Realização:

Apoio:

LEVANTAMENTO
INTERNACIONAL
DE RETOMADA
DAS AULAS
PRESENCIAIS
FEVEREIRO / 2021

Apresentação
Com apoio da Aliança entre a Fundação Lemann e a Imaginable Futures, o levantamento internacional
produzido pelo Vozes da Educação, em agosto/2020, foi atualizado até fevereiro/2021. O objetivo deste
trabalho é qualiﬁcar o debate social acerca da reabertura das escolas, partindo da análise, ao longo do
tempo, das iniciativas adotadas por 21 países do mundo.
Foram identiﬁcados padrões em vários dos comportamentos e decisões tomadas pelos governos, e
respeitadas as individualidades de cada país, alguns pontos puderam ser classiﬁcados e categorizados.
Temas como alimentação e transporte escolar, manutenção ou suspensão de atividades físicas, boas práticas
pedagógicas e administrativas, além do impacto da pandemia na educação, foram incluídos nesta versão.
Questões norteadoras centrais, extraídas de planos de contingência para reaberturas bem sucedidas,
também foram incluídas. O mesmo foi feito na seção de comunicação, tema central no processo de
reabertura satisfatória das escolas. Na tentativa de apoiar gestores escolares e de redes, foram
apresentados pontos que devem ser considerados antes, durante e após a volta às aulas.
Elaborado com o intuito de alcançar as famílias, proﬁssionais da educação e demais atores interessados pelo
tema, esperamos que este documento sirva de referência para a tomada de decisões no tocante ao retorno
presencial das atividades escolares, tendo em vista a importância da escola para crianças e jovens.
Boa leitura!
* A realização deste projeto foi possível graças ao Fundo de Apoio à Aprendizagem durante a Covid-19, criado a partir de uma aliança entre a Fundação Lemann e a Imaginable Futures
como resposta aos desaﬁos que a educação brasileira enfrenta em tempos de pandemia.
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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. Este trabalho é uma
atualização da versão publicada em agosto/2020, que pode ser conferida aqui. A coleta de dados foi fechada
em 02/02/2021.
Os vinte e um 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 (província de
Quebec), Chile, China (províncias de Beijing e Hong Kong), Dinamarca, Estados Unidos (estados de Georgia,
Indiana, Mississippi e Tennessee), França, Índia, Israel, Itália, Nigéria, Nova Zelândia, Peru, Portugal, Reino
Unido, Singapura, Suécia e Uruguai.
Os dados referentes às curvas de contágio, bem como o total de casos conﬁrmados semanalmente, foram
retirados do site da OMS. As datas de reabertura e as classiﬁcações adotadas para fechamento, reabertura e
férias escolares, foram retiradas do site da Unesco. Especiﬁcamente no caso do Canadá, da China e dos
Estados Unidos, os dados referem-se às províncias aqui mencionadas. Em algumas situações, dados desses
países foram apresentados, mas nesses casos, houve indicação.
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Países selecionados

África do Sul

Alemanha

Argentina

Bolívia

China*

Dinamarca

Estados Unidos*

Itália

Nigéria

Nova Zelândia

Províncias de Beijing
e Hong Kong

Canadá*

Chile

França

Índia

Israel

Peru

Portugal

Reino Unido

Província de
Quebec

Georgia, Indiana,
Mississippi e Tennessee

Singapura

Suécia

*Nesses casos, foram analisadas as províncias ou estados citados
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Uruguai

Classiﬁcação da reabertura*
Satisfatória
Escolas reabriram totalmente (sem restrição regional
ou por etapas) e em dois meses não foi registrada
evolução na curva de contágio do país, ou seja, não se
identiﬁcou correlação entre a reabertura das escolas e o
aumento de casos de Covid-19. Se a curva estava em
tendência decrescente ou estabilizada, essa tendência se
manteve; se estava com tendência ascendente, a abertura
das escolas não acelerou o processo de aumento de casos
- eles podem ter continuado a subir, mas na mesma
proporção de antes da reabertura.
África do Sul, Alemanha, China, Dinamarca, França,
Nova Zelândia, Portugal, Singapura e Uruguai.

Indeterminada
Escolas reabriram totalmente (sem restrição regional
ou por etapas) e, em dois meses, foi registrada
evolução na curva de contágio do país. Isso não
signiﬁca, no entanto, que as escolas foram as responsáveis
pelos novos contágios. O aumento dos casos pode ter sido
ocasionado por um relaxamento das medidas de
distanciamento na sociedade ou pela chegada de uma
nova variante, por exemplo.
Israel, Itália, Nigéria e Reino Unido.

Abertura parcial
Escolas reabriram parcialmente, ou seja estavam
limitadas à uma determinada região do país ou à uma
determinada etapa de ensino. Embora a situação atual
dos países seja apresentada ao leitor ao longo do trabalho,
a classiﬁcação da reabertura como satisfatória ou
indeterminada não foi possível, considerando que as
escolas estavam parcialmente abertas.
Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Estados Unidos, Índia
e Peru.

* Suécia não foi classiﬁcada porque nunca fechou e, portanto, não realizou o movimento de reabertura de escolas.
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Classiﬁcação da reabertura
Os dados encontrados neste levantamento revelam que, na maioria dos países pesquisados,
o retorno às aulas não impactou a tendência da curva do país. Essa constatação se alinha
com o estudo realizado pelo Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças,
publicado em dezembro de 2020. O estudo ressalta que o aumento de casos identiﬁcados
na Europa a partir da abertura das escolas se deu por causa do relaxamento de outras
medidas de distanciamento, mas os focos de transmissão não foram os espaços
escolares. Além disso, ressalta que o fechamento das escolas deve ser utilizado como
último recurso de contenção da pandemia.
O estudo também mostrou que proﬁssionais da educação não correm risco maior de
infecção do que outras proﬁssões, embora o risco aumente em casos de contato entre
muitos adultos e jovens a partir de 16 anos.
Pesquisa do BID publicada em fevereiro de 2021, avaliando especiﬁcamente a situação na
América Latina, também concluiu que "com uma estratégia bem implementada para
controle da Covid-19, em contextos onde a doença está controlada, é possível manter as
escolas abertas sem consequências signiﬁcativas na transmissão comunitária do vírus.”
Importante ressaltar que nenhum dos dois estudos contempla dados das novas
variantes do vírus, e que este levantamento não conseguiu avaliar o impacto da nova
variante nos países porque em muitos lugares as escolas foram fechadas.
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Principais achados
Na primeira versão deste levantamento, identiﬁcou-se que países cuja reabertura foi considerada satisfatória
promoveram o retorno às aulas quando a curva de contágio estava decrescente ou estável em níveis não
elevados. Nesta versão, foi possível conﬁrmar que, com a reabertura das escolas a tendência do número de casos
foi mantida*. Isso signiﬁca que não se identiﬁcou correlação entre a reabertura das escolas e um eventual
aumento nos índices de transmissão comunitária. Para se ter uma ideia, dos 21 países analisados, nove tiveram
retorno considerado satisfatório (África do Sul, Alemanha, China, Dinamarca, França, Nova Zelândia, Portugal,
Singapura e Suécia), indicando que mesmo com a reabertura de todas as escolas, não foi registrada evolução na
curva de contágio nos dois meses subsequentes.
Não foi identiﬁcada uma correlação clara sobre a obrigatoriedade do retorno. Em oito países, o retorno
aconteceu de forma voluntária (África do Sul, Canadá, Chile, Dinamarca, estados de Georgia e Indiana nos
Estados Unidos, Índia e Itália) e em cinco países o retorno foi obrigatório (Alemanha, estados de Mississippi e
Tennessee nos Estados Unidos, Nova Zelândia, Singapura e Suécia). Em quatro países o retorno começou
voluntário e com o tempo tornou-se obrigatório (França, Portugal, Reino Unido e Uruguai).
Países que performam bem no PISA mantiveram as escolas fechadas por menos dias, sugerindo uma
valorização da agenda educacional. Além disso, essa evidência corrobora com um dos achados da primeira
versão deste documento, segundo qual países com boas notas no PISA abriram as escolas antes ou junto com o
comércio.

* A média da variação percentual semanal do mês anterior à reabertura das escolas foi no máximo 5% menor à média da variação percentual semanal do segundo mês de retorno às aulas.
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Principais achados
As medidas sanitárias e de distanciamento social implementadas com bons resultados (agosto/2020)
permaneceram sendo adotadas ou foram intensiﬁcadas pelos governos, inclusive com investimento em
ﬁnanciamento para melhorar a infraestrutura das escolas, a ﬁm de garantir segurança aos estudantes e
proﬁssionais da educação, como foi o caso do Chile.
O uso de máscaras duplas - prática de colocar uma máscara de tecido sobre uma máscara cirúrgica
descartável -, aparece como destaque nas recomendações de saúde. Em fevereiro/2021, o Centro de Controle
e Prevenção de Doenças dos EUA publicou estudo que demonstra que essa prática reduz em até 95% a
exposição dos indivíduos às partículas aerossol que espalham o vírus.
A maior parte dos países analisados estabeleceu critérios especíﬁcos para o consumo de merenda escolar.
Dos 14 países que abordam a merenda escolar em seus protocolos, 12 estabeleceram critérios e recomendações
especíﬁcas para a sua realização. Apenas dois países (Nova Zelândia e Suécia) não tiveram novas regras durante a
pandemia para consumo da merenda.
Monitoramento e contenção de casos isolados foi uma das principais estratégias adotadas por países cuja
reabertura foi considerada satisfatória na primeira versão deste levantamento. Essa tendência foi conﬁrmada
nesta versão, sendo que agora restou comprovado que mesmo em países com reaberturas satisfatórias,
houve o registro de fechamentos pontuais de escolas e isolamento de estudantes e professores. Nesses
casos, o sucesso pode ser atribuído à consistência da política de monitoramento e da qualidade dos planos
de contingência, bem como do alinhamento entre os órgãos de educação e saúde.
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Principais achados
A maioria dos países (17) implementou algum tipo de monitoramento para contatos próximos de pessoas
positivadas com a Covid-19. De acordo com o país, essas pessoas poderiam ser rastreadas, isoladas e testadas;
apenas rastreadas e isoladas; ou ainda, somente indivíduos sintomáticos e suspeitos seriam testados e isolados.
Na primeira versão deste levantamento, identiﬁcou-se que todos os países classiﬁcados com reabertura
satisfatória apresentaram uma comunicação clara e efetiva com a população, ainda que a reabertura possa ter
sido impopular no início do processo. Nesta versão, essa tendência se conﬁrmou, e países que colocaram o
retorno presencial como prioridade na agenda pública, tem investido cada vez mais em protocolos de
comunicação e transparência. Na Argentina, por exemplo, o Ministro da Educação tem viajado pelas 24
províncias do país, buscando dialogar com governos locais e representantes sindicais.
Dentre os países analisados, apenas cinco países (Argentina, estados de Indiana e Mississipi nos Estados Unidos,
França, Reino Unido e Uruguai) incluíram os professores na lista prioritária para vacinação contra a Covid-19.
A maioria dos países tem apresentado medidas mais cautelosas em razão das novas variantes do vírus. Na
Dinamarca e na Alemanha, por exemplo, a volta às aulas após o recesso de ﬁm de ano foi adiada.
Alguns países tiveram que lidar com múltiplas aberturas e fechamentos de escolas, e ainda assim essa
situação aparenta ser melhor do que permanecer muitos meses com as escolas totalmente fechadas. A
Unesco acredita que esse comportamento de abrir e fechar várias vezes as escolas é algo esperado para os
próximos anos, e que a população deve aprender a lidar com isso.
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1. Processo de reabertura
das escolas

Há meses trabalhamos para que
todos os alunos possam retornar
à escola. É uma prioridade
absoluta do governo, porque é
uma prioridade para todo o país.
Lucia Azzolina, Ministra da Educação da Itália
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Obrigatoriedade de retorno
Na primeira versão deste levantamento,
publicada
em
agosto/2020,
foram
analisadas as estratégias utilizadas pelos
países com relação à possibilidade dos pais
escolherem enviar ou não seus ﬁlhos para a
escola. Caso os pais tivessem opção de
escolha, o retorno era considerado
voluntário; caso não tivessem essa
possibilidade, o retorno era obrigatório,
(observadas as políticas especíﬁcas para
grupos de riscos e outras situações
excepcionais). A partir de agosto/2020, com
o início de um novo ano letivo em muitos
países, essa determinação variou, podendo
ser classiﬁcada conforme tabela ao lado.
*Na primeira versão, os países foram classiﬁcados conforme data de
publicação do documento que determinava a obrigatoriedade ou
não do retorno. Em função disso, o retorno na França foi classiﬁcado
como obrigatório. No Uruguai, por exemplo, a determinação sobre a
obrigatoriedade passou a vigorar em outubro/2020.
**Os dados referentes às colunas (escolas totalmente abertas,
parcialmente abertas, fechadas ou em férias) referem-se à situação
mais atual dos países (até fevereiro/2021).

Escolas
totalmente
abertas

Escolas parcialmente
abertas

Canadá

Retorno
voluntário

Escolas
fechadas

Chile

Índia
Dinamarca

Itália EUA - Indiana,
Tennessee e Georgia

Retorno
começou
voluntário
e tornou-se
obrigatório*

França

EUA Mississippi

Singapura

Não há
consistência
nas
informações
sobre o
retorno

Bolívia

Peru
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Israel

Nigéria

China - Beijing
e Hong Kong

África
do Sul

Argentina

Portugal

Nova
Suécia
Retorno
obrigatório Zelândia

Escolas em
férias

Reino
Unido

Alemanha

Uruguai

Priorização do retorno para grupos especíﬁcos
Israel
Alunos vulneráveis / sem conexão

→
Programas
fechados,
com
residência
nas
dependências;
→ Centros de reabilitação diurna e creches multiuso;
→ Escolas e centros juvenis para alunos em risco;
→ Educação especial, incluindo transporte público;
→ Educação hospitalar;
→ Atendimento psicológico educacional.

Educação especial

Filhos de trabalhadores essenciais

Alguns programas e estabelecimentos educacionais
estão autorizados a operar, observadas algumas
condições:
→ Programas educacionais para ﬁlhos de trabalhadores
essenciais, menores de 12 anos;
→ Pais empregados em local de trabalho que preste
serviços essenciais e, adicionalmente:
▫ Tanto eles como seus cônjuges sejam
empregados
essenciais
que
não
podem
desempenhar suas funções em casa, ou sejam
pais solteiros, ou os cônjuges estejam isolados, ou
ambos cônjuges não possam cuidar de seus
ﬁlhos, por deﬁciência ou doença.
→ Colégios internos e atividades escolares em
estabelecimentos de ensino dentro de internatos.

Nova Zelândia
Alunos vulneráveis / sem conexão

Filhos de trabalhadores essenciais

As escolas foram mantidas abertas para os estudantes do
ensino
primário
que
não
pudessem
estudar
remotamente, cujos pais fossem trabalhadores de
serviços essenciais ou estudantes de grupos vulneráveis.
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Priorização do retorno para grupos especíﬁcos
Peru
Alunos vulneráveis / sem conexão

Reino Unido
Educação especial

Alunos vulneráveis / sem conexão

No retorno às aulas presenciais, o governo determina
que as seguintes prioridades sejam consideradas:
→ Educação Infantil (3, 4 e 5 anos);
→ Anos iniciais do Ensino Fundamental (1o e 2o anos);
→ Transição entre os níveis (Educação Infantil para
Anos Iniciais, Anos Iniciais para Anos Finais, etc.);
→ Estudantes em situação de vulnerabilidade;
→ Atendimento educacional especializado.

Filhos de trabalhadores essenciais

Na Inglaterra, mesmo com o bloqueio, as escolas
permaneceram em funcionamento para ﬁlhos de
trabalhadores da linha de frente e para crianças
consideradas vulneráveis. Isso inclui aqueles sem acesso
a um laptop em casa ou um lugar tranquilo para estudar.

Uruguai
Alunos vulneráveis / sem conexão

Zona rural

Em 2020, os seguintes critérios foram considerados para
determinar a prioridade de retorno às aulas presenciais:
escolas rurais; densidade populacional de cada região; e
acesso à internet. Para o ano de 2021, o governo propõe
que estudantes em contextos de maior vulnerabilidade
social,
especialmente
aqueles
matriculados
nos
primeiros e últimos anos de cada etapa de ensino, sejam
atendidos presencialmente.

Portugal
Alunos vulneráveis / sem conexão

Há orientações do governo para que seja ofertado apoio
presencial aos estudantes com risco de evasão escolar
e/ou em situação de vulnerabilidade, e cujos riscos
tenham sido sinalizados pelas comissões de proteção de
crianças e jovens.
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Priorização do retorno para grupos especíﬁcos
Argentina

Dinamarca

Zona rural

Educação especial

Em 2020, as escolas que voltaram às aulas presenciais
estavam localizadas, majoritariamente, em áreas rurais
ou cidades pequenas, onde não havia registro de casos
de contaminação comunitária. O governo central
recomendou que os governos locais priorizassem a
reabertura a partir da observação de critérios
sociodemográﬁcos, dentre eles: escolas localizadas em
áreas rurais, que estudantes e proﬁssionais dependam
menos do uso de transporte público; regiões em que as
taxas de contágio estejam nulas ou em níveis baixos; e
áreas em que a conexão de internet é limitada e/ou a
população é mais vulnerável.

Filhos de trabalhadores essenciais

Com a suspensão das aulas em março/2020, estudantes
matriculados na educação especial e ﬁlhos de
trabalhadores
considerados
essenciais
poderiam
permanecer frequentando aulas presenciais em todo o
país. Os professores deveriam avaliar para os estudantes
priorizados, um regime de educação que fosse efetivo,
seja um acompanhamento domiciliar ou ida à escola.

Índia
Alunos vulneráveis / sem conexão

Em Tripura, o governo local retomou as aulas, em
agosto/2020, em áreas abertas para que estudantes sem
acesso à internet pudessem frequentar a escola.
No país, não houve até agora uma recomendação do
governo central acerca da priorização do acesso à
educação para grupos especíﬁcos.
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2. Curvas de contágio

Casos de Covid-19 em professores e
proﬁssionais da educação indicam
que as escolas não estimulam a
transmissão comunitária.
Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças
Relatório Técnico. Covid-19 em crianças e o papel da
escola na transmissão, Dez/2020.
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Considerações sobre as curvas de contágio
As curvas foram retiradas do site da Organização Mundial da Saúde (OMS), considerando os períodos de férias/recesso,
fechamento, reabertura total e reabertura parcial das escolas durante a pandemia, conforme legenda abaixo. Cada
barra em cinza representa uma semana. As datas foram retiradas do site da Unesco.

Legenda:
Fechamento das escolas: data em que se deu o
fechamento das escolas devido à pandemia.
Reabertura total das escolas: data que marca a
reabertura de todas as escolas do país, respeitando
os casos dos grupos de risco.
Reabertura parcial das escolas: data em que se
iniciou o processo de reabertura parcial das escolas
do país.

Gráﬁco exemplo
18/03
Casos:
3,4

24/08
Casos:
264,8

16/12
Casos:
1016,3

F
18/03 13/04

100 mil

50 mil
0
Abr

Férias: período de férias do ano letivo.
F

27/07
Casos:
1079,9

01/06
Casos:
256,3

Jul

Out

Jan

Férias durante o fechamento: períodos de férias ou recesso escolar ocorridos enquanto as escolas estiveram fechadas
devido à pandemia.
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Total de novos casos por semana

Casos: nos gráﬁcos, a palavra "casos" refere-se ao número de casos semanais por milhão de habitantes. Ou seja,
considerou-se o total de novos contágios na semana segundo a OMS, para cada milhão de habitantes do país.
Exemplo: “Casos: 256,3” signiﬁca que, na semana da reabertura das escolas (ou do fechamento, ou ainda das férias), a
cada um milhão de habitantes, 256,3 novos casos de Covid-19 foram registrados.

Legenda:

Fechamento das escolas

Reabertura total das escolas

Reabertura parcial das escolas

África do Sul
27/07
Casos:
1079,9

01/06
Casos:
256,3

Curva de Contágio
16/12
Casos:
1016,3

24/08
Casos:
264,8

F
18/03 13/04

100 mil

50 mil
0
Abr

Jul

Out

Total de novos casos por semana

18/03
Casos:
3,4

Férias F Férias durante o fechamento Casos: novos casos semanais por milhão de habitantes

Jan

Até agosto/2020

A partir de agosto/2020

A reabertura das escolas foi
conturbada, com professores se
opondo fortemente. Uma ação
judicial adiou a retomada, e
durante todo o processo, a
comunicação do governo com a
população se mostrou ruidosa.
Após duas semanas de aulas
presenciais,
773
escolas
reportaram mais de 1.500 casos
positivos para Covid-19, o que
levou o governo a fechar as
escolas no ﬁnal de julho/2020.

Professores acreditam que o
retorno presencial em 2021 é
precipitado, especialmente com a
descoberta de uma nova variante
no país. Alegam que não há plano
de contenção e que as escolas não
estão preparadas. Apesar disso,
não são contra a volta, e acreditam
que com mais tempo é possível
preparar uma retomada segura.
Pais e professores entendem a
necessidade do retorno para a
recuperação das aprendizagens.

Em junho de 2020, o governo determinou a reabertura gradual das
escolas para estudantes matriculados no último ano do Ensino
Fundamental e Médio. Na ocasião, a curva de contágio estava
ascendente, e a comunicação com a comunidade escolar foi ruidosa.
Apesar disso, a decisão pela reabertura foi mantida até o ﬁnal do mês
de julho de 2020, quando o governo decretou a suspensão das aulas
presenciais em razão da alta taxa de novos casos.
No ﬁnal de agosto de 2020, cerca de um mês após a suspensão das
aulas presenciais, e com a curva de casos decrescente, a reabertura
total das escolas foi determinada pelas autoridades do país. Semanas
depois da segunda reabertura, a curva seguiu tendência decrescente
até se estabilizar. Esse cenário sugere um ponto importante: ao reabrir
as escolas com a curva em queda, o país não identiﬁcou alta de
casos.
No entanto, em dezembro de 2020, com as festas de ﬁm de ano e o
surgimento da nova variante do vírus, identiﬁcou-se um aumento de
casos. As escolas estavam abertas desde o ﬁm de agosto, o que
sugere ausência de correlação entre a abertura das escolas e a
ascendência da curva. Em 16/12, os estudantes entraram de férias e as
escolas foram fechadas. O retorno, que deveria ocorrer no início de
janeiro, foi adiado devido ao número de casos recordes registrados no
país. A previsão é que as aulas presenciais retornem na segunda
quinzena de fevereiro.
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Legenda:

Fechamento das escolas

Reabertura total das escolas

Reabertura parcial das escolas

Alemanha
01/07
Casos:
34,1

Curva de Contágio
21/12 07/01
Casos: Casos:
1766,6 1718,6
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72,2
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A partir de agosto/2020

Escolas e comércio reabriram
simultaneamente, o retorno foi
obrigatório e houve alguma
resistência por parte da opinião
pública. Estudantes do Ensino
Médio foram os primeiros a
retornar. Em agosto/2020, com a
reabertura total das escolas,
novos casos de Covid-19 foram
identiﬁcados em Mecklenberg e
Berlim. Alunos e professores
infectados foram isolados, e
algumas escolas fecharam.

As escolas reabriram em 03/08 e
só fecharam em 21/12/2020. No
entanto, após o feriado de Ação
de Graças, observou-se alta de
casos. Desde 07/01/2021, com o
decreto de novo lockdown,
escolas, lojas e serviços não
essenciais
também
foram
fechadas. A previsão de retorno
das aulas é para 15/02/2021, mas
até a data de fechamento deste
levantamento,
não
havia
nenhuma conﬁrmação.

Total de novos casos por semana

04/05
Casos:
80,9

18/03
Casos:
212,5

Férias F Férias durante o fechamento Casos: novos casos semanais por milhão de habitantes

Na data da primeira reabertura das escolas (04/05/2020), a curva de
contágio da Alemanha estava decrescente, e o país tinha cerca de 12
novos casos conﬁrmados por milhão de habitantes, um número 2,5
vezes menor do que o identiﬁcado na data em que o governo
determinou o fechamento das escolas (18/03/2020).
Com o retorno às aulas presenciais, o país não vivenciou um
aumento expressivo no número de novos casos. Se observado o
cenário, até o início das férias escolares do mês de julho de 2020, a
curva se manteve estável. No mês de agosto, no entanto, quando as
escolas retornaram para dar continuidade ao ano letivo de 2020-21, a
curva indicava leve aumento no número de casos diários, que
permaneceu subindo até o início do recesso escolar, em 21/12/2020.
Dentre os fatores identiﬁcados como responsáveis pelo aumento dos
casos de contágio, estão: i) o retorno da população das férias de verão, e
ii) a diﬁculdade de rastreamento e controle dos novos contaminados.
Isso sugere que a alta de casos não esteve relacionada com as aulas
presenciais, considerando que as escolas estiveram abertas desde o
início de agosto.
Com alta recorde no número de casos, além das novas variantes, o
governo alemão impôs um lockdown, determinando o fechamento das
escolas. Ainda não há previsão de retorno das aulas presenciais no país,
embora a reabertura seja prioridade do governo central.
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Fechamento das escolas

Reabertura total das escolas

Férias F Férias durante o fechamento Casos: novos casos semanais por milhão de habitantes

Reabertura parcial das escolas
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Argentina
12/03
Casos:
1

Jan

Até agosto/2020

A partir de agosto/2020

O país teve uma das maiores
quarentenas do mundo, com
comércio e escolas fechados até
o início do segundo semestre. O
retorno presencial das escolas foi
condicionado à autorização do
MEC, que validava os planos de
retorno
submetidos
pelas
províncias. Em 10/08, San Juan,
cuja taxa de contágio estava em
baixa, foi a primeira região que
teve autorização para iniciar a
reabertura das escolas.

Em 2020, cinco províncias do
país reabriram as escolas, mas
apenas
1%
do
total
de
estudantes retornou às aulas
presenciais. Duas semanas após
o retorno, houve alta de contágio
em três regiões e fechamentos
pontuais foram identiﬁcados.
Desde janeiro/2021, o governo
vem dando mais autonomia às
províncias, que planejam a volta
para fevereiro e março.
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Em agosto/2020, o Ministério da
Educação
determinou
o
encerramento antecipado do
ano letivo e a aprovação de
todos os estudantes dos Ensinos
Fundamental e Médio. A Bolívia
estava sob a égide de um
governo temporário, e enfrentou
forte
pressão
tanto
dos
sindicatos
dos
professores
quanto das famílias, que não
concordavam com o ensino
remoto emergencial.

Em novembro/2020, o novo governo
fez a troca de comando no
Ministério da Educação. Com
postura contrária ao cancelamento
do ano letivo, o atual Ministro
declarou ser a favor do retorno
presencial, e abriu canais de
diálogo. Em dezembro, o sindicato
entregou suas propostas para o ano
letivo de 2021, incluindo protocolos
de retorno. Mas com o aumento dos
casos, as aulas voltaram de forma
remota na maior parte das escolas.

Total de novos casos por semana

Legenda:

Fechamento das escolas

Reabertura total das escolas

Férias F Férias durante o fechamento Casos: novos casos semanais por milhão de habitantes

Reabertura parcial das escolas

Chile
21/12
04/01
Casos: Casos:
1104,7 1525,5

08/09
Casos:
120,3

16/03
Casos:
19,8
F

F

16/03 30/03

60 mil

01/07 07/09

40 mil
20 mil

Abr

0
Jul

Out

Total de novos casos por semana

Canadá

Jan

16/03
Casos:
19,5

01/07
Casos:
1270,6

01/01
Casos:
923,8

F
13/04 24/04

60 mil
40 mil
20 mil
0

Abr

Jul

Out

Jan

Até agosto/2020

A partir de agosto/2020

Até agosto/2020

A partir de agosto/2020

Em Ontário e Quebec, o
comércio iniciou o seu processo
de reabertura em maio. As
escolas encerraram o ano letivo
remotamente e, com relação ao
início do ano letivo 2020-21,
previsto para acontecer em
setembro,
o
país
estava
enfrentando críticas sobre a
insuﬁciência
das
medidas
sanitárias e de distanciamento
social propostas pelo governo.

Em Quebec, as escolas ﬁcaram
parcialmente abertas até o ﬁnal
de 2020. Em janeiro, com o
aumento de casos, decretou-se
toque de recolher e fechamento
dos serviços não essenciais. As
províncias puderam determinar
o retorno às escolas. No caso de
Ontário, o retorno foi voluntário,
mas em Quebec o governo foi
mais rígido, e nem todos os
estudantes tiveram permissão
para assistir aulas online.

O retorno estava autorizado em
algumas comunas, porém a
decisão era da comunidade
escolar, e muitas delas estavam
optando pela manutenção do
ensino remoto emergencial.
O governo enfrentava resistência
dos pais e sindicatos, que diziam
não ter existido diálogo na
construção
do
plano
de
reabertura das escolas.

O Chile está fazendo um retorno
voluntário e gradual, com ampla
participação das escolas e da
comunidade, que estão decidindo
em conjunto o momento correto
para a volta. As escolas também
puderam solicitar ﬁnanciamento
para adequações físicas por meio
do programa “Yo confío en mi
escuela”. Havia previsão para
retorno presencial em março, mas
com a nova variante da Covid-19,
os professores estão resistentes.
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Total de novos casos por semana

Legenda:

Fechamento das escolas

Reabertura total das escolas

Reabertura parcial das escolas

Férias F Férias durante o fechamento Casos: novos casos semanais por milhão de habitantes
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Embora a abertura tenha sido
parcial,
e
nem
todas
as
províncias tenham voltado ao
mesmo tempo, muitas escolas
permaneceram abertas mesmo
no pico de contágio. Em
julho/2020, Beijing e Hong Kong
iniciaram o retorno presencial,
mas após o aumento de
contágio,
as
redes
foram
fechadas. Beijing ﬁnalizou o ano
remotamente, e Hong Kong
antecipou o ﬁm do ano letivo.

Em Beijing, as escolas ﬁcaram
parcialmente
abertas,
com
alguns episódios de lockdown.
Em Hong Kong, as aulas foram
suspensas em agosto e em
dezembro/2020, em virtude do
aumento
dos
casos
de
coronavírus. O retorno das aulas
presenciais teve início em
fevereiro/2021, foi voluntário e as
escolas só estão aptas à reabrir
se garantirem a testagem da
comunidade.

As escolas reabriram antes do
comércio.
Os
primeiros
estudantes a retornar foram os
da Educação Infantil. Apesar da
resistência inicial da opinião
pública, na medida em que a
abertura foi se mostrando bemsucedida, as famílias ganharam
conﬁança
nas
medidas
implementadas pelo governo, e
a taxa de adesão ao retorno
presencial aumentou.

A comunicação do governo com o
sindicato foi exemplar, e inclusive
foi utilizado como benchmark por
outros países. As baixas taxas de
contágio nas escolas chamaram
atenção, mesmo não sendo
obrigatório o uso de máscaras. No
ﬁnal do ano, os casos aumentaram
na no país, e por isso as aulas
ainda não retornaram de férias,
seguindo
a
modalidade
à
distância.
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Total de novos casos por semana

Legenda:

Legenda:

Fechamento das escolas

Reabertura total das escolas

Reabertura parcial das escolas

Estados Unidos
01/07
Casos:
992,5

17/08
Casos:
944,6

Até agosto/2020
24/12 04/01
Casos: Casos:
4082,9 5468,0

1,5 milhão
1 milhão
500 mil
0
Abr

Jul

Out

Total de novos casos por semana

07/03 14/03
Casos: Casos:
4,6
41,3

Férias F Férias durante o fechamento Casos: novos casos semanais por milhão de habitantes

Os estados de Geórgia, Indiana, Mississippi e Tennessee
adotaram o retorno gradual às escolas. No entanto, a estratégia
e as fases de retorno ﬁcaram a cargo das escolas.
À exceção da Geórgia, em que houve manifestações pontuais a
favor da reabertura, as opiniões das famílias e dos sindicatos
nos demais estados foram marcadas por alta resistência.
* Embora tenha havido fechamento em massa nos EUA, a Unesco
considera que esse fechamento foi parcial, tendo em vista que escolas
pontuais funcionaram espalhadas pelo país.

Jan

Geórgia

Indiana

Mississippi

Em janeiro/2021, o estado iniciou
o retorno gradual às aulas
presenciais.
Para
tanto,
o
governo elaborou um checklist,
com o intuito de apoiar pais e/ou
responsáveis na decisão de
enviar ou não os ﬁlhos para a
escola.

A reabertura das escolas foi
autorizada em 01/07, mas foi no
decorrer de agosto que a maior
parte dos condados retornou.
Desde então, o governo tem
monitorado casos de contágio
nas escolas. Atualmente, o
sindicato tem se mobilizado para
que a data de vacinação dos
professores seja divulgada.

As aulas retornaram em agosto para
alunos do primário e secundário. As
escolas
têm
ﬂexibilidade
para
implementar
ensino
virtual,
presencial ou híbrido, além de
poderem reduzir a duração das
aulas de 5h30min para 4h diárias,
em qualquer modalidade. O retorno
e a frequência são obrigatórios.

Tennessee
A reabertura foi autorizada, mas
a decisão está sendo tomada por
cada escola. Embora a maioria
dos distritos tenha aberto no
semestre
passado,
muitos
permanecem
com
aulas
remotas. Os professores do
estado foram priorizados no
plano de vacinação, e o processo
deve começar em 20/02/2021.

Em fevereiro/2021, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças publicou estudo que demonstra que o uso de duas máscaras sobrepostas reduz
substancialmente a transmissão do vírus, podendo reduzir a velocidade de contágio. O Governo Biden incentivou que escolas adotem essa prática.
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Legenda:

Fechamento das escolas

Reabertura total das escolas

Reabertura parcial das escolas
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Em 11/05, as escolas reabriram
com o Ensino Infantil e, na
sequência, Ensino Fundamental
e Médio iniciaram o retorno
gradual às aulas presenciais. Em
junho, conforme a resistência
pública foi sendo atenuada, a
presença tornou-se obrigatória
no país. Com a reabertura, novos
casos
de
contágio
foram
reportados ao governo, e sete
escolas foram fechadas.

As escolas estão abertas desde o
início do ano letivo 2020-21, com
frequência obrigatória.
Atualmente a França está em
lockdown, mas até outubro/2020
esse bloqueio foi mais brando. Em
novembro/2020, com a chegada da
nova variante,
houve uma
intensiﬁcação do lockdown, com
toque de recolher e fechamento de
bares e restaurantes, mas ainda
assim as escolas seguem abertas.

Total de novos casos por semana

16/03
Casos:
151,7

Férias F Férias durante o fechamento Casos: novos casos semanais por milhão de habitantes

Em maio de 2020, a França iniciou o retorno às aulas presenciais para
estudantes matriculados na Educação Infantil. Com a curva estável no
momento da reabertura, em poucos dias toda a rede foi reaberta.
Embora casos de contágio tenham sido reportados, os fechamentos
foram pontuais e temporários, assim como a curva de contágio, que
manteve a sua tendência de queda até o encerramento do ano
letivo, em 01/07/2020.
Diferentemente do primeiro cenário, em setembro/2020, na retomada
das aulas presenciais, a curva estava em alta, e assim permaneceu até
a segunda quinzena de novembro. Durante esse período, as escolas
permaneceram abertas, com fechamentos pontuais. Entre o ﬁnal de
novembro e o início de dezembro, o país vivenciou uma queda no
total de novos casos diários por milhão de habitantes.
Com a curva apresentando leve alta, as escolas voltaram de forma
presencial em 04/01/2021, após o recesso de ﬁm de ano. Em razão da
nova variante e da possibilidade de incluir professores no grupo
prioritário de vacinação, a comunidade de saúde se apresenta dividida.
Alguns cientistas e médicos aﬁrmam que o governo deveria esperar a
vacina para reabrir as escolas, embora atualmente a curva esteja
estabilizada.
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Fechamento das escolas

Reabertura total das escolas

Férias F Férias durante o fechamento Casos: novos casos semanais por milhão de habitantes

Reabertura parcial das escolas
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Até agosto/2020

O país ainda não havia adotado
uma
política
nacional
de
reabertura das escolas. Em
21/08/2020, o governo de Tripura
optou pelo retorno às aulas
presenciais em áreas abertas,
para que estudantes sem acesso
à internet pudessem frequentar
as aulas. Em 27/08/2020, cerca de
30 mil escolas haviam iniciado o
retorno gradual, ainda que sem
diretrizes do governo central.

Em setembro, as diretrizes do
governo central permitiram aos
estados o início do retorno
voluntário dos alunos de Ensino
Médio. Cerca de um mês depois, as
demais etapas de ensino puderam
retornar. No entanto, o momento
ideal e a estratégia de reabertura
ﬁcaram a cargo de cada região.
Casos de contágio em escolas de
Andhra Pradesh, Karnataka e
Madhya Pradesh foram reportados.

Comércio e escolas reabriram
juntos.
A
comunicação
do
governo com a comunidade não
aconteceu de forma ágil e
transparente, o que inﬂuenciou
fortemente no processo de
reabertura. Em razão de uma
forte onda de calor, o uso de
máscaras foi ﬂexibilizado nas
escolas por três dias, e como
consequência, um novo surto foi
registrado, e cerca de 240 escolas
foram fechadas no país.
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Out

Jan

A partir de agosto/2020
Em
setembro/2020,
Israel
enfrentou
um
segundo
lockdown, com fechamento das
escolas e dos estabelecimentos
comerciais. As escolas só foram
parcialmente
reabertas
em
novembro/2020, sendo que após
o início do Ano Novo Judaíco, em
janeiro de 2021, houve novo
fechamento. Desde 21/01/2021, a
reabertura está ocorrendo de
forma parcial, e o país está
bastante avançado na vacinação.

Total de novos casos por semana

Legenda:

Fechamento das escolas

Reabertura total das escolas

Reabertura parcial das escolas

Férias F Férias durante o fechamento Casos: novos casos semanais por milhão de habitantes

Nigéria
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Itália

A partir de agosto/2020

As escolas encerraram o ano
letivo remotamente, mas em
agosto/2020
o
governo
já
realizava o planejamento para
retorno às aulas presenciais no
país. A princípio, o sindicato dos
professores teve objeções e
ressalvas com relação ao retorno
presencial, contudo, após serem
chamados para o diálogo,
passaram a contribuir com a
co-construção da proposta.

Na Itália, a chegada da segunda
onda de contágio aconteceu cerca
de duas semanas depois da
reabertura das escolas, o que fez
com que os novos casos fossem
atribuídos às aulas presenciais.
Entre setembro e dezembro, o
Istituto
Superiore
di
Sanità
monitorou os surtos de contágio
no país e identiﬁcou que apenas
2% do total de notiﬁcações tiveram
origem em ambiente escolar.
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A partir de agosto/2020

As escolas retornaram depois do
comércio. O país contou com o
apoio
do
sindicato
de
professores e manifestações
coletivas das famílias a favor do
reabertura. Apesar do aspecto
favorável, a comunicação do
governo foi falha e ruidosa, com
funcionários do alto escalão do
Departamento de Educação se
contradizendo sobre o retorno às
aulas presenciais.

As aulas começaram de forma presencial
no segundo semestre de 2020, e desde
então não houve novo fechamento. As
taxas de janeiro foram recordes, e os pais
se mostraram preocupados. Algumas
ONG’s internacionais atuantes no país
aconselharam os pais a não mandarem
seus ﬁlhos para escola. Enquanto isso, o
país já vive uma crise educacional sem
precedentes: antes da pandemia já era o
país onde mais crianças estavam fora da
escola, e a pandemia fez mais jovens
evadirem. O ministro reaﬁrmou que a volta
às aulas de 18/01 era necessária.

Fechamento das escolas

Reabertura total das escolas

Reabertura parcial das escolas

Férias F Férias durante o fechamento Casos: novos casos semanais por milhão de habitantes
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As escolas ﬁcaram fechadas por
35 dias. O retorno foi faseado e os
níveis de alerta criados pelo
governo foram adotados como
referência.
No
Nível
1,
a
população sabia que o retorno
era
seguro,
a
presença
obrigatória e o distanciamento,
apesar de recomendado, não era
obrigatório; já no Nível 4, todas
escolas eram fechadas.

As
escolas
permaneceram
abertas no ﬁnal de 2020 e início
de 2021. O país se encontra
atualmente no Nível 1, com
retorno presencial obrigatório
nas escolas, restrições brandas e
mantém
uma
comunicação
efetiva através do site oﬁcial do
governo

A partir do dia 1º de julho, escolas
localizadas em áreas rurais, com
taxa de contágio nula ou baixa, e
cujo acesso à internet fosse
limitado,
tiveram
retorno
presencial
e
voluntário
autorizado. No entanto, até o
fechamento do levantamento,
não foram encontrados dados
consistentes de quantas escolas
reabriram pelo país.

Em pronunciamento, o Ministro
da Educação pontuou que, em
2021, o primeiro mês de aulas
será virtual em todo o país, mas
que a meta é retornar às escolas
na medida em que a situação
sanitária esteja sob controle. O
país está desde agosto/2020
com reabertura parcial das
escolas, e a previsão do retorno
presencial é para 15/04/2021.
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Total de novos casos por semana

Legenda:

Legenda:

Fechamento das escolas

Reabertura total das escolas

Reabertura parcial das escolas
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Jan
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A partir de agosto/2020

Em
maio,
estudantes
matriculados no Ensino Médio
retornaram às escolas de modo
voluntário. Conforme o governo
comunicava as decisões e o
processo de reabertura lograva
êxito, a resistência da opinião
pública foi sendo mitigada.
Medidas sanitárias consideradas
avançadas foram adotadas no
país.

Desde setembro/2020, o país
retomou o ensino presencial. As
medidas de distanciamento e o
plano de contingência foram
bem recebidos. Em dezembro
de 2020, no entanto, os casos
começaram a subir e o governo
determinou o fechamento das
escolas em razão da expansão
da nova variante.

Depois de dois meses com as escolas fechadas, Portugal iniciou, em
maio/2020, processo de retorno gradual dos estudantes às aulas presenciais.
A decisão foi implementada com a curva de contágio estável, e as escolas
seguiram abertas até o encerramento do ano letivo, no ﬁnal do mês de julho
(27/06/2020).
Em setembro, as autoridades determinaram o retorno presencial das aulas
para o ano letivo 2020-21. Na ocasião, a curva de contágio apresentava uma
leve ascendência, e permaneceu em alta após o retorno dos estudantes. Às
escolas, no entanto, não tem sido atribuída a responsabilidade pela
expressiva mudança na curva do país. Tanto especialistas das áreas de
saúde e educação, quanto representantes da Confederação Nacional de Pais
e da Associação Nacional de Dirigentes Escolares concordam que, embora as
escolas tenham reportado novos casos, elas não foram o foco de transmissão.
Em 04/01/2021, após recesso de Natal e Ano Novo, as aulas presenciais
retornaram em todo o país, com a curva de contágio ascendente. O número
de casos diários, se comparado ao início das férias (21/12/2020), havia
duplicado. O governo relutou em fechar novamente as escolas,
especialmente para estudantes menores de 12 anos.. O primeiro-ministro
aﬁrmou diversas vezes que as escolas “as escolas não são, nem foram o
principal foco de transmissão” e que dois anos letivos com interrupção das
aulas trariam grandes perdas ao aprendizado. Contudo, após uma reunião de
ministros perceber que a nova cepa estava muito presente no país, foi
decidido suspender as aulas para todos os estudantes, por 15 dias. O retorno
ao ensino presencial será faseado e respeitando os desígnios da saúde
pública, segundo o decreto governamental.
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Fechamento das escolas

Reabertura total das escolas

Reabertura parcial das escolas

Férias F Férias durante o fechamento Casos: novos casos semanais por milhão de habitantes
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Singapura

A partir de agosto/2020

Em
01/06/2020,
as
escolas
começaram a reabrir parcialmente
para algumas etapas de ensino. O
retorno total ocorreu a partir de
15/06/2020.
Para
implementar
medidas de proteção nas escolas, o
governo
aconselhou
realizar
planejamento,
formação,
e
comunicação dos planos. Mesmo
durante os bloqueios, as escolas
permaneceram
abertas
para
estudantes vulneráveis e ﬁlhos de
trabalhadores essenciais.

Em setembro de 2020, o ano letivo
começou de maneira obrigatória. Em
05/11/2020, houve um segundo
lockdown,
em
que
bares,
restaurantes, academias e lojas não
essenciais foram fechados, mas as
escolas permaneceram abertas. Em
05/01/21,
houve
um
terceiro
lockdown, devido à nova variante.
Dessa vez, tanto estabelecimentos
não essenciais quanto escolas foram
fechados, e ainda não retornaram. Os
exames nacionais foram suspensos.

02/06 29/06
Casos: Casos:
544,6 244,3
F

6 mil
4 mil
2 mil
0
Jul

Até agosto/2020
As escolas foram fechadas por 55
dias; desses, 28 foram férias. O
comércio reabriu 17 dias depois
(19/06/2020) do retorno gradual e
obrigatório dos estudantes às
escolas.
A
comunicação
e
transparência do governo com
relação
à
reabertura
foi
consistente
e
apenas
manifestações pontuais contra o
retorno foram identiﬁcadas.
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08/04
Casos:
191,2

Out

Jan

A partir de agosto/2020
A comunicação do governo sobre
medidas de segurança nas escolas
permaneceu clara e consistente.
As escolas retornaram no ﬁnal de
junho e se mantiveram abertas
até as férias, em 21/11/2020. O
retorno no início de 2021 foi
gradual, com alguns alunos
iniciando o semestre online, para
permitir que crianças, professores
e proﬁssionais da educação
pudessem ser testados.

Total de novos casos por semana

Legenda:

Fechamento das escolas

Reabertura total das escolas

Reabertura parcial das escolas

Férias F Férias durante o fechamento Casos: novos casos semanais por milhão de habitantes
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Suécia

A partir de agosto/2020

Com exceção do Ensino Médio, as escolas
permaneceram abertas e não houve
suspensão
das
aulas.
Apesar
da
resistência inicial da opinião pública com
relação às medidas implementadas pelo
governo, a frequência dos estudantes
permaneceu obrigatória em todo o país.
Alguns
pais
cujos
ﬁlhos
tinham
comorbidades, conseguiram autorização
judicial para que as crianças não
frequentassem as aulas. Apesar disso, o
entendimento geral era que o direito da
criança à educação deveria ser mantido.

O governo manteve a obrigatoriedade
do ensino presencial. Nas escolas, o uso
de máscara não foi obrigatório e não
houve medidas de distanciamento.
Ainda assim, dados da Agência de
Saúde Pública Sueca mostram que
nenhum estudante faleceu até junho
de 2020. Dentre os professores, os
níveis de contaminação não são
maiores que de outras proﬁssões
(excluindo proﬁssionais de saúde), e 19
a cada 100.000 professores precisaram
de internação em UTIs.
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01/07
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O país se destacou com relação
ao ensino remoto. Esse resultado
é atribuído, majoritariamente, ao
Plano Ceibal, datado de 2007,
que viabilizou a distribuição de
notebook para todos os alunos.
O
retorno
presencial
foi
voluntário, mas a estratégia de
reabertura (escolas rurais e
regiões com baixa densidade
populacional),
aliada
à
comunicação do governo, fez
com que a adesão aumentasse.

Em outubro, após a comunidade
acompanhar a reabertura das
escolas e o governo ganhar a
conﬁança da população, a
frequência
passou
a
ser
obrigatória. Casos notiﬁcados
foram
controlados
e,
em
dezembro, a maioria das escolas
estavam abertas para encerrar o
ano letivo. Durante as férias, as
escolas promoveram atividades
para os alunos. O retorno das
aulas está previsto para março.

Total de novos casos por semana

Legenda:

Quantidade de dias que as escolas permaneceram fechadas
Maioria
dos
países
que
performam bem no Programa
Internacional de Avaliação dos
Alunos (PISA) tenderam a passar
menos dias com as escolas
fechadas, quando comparados
com aqueles que não estão no
topo do ranking.
Quando comparado com os
demais países do estudo, o
Brasil ﬁca em 2º lugar dentre
os países com mais tempo de
escola fechadas.
* Embora tenha havido fechamento em
massa nos EUA, a Unesco considera que
esse fechamento foi parcial, tendo em vista
que
escolas
pontuais
funcionaram
espalhadas pelo país.

PISA

País

-

Bolívia

57°

Brasil

63°
-

Quantidade de dias que as escolas ﬁcaram totalmente fechadas

índia
Argentina
Nigéria

64°

Peru

43°

Chile

37°

Israel

32°

Itália

6°

Canadá

14°

Reino Unido

-

África do Sul

1°/4°

China*

20°

Alemanha

18°

Dinamarca

24°

Portugal

23°

França

2°

Singapura

48°

Uruguai

12°

Nova Zelândia

13°

Estados Unidos*

11°

Suécia

31

Os 20 países com maior tempo de escolas fechadas no mundo
PISA

Monitoramento realizado pela
Unesco revela o tempo de
fechamento
das
escolas
durante a pandemia.
Para ﬁns deste levantamento,
identiﬁcou-se que países que
não performam bem ou não
participam do teste, tenderam
a passar mais tempo com as
escolas fechadas.

71°

El Salvador

-

Bangladesh

-

Bolívia

57°

Brasil

49°

Costa Rica

53°

Kuwait
México

-

Mianmar

-

Iraque

46°

Emirados Árabes

76°

República Dominicana

65°
-

Quantidade de dias que as escolas ﬁcaram totalmente fechadas

Panamá

-

-

Quando comparado com os
demais países com dados
coletados pela Unesco, o Brasil
ﬁca em 5º lugar no ranking
dos países com mais tempo
de escola fechadas.

País

Equador
Venezuela
Arábia Saudita
Guatemala

-

Paraguai

-

Ilhas Cayman

-

Etiópia

-

Uganda
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3. Impactos da pandemia

Vimos meninas que engravidaram
apenas para evitar se preocupar
com produtos de higiene
menstrual por nove meses.
Wunmi Yussuf, funcionário público no Lagos, ativista
social e especialista em Saúde e Direitos Sexuais e
Reprodutivos
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Impactos da pandemia na educação
África do Sul

Chile

Abandono/evasão

O Departamento Nacional de Educação estima que 75 mil
estudantes matriculados nos anos ﬁnais do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio abandonarão a escola. Em
setembro/2020, cerca de 300 mil estudantes do Ensino
Fundamental haviam deixado de frequentar as aulas
online.

EUA - Tennessee

Saúde mental

No Tennessee, o suicídio era a terceira principal causa de
morte de jovens. Com a pandemia, esse cenário foi
agravado. Em relato, o ex-senador Patrick Kennedy disse
que, nos últimos meses, as ligações para linhas diretas de
prevenção ao suicídio aumentaram mais de 800%. Os
reﬂexos desse cenário são evidentes na vida dos jovens, que
compõem a maior parte das estatísticas.
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Aprendizagem

Estimativa realizada pelo Ministério da Educação do Chile
revelou que, em 10 meses de educação à distância:
→ Os alunos chilenos podem perder, em média, 88% das
aprendizagens de um ano. Ao desagregar por nível
socioeconômico, alunos de camadas socioeconômicas
mais baixas (25% mais pobres) podem perder, em média,
95% de suas aprendizagens; enquanto os alunos com os
maiores recursos (25% mais ricos), podem perder 64%;
→ O nível de escolaridade do país poderá ter um recuo de
1,3 ano, isto é, o fechamento de escolas não impacta
apenas na perda de aprendizagem durante o ano, mas
também gera perda de conhecimentos adquiridos, e
poderá diﬁcultar aprendizagens futuras.

Impactos da pandemia na educação
Índia

Aprendizagem

Itália

Casamento infantil

Nos últimos anos, a Índia, que já respondia por um a cada
três casamentos infantis em todo o mundo, tornou-se líder
no combate ao casamento infantil. No entanto, com a
pandemia, muitos trabalhadores e migrantes ﬁcaram sem
trabalho, o que fez milhões de famílias considerarem o
casamento infantil para aliviar a pobreza. Em comparação
com os meses de junho e julho de 2019, a Childline, uma
linha direta de apoio infantil, relatou aumento de 17% nos
pedidos de socorro relacionadas ao casamento precoce de
meninas.
Com relação à aprendizagem dos estudantes, um estudo
realizado pela Universidade Azim Premji, constatou que,
em média, 92% dos estudantes perderam pelo menos uma
habilidade especíﬁca do idioma com as escolas fechadas.
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Saúde mental

Abandono/evasão
Aprendizagem

Aprendizagem

Uma pesquisa realizada a pedido da ONG Save the
Children analisou as opiniões, humores e expectativas de
estudantes italianos de 14 a 18 anos. Dentre os principais
motivos que os levaram a faltar aula durante a pandemia,
estão: i) diﬁculdade de acesso à internet e, ii) falta de
concentração, sendo que um em cada três estudantes
também relatou que se sente despreparado para o
próximo ano letivo.
Com relação aos colegas de classe, 28% dos adolescentes
declararam que, desde o início da pandemia, pelo menos
um parou de frequentar a escola. Com isso, a organização
estima que pelo menos 34.000 estudantes do Ensino
Médio correm o risco de abandonar a escola.

Impactos da pandemia na educação
Peru

Nigéria

Abandono/evasão
Aprendizagem

Cerca de 300 mil estudantes abandonaram o ensino
durante a pandemia, o que equivale a 15% do total de
matrículas no país. O Ministro da Educação atribuiu esse
dado à situação de instabilidade econômica das famílias,
além da diﬁculdade de acesso ao ensino remoto
emergencial.

China - Beijing

Aprendizagem

Abandono/evasão
Aprendizagem

Segundo pesquisa do CGDEV, 10% dos meninos e 3% das
meninas dos Anos Finais não devem voltar para a escola.
A expectativa é de grande evasão na 5ª série,
considerando que, no país, os alunos realizam exame de
admissão para as escolas secundárias. Apesar da
pandemia e do fechamento das escolas, essa prova não
foi nem cancelada e nem adiada. Além disso, os motivos
mais citados para a evasão escolar foram as taxas
cobradas pelas escolas públicas e a falta de segurança
sanitária nas escolas. Os estudantes nigerianos utilizaram
bastante o rádio como uma ferramenta de ensino remoto
(22% dos estudantes reportaram utilizar este meio).
Entretanto, quase 40% dos estudantes disseram não ter
nenhum acesso ao ensino à distância.

Saúde mental

Com a reabertura das escolas, os professores passaram a
veriﬁcar se os alunos apresentam sintomas da Covid-19.
Há relatos de que esses proﬁssionais se sentem exaustos
com os novos protocolos, acordando às 4 da manhã para
dar conta de compreender todas as regras. Além das
responsabilidades pedagógicas, eles aﬁrmam que
possuem novas preocupações, como tentar manter os
alunos separados e deﬁnir a logística de entrada/saída da
unidade escolar, separando os estudantes em grupos de
diferentes idades para evitar aglomerações.
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4. Funcionamento das
4. escolas durante a pandemia
Nas próximas páginas serão apresentadas práticas
importantes, relacionadas com o retorno às aulas
presenciais, e que não foram abordadas na primeira versão
deste trabalho: transporte, merenda escolar, educação
física e contratação de professores.

Alguns pais estão dizendo às
ﬁlhas: ‘Você não tem nada para
fazer, não tem mais seus estudos,
você vai ﬁcar aqui sem fazer nada,
então vamos resolver seu
casamento.
Sudha Varghese, ativista indiana que trabalhou por
décadas para educar meninas da comunidade de Dalit.
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Escalonamento* /
agrupamento de
alunos no refeitório
Lanches
distribuídos em
porções unitárias
Refeições na sala
de aula
Decisão a cargo da
escola
Não há lanche na
escola

38

Não há deﬁnições
* Divisão de horários para atender grupos menores de estudantes.
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Merenda escolar

Transporte escolar
Argentina

Férias

O governo recomendou o escalonamento no transporte
público, com o objetivo de evitar picos de uso entre
estudantes e a população em geral. Além disso, estabeleceu
orientações sobre higienização e distanciamento social, e
orientou que professores que fazem uso de transporte
intermunicipal permaneçam no ensino remoto. O governo
também determinou que o transporte público utilizado por
estudantes tenha capacidade reduzida pela metade, com
separação entre grupos.

China

Escolas parcialmente abertas

A política de uso de transporte escolar do país recomenda
que os alunos evitem conversar durante o trajeto.

39

Transporte escolar
China - Hong Kong

EUA - Mississippi

Escolas parcialmente abertas

O estado identiﬁcou distritos que criaram as seguintes
soluções: adoção de assentos ﬁxos para facilitar o
rastreamento em casos positivos; disposição dos
assentos com base na ordem de embarque e
desembarque dos estudantes, e utilização apenas dos
bancos ao lado de janelas; incentivo aos pais para
levarem seus ﬁlhos à escola, evitando o transporte
escolar.

O país criou um guia intitulado "Conselhos de saúde
sobre a prevenção do coronavírus (Covid-19) para
motoristas, tripulações e pessoal operacional de
transporte público”. Dentre as boas práticas, há o reforço
das medidas de prevenção que já são aplicadas na
escola, incluindo a aferição de temperatura e uso de
máscaras. Há, também, a recomendação de boa
ventilação no transporte.

Nova Zelândia

Escolas parcialmente abertas

EUA - Georgia

Escolas abertas

Escolas parcialmente abertas

Cabe às escolas assegurar uma alternativa de transporte
para enviar para casa alunos que apresentarem sintomas
da Covid-19 dentro das unidades escolares. No caso do
motorista ﬁcar doente, a recomendação é que ele não
volte para conduzir os alunos até que os critérios do
protocolo sanitário sejam atendidos.

Atualmente, considerando o baixo nível de contágio do
país, não se exige do estudantes nenhuma medida de
distanciamento físico ou uso de máscaras. No entanto,
são mantidas boas práticas de higiene, com limpezas
regulares. Listas com os nomes dos alunos que usam o
transporte, além do nome e contato dos responsáveis,
são indispensáveis para fazer o rastreamento. Cabe às
escolas fazer a atualização constante dessas listas.
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Transporte escolar
EUA - Indiana

Escolas parcialmente abertas

O governo realizou as seguintes recomendações:
→ Cada motorista deve ser responsável por um único ônibus
e/ou rota especíﬁca;
→ Devem ser atribuídos assentos especíﬁcos aos alunos;
→ O número de alunos em uma rota deve ser limitado;
→ Pontos de ônibus e rotas adicionais devem ser
considerados;
→ O distanciamento social deve ser respeitado;
→ Alunos podem auxiliar o departamento de saúde local no
rastreamento de contatos ante possíveis casos de Covid-19.
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EUA - Tennessee

Escolas parcialmente abertas

O Tennessee publicou um guia de transporte que inclui
possíveis soluções para as escolas, divididas em
diferentes âmbitos. No âmbito da adequação de rotas,
por exemplo, sugere-se horários escalonados de
entrada e saída (aumentando a quantidade de rotas
feitas) e diminuição das rotas (se antes era uma rota
grande, agora devem ser feitas várias rotas menores).
No âmbito da entrada e saída dos ônibus, sugere-se
estabelecer protocolos para manter o distanciamento,
combinar com as famílias horários para não haver
aglomerações nas paradas. Durante o percurso,
sugere-se ter assentos espaçados, de preferência
marcados, além do uso de máscaras. Importante
mencionar que o Guia estabelece que irmãos podem
sentar juntos, por fazerem parte do mesmo grupo
familiar. Além disso, há um checklist para a preparação
do transporte escolar.

Transporte escolar
Reino Unido

Singapura

Escolas fechadas

Foi desenvolvido um kit de ferramentas para ajudar a
compreender os deslocamentos realizados, identiﬁcar as
mudanças necessárias e assegurar o monitoramento
adequado dos transportes escolares. Segundo as
orientações do kit, há o incentivo para se aproximar de
empresas locais que possam ajudar a reduzir as demandas
por transporte público durante os horários de pico das
viagens escolares, alterando, por exemplo, horários de
entrada e saída dos trabalhadores. Há previsão para
contratação de ônibus adicionais, além de identiﬁcar os
ônibus já existentes que são usados predominantemente
por crianças em idade escolar, para limitá-los apenas a esse
tipo de viagem. Já as escolas devem incentivar pais, alunos
e funcionários a irem para a escola a pé ou de bicicleta,
sempre que possível. Nos ônibus, se possível, não misturar
estudantes de escolas diferentes, ou agrupar alunos de
mesma origem familiar. Embarque e desembarque devem
ser organizados (último a entrar irá direto para o fundo do
ônibus e será o primeiro a sair).
42

Escolas abertas

De acordo com o Ministério da Educação, os operadores
de ônibus escolar são incentivados a implementar
assentos alternativos ﬁxos, sempre que possível. Assim
como no transporte público, no transporte escolar os
alunos devem usar máscaras, permanecer em seus
assentos e evitar falar. Os motoristas continuarão a
manter um alto padrão de limpeza dos ônibus. As escolas
também continuarão a trabalhar com os operadores dos
ônibus escolares para garantir que eles veriﬁquem com
os alunos se eles ou alguém da família se sentem
indispostos ou se apresentam sintomas semelhantes aos
da gripe. Nesses casos, o aluno é orientado a ﬁcar em
casa.

Atividade ou Educação Física
Canadá

Não suspendeu

Escolas parcialmente abertas

As aulas de educação física serão mantidas para a escola primária e
secundária. A recomendação é que essa disciplina seja ensinada
dentro do mesmo cluster ou "bolha", isto é, agrupamento ﬁxo de
estudantes que permite monitorar o surgimento de eventuais novos
casos.

França

Não suspendeu

Escolas abertas

As atividades físicas e esportivas realizadas em ambientes fechados
estão suspensas, mas é possível realizá-las ao ar livre. Na
impossibilidade de realizar atividades ao ar livre, os docentes podem
organizar aulas teóricas de Educação Física, utilizando tutoriais ou
ﬁlmes. As aulas teóricas podem ser ministradas nas academias ou em
salas de recreação, desde que respeitadas as exigências sanitárias da
escola. Caso haja grande diﬁculdade organizacional, as aulas de
atividades físicas podem ser substituídas por momentos de pausas
entre as aulas.
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Atividade ou Educação Física
Chile

Não suspendeu

China - Hong Kong

Férias

Na medida do possível, realizar aulas de educação física
nos espaços externos. Além disso, o país determinou:
→ Modiﬁcar as atividades planejadas, de modo que o
compartilhamento de materiais e equipamentos entre
os alunos seja evitado. Por exemplo, se os alunos tiverem
escalonados, o equipamento deve ser limpo antes ou
depois de cada uso;
→ Escolher atividades que limitem os níveis de contato e
interação entre alunos;
→ Estabelecer carga de atividade física progressiva e
gradual, considerando o tempo de afastamento dos
alunos desse tipo de aula;
→ As medidas de distanciamento físico, lavagem das
mãos e cuidado dos espaços, são particularmente
importantes durante as aulas de Educação Física, uma
vez que os alunos aumentam sua frequência
respiratória.

Não suspendeu

Escolas parcialmente abertas

As atividades físicas não foram suspensas, mas foi criado um
"Guia de Condução de Atividades Físicas" para minimizar os
riscos, determinando que:
→ Devem ser mantidos o uso de máscara e a distância social
de 1.5 metros. Quando os estudantes estiverem praticando
exercícios de intensidade alta ou moderada, o uso de
máscara não é recomendado, bem como para estudantes
com diﬁculdades respiratórias.
→ Os estudantes deverão utilizar o uniforme de Educação
Física durante o dia na escola, para evitar superlotação dos
vestiários.
→ Caso as atividades ocorram em espaços fechados,
recomenda-se que haja bastante ventilação, mas o ideal é
que ocorra em espaços abertos.
→ O condicionamento físico dos estudantes pode estar
diferente de antes da pandemia, e por isso o professor
deverá ajuste o currículo, incluindo o tipo e a intensidade dos
exercícios.
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Atividade ou Educação Física
Itália

Não suspendeu

Portugal

Escolas parcialmente abertas

Não suspendeu

Escolas abertas

Tendo em vista a baixa taxa de contágio no país - uma
das menores do mundo -,
não há restrições às
atividades físicas, eventos culturais e ou esportivos.

Peru

Não suspendeu

Escolas fechadas

O governo fez um guia para orientar como devem ser as
aulas práticas de Educação Física. Dentre as instruções,
as escolas devem:
→ Promover estratégias e metodologias de ensino que
privilegiem o respeito pelo distanciamento físico de, pelo
menos, três metros entre alunos;
→ Identiﬁcar os espaços que necessitam ser
reconﬁgurados em função das regras de utilização;
→ Promover a realização de tarefas individuais,
respeitando o distanciamento físico recomendado,
reduzindo a partilha de materiais e objetos;
→ Adotar estratégias de circuito, em que os exercícios são
realizados em estações.

Nos estágios iniciais de reabertura das escolas, jogos em
equipe e esportes em grupo não são recomendados. As
aulas de Educação Física deverão ser adaptadas
considerando medidas de distanciamento e ventilação.

Nova Zelândia

Não suspendeu

Escolas fechadas

O retorno presencial ainda não aconteceu. As aulas
remotas vão até 15 de abril. No entanto, o plano de
retorno assegura que os estudantes tenham uma hora
de Educação Física.
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Atividade ou Educação Física
Singapura

Não suspendeu

Escolas abertas

As atividades e aulas de Educação Física foram mantidas, e
os alunos fazem uso da máscara. Algumas escolas estão
oferecendo aulas de meditação no horário de Educação
Física. A proposta é chamar os alunos a reﬂetirem sobre a
pandemia e aproveitar o momento para ensiná-los a buscar
paz de espírito. Nas sessões meditativas, os estudantes
usam máscara e se sentam observando o distanciamento
necessário.

EUA

Escolas parcialmente abertas

Em janeiro/2021, o Centro de Controle e Prevenção de
Doenças dos Estados Unidos constatou que, mesmo em
locais onde a contaminação estava crescendo, não foram
registrados casos signiﬁcativos de transmissão em escolas
que seguiram os protocolos recomendados. Os casos mais
graves aconteceram em colégios que ﬁzeram eventos
esportivos que geraram aglomerações.
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Contratação de novos professores
África do Sul
O Ministério da Educação pretende contratar e treinar mais de
300.000 jovens. O plano é que esses proﬁssionais auxiliem as
escolas públicas exercendo funções de zeladores, auxiliares
administrativos e auxiliares pedagógicos. O sindicato de
professores diz que a medida pode não ser suﬁciente para
atender as demandas, considerando que o país sofre de uma
escassez de professores: vários são do grupo de risco e não estão
trabalhando presencialmente, e cerca de 2 mil docentes
faleceram em razão de complicações da Covid-19.
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Contratação de novos professores
Portugal

Itália

O país determinou a contratação de 900 técnicos de
intervenção para as escolas, bem como irá ofertar bolsas
para professores substitutos. Professores e outros
funcionários escolares pertencentes aos grupos de risco
não podem trabalhar remotamente quando as escolas
forem reabertas, mas poderão apresentar atestado
médico, e, dessa forma, receber o salário completo. Por
esse motivo, o país precisou se organizar.

O governo determinou a contratação de cerca de 97 mil
professores para suprir a demanda das escolas, e para
tanto, investiu o equivalente a 18 bilhões de reais. Esse
valor engloba também a aquisição de carteiras para as
oito mil escolas da rede pública.

Argentina
Províncias como Buenos Aires já anunciaram
contratação de professores e auxiliares. De acordo com o
governo local, as novas contratações fazem parte dos
pedidos feitos pelos sindicatos de professores e
proﬁssionais da educação para que o retorno às aulas
presenciais seja realizado com segurança. Estima-se que
cerca de 25 mil proﬁssionais da região sejam parte dos
grupos de risco.
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Contratação de novos professores
Canadá
O governo de Quebec informou que o foco do investimento
ﬁnanceiro da educação irá principalmente para duas áreas:
atividades de assistência (tutoria e apoio personalizado) e
atividades relacionadas com o bem-estar do aluno na escola.
Dentre as iniciativas, está incluso o direcionamento de fundos
adicionais para funcionários da ativa e aposentados, além de
estudantes universitários (futuros professores).

EUA - Tennessee*
O governo do Tennessee aﬁrmou que as escolas vão precisar
criar estratégias para lidar com o aumento do absenteísmo da
equipe, o aumento do número de aposentados e outros que não
voltarão à escola no ano acadêmico de 2020-2021, além da
diminuição da disponibilidade de professores substitutos e de
ônibus e motoristas.
* Embora tenha havido fechamento em massa nos EUA, a Unesco considera que esse
fechamento foi parcial. Neste tópico, foi observada a situação das escolas de um estado
especíﬁco.
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Boas práticas escolares
Argentina
Para os professores, após o Conselho Federal de Educação
aprovar os protocolos de retorno progressivo às aulas
presenciais (Resolução 364/20), o governo desenhou a
"Semana Federal de Formación Docente". O objetivo da
capacitação foi acompanhar professores, gestores e
supervisores no processo de retomada das aulas, e
contribuir para as condições adequadas de retorno. Ao
longo de cinco dias, a formação forneceu ferramentas de
contenção e cuidados em saúde, além de práticas
pedagógicas e emocionais. Conteúdos especíﬁcos
também foram trabalhados, de acordo com as
necessidades especíﬁcas de cada província.

Com a pandemia, o governo criou o Plano Federal Juana
Manso, que, dentre outras coisas, oferece uma plataforma
virtual que não consome dados de internet e ainda
permite que alunos possam encontrar professores para
tirar dúvidas. Por meio desse plano, o governo também
tem investido na distribuição de netbooks para os
estudantes de comunidades mais vulneráveis.
Outro programa que está sendo implementado pelo
governo argentino é o Acompañar: Puentes de
Igualdad. Trata-se de iniciativa intergovernamental e
intersetorial, criada em conjunto com mais de 110 atores
de diferentes órgãos governamentais e organizações civis.
O principal objetivo do programa é estabelecer uma rede
de acompanhamento para alunos que estejam sob risco
de evasão escolar, ofertando alternativas de formação
proﬁssional que viabilizem a inserção de concluintes do
Ensino Médio no mercado de trabalho.
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Boas práticas escolares
Canadá
Segundo esse protocolo, os professores devem dedicar
tempo à essas aprendizagens antes do ﬁnal do ano
letivo, a ﬁm de ajudar os alunos a progredirem para o
próximo nível. Se o contexto de aprendizagem permitir,
os professores são convidados a ir além, seguindo outros
documentos oﬁciais, em particular o Programa de
Educação de Québec e a progressão da aprendizagem.

O governo de Quebec estabeleceu medidas para o ano
letivo 2020-2021 com o objetivo de garantir o sucesso da
aprendizagem
dos
alunos.
O
apoio
incidirá
principalmente em duas áreas: atividades de assistência
(tutoria e apoio personalizado) e atividades relacionadas
com o bem-estar do aluno na escola. Os serviços de
tutoria pretendem apoiar alunos em diﬁculdades, e para
tanto contam com a ajuda de servidores da ativa,
aposentados e alunos mais experientes.

Chile
O Chile realizou um diagnóstico integral dos estudantes
(dividido em diagnóstico de aprendizagens de leitura e
matemática e diagnóstico socioemocional) e a partir
disso seguiu com nivelamento e apoio socioemocional,
entendendo que a pandemia afetou as crianças e jovens
em múltiplas dimensões. O próprio documento reaﬁrma
que a reabertura dos estabelecimentos escolares na
pandemia tem um profundo signiﬁcado, e que a escola
deve ser compreendida como espaço protetor dos
estudantes.

Quebec também criou um protocolo para o ensino
primário e para o ensino secundário, intitulado "O
aprendizado a ser priorizado". O documento é uma
ajuda para professores realizarem seu planejamento
considerando ambientes e contextos atípicos, em que as
condições de aprendizagem foram afetadas pela crise
sanitária. Trata-se de uma ﬂexibilização curricular que
informa qual o conteúdo mais importante e que deve
ser priorizado, para cada disciplina.
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Boas práticas escolares
Peru
Com o intuito de promover o retorno de estudantes que
não conseguiram participar do ensino remoto emergencial,
o governo criou a campanha "Lo que aprendimos en el
2020". Em linhas gerais, a campanha faz um apelo às
famílias para que a situação dos estudantes seja reportada
às escolas, de forma que as instituições possam proceder
com a elaboração de uma pasta de recuperação de
aprendizagem.
Uma iniciativa interessante, mas voltada para professores é
o “Te escucho, docente”, que consiste em apoio
psicológico para os professores da rede pública de ensino.
Para ter acesso ao serviço, o docente deve acessar o portal e
preencher um formulário com algumas informações
necessárias para o atendimento. Uma vez gerado o
cadastro, um proﬁssional da equipe de psicólogos entrará
em contato com o professor que solicitou de atendimento
personalizado.
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5. Testagem e vacinação

Eu ﬁcaria feliz se um professor
recebesse minha vacina. Tivemos
“aplausos para os médicos”;
vamos agora "trocar de lugar
com os professores".
Patrick Cosgrove, 71 anos, morador da zona rural,
Reino Unido

Para monitoramento
de casos sintomáticos
Para monitoramento
de casos sintomáticos
e assintomáticos
Testagem voluntária
Testes em massa em
localidades que há
casos conﬁrmados
Testagem em massa
após o aparecimento
da nova variante
Não foi encontrada
política de teste
* Para ﬁns deste levantamento, foram consideradas políticas de testagem realizados para identiﬁcar infecções ativas, dentre eles PCR e testes rápidos.
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Testagem de casos de Covid-19

Priorização de professores na vacinação
França

Argentina
De acordo com o plano de vacinação do governo, os grupos
prioritários são compostos pelo pessoal da saúde, grupos de
risco, agentes das forças de segurança e professores.

EUA - Indiana*
Os professores são considerados trabalhadores essenciais e,
por isso, fazem parte do grupo prioritário. Contudo, ainda
não há data e/ou previsão de quando conseguirão ser
vacinados. Os sindicatos têm feito pressão para que os
professores sejam incluídos em posição ainda mais
prioritária na lista de vacinação.

EUA - Mississippi*
Professores estão na fase 1B, ao lado de pessoas com mais
de 65 anos de idade, outros trabalhadores essenciais e
aqueles com condições médicas pré-existentes. Governo
prevê que professores estejam no próximo grupo a ser
vacinado.
* Embora tenha havido fechamento em massa nos EUA, a Unesco considera que esse
fechamento foi parcial. Neste tópico, foi observada a situação das escolas por estado.
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A vacinação, iniciada em janeiro de 2021, está prevista para
ocorrer em cinco fases, sendo que os professores estariam
incluídos na fase 3, junto com proﬁssionais da segurança. Nas
fases anteriores, proﬁssionais da área da saúde e de serviços
essenciais, pessoas com mais de 64 anos e idosos residentes
em casas de repouso foram priorizados.

Reino Unido
A vacinação já começou para a fase 1, que tem previsão de
durar até maio. Os professores podem ser prioridade na fase
2, que deve se iniciar após a vacinação dos grupos
vulneráveis. A priorização dos professores, no entanto, ainda
não está completamente deﬁnida.

Uruguai
O processo de vacinação está previsto para ser iniciado entre
o ﬁnal de fevereiro e o início de março. De acordo com o
plano de vacinação, professores da educação básica estão no
grupo prioritário, ao lado dos proﬁssionais da saúde e idosos
que vivem em casas de repouso.
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6. Plano de contingência

Esperamos traçar critérios com
organizações de professores, pais
e nossos alunos, para que juntos
possamos recuperar o direito de
acesso à educação.
Adrián Quelca, Ministro da Educação da Bolívia

Plano de contingência: Criação do plano em nível nacional ou estadual
Governo apresentou plano nacional sobre o que deveria ser feito em casos de
Covid-19 nas escolas:

Dos 21 países analisados, a maioria (13)
apresentou um plano de nível nacional
e/ou estadual para lidar com casos de
Covid-19 na escola.
Nos EUA, tanto o estado do Tennessee
elaborou um guia com orientações
especíﬁcas para suas escolas, quanto o
Centro de Controle e Prevenção de
Doenças - CDC, também publicou um
protocolo, buscando garantir uma
articulação nacional.

Argentina China França
Chile Dinamarca EUA Hong Kong
Georgia,
Mississippi,
Tennessee

Itália Nova ZelândiaPeru

Portugal

Reino
Unido

Singapura Uruguai

Governo lançou orientações amplas, com poucas ou sem instruções detalhadas
para as escolas:

EUA - Indiana

África do Sul

Índia

Governo não lançou orientações especíﬁcas para a comunidade escolar:

Suécia

Nigéria

Não foram encontradas informações:
Alemanha

Bolívia
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Canadá

China - Beijing

Israel

Plano de contingência: Clareza sobre o que fazer em casos positivos e
suspeitos na escola
Governo apresenta instruções claras no que fazer em casos positivos e suspeitos na escola,
estabelecendo quem deverá ser isolado, por quanto tempo, e como deverá ser comunicado.
Além disso, ﬁca claro como deve se dar a articulação com as autoridades de saúde:

Nos EUA, o estado do Tennessee
criou um passo a passo sobre o
que a escola deve fazer ao
identiﬁcar um caso suspeito ou
positivo para a Covid-19.
Portugal apresentou um plano
com
instruções
claras,
diferenciando os contatos de
acordo com o risco.

China Hong
Kong

EUA - Dinamarca
Chile
Georgia, Indiana,
Mississipi
Tennessee

Itália

Índia

Peru Portugal

Reino Singapura
Unido

Uruguai

Governo apresenta instruções do que fazer em casos positivos e suspeitos na escolas, mas não
deixa claro o número de dias em isolamento e/ou as mudanças com relação às medidas que
serão adotadas para públicos diversos, além de não mencionar articulação com as autoridades
de saúde:
Argentina

França

Nova Zelândia

Governo apresenta instruções genéricas do que fazer sem contemplar todas as complexidades
da escola:
África do Sul

Nigéria

Suécia

Não foram encontradas informações:
Alemanha

Bolívia
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Canadá

China - Beijing

Israel

Plano de contingência: Monitoramento de contatos próximos e testagem
Contatos próximos são rastreados, isolados e testados:

Na Dinamarca, além do governo de
divulgar um guia com todas as
especiﬁcações sobre a testagem e
rastreio, ele também desenvolveu
uma plataforma para que todos os
cidadãos possam agendar os testes.

Dinamarca

EUA Mississippi

Itália

EUA Tennessee

Peru

Portugal

Singapura

Contatos próximos são rastreados e isolados:

Argentina

Chile

EUA Georgia

EUA Indiana

Reino
Unido

Uruguai

Apenas os indivíduos sintomáticos ou suspeitos são testados e isolados:

África
do Sul

China Hong Kong

França

Índia

Nigéria

Não foram encontradas informações:

Alemanha

Bolívia

Canadá
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China Beijing

Israel

Nova Zelândia

Suécia

Plano de contingência: Critérios para avaliar graus de fechamento
Transparência e clareza são
fundamentais para aumentar a
conﬁança e dar segurança para
que as comunidades escolares
saibam como agir em cada
situação.

No plano do governo são estabelecidos critérios claros acerca do momento de
fechamento de turmas e/ou escolas:

O Chile, por exemplo, estabeleceu
um plano
que indica a
necessidade de suspensão das
aulas presenciais para uma ou
mais turmas, para partes da escola
ou para a escola inteira.

O governo não previu de antemão o número de casos que poderiam determinar o
fechamento de turmas e/ou escolas:

O Tennessee fez um guia sobre
como lidar com casos múltiplos
de Covid-19 nas escolas.

Argentina

China Hong Kong

Dinamarca

Chile

EUA - Indiana, e
Mississippi

EUA Georgia e
Tennessee

França

Portugal

Itália Nova Zelândia Peru

Singapura

Reino
Unido

As decisões foram tomadas sem antecedência e/ou os critérios não ﬁcaram claros:

África do Sul

Nigéria

Índia

Não foram encontradas informações:

Alemanha

Bolívia

Canadá
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China - Beijing

Israel

Suécia

Uruguai

Perguntas norteadoras para
a criação de plano de
contingência escolar

* Elaborado a partir de vários planos de contingência escolares identiﬁcados pelo mundo.

Plano de Contingência Escolar
PASSO

O que fazer se uma pessoa da escola apresentar sintomas da Covid-19

1

Primeiras medidas ao
identiﬁcar sintomas

2

Política de Testagem
do Governo

3

O que fazer depois do
resultado?
Como impedir a
disseminação?
Deﬁnir critérios para
rastrear contatos
próximos

A pessoa pode voltar à
rotina?
Alguma outra precaução
é necessária?

4

Comunicação com as
famílias dos estudantes
e contatos rastreados

Como comunicar, de forma segura e séria, os contatos que foram identiﬁcados a partir do rastreamento,
sobre as medidas necessárias a serem tomadas?

5

Política em relação aos
contatos que tiveram
proximidade com a
pessoa sintomática

Fazer testes nos contatos
rastreados

O que deve ser feito se um
proﬁssional da educação sentir
algum sintoma em casa?

O que fazer se eu identiﬁcar um
possível caso na escola?

Deve ser feito o teste?
Onde? Como encaminhar?
Resultado Negativo

O que os pais devem fazer se um
estudante apresentar algum
sintoma em casa?

A pessoa deve ﬁcar isolada?
Por quanto tempo?

Resultado Positivo
Como rastrear todos os possíveis infectados pela pessoa?
Quais são os critérios para os seguintes casos: i) estudantes que sentam
próximos e ii) tempo de exposição (quem ﬁcou exposto por um mínimo de
tempo). É fundamental estabelecer um marco temporal.
Como deve ser feito o monitoramento dos proﬁssionais da educação e dos
estudantes? Quais são as distinções entre esses dois grupos?

Isolar os contatos rastreados
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Acompanhar a evolução dos
sintomas nos contatos rastreados

Plano de Contingência Escolar
PASSO

O que fazer se duas ou mais pessoas da escola testarem positivo para a Covid-19?
Existe a possibilidade de colocar uma turma inteira em isolamento? Em quais situações?

1

Gestão de Surtos:
Transparência sobre
Fechamentos

Faz diferença se as pessoas infectadas tiveram ou não contato entre si, para que essa decisão seja tomada?
Há diferença se mais de um proﬁssional da educação ou se mais de um estudante for infectado?
A medida seria aplicável para estudantes que estão indo em outros dias da semana, em regime escalonado?

2

Articulação com as
autoridades de
saúde

Como articular com as autoridades de saúde a ﬁm de garantir informações mais corretas e uma análise de
riscos mais técnica? Como fazer essa articulação a nível local, para cuidar de cada surto nas escolas?

3

Comunicação com a
comunidade escolar

Como comunicar claramente o fechamento de turmas e/ou escolas para pais e para sociedade civil, sem
perder a credibilidade na abertura?

4

Retorno da escola

Quanto tempo é necessário até que o retorno seja viabilizado? O que é preciso ser feito para retornar?
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7. Comunicação

Se, em geral, você tem a
experiência de que pode conﬁar
no governo e nas autoridades, é
mais provável que você siga as
orientações que forem passadas.
Dorte Lange, Vice-Presidente do Sindicato de
Professores da Dinamarca

Comunicação dos governos sobre as medidas adotadas

Baixa conﬁança da população nas
orientações recebidas do governo

Além de deﬁnir política de testagem,
regras para alimentação e transporte,
medidas sanitárias, escalonamento de
alunos, dentre outros, é essencial
comunicar claramente e sem ruídos cada
um desses pontos para a sociedade, de
forma a assegurar que as práticas sejam
efetivas na ponta.

Dinamarca Hong
Kong

Reino
Unido

Chile

Bolívia
(fevereiro/2021)

Suécia

África do Sul

Bolívia

(até novembro/2020)

Comunicação do
governo com ruídos
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Nova
Zelândia

Alto grau de conﬁança da população nas
orientações recebidas

Governos que conseguem se comunicar
bem, que utilizam técnicas efetivas de
comunicação e mensageiros apropriados,
tendem a promover maior diálogo e
conﬁança na comunidade, garantindo
que suas propostas sejam aceitas e
adotadas.

Comunicação do governo
clara e efetiva

Comunicação do governo: critérios utilizados na construção do gráﬁco
Comunicação Clara e Efetiva
Boa Comunicação:
Governo divulgou instruções claras
sobre como lidar com casos de
Covid-19 e quais seriam seus efeitos
para a rede, dialogando com grupos
opositores a ﬁm de construir
consensos.

Comunicação Mediana:
Governo divulgou instruções sobre
como lidar sobre casos de Covid-19 e
quais seriam seus efeitos para a rede,
mas
grupos
da
sociedade
reivindicaram que as orientações
eram
insuﬁcientes. O
governo
dialogou pouco com os grupos
opositores.

Alta resistência:
Governo se comunicou de forma
ruidosa,
com
informações
conﬂitantes
e
dando
poucos
detalhamentos. Teve diﬁculdade em
responder
às
demandas
da
sociedade e, fontes oﬁciais divergiam
nas informações divulgadas.

Conﬁança da população nas orientações recebidas
Ótima:
A
população
conﬁava
nas
orientações passadas pelo governo.
Quando o país determinava a volta às
aulas presenciais, por exemplo, de
maneira
geral
a
população
considerava que o momento era
oportuno e seguia as orientações.

Moderada:
A população, especialmente no início
das orientações dada pelo governo,
contestou a validade de algumas
instruções.
Quando
o
país
determinou a volta às aulas
presenciais, por exemplo, houve
certa hesitação em cumprir a
medida.

Ruim:
A população (ou pelo menos parcela
considerável
dos
grupos
relacionados à comunidade escolar)
não conﬁa nas orientações do
governo e se recusa a seguir as
instruções dadas explicitamente. Não
há conﬁança que o governo tenha
tomado a melhor decisão para
conter a pandemia de Covid-19.

Os países que não apresentaram dados suﬁcientemente robustos para serem categorizados foram omitidos dos gráﬁcos.

Como governos podem se comunicar de forma efetiva?
Gestores escolares ou de rede devem estabelecer, de forma proativa, comunicação com as famílias e a
comunidade escolar sobre todas as mudanças que eventualmente ocorram na escola.
É essencial estabelecer uma comunicação clara, frequente, consistente (todos os
membros da escola e da rede devem ter o mesmo discurso), transparente (com mais
detalhes que as mensagens normalmente enviadas) e que utilize diferentes canais e
pessoas (professores, coordenadores pedagógicos, psicólogos educacionais, técnicos
das Secretarias de Educação, etc.) na hora de compartilhar informações.
QUAL É O PROBLEMA?
Os gestores escolares e de rede estão tomando decisões complexas em resposta à pandemia Covid-19. Os
pais, responsáveis e outras partes interessadas, geralmente recebem informações conﬂitantes (e muitas
vezes confusas) sobre o retorno das aulas presenciais e os motivos que embasaram as decisões tomadas.
Assim, esses proﬁssionais devem adotar mensagens fortes, que expliquem claramente seus planos e as
decisões sobre a reabertura das escolas, de forma alinhada com as necessidades da família.’
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Como governos podem se comunicar de forma efetiva?
POR QUE ISSO É IMPORTANTE?
A comunicação eﬁcaz entre escola e pais ou responsáveis é um fator crítico para a experiência e o
desempenho do aluno. Isso é verdade em geral, mas torna-se ainda mais importante durante a pandemia,
quando os pais são chamados a tomar decisões relacionadas à segurança e ao aprendizado de seus ﬁlhos.
Dada a evolução constante dos planos de retomada e a necessidade de agilidade das respostas que as redes
precisam oferecer, os gestores devem investir em estratégias fortes, que construam vínculos de conﬁança
com as famílias, para que elas se sintam seguras de que a escola implementou os protocolos necessários,
que os funcionários têm a capacidade para aplicá-los, e que a comunidade seja capaz de trabalhar em
parceria para resolver os problemas. Fazer isso de forma eﬁcaz requer que os líderes desenvolvam um
protocolo para comunicações claras e simpliﬁcadas com todas as partes interessadas.
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Para ter em mente...
Se a comunidade escolar já não tinha uma experiência positiva com a secretaria antes da pandemia de
Covid-19, pode ser difícil para algumas famílias acreditarem que as escolas poderão garantir um retorno
seguro. Por isso, é necessário redobrar os cuidados nas comunidades que receberam promessas que não foram
cumpridas, ou onde já houve algum problema recente de comunicação.
A conﬁança da comunidade no governo é tão importante quanto a conﬁança do governo nas comunidades
escolares. É fundamental que o governo comunique esta conﬁança, porque o plano só funcionará se houver
cooperação de todas as partes.
Declarações excessivamente conﬁantes não são críveis. Os líderes são freqüentemente encorajados a projetar
certeza e conﬁança. Embora seja importante que os líderes respondam às perguntas, as comunidades estão
profundamente cientes dos desaﬁos que as escolas e educadores precisarão enfrentar. As comunicações, portanto,
devem apresentar um tom de compreensão, franqueza, competência e liderança. Reconhecer a complexidade da
situação e sua natureza mutável, além da incapacidade de estar 100% certo sobre a eﬁcácia de todas as
considerações, é a chave para estabelecer credibilidade.
Uma vez que a rede de ensino ou Secretaria determine um plano central de retorno, os pais e responsáveis vão
querer ouvir do diretor da escola os detalhes da reabertura. As famílias também esperam ouvir dos professores
suas opiniões sobre a retomada. Assim, é fundamental comunicar-se primeiro com professores e proﬁssionais da
educação, respondendo a todas as perguntas. Alinhar com todos o que será feito, quais serão os protocolos e os
encaminhamentos em cada situação, sanando as dúvidas e auxiliando a escola com as especiﬁcidades, será
essencial para garantir o sucesso da implementação do plano.
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Para ter em mente...
Pais e responsáveis não são motivados pelo conceito de "perda de aprendizagem". Estudo da ONG Learning
Heroes demonstra que muitas famílias não acham que seus ﬁlhos perderam muito conteúdo, e acreditam
fortemente que os professores descobrirão a forma para "concluir" as aprendizagens. Para os pais, a criança não
pode ﬁcar para trás se todos os alunos começaram e pararam no mesmo lugar; eles entendem que estão todos
atrasados e as escolas agora precisarão ajustar suas abordagens. Assim, possivelmente, a melhor estratégia de
divulgação do plano não será focada no quanto a aprendizagem foi comprometida. Segundo o estudo, os pais se
importam muito mais com o comprometimento da socialização dos seus ﬁlhos e com seu desenvolvimento
socioemocional do que com questões de aprendizagem.
É importante estabelecer uma ideia clara e comunicá-la por meio de linguagem acessível. Depois de deﬁnir a
mensagem, é necessário que ela seja difundida por diferentes canais para chegar a todos.
É necessário ter atenção especial com mensagens que podem ser confusas para as família, como por exemplo,
estabelecer comparações entre países e/ou estados. As comunidades escolares entendem que as experiências
internacionais não são comparáveis com as especiﬁcidades do seu contexto. É fundamental trazer detalhes
de como implementar determinado programa ou prática localmente.
Comunique-se de forma clara e frequente, não esquecendo da acessibilidade. O ﬂuxo de informações precisa
transitar entre os dois lados: ou seja, o governo deve falar e escutar para construir conﬁança. Pense sempre em
como as comunidades escolares podem tirar suas dúvidas e a quem elas poderão recorrer.
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Exemplos de protocolos de comunicação
China - Hong Kong

EUA - Tennessee

O governo de Hong Kong, entendendo a necessidade de
ter uma comunicação muito próxima das famílias no
retorno às aulas, incluiu em suas orientações de retorno,
instruções explícitas sobre como a escola deveria se
comunicar com os pais. Dentre as determinações, ﬁcou
estabelecido que a escola deve reforçar a comunicação
utilizando diferentes canais, como sites, mensagens de
texto e de voz, além de aplicativos. Para garantir o
alinhamento e a clareza das informações, o guia traz um
modelo de carta, que deve ser entregue aos pais em
casos de notiﬁcações de Covid-19 na escola.

O governo do Tennessee divulgou instruções especíﬁcas
para gestores escolares sobre comunicação com alunos e
famílias, a ﬁm de estabelecer uma comunicação mais
efetiva. Dentre as determinações, foram divulgados
modelos de cartas que poderiam ser utilizadas para
comunicar pais e funcionários acerca de eventuais casos
de Covid-19 detectados na escola. Além disso, o governo
criou um portal para atualizar as notiﬁcações de Covid-19
nas escolas, que confere mais transparência às decisões,
uma vez que é possível consultar os dados de contágio
na região em que se localiza a escola.
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Comunicação e conﬁança:
os casos da Bolívia e do Chile

Bolívia
Em novembro de 2019, um governo de transição assumiu a condução do país. Com a chegada da pandemia em março/2020,
autoridades se viram diante do desaﬁo de suspender as aulas presenciais. Em junho/2020, três meses após determinar o
fechamento das escolas, o governo publicou um decreto regulamentando o ensino à distância.
Nesse contexto, o Ministério da Educação foi acusado por movimentos sindicais de deﬁnir questões importantes para a educação
sem diálogo e consenso, o que fez uma onda de protestos e manifestações ganhar força em todo território nacional. A Igreja Católica
foi convidada para mediar o diálogo entre as instituições e o governo, mas ante a diﬁculdade de construção de pontes, um mês
depois da suspensão das aulas, o governo comunicou o cancelamento do ano letivo. Dentre as justiﬁcativas utilizadas pelo
Ministério da Educação estava “o lamentável atraso tecnológico decorrente das últimas décadas”.
Na Bolívia, cerca de 34% da população reside em áreas rurais, sendo que destes, apenas 6% têm acesso à internet. Na área
urbana, ainda que a conexão seja mais acessível, com a pandemia, a renda de muitas famílias foi comprometida, o que fez com que a
notícia de cancelamento do ano letivo fosse recebida com alívio por uma parcela da população, que não teria como arcar com
os custos da conectividade.
Decorrido o período de um ano de governo provisório, a liderança à frente da pasta do Ministério da Educação foi substituída
(novembro/2020). O novo ministro, professor de carreira e com passagem por movimentos sindicais, anunciou a realização do Sexto
Encuentro Pedagógico Plurinacional, que contou com a presença de pais, estudantes, professores de áreas rurais e urbanas,
representantes de organizações sociais, instituições vinculadas ao trabalho educacional e delegações do Ministério da Saúde e
de Obras Públicas. Com um discurso focado na construção de diálogos com diferentes atores, o atual ministro se pronunciou
contrário ao cancelamento do ano letivo, e a favor do retorno às aulas presenciais.
Assim, em dezembro/2020, dirigentes do sindicato entregaram as propostas do setor para o ano letivo de 2021, incluindo
protocolos de retorno e biossegurança, propostas de revisão curricular e estratégias metodológicas para nivelamento dos alunos.
Contudo, embora o retorno presencial estivesse previsto para acontecer em fevereiro, o país se viu diante do desaﬁo de iniciar o ano
letivo remotamente quase que na totalidade das escolas, tendo em vista a chegada da segunda onda de contágios.
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Chile
Em junho/2020, o governo chileno divulgou o “Plan Paso a Paso” com o objetivo de desacelerar a proliferação do vírus
pelas comunas do país. Subdividido em etapas, sendo a fase cinco a menos crítica e a um a mais crítica, o plano apresenta
restrições e obrigações especíﬁcas, que vão desde o conﬁnamento total até a reabertura avançada nas regiões. Com isso, o
país revogou a suspensão das aulas presenciais e enviou um guia de reabertura para as escolas cuja região tivesse
atingido a fase três ou quatro do plano.
O retorno foi voluntário e cada escola decidiu em diálogo com a comunidade se deveria retornar ou não. As escolas
que optaram pelo retorno receberam kits sanitários com máscaras, faceshields, termômetros, materiais de limpeza e
higienização. Apesar do retorno não ter sido obrigatório, muitas críticas foram direcionadas à proposta do governo,
sobretudo com relação à infraestrutura das escolas para receber os estudantes e proﬁssionais da educação. Em 2020,
2.057 escolas apresentaram seus planos de retorno presencial, mas apenas 1.604 reabriram de fato. Não houve relatos de
grandes surtos nas unidades escolares que optaram pela aulas presenciais, sendo que apenas 15% reportaram situações de
contágio isolado, e 1% apresentou mais de um caso de Covid-19.
Em novembro/2020, o governo anunciou que o ano letivo de 2021 seria iniciado em março, de forma presencial. Para
solucionar as questões relacionadas às adaptações das escolas, o Ministério da Educação lançou o plano “Yo confío
en mi escuela”, no qual as próprias equipes escolares eram responsáveis por submeter um pedido de ﬁnanciamento,
conferindo autonomia e responsabilidade às instituições. Inicialmente, as autoridades previam um investimento de 6
bilhões de pesos, mas o valor foi duplicado para contemplar o atendimento de todos os projetos submetidos e
considerados elegíveis.
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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 com curva estabilizada ou decrescente*;

●

Comunicação clara e transparente do governo acerca dos próximos passos;

●

Medidas sanitárias consistentes e alinhadas com as especiﬁcidades dos países e das escolas.

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.

* A França apresentou curva ascendente no momento da reabertura das escolas (01/09/2020), embora a alta tenha se intensiﬁcado mais de 8 semanas após (no início de
novembro/2020), reforçando o que as evidências indicam: escolas não contribuem para o aumento da transmissão comunitária de Covid-19.
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