-epidemiologica-la-escuela-debe-ir-los-hogares-vulnerables-no-las-y
https://www.argentina.gob.ar/noticias/trotta-en-esta-realidad-epidemiologica-la-escuela-debe-ir-los-hogares-vulnerables-no-las-y
https://www.argentina.gob.ar/noticias/educacion-y-unesco-analizan-como-contener-el-impacto-de-la-pandemia-en-el-sistema-educativo

Bolívia
https://www.minedu.gob.bo
https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/ﬁles/sit_accion_ﬁles/bolivia_-_decreto_4260.pdf
https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=4583&catid=182&Itemid=854
https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=4595&catid=182&Itemid=854
https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=4587:gobierno-anuncia-la-clausura-de-la-gestion-educativa-2020&catid=182:noticias&Itemid=854
https://www.dw.com/es/bolivia-anticipa-clausura-del-a%C3%B1o-escolar-por-la-pandemia/a-54409941

Canadá - Ontário
https://www.ontario.ca
https://planipolis.iiep.unesco.org/en/2020/canada-ministries-education-decisions-covid-19-6894
https://www.cicic.ca/1301/ministries_departments_responsible_for_education_in_canada.canada
https://www.macleans.ca/society/covid19-reopening-schools-canada-urgent-task/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-canada-education/canadas-cautious-school-reopening-plans-leave-moms-in-the-lurch-idUSKCN24D0GB
https://www.ontario.ca/page/framework-reopening-our-province
https://www.ontario.ca/page/guide-reopening-ontarios-schools
https://www.ontario.ca/page/guide-reopening-ontarios-schools?_ga=2.6782577.259275542.1597260104-1845486518.1597260104
https://www.change.org/p/ontario-demands-better-reduce-class-sizes-to-keep-schools-and-communities-safe?redirect=falsehttps://torontosun.com/opinion/columnists/thoma
s-ontarios-schools-can-operate-safely-despite-covid-19
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/a-tough-choice-mixed-feelings-as-parents-teachers-prepare-for-a-return-to-school-1.5047184
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/mitigating-risks-to-schools-reopening-1.5665077
https://www.tvo.org/article/heres-ontarios-school-reopening-plan
https://www.thestar.com/news/gta/2020/07/31/uncertainty-adds-to-fears-of-ontario-students-before-schools-reopen.html
https://www.thewhig.com/news/local-news/opposition-leaders-criticize-ontarios-return-to-school-plan
https://www.narcity.com/news/ca/on/toronto/ontario-schools-reopening-will-realistically-bring-more-covid19-cases-admits-ford
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/a-tough-choice-mixed-feelings-as-parents-teachers-prepare-for-a-return-to-school-1.5047184
https://www.cbc.ca/news/health/coronavirus-canada-schools-1.5679090
https://torontosun.com/opinion/columnists/thomas-ontarios-schools-can-operate-safely-despite-covid-19
https://theconversation.com/coronavirus-outbreaks-are-inevitable-as-ontario-plans-to-reopen-schools-142975
https://toronto.ctvnews.ca/petition-bashing-ontario-s-reckless-back-to-school-plan-exceeds-200-000-signatures-1.5058088
https://ottawacitizen.com/news/local-news/covid-19-cases-way-down-in-ontario-oc-transpo-driver-tests-positive
https://kawarthanow.com/2020/06/19/ontario-government-asks-school-boards-to-plan-for-three-scenarios-for-reopening-of-schools-in-september/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/dossier/plan-rentree-2020.pdf?1597078763

Canadá - Ontário (continuação)
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/dossier/plan-rentree-2020.pdf?1597078763
https://montreal.ctvnews.ca/video?clipId=2009080
https://www.quebec.ca/en/education/back-to-school-plan-fall-covid-19/
https://ipolitics.ca/2020/08/10/quebec-unveils-back-to-school-rules-for-masks-bubble-sizes/

Canadá - Quebec
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/liberal-mna-marwah-rizqy-calls-for-detailed-back-to-school-plan-1.5674177
https://montreal.ctvnews.ca/parents-teachers-press-quebec-to-revise-back-to-school-plan-amid-covid-19-1.5057060
https://montreal.ctvnews.ca/teachers-more-worried-about-covid-19-than-other-quebecers-inspq-1.5050245
https://globalnews.ca/video/7263441/coronavirus-quebec-education-minister-calls-failure-to-reopen-schools-a-higher-risk-than-covid-19
https://montrealgazette.com/news/local-news/schools-should-not-open-until-after-labour-day-teachers-unions-insist
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/who-heads-back-to-class-in-september-a-look-at-school-reopenings-by-province-1.5042739
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-masks-school-grade-5-hallways-classrooms-1.5680294
https://ipolitics.ca/2020/05/12/almost-60-per-cent-of-canadians-think-it-will-be-safe-to-reopen-elementary-schools-childcare-centres-in-the-fall-mainstreet-research-poll/
https://www.quebec.ca/en/education/back-to-school-plan-fall-covid-19/
https://www.quebec.ca/en/education/preschool-elementary-and-secondary-schools/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-et-secondaires-dans-le-contexte-de-la-covid-19/
https://montreal.ctvnews.ca/quebec-says-41-students-and-staff-have-tested-positive-for-covid-19-since-reopening-1.4960628
https://globalnews.ca/news/7003307/quebec-schools-coronavirus-cases//

Chile
https://www.mineduc.cl/
https://www.t13.cl/noticia/nacional/el-nuevo-plan-paso-paso-prepara-gobierno-reabrir-colegios-y-jardines-infantiles
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/08/10/desconﬁnamiento-mineduc-entrega-plan-orientacion-reapertura-escuelas-zonas-fase-4.shtml
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/08/05/993964/Debate-volver-clases-presenciales-colegios.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/08/10/ﬁgueroa-critica-al-colegio-profesores-debiesen-participar-la-busqueda-soluciones.shtml
https://www.t13.cl/noticia/nacional/coronavirus-chile-gobierno-repitencia-promocion-alumnos-06-08-2020
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-209363_recurso_pdf.pdf

China
http://www.china.org.cn/china/2020-03/17/content_75823811.htm
https://www.aa.com.tr/en/asia-paciﬁc/china-covid-19-cases-slow-students-return-to-schools/1820573
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/07/10/889376184/photos-how-hong-kong-reopened-schools-and-why-it-closed-them-again
https://www.businessinsider.com/photos-show-schools-reopening-around-the-world-coronavirus-2020-4#schools-in-japan-reopened-in-early-april-for-the-new-school-year-4
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2020/03/17/baidu-says-over-90-of-beijing-restaurants-back-to-work/#72c2cbc81232
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52441152
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/chinas-coronavirus-outbreak-shops/

China - Beijing
https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-students-return-to-class-in-shanghai-and-beijing-after-months-long-coronavirus
http://www.xinhuanet.com/english/2020-08/10/c_139277754.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/01/c_139105334_5.htm
https://www.deccanherald.com/international/world-news-politics/new-coronavirus-cases-raise-fears-in-beijing-schools-delay-return-848763.html
https://www.wsj.com/articles/as-coronavirus-resurges-in-beijing-much-of-china-has-bounced-back-11592483435
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3088893/beijings-back-school-plan-hold-more-coronavirus-cases-found
https://www.france24.com/en/20200617-beijing-closes-schools-again-as-covid-19-cases-mount

China - Hong Kong
https://www.cnbc.com/2020/07/03/how-hong-kong-beat-coronavirus-and-avoided-lockdown.html
https://www.ft.com/content/b3eb7c4e-bad6-405e-a14a-b6e4437a4e4a
https://www.unicef.cn/en/covid-19/safe-school-return
https://www.scmp.com/news/hong-kong/education/article/3093006/hong-kong-summer-activities-children-cancelled-or
https://www.tes.com/news/coronavirus-%20watch-how-we-reopened-our-school-hong-kong
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/07/10/889376184/photos-how-hong-kong-reopened-schools-and-why-it-closed-them-again

Dinamarca
https://www.bbc.com/news/education-52550470
https://www.sfgate.com/science/article/How-Denmark-safely-reopened-schools-no-masks-15493094.php
https://www.thelocal.com/20200528/how-denmark-got-its-children-back-to-school
https://www.theguardian.com/education/2020/may/17/denmark-can-teach-england-safe-reopening-of-schools-covid-19
https://www.theguardian.com/education/2020/may/17/denmark-can-teach-england-safe-reopening-of-schools-covid-19
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2020/07/06/reopening-the-world-reopening-schools-insights-from-denmark-and-ﬁnland/
https://www.ft.com/content/ca2f127e-698a-4274-917f-cbe2231a08d7
https://www.nytimes.com/2020/04/17/world/europe/denmark-schools-coronavirus.html
https://www.thelocal.dk/20200528/how-denmark-got-its-children-back-to-school
https://www.insider.com/how-china-denmark-japan-reopening-schools-2020-4#children-sanitize-their-hands-and-footwear-before-entering-the-building-11
https://edition.cnn.com/2020/04/17/europe/denmark-coronavirus-ﬁrst-school-intl/index.html
https://blog.cambridgeinternational.org/how-schools-in-denmark-adapted-to-classroom-teaching-during-the-covid-19-pandemic/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-covid19-denmark-lockdown-school-education-children
https://www.telegraph.co.uk/education-and-careers/2020/06/27/denmark-won-lockdown-battle-got-children-back-school/

Estados Unidos - Georgia
https://www.nytimes.com/2020/08/12/us/georgia-school-coronavirus.html
https://www.wsbtv.com/news/local/county-by-county-plans-returning-school-this-fall/QJAYLUB4TFBPBCJCIMVZXUQGFY/
https://www.georgiainsights.com/uploads/1/2/2/2/122221993/georgias_k-12_recovery_plan.pdf
https://www.washingtonpost.com/nation/2020/08/12/school-coronavirus-outbreak-georgia-quarantine/
https://bgr.com/2020/08/06/coronavirus-school-reopening-georgia-failures/
https://www.buzzfeednews.com/article/mollyhensleyclancy/georgia-school-reopening-photo-paulding-county
https://www.foxnews.com/us/georgia-schools-reopening-coronavirus
https://edition.cnn.com/2020/07/31/us/jefferson-schools-georgia-reopen/index.html
https://www.vox.com/2020/8/17/21371822/covid-19-prevention-kids-georgia-mississippi-texas
https://www.forbes.com/sites/tommybeer/2020/08/03/260-employees-of-largest-school-district-in-georgia-have-tested-positive-for-coronavirus-or-are-in-quaranti
ne/#22ffd699251a
https://edition.cnn.com/2020/07/24/us/gwinnett-county-parents-protest-reopen-schools/index.html
https://www.wsbtv.com/news/local/atlanta/georgia-department-education-announces-plans-grading-testing-graduation-after-covid-19-closures/6PM4RUBPEZHR
LC6O762IKM32IE/

Estados Unidos - Indiana
https://www.indystar.com/story/news/education/2020/04/02/coronavirus-indiana-schools-closed-through-end-academic-year/5110846002/
http://www.therepublic.com/2020/08/04/in-virus-outbreak-indiana-schools-6/
https://www.indystar.com/story/news/education/2020/08/02/indiana-schools-reopening-how-we-know-districts-safe/5558849002/
https://www.indystar.com/story/news/education/2020/08/02/indiana-schools-reopening-how-we-know-districts-safe/5558849002/
https://www.wfyi.org/news/articles/covid-school-reopening-plans-for-central-indiana
https://www.indystar.com/story/news/education/2020/07/28/indiana-schools-reopening-what-parents-should-know-masks/5481379002/
https://www.chicagotribune.com/suburbs/post-tribune/ct-ptb-indiana-schools-mccormick-st-807-20200806-ypczunw7pvbblcrij2k7ubgg5q-story.html
https://www.nwitimes.com/news/state-education-chief-gives-update-in-indiana-school-reopening/article_d5fcea05-ac19-5d2a-8a7b-29ba063de5b1.html
https://www.nytimes.com/2020/08/01/us/schools-reopening-indiana-coronavirus.html
https://www.doe.in.gov/covid-19
https://chicagocrusader.com/online-learning-puts-indiana-school-districts-at-risk-of-funding-cuts/
https://c0cqk086.caspio.com/dp/621e000052017aa667244b4cb007?_ga=2.115073347.556332664.1598280588-1531023461.1598280569
https://www.indystar.com/story/news/education/2020/06/05/coronavirus-indiana-state-guidance-reopen-k-12-schools-fall/3134224001/
https://www.doe.in.gov/sites/default/ﬁles/news/june-5-class-document.pdf?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term
=&_ga=2.190361071.556332664.1598280588-1531023461.1598280569
https://www.wthr.com/article/news/education/teachers-leaving-the-classroom-because-of-covid/531-a01ca713-acbe-4324-a086-51a3bac3b6cf

Estados Unidos - Mississippi
https://ballotpedia.org/List_of_school_districts_in_Mississippi#:~:text=There%20are%20151%20school%20districts,in%20a%20state%20is%2020.
https://www.mdek12.org/guidance2020-21
https://msdh.ms.gov/msdhsite/_static/resources/9917.pdf
https://www.sunherald.com/news/local/education/article244707647.html
https://www.magnoliastatelive.com/2020/08/14/nearly-half-of-mississippi-counties-report-coronavirus-in-schools-heres-the-list/#:~:text=By%20Magnolia%20State%20Live&text=
Schools%20in%20nearly%20half%20of,Dr.%20Thomas%20Dobbs%20said%20Friday
https://www.fox13memphis.com/news/local/mississippi-gov-reviewing-school-district-reopening-plans/5WFBRFEMWFDRHFF7EK7GS3IR2U/
https://www.clarionledger.com/story/news/politics/2020/07/17/covid-mississippi-teachers-rally-capitol-delayed-start-year/5451684002/
https://msachieves.mdek12.org/governor-tate-reeves-extends-safe-return-order-and-issues-k-12-extracurricular-limitations-to-continue-ﬁght-against-covid-19/
https://www.clarionledger.com/story/news/2020/03/26/mississippi-state-education-ofﬁcials-say-keep-credits-graduation/2915134001/
https://www.wjtv.com/health/coronavirus/more-than-2000-students-500-teachers-in-mississippi-in-quarantine-due-to-covid-19/
https://www.forbes.com/sites/mattperez/2020/08/05/here-are-the-early-opening-us-school-districts-already-battling-cases-of-the-coronavirus/#5d02160c79ba
https://mississippitoday.org/2020/08/19/teachers-share-grim-details-of-mississippi-school-districts-failing-to-uphold-covid-reopening-promises/

Estados Unidos - Tennessee
https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/states-reopen-map-coronavirus.html
https://www.wsmv.com/news/tennessee-releases-new-guidelines-for-reopening-restaurants-retail-and-large-attractions/article_0f74cd22-9ad3-11ea-9f03-e3784e1e4029.html
https://www.tn.gov/education/educator-resources/tn-teacher-jobs-connection/tn-substitute-teacher-jobs-connection.html
https://www.tn.gov/governor/news/2020/7/28/gov--lee-unveils-safe-reopening-plan-for-tennessee-schools.html
https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/health-&-safety/CWTF_Summary.pdf
https://www.knoxnews.com/story/news/2020/08/04/east-tennessee-schools-reopen-already-see-coronavirus-cases/5557254002/?_ga=2.19127036.511144806.1598015846-17928852
5.1598015844
https://www.knoxnews.com/story/news/2020/08/04/blount-county-schools-moves-hybrid-schedule-reduce-covid-19-risk/5580886002/
https://www.tennessean.com/story/news/education/2020/08/05/tennessee-school-districts-reported-coronavirus-cases/3296529001/
https://www.edweek.org/topics/states/tennessee/index.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/states-reopen-map-coronavirus.html
https://www.wsmv.com/news/tennessee-releases-new-guidelines-for-reopening-restaurants-retail-and-large-attractions/article_0f74cd22-9ad3-11ea-9f03-e3784e1e4029.html
https://www.tn.gov/education/educator-resources/tn-teacher-jobs-connection/tn-substitute-teacher-jobs-connection.html
https://www.tn.gov/governor/news/2020/7/28/gov--lee-unveils-safe-reopening-plan-for-tennessee-schools.html
https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/health-&-safety/CWTF_Summary.pdf
https://www.knoxnews.com/story/news/2020/08/04/east-tennessee-schools-reopen-already-see-coronavirus-cases/5557254002/?_ga=2.19127036.511144806.1598015846-17928852
5.1598015844
https://www.knoxnews.com/story/news/2020/08/04/blount-county-schools-moves-hybrid-schedule-reduce-covid-19-risk/5580886002/

Estados Unidos - Tennessee (continuação)
https://www.tennessean.com/story/news/education/2020/08/05/tennessee-school-districts-reported-coronavirus-cases/3296529001/
https://www.edweek.org/topics/states/tennessee/index.html
https://www.tennessean.com/story/news/education/2020/08/11/tennessee-launches-dashboard-track-school-closings-due-coronavirus/3349767001/
https://www.newsweek.com/over-2000-tennessee-children-test-positive-covid-2-weeks-schools-reopen-state-1526200
https://www.dnj.com/story/news/2020/07/17/tennessee-public-schools-reopening-plans-fall-2020/5453454002/
https://www.knoxnews.com/story/news/education/2020/08/03/teachers-union-calls-statewide-delay-reopening-schools/5569989002/
https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/health-&-safety/Reopening%20Schools%20-%20Overview%20Guide%20for%20LEAs.pdf

França
https://www.euronews.com/2020/06/22/french-schools-reopen-as-more-covid-19-restrictions-lifted
https://www.businessinsider.com/70-new-coronavirus-cases-reported-after-french-schools-begin-reopening-2020-5
https://www.bbc.com/news/world-europe-52579482
https://www.bbc.com/news/world-europe-52615733
https://www.bbc.com/news/world-europe-52769626#:~:text=France%20started%20reopening%20its%20education,for%20older%20pupils%2C%20he%20explained.&text=In%20
France%2C%2040%2C000%20primary%20schools,along%20with%20some%20middle%20schools.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-school/after-lockdown-french-kids-back-to-school-in-smaller-classes-idUSKCN2232IS
https://www.npr.org/2020/05/08/853009290/france-is-planning-a-partial-reopening-of-schools
https://www.thelocal.fr/20200421/what-we-know-about-frances-plan-to-reopen-schools
https://www.thelocal.fr/20200614/france-moves-to-fully-reopen-schools
https://www.rﬁ.fr/en/france/20200622-french-children-return-to-school-for-last-few-weeks-of-covid-19-year
https://www.thelocal.fr/20160901/in-numbers-back-to-school-in-france
https://www.education.gouv.fr/ecoliers-et-collegiens-de-retour-en-classe-ce-22-juin-304086
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/14/reabertura-de-escolas-a-partir-de-11-de-maio-anunciada-por-macron-gera-polemica-na-franca.ghtml

Índia
https://www.mhrd.gov.in/
https://timesoﬁndia.indiatimes.com/home/education/only-33-parents-support-reopening-schools-in-september/articleshow/77480935.cms
https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_ﬁles/mhrd/ﬁles/PR_NIOS_review_meeting_0.pdf
https://timesoﬁndia.indiatimes.com/city/mysuru/wont-reopen-schools-till-covid-19-crisis-is-under-control-says-suresh-kumar/articleshow/77533646.cms
https://www.hindustantimes.com/india-news/sop-ready-no-plan-to-open-schools-for-now/story-YuTjqLxlBcRmJILxJ7EgfI.html
https://www.india.com/education/school-reopening-news-updates-centre-says-no-timeline-has-been-decided-to-open-schools-4107713/
https://english.jagran.com/education/are-schools-in-india-reopening-from-september-here-is-the-statewise-status-10015669
https://www.india.com/news/india/school-reopening-news-mandatory-covid-19-testing-for-teachers-in-assam-from-tomorrow-schools-colleges-likely-to-reopen-from-septem
ber-1-4115495/
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