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Apresentação

A pedido da Fundação Lemann e do Instituto 

Natura, o Vozes da Educação elaborou 

levantamento internacional sobre a reabertura 

de escolas e a variante Ômicron em onze 

países (África do Sul, Alemanha, Argentina, 

Austrália, Bolívia, Canadá, Chile, Dinamarca, 

França, Estados Unidos e Reino Unido).

Dando continuidade a levantamentos 

similares, realizados em agosto/2020, 

fevereiro/2021 e setembro/2021, sobre a 

pandemia e o processo de reabertura de 

escolas, este levantamento tem como objetivo 

sistematizar informações acerca dos impactos 

da Ômicron no retorno às aulas, em 2022.

O objetivo deste trabalho é, portanto, 

aprofundar o debate social que envolve o 

processo de reabertura das escolas, 

antecipando desafios e apresentando 

alternativas para situações que poderão ser 

identificadas no Brasil. 

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. 

Incluímos nesta versão temas como: curvas de 

contágio e reabertura das escolas, 

informações sobre hospitalizações, óbitos e 

vacinação da população em idade escolar, 

alterações nos protocolos de saúde para 

ambientes escolares, as principais discussões 

públicas sobre a temática, além do impacto da 

pandemia na educação. 

Elaborado com o intuito de alcançar famílias, 

profissionais da educação e demais atores 

interessados pelo tema, esperamos que este 

documento sirva de apoio no 

acompanhamento dos desdobramentos do 

retorno presencial ou semipresencial das 

atividades escolares.
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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 do recorte de países deste 

levantamento levou em conta o registro de 

aumento expressivo em casos de Covid-19 em 

razão da nova variante Ômicron, a variabilidade 

geográfica e geopolítica dos territórios, além do 

comportamento deles na pandemia e no 

cenário educacional internacional: continentes 

diferentes, países emergentes/desenvolvidos, 

atuação durante pandemia, performance em 

avaliações internacionais, e disponibilidade de 

informações de cada localidade. 

Os onze países escolhidos refletem cerca de 5% 

do quantitativo total de países do mundo (ONU). 

São eles: África do Sul, Alemanha, Argentina, 

Austrália, Bolívia, Canadá (Ontário), Chile, 

Dinamarca, França, Estados Unidos

(Arkansas, Flórida e Massachusetts) e Reino Unido. 

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. A coleta de 

dados foi fechada no dia 24/02/2022.

Especificamente no caso do Canadá e dos Estados 

Unidos, os dados referem-se às províncias/estados 

aqui mencionados. Em algumas situações, no 

entanto, dados a nível nacional relativos a estes 

dois países foram apresentados, e nestes casos, 

esta informação foi destacada na apresentação. 

Este trabalho pretende ser enquadrado enquanto 

uma curadoria de conteúdo, com design 

pensado e estruturado visando a democratização 

do acesso às informações. Sites e demais 

documentos consultados estão vinculados ao 

texto por meio de hiperlinks.



Países selecionados
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África do Sul Alemanha Argentina Austrália Bolívia

Canadá
(Ontário)

Chile Dinamarca França Estados Unidos
(Arkansas, Flórida 
e Massachusetts)

Reino Unido

Foram selecionados 11 países. No caso dos Estados Unidos, a maioria das informações levou em consideração as decisões e contextos dos estados de Arkansas, 

Flórida e Massachusetts. No caso do Canadá, foi selecionada a província de Ontário. Assim, o levantamento contabilizou 13 territórios,  em um total de 11 países.



Dos 11 países selecionados, 6 autorizaram a vacina contra Covid-19 para 
crianças acima de 5 anos. Argentina e Chile já estão vacinando crianças 
acima de 3 anos. Na Alemanha e Reino Unido, a vacinação está 
autorizada para pessoas acima de 12 anos; crianças de 5 a 11 só são 
vacinadas conforme indicação médica ou se for declarado que moram 
com pessoas com comorbidades que sejam fatores de risco para a 
Covid-19.

Argentina, Austrália e Chile apresentam os índices mais elevados de 
vacinação infantil, onde mais de 50% da população de 3 a 17 anos já 
tomou a segunda dose da vacina. Os EUA são o país com índice mais 
baixo de crianças que receberam a segunda dose, com menos de 4% da 
população entre 5 a 11 anos vacinada, e cerca de 7% dos adolescentes de 
12 a 17 anos.

Pediatras europeus passaram a questionar a necessidade da vacinação 
de crianças, principalmente na Dinamarca. Isso aconteceu devido a dois 
fatores principais: a chegada da variante Ômicron e o aumento de casos 
sem gravidade nesta faixa etária. 

Em contrapartida, sabe-se que baixos índices de vacinação infantil 
deixam as crianças mais vulneráveis à Covid-19 e podem levar a um maior 
número de contágio nessa faixa etária. No Reino Unido, identificou-se 
que profissionais da educação e pessoas que têm contato com crianças 
abaixo de 18 anos não vacinadas tendem a ser mais contaminadas.

. 

Principais achados

Casos, hospitalizações e óbitos Vacinação

Desde novembro de 2021, os 11 países selecionados tiveram aumento de 
casos de Covid-19 devido à variante Ômicron. No entanto, a curva de 
aumento de hospitalizações e óbitos não acompanhou a curva de novos 
casos, permanecendo baixa.

O maior pico de óbitos por milhão de habitantes durante a onda da 
variante Ômicron se deu nos EUA, com 7,85 mortes por milhão em 01 de 
fevereiro de 2022. Na Dinamarca, o pico foi de 6,12 mortes por milhão, em 
18 de fevereiro de 2022. No Brasil, desde o início da pandemia, o maior 
pico de mortes foi durante a onda da variante Delta, com uma taxa de 
14,54 por milhão, em abril/2021.

De forma geral, crianças estão se contaminando muito, mas seguem 
sendo pouco hospitalizadas em relação à proporção de contaminados, e 
apresentam sintomas leves da doença. Óbitos nesta faixa etária são raros. 

Pediatras na Austrália, Canadá e África do Sul informaram que crianças 
sem sintomas de Covid-19 foram hospitalizadas devido a outras doenças, 
mas ao realizarem o teste obrigatório durante a internação, apresentaram 
resultado positivo para a infecção pelo coronavírus.



O Fórum Econômico Mundial se reuniu em janeiro e o Diretor Executivo 
do Programa de Emergências em Saúde da OMS disse que a partir de 
agora os países devem avaliar a possibilidade de lidar com o coronavírus 
de forma endêmica e não mais pandêmica.

Para retirar as restrições sanitárias, países devem avaliar se suas 
populações voltariam a respeitá-las em caso de futuros aumentos de 
contágio. Em alguns casos, abolir as medidas de segurança pode dificultar 
a reinserção de restrições mais rígidas, se forem necessárias, e neste caso 
abolir as medidas sanitárias por completo pode ser desaconselhado.

Acompanhando a evolução da pandemia e de ações de enfrentamento da 
Covid, países europeus como Dinamarca, Alemanha e Reino Unido estão 
flexibilizando as restrições sanitárias adotadas.

Apesar do cenário de queda de novos casos, a Escola de Saúde Pública de 
Harvard se manifestou informando que, nos EUA, ainda seria cedo para 
tirar o uso de máscaras nas escolas, por exemplo . 

Na Argentina, 52% das crianças de 3 a 11 anos e 72,2% dos adolescentes de 
12 a 17 anos já estão com a vacinação completa. No Chile, 78,8% da 
população entre 3 e 17 anos também já tomou a segunda dose. As aulas 
presenciais devem retornar em março, e ainda assim as restrições estão 
mantidas (ventilação, uso de máscaras, higienização das mãos e dos 
ambientes, etc.)

A maior parte das escolas dos territórios analisados (8 de 13) estão abertas 
em modelo presencial, mesmo com a presença da Ômicron. Argentina e 
Chile já se manifestaram pelo retorno presencial, que deve ocorrer em 
março de 2022. A Argentina, inclusive, ofertou escolas de verão presenciais 
em janeiro de 2022. Bolívia é  a única a manter escolas fechadas, insistindo 
no modelo remoto. 

Ao longo de 2021 e 2022, Alemanha, Canadá, Dinamarca e França 
precisaram fechar novamente as escolas para controlar a Covid-19. O 
fechamento, no entanto, durou no máximo 2 meses. A reabertura das 
escolas foi prioridade nesses países.

Dos 11 países pesquisados, em 9 o retorno é obrigatório para as escolas, 
sendo que em 2 localidades (Arkansas, nos EUA e Ontário, no Canadá), a 
volta é obrigatória para as escolas, mas opcional para os alunos. 

Boa parte dos territórios que determinam a obrigatoriedade da volta, 
também optaram pelo retorno na modalidade presencial (África do Sul, 
Dinamarca, EUA - Flórida e Massachusetts, e Reino Unido). Argentina e 
Chile também fizeram a opção pelo presencial, mas nesses países, o 
calendário letivo determina que a volta às aulas ocorra em março de 2022.

Principais achados

Funcionamento das escolas Flexibilização das medidas sanitárias

https://www.weforum.org/agenda/2022/01/covid-19-pandemic-2022-what-next-expert-voices-from-davos/


Sindicatos de professores da África do Sul e do Reino Unido 
defendem a importância do ensino presencial como prioridade. 
No entanto, demonstraram preocupações com a retirada de 
algumas medidas sanitárias, tanto pela segurança de professores 
e estudantes quanto pela possibilidade de novas interrupções 
caso aumente o contágio.

Profissionais de saúde de Ontário defendem o retorno presencial 
dos estudantes uma vez que a escola é fundamental para a saúde 
mental, a alimentação e a aprendizagem dos estudantes.

Dos 13 territórios selecionados, 9 ainda seguem com o uso de 
máscaras obrigatórias para professores e para a maioria dos 
estudantes. Dinamarca e Reino Unido optaram por desobrigar o 
uso de máscaras, enquanto na Flórida e Arkansas, a 
recomendação (mas não a obrigatoriedade) fica a cargo das 
escolas.

Assegurar uma boa ventilação dos ambientes escolares segue 
sendo uma medida adotada pela maioria dos países, juntamente 
com a higienização frequente das mãos. 

A testagem de casos assintomáticos é adotada em escolas da 
Alemanha e da Austrália. Dinamarca e Reino Unido, apesar de 
terem retirado a obrigatoriedade, utilizaram os testes como uma 
das principais medidas sanitárias ao longo da pandemia. Nos 
países selecionados da América Latina, não houve testagem em 
massa.

Dos 13 territórios pesquisados, a checagem de temperatura na 
entrada das escolas só está sendo feita pela África do Sul e pela 
Bolívia. Todos os demais territórios ou aboliram a prática ou não 
foi possível encontrar dados oficiais.

Principais achados

Protocolos sanitários Opinião pública

Impactos da pandemia

No Reino Unido, o governo estimava falta de 25% dos professores 
devido ao aumento de casos com a Ômicron no início de 2022. 
Isso tem levado a um aumento na busca por professores 
substitutos no país. Para suprir a ausência temporária de tais 
profissionais, o governo pediu que ex-professores voltassem às 
salas de aula. 
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01 Curvas de 
Contágio

Se as escolas não permanecerem abertas, 
teremos um aumento nos pedidos de 

afastamento da nossa força de trabalho, 
passando de 10 para 15%, o que teria um 

efeito devastador em nossa economia.

Scott Morrison
Primeiro Ministro da Austrália, alegando que manter as escolas 

abertas deve ser uma prioridade para que os pais possam 
continuar trabalhando.
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Exemplo de gráfico

O gráfico acima exemplifica a curva semanal de casos confirmados. No dia 18 

de março de 2020, por exemplo, houve o fechamento das escolas no país 

devido à pandemia, com o registro de 202 novos casos de Covid na semana. Em 

1º de junho de 2020, as escolas foram parcialmente reabertas, e o total de novos 

casos semanais era de 15.006. Um novo fechamento ocorreu em 27 de julho, 

devido ao pico de casos (69.090 na semana). Em 24 de agosto, as escolas foram 

totalmente reabertas no país, seguindo assim até as férias escolares, iniciadas 

em 12/12/2020. Com o aumento dos casos no final de 2020, as escolas não 

voltaram das férias (15/01/2021) e seguiram fechadas até 15 de fevereiro, quando 

foram parcialmente reabertas. Durante o ano de 2021, as escolas 

permaneceram parcialmente abertas, com férias em 20/12. O ano letivo de 2022 

iniciou em 12 de janeiro, de forma parcialmente aberta, com reabertura total, de 

forma  presencial, em 7 de fevereiro.

Considerações sobre as curvas de contágio

As curvas de contágio 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.

Casos: nos gráficos, a palavra "casos" refere-se ao número de casos semanais 

segundo a OMS. Exemplo: “Casos: 15.506” significa que, na semana da 

reabertura das escolas , foram registrados 15.506 novos casos de Covid-19. Em 

roxo está marcada a data em que a Ômicron foi identificada pela primeira vez 

no país.

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.

Férias: período de férias ou recesso do ano letivo.

Ômicron no país: data em que foi identificada a variante Ômicron pela 

primeira vez no país.

20/12
Casos:
115.328

12/01
Casos:
35.121

Jan

0

18/03
Casos:
202

01/06
Casos:
15.006

27/07
Casos:
69.090

24/08
Casos:
15.506

16/12
Casos:
59.512

15/01
Casos:
111.483

15/02
Casos:
12.304

2020 2021
Abr Jul Out Jan Abr Jul Out

50 mil

100 mil

150 mil

07/02
Casos:
17.952

https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse#schoolclosures
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África do Sul

Em 2021, as escolas na África do Sul estiveram parcialmente abertas: algumas 

retornaram presencialmente, mas outras tiveram de manter o sistema rotativo 

para cumprir o distanciamento de  1 metro estipulado pelo governo.

A variante Ômicron foi identificada pela primeira vez em 24 de novembro de 

2021 o que levou a África do Sul, a iniciar a quarta onda de Covid. Ainda em 

novembro, foram identificados aumentos nas hospitalizações, com pico na 

segunda semana de dezembro. A queda veio rápido, ainda na primeira quinzena 

de janeiro. Dados do National Institute for Communicable Diseases (NICD) 

mostram que as hospitalizações e mortes durante a quarta onda foram 

menores do que na segunda e terceira ondas. O número de admissões a 

hospitais e mortes vem diminuindo em todas as províncias desde as primeiras 

cinco semanas de 2022. 

20/12
Casos:
115.328

12/01
Casos:
35.121

Jan

0

18/03
Casos:
202

01/06
Casos:
15.006

27/07
Casos:
69.090

24/08
Casos:
15.506

16/12
Casos:
59.512

15/01
Casos:
111.483

15/02
Casos:
12.304

2020 2021
Abr Jul Out Jan Abr Jul Out

50 mil

100 mil

150 mil

07/02
Casos:
17.952

Primeiro caso da variante Ômicron no país

Uma médica do NICD explicou que, durante a quarta onda, a África do Sul relatou 

taxas mais altas de hospitalização entre crianças, principalmente nas menores de 

5 anos. No entanto, se comparado com ondas anteriores, houve redução da 

necessidade de oxigênio, de internação em UTIs, na própria gravidade da doença 

e de óbitos.

Até 15 de fevereiro, 47,3% da população acima de 18 anos estava vacinada com a 

primeira dose e 42,1% com a segunda. A vacinação da população de 12 a 17 anos 

foi autorizada em outubro de 2021. No início de fevereiro, 1,2 milhão de 

adolescentes já haviam recebido a primeira dose da vacina. No sistema, existem 

mais de 13,5 milhões de estudantes.

O ano letivo de 2022 iniciou em 12 de janeiro, ainda de forma semipresencial. 

Inclusive, desde novembro de 2021, a Comissão de Direitos Humanos (SAHRC) do 

país pedia o fim do rodízio de alunos, devido ao impacto negativo na 

aprendizagem, na nutrição e na saúde mental dos estudantes. O governo de 

Western Cape vinha solicitando o fim do distanciamento, uma vez que apenas 

12% de suas escolas primárias podiam cumprir o protocolo. Sindicatos de 

professores também se mostraram preocupados com as perdas de 

aprendizagem devido à manutenção da rotatividade entre os estudantes. Em 7 

de fevereiro o governo determinou a volta presencial de forma integral. 

Na África do Sul, a pandemia impactou significativamente a educação. Crianças 

em idade escolar estão um ano letivo completo atrás do que deveriam. Cerca de 

400.000 a 500.000 alunos abandonaram a escola entre março/20 e julho/21.

Novos casos semanais de Covid-19

https://businesstech.co.za/news/government/549972/here-are-the-key-changes-and-announcements-for-schools-in-south-africa-this-week/
https://businesstech.co.za/news/government/549972/here-are-the-key-changes-and-announcements-for-schools-in-south-africa-this-week/
https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern
https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern
https://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2022/02/NICD-COVID-19-Weekly-Sentinel-Hospital-Surveillnace-update-Week-5-2022.pdf
https://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2022/02/NICD-COVID-19-Weekly-Sentinel-Hospital-Surveillnace-update-Week-5-2022.pdf
https://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2022/02/NICD-COVID-19-Weekly-Sentinel-Hospital-Surveillnace-update-Week-5-2022.pdf
https://www.news24.com/citypress/news/omicron-in-children-what-we-have-learnt-so-far-20220216
https://sacoronavirus.co.za/latest-vaccine-statistics/
https://www.gov.za/speeches/health-minister-monitor-vaccine-rollout-12%E2%80%9317-year-olds-21-oct-2021-0000
https://www.education.gov.za/Portals/0/Media/Preess%20Releases/Minister%20Briefs%20Media%20on%20full%20return%20of%20learners.pdf?ver=2022-02-06-153607-860
https://www.gov.za/speeches/minister-angie-motshekga-opening-schools-2022-school-year-11-jan-2022-0000
https://www.sahrc.org.za/index.php/sahrc-media/news/item/2892-sahrc-wants-rotational-classes-at-primary-schools-scrapped
https://businesstech.co.za/news/government/550558/call-for-timetable-change-at-schools-in-south-africa/
https://businesstech.co.za/news/government/550558/call-for-timetable-change-at-schools-in-south-africa/
https://businesstech.co.za/news/government/549848/rotational-teaching-in-question-as-schools-reopen-in-south-africa-report/
https://businesstech.co.za/news/government/549848/rotational-teaching-in-question-as-schools-reopen-in-south-africa-report/
https://www.education.gov.za/Portals/0/Documents/Legislation/Gov%20Not/45877_06-02_BasicEducation%20Full%20attendance%20directions.pdf?ver=2022-02-06-145258-613
https://www.education.gov.za/Portals/0/Documents/Legislation/Gov%20Not/45877_06-02_BasicEducation%20Full%20attendance%20directions.pdf?ver=2022-02-06-145258-613
https://www.unicef.org/press-releases/covid19-scale-education-loss-nearly-insurmountable-warns-unicef
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Primeiro caso da variante Ômicron no país

Novos casos semanais de Covid-19

09/08
Casos:
30.247

27/12
Casos:
197.948

Alemanha

No final de 2021, as férias escolares foram antecipadas, e no início de 2022 muitas  

escolas e turmas iniciaram o ano letivo de forma remota, para tentar conter os 

avanços da Ômicron no país. Embora as decisões políticas em nível federal sejam 

pela manutenção das aulas presenciais, cada estado tem autonomia para decidir 

sobre suas escolas.

Os protocolos sanitários nas escolas serão mantidos até 20 de março, incluindo a 

obrigatoriedade das máscaras para estudantes, professores e funcionários, 

distanciamento, ventilação das salas e testagem 3 vezes por semana (que 

diminuirá para 1 vez por semana).

Em todos os estados, as escolas reabriram em modalidade plena ainda na 

primeira semana de janeiro de 2022, após as férias escolares, com exceção da 

Turíngia, que iniciou com aulas remotas, escalonamento de turmas e grupos 

menores. Como o país concedeu autonomia aos estados, na Turíngia cada escola 

toma a decisão de abrir ou fechar diante da ocorrência de surtos.

Desde o início da pandemia, o tempo de aprendizado das crianças em idade 

escolar foi reduzido drasticamente como consequência do fechamento das 

escolas. Durante os primeiros fechamentos, na primavera de 2020, os alunos 

gastavam uma média de 3,6 h diárias em atividades escolares, em comparação 

com 7,4 h antes dos fechamentos. Até hoje, as políticas educacionais não 

conseguiram compensar as perdas de aprendizado.

No final de fevereiro 2021, após 2 meses fechadas e com aulas remotas, creches e 

pré-escolas de mais da metade dos estados da Alemanha foram reabertas. 

Durante o ano, as escolas ou turmas fechavam conforme o número de casos 

aumentavam, e reabriam quando as taxas diminuíam.

O primeiro caso registrado da Ômicron ocorreu em 27 de novembro de 2021, 

com aumento significativo de casos na população de 10 a 14 anos. O pico de 

contágio teve início em janeiro de 2022, durando até a metade de fevereiro. 

A hospitalização infantil segue proporcional ao contágio, com raros registros de 

mortes de crianças. A vacinação a partir de 12 anos iniciou no final de dezembro, 

sendo que 20,7% das crianças de 5-11 anos e 64,8% de 12-17 anos receberam a 1ª 

dose, 16% de 5-11 anos e 61,5% de 12-17 anos receberam a 2ª dose. Até 19 de 

fevereiro, 76,1% da população tinha recebido a 1ª dose, 75,1% a 2ª dose e 56,2% 

recebeu a dose de reforço.

https://www.dw.com/en/germanys-schools-reopen-despite-wave-of-omicron-variant/av-60500315
https://deutsches--schulportal-de.translate.goog/bildungswesen/news-blog-corona-schule-neues-schuljahr/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc
https://www.thelocal.de/20220103/german-schools-start-up-against-as-omicron-cases-rise/
https://bildung.thueringen.de/aktuell/schulbetrieb-im-januar-2022
https://link.springer.com/article/10.1007/s41358-021-00262-7
https://www.thelocal.de/20210211/majority-of-german-schools-and-kitas-set-to-reopen-on-february-22nd/
https://www.dw.com/en/germany-schools-reopen-for-younger-children-amid-rising-covid-infections/a-56648597
https://www.dw.com/en/covid-germany-confirms-first-2-cases-of-omicron-variant/a-59958183
https://www.dw.com/en/covid-and-kids-how-is-the-fourth-wave-affecting-german-schools/a-59883517
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?tab=table&zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=~DEU
https://www.statista.com/statistics/1105512/coronavirus-covid-19-deaths-by-gender-germany/
https://www.zusammengegencorona.de/en/corona-schutzimpfung-ab-12-jahren-welche-kinder-sich-impfen-lassen-sollten/
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL


13

Argentina

Em 2021, algumas escolas argentinas retomaram as aulas presenciais com 

protocolos rígidos e sem obrigatoriedade de presença, adotando o modelo de 

ensino semipresencial. Em junho de 2021, cerca de 75% das escolas do país 

tinham algum tipo de atividade presencial.

A variante Ômicron foi relatada pela primeira vez no país em 05 de dezembro de 

2021. Neste mesmo mês, a taxa de ocupação de leitos de UTI por COVID-19 era de 

4,36%. Devido à nova variante, em janeiro de 2022, esse número subiu para 22%, 

dos quais 74,6% dos leitos eram ocupados por pacientes não vacinados ou com o 

ciclo vacinal incompleto. Em 03 de fevereiro de 2022, a ocupação de leitos foi para 

34,58%, sendo 71,1% de pacientes não vacinados ou com a vacinação incompleta. 

No pior momento da segunda onda da pandemia no país, a taxa de ocupação 

de leitos de UTI com pacientes com Covid-19 era de 72,9%.

Em janeiro de 2022, houve um aumento no número de casos de coronavírus em 

crianças de 3 a 11 anos, principalmente pelo fato de ser a faixa etária com menor 

cobertura vacinal no país. Entretanto, a maioria dos casos apresentava sintomas 

leves. Em 03 de fevereiro 2022, as UTIs pediátricas estavam com 12,9% de 

ocupação por Covid-19.

Quanto à vacinação, até 15 de fevereiro, 88,4% da população estava vacinada com 

a primeira dose,  78,4% com a segunda e 34,2% com a dose de reforço. Na 

população em idade escolar, em 07 de fevereiro de 2022, 74,1% das crianças de 3 

a 11 anos estavam vacinadas com a primeira dose e 52% com a segunda. Entre 

os adolescentes de 12 a 17 anos, 88,8% já haviam recebido a primeira dose e 

72,2% a segunda dose. 

O ano letivo de 2022 está previsto para iniciar, na maioria das províncias, no dia 02 

de março, com presencialidade plena e obrigatória para todos os estudantes. 

Não haverá mais escalonamento de turmas ou bolhas de convivência, mas se 

mantém as medidas de higienização e ventilação, bem como o uso de 

máscaras e os protocolos para casos suspeitos e positivos.

Pesquisa realizada em 2021 pela Unicef - Argentina, com famílias que contavam 

com membros em idade escolar, indicou que em 6% dos lares os estudantes 

descontinuaram seus estudos em 2020. Em 2021, dentre estes 6%, 19% das 

famílias afirmaram que os estudantes não retornaram às escolas.
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https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-75-de-las-escuelas-hoy-tiene-clases-presenciales-cuidadas
https://www.argentina.gob.ar/noticias/primer-caso-de-variante-omicron-de-sars-cov-2-detectado-en-argentina-en-un-viajero
https://www.argentina.gob.ar/noticias/primer-caso-de-variante-omicron-de-sars-cov-2-detectado-en-argentina-en-un-viajero
https://www.sati.org.ar/images/covid-19/OCUPACION-DE-CAMAS-DE-UTI-ARGENTINA-13-12-2021.pdf
https://www.sati.org.ar/images/covid-19/20220107-Ocupacion.pdf
https://cnnespanol.cnn.com/video/la-mayoria-de-los-hospitalizados-por-coronavirus-en-argentina-no-se-vacunaron/
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/argentina-advierten-sobre-un-aumento-de-casos-de-covid-19-en-ninos/
https://www.sati.org.ar/images/covid-19/20220107-Ocupacion.pdf
https://www.sati.org.ar/images/covid-19/20220107-Ocupacion.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/02/sala-ninez-adolescencia-07-02-22-se5.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/02/sala-ninez-adolescencia-07-02-22-se5.pdf
https://www.clarin.com/sociedad/clases-2022-comienzan-provincia_0_MMHJN2VikH.html
https://www.clarin.com/sociedad/clases-2022-comienzan-provincia_0_MMHJN2VikH.html
https://www.unicef.org/argentina/media/11626/file/Impacto%20de%20la%20pandemia%20en%20la%20educaci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1as,%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes.pdf


Em 2021, as escolas abriam e fechavam conforme a incidência de casos 

aumentava ou diminuía, oscilando entre aulas presenciais e remotas. Cada estado 

decidia quanto à abertura ou fechamento, de acordo com o número de casos de 

Covid-19.

As férias escolares no final de 2021 começaram antes do Natal e foram até 31 de 

janeiro de 2022. Após esse período, o país determinou a volta das escolas em 

modalidade presencial, sendo que as escolas ou turmas poderão fechar apenas 

em caso de surto. Apesar de não haver um acordo determinado pelo governo 

nacional sobre como as escolas devem reabrir e permanecer abertas, o 

primeiro-ministro e líderes estaduais/territoriais concordaram em manter as 

escolas abertas, sendo que cada jurisdição ficou responsável por publicar os 

próprios planos de retorno às aulas. Os protocolos sanitários foram mantidos, 

com foco em testes rápidos, obrigatoriedade de uso de máscaras e melhor 

ventilação nas salas de aula.

Os primeiros casos da variante Ômicron foram em 2 de novembro de 2021. Em 3 

de dezembro ocorreu a primeira transmissão comunitária, por 3  estudantes de 

uma escola de Sydney.

Atualmente, as crianças têm cerca de 50% a 60% menos probabilidade de serem 

hospitalizadas, em comparação com a variante Delta. Até o dia 25 de fevereiro de 

2022, registrou-se a morte de 4 crianças de 0 a 9 anos.

Até o momento, 78% das crianças e jovens de 0 a 16 anos foram vacinadas com 

primeira e 2ª doses, enquanto que apenas 47,6% das crianças de 5 a 11 anos 

receberam a primeira dose. A taxa geral de vacinação da população australiana é 

de 79,3% pessoas com as duas doses e 94,1% tomaram a primeira dose.
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Austrália

https://www.abc.net.au/news/2021-07-07/nsw-sydney-schools-lockdown-closed-covid-19-rules/100273810
https://www.abc.net.au/news/2022-01-20/national-cabinet-schools-covid-rapid-test/100770064
https://www.dese.gov.au/covid-19/resources/national-framework-managing-covid19
https://www.abc.net.au/news/2021-11-28/travellers-test-positive-to-omicron-covid-sydney/100657076
https://www.ndtv.com/world-news/australia-records-first-omicron-death-authorities-stick-to-reopening-plan-2673172
https://www.ndtv.com/world-news/australia-records-first-omicron-death-authorities-stick-to-reopening-plan-2673172
https://www.abc.net.au/news/health/2022-01-13/covid-19-coronavirus-how-omicron-variant-affect-kids-children/100751058
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/case-numbers-and-statistics#cases-and-deaths-by-age-and-sex
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/case-numbers-and-statistics#cases-and-deaths-by-age-and-sex
https://covidlive.com.au/
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2022/02/covid-19-vaccine-rollout-update-14-february-2022_0.pdf
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Bolívia

Em 2021, de acordo com o Ministério de Educação do país, 75% da unidades 

escolares haviam retornado para aulas presenciais ou semipresenciais.

A variante Ômicron foi confirmada pela primeira vez no país apenas no dia 07 de 

janeiro de 2022. No entanto, o número de pessoas hospitalizadas começou a 

aumentar em novembro de 2021, atingindo um pico em janeiro de 2022, com 

mais de 1.800 pessoas internadas, sendo 192 em leitos de UTI. Em fevereiro, a 

taxa de hospitalização começou a cair, sendo que em 17 de fevereiro de 2022 

haviam 639 pessoas hospitalizadas, das quais 88 encontravam-se na UTI.

Até 18 de fevereiro de 2022, 58,9% da população estava vacinada com a primeira 

dose, 47,3% com a segunda e 8,6% com a dose de reforço. Na população em idade 

escolar, em 16 de fevereiro de 2022, 36,51% das crianças de 5 a 11 anos estavam 

vacinadas com a primeira dose e 19,4% com a segunda. Entre os adolescentes 

de 12 a 17 anos, 50,9% já haviam recebido a primeira dose, até 07 de fevereiro 

de 2022, e 35,8,% a  segunda dose.

O ano letivo de 2022 foi iniciado em 01 de fevereiro sem homogeneidade no 

modelo adotado, podendo ser remoto, semipresencial ou presencial dependendo 

da situação de cada região. O ministro da educação têm realizado reuniões com 

famílias e professores para analisar as condições das escolas para o retorno 

presencial. O presidente do país afirmou em seu Twitter que grande parte das 

unidades escolares já retornaram presencialmente, mas não há dados oficiais 

sobre isso.

Uma pesquisa realizada por um jornal de La Paz, ainda em dezembro de 2021, 

indicou que 70% dos pais e responsáveis por estudantes em idade escolar 

consultados só permitiram que seus filhos fossem à escola se estivessem 

vacinados. No entanto, 73,8% afirmaram que as aulas deveriam voltar a ser 

presenciais. Já os pais da associação de pais de colégios privados rejeitavam, em 

janeiro de 2022, o retorno às aulas presenciais enquanto os casos de Covid-19 

estivessem aumentando no país.
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https://espanol.cgtn.com/n/2021-08-29/FIfCAA/bolivia-retorna-en-75-a-clases-presenciales-o-semipresenciales-en-unidades-educativas/index.html
https://espanol.cgtn.com/n/2021-08-29/FIfCAA/bolivia-retorna-en-75-a-clases-presenciales-o-semipresenciales-en-unidades-educativas/index.html
https://www.google.com/url?q=https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-01-07/bolivia-confirma-variante-omicron-con-escalada-de-contagios&sa=D&source=editors&ust=1645470123557045&usg=AOvVaw0mcbvSyn48Bijlq52N4UWP
https://www.google.com/url?q=https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-01-07/bolivia-confirma-variante-omicron-con-escalada-de-contagios&sa=D&source=editors&ust=1645470123557045&usg=AOvVaw0mcbvSyn48Bijlq52N4UWP
https://www.minsalud.gob.bo/6492-covid-19-salud-reporta-que-esta-jornada-se-aplicaron-32-375-dosis-en-todo-el-pais-y-los-casos-positivos-bajan-del-millar
https://www.minsalud.gob.bo/6492-covid-19-salud-reporta-que-esta-jornada-se-aplicaron-32-375-dosis-en-todo-el-pais-y-los-casos-positivos-bajan-del-millar
https://www.revistapatriagrande.com.br/2022/02/bolivia-celebra-o-inicio-do-ano-letivo.html
https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=5781&catid=182&Itemid=854
https://twitter.com/LuchoXBolivia/status/1496581281005641736?cxt=HHwWkIC5_d2v9sQpAAAA
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/1/2/70-de-padres-dicen-que-enviaran-sus-hijos-clases-solo-si-estan-vacunados-319564.html#!
https://www.la-razon.com/sociedad/2022/01/12/padres-de-familia-rechazan-clases-presenciales-y-educacion-dice-que-dependera-de-los-contagios-por-covid-19/
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Canadá

No Canadá, o ano letivo de 2021-2022 foi  iniciado de maneira presencial em 

setembro. O primeiro caso da variante Ômicron, no país, foi identificado em 

Ontário em 28 de novembro. Devido à variante, deu-se uma nova onda de 

contágio nas semanas seguintes. As escolas seguiram seu calendário 

normalmente, incluindo o recesso de fim de ano. A previsão de retorno era para 3 

de janeiro de 2022.

Em 17 de dezembro, Ontário anunciou novas restrições para conter a variante 

Ômicron. Nessa data, porém, o primeiro ministro, Doug Ford, disse que ainda não 

havia decisão sobre o que aconteceria com as escolas, e que os especialistas não 

viam razão para alterar o retorno planejado das atividades escolares.

Em 30 de dezembro, o governo anunciou que as aulas voltariam em 5 de janeiro. 

O retorno foi adiado em 2 dias para que as escolas pudessem se preparar melhor 

para conter o avanço da Ômicron, com a aquisição de máscaras N-95 e a 

instalação filtros HEPA nas salas de aula.  O governo disse que “a Children's Health
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Coalition – representando hospitais infantis, agências de saúde mental e centros 

de reabilitação de Ontário – enfatizou que a educação presencial é fundamental 

para a saúde mental, desenvolvimento e bem-estar de crianças e jovens”.

Em 3 de janeiro, o governo de Ontário anunciou que todas as escolas públicas e 

privadas passariam para o ensino remoto a partir de 5 de janeiro, por pelo menos 

duas semanas. Em 10 de janeiro, foi anunciada a volta presencial das atividades 

escolares para o dia 17 de janeiro. 

Durante a onda de Ômicron, mais crianças foram hospitalizadas do que em 

outros momentos da pandemia em Ontário, embora a variante altamente 

transmissível não pareça causar doenças mais graves. Além disso, crianças 

menores de 5 anos estão sendo admitidas em hospitais em maior número do 

que crianças mais velhas. Em janeiro, um especialista disse que crianças com 

menos de dois anos representavam cerca de 40% das admissões por Covid-19  em 

Ottawa.

Em 21 de fevereiro de 2022, a cada 100 mil crianças de 0 a 4 anos, a taxa de casos 

positivos era de 203,9, com 10,4 hospitalizações e zero mortes. Em crianças de 5 a 

11 anos, a taxa de casos positivos a cada 100 mil era de 206,8, com 1,5 

hospitalizações e zero mortes. As faixas etárias mais atingidas, em casos positivos, 

foram as de 20 a 39 anos e acima de 80. Quanto à hospitalização e morte, os mais 

atingidos foram os indivíduos com idade acima de 80 anos.

Em fevereiro, Ontário anunciou um Plano de Ação de Recuperação da 

Aprendizagem para fortalecer a recuperação em leitura e matemática, ancorado 

pelo maior investimento em tutoria, escola de verão e saúde mental. 

Novos casos semanais de Covid-19
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https://globalnews.ca/news/8408492/canada-omicron-variant-covid/
https://globalnews.ca/news/8459706/doug-ford-announcement-friday-covid/
https://globalnews.ca/news/8476684/ontario-school-announcement-coming-next-couple-days/
https://globalnews.ca/news/8479928/ontario-covid-announcement-testing-schools/
https://globalnews.ca/news/8485087/ontario-covid-schools-online-learning-business-capacity-limits-measures/
https://globalnews.ca/news/8502324/ontario-students-back-to-classroom/
https://www.thestar.com/news/ontario/2022/01/24/omicron-wave-means-some-ontario-hospitals-are-seeing-more-kids-with-covid-19.html
https://ottawacitizen.com/news/local-news/more-children-are-hospitalized-for-covid-19-now-than-any-other-point-during-the-pandemic-cheo
https://www.publichealthontario.ca/en/data-and-analysis/infectious-disease/covid-19-data-surveillance/covid-19-data-tool?tab=ageSex
https://news.ontario.ca/en/release/1001623/ontario-launches-largest-tutoring-support-program
https://news.ontario.ca/en/release/1001623/ontario-launches-largest-tutoring-support-program
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Chile

Em julho de 2021, o Chile iniciou o processo de reabertura das escolas, em um 

modelo de ensino semipresencial e com aulas presenciais não obrigatórias. De 

acordo com o Ministério da Educação, 98% dos estabelecimentos de ensino já 

estavam abertos ao final deste mesmo ano. 

A variante Ômicron foi identificada pela primeira vez, no país, em 04 de 

dezembro de 2021. No início de 2022, o governo fez um estudo sobre a incidência 

de casos confirmados de SARS-CoV-2 em pacientes que ingressaram na UTI de 

acordo com sua proteção vacinal. No período de 30 de janeiro a 05 de fevereiro, 

essa incidência foi de 0,6 por 100 mil habitantes para pacientes de 6 a 11 anos 

sem vacina ou com a vacinação incompleta, e 0 para os vacinados com duas 

doses. Na faixa etária de 12 a 20 anos os dados foram: 0,8 e 0 respectivamente. 

A maior incidência por 100 mil habitantes foi na população entre 71 a 80 anos. 

2020 2021

Primeiro caso da variante Ômicron no país

Entre os dias 03 de janeiro e 11 de fevereiro de 2022, foram registrados cerca de 67 

mil novos casos de COVID-19 entre crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Apesar 

da grande alta de casos, o número absoluto de mortes de pessoas menores de 30 

anos foi de 22.

Até 15 de fevereiro, 92,6% da população estava vacinada com a primeira dose,  

89,5% com a segunda e 70,1% com a dose de reforço. Na população entre 3 e 17 

anos,  87,8% já foi vacinada com a primeira dose e 78,8% com a segunda. 

O ano letivo de 2022 está previsto para iniciar no dia 02 de março, com 

presencialidade plena e obrigatória para todos os estudantes, mesmo sob a 

desconfiança do sindicato de professores, que diz que as escolas ainda não têm 

condições de retornar devido aos números da Covid-19  no país. Não haverá mais 

escalonamento de turmas, mas foram mantidas as medidas de higienização e 

ventilação, o uso de máscaras e os protocolos para casos suspeitos e positivos.

Em relação aos impactos da pandemia na educação chilena,  algumas pesquisas 

indicam que três frentes foram afetadas de forma negativa: saúde mental, 

abandono escolar e impactos na aprendizagem, em especial para estudantes 

a partir do 6º ano e para aqueles de maior vulnerabilidade social. 
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https://www.aa.com.tr/es/mundo/chile-inicia-el-proceso-de-retorno-a-las-clases-presenciales/2315085
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2021/11/LineamientosEscolar2022.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2021/11/LineamientosEscolar2022.pdf
https://cnnespanol.cnn.com/2021/12/04/chile-confirma-primer-caso-de-variante-omicron-trax/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/12/04/chile-confirma-primer-caso-de-variante-omicron-trax/
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/02/informe_vacuna_09_02_2022.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/02/informe_vacuna_09_02_2022.pdf
https://www.minciencia.gob.cl/covid19/
https://yomevacuno.visorterritorial.cl/
https://yomevacuno.visorterritorial.cl/
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2021/11/LineamientosEscolar2022.pdf
https://www.google.com/url?q=https://www.pauta.cl/nacional/jorge-poblete-educcacion-inicio-clases-presenciales-2022%23:~:text%3DPor%2520tanto%252C%2520se%2520retoma%2520la,porque%2520se%2520conoce%2520el%2520protocolo.&sa=D&source=editors&ust=1645472091393175&usg=AOvVaw3aaPkP1CIKEQCkiW59os6J
https://www.uchile.cl/noticias/173108/determinan-el-impacto-de-la-cuarentena-en-la-salud-mental-de-escolares
https://www.uchile.cl/noticias/175532/abandono-escolar-en-pandemia#:~:text=En%20Chile%2C%20cerca%20de%2040,en%20ning%C3%BAn%20establecimiento%20en%202021.&text=De%20estos%2040%20mil%20ni%C3%B1os,escolar%20es%201%C2%B0%20medio.
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/PresentacionDIA_26mayo.pdf
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Dinamarca

Em 2021, as escolas na Dinamarca estiveram fechadas durante o mês de janeiro, 

com aulas remotas, e a partir de fevereiro permaneceram parcialmente abertas 

até o término do ano letivo 2020-2021, em junho. Após as férias de verão, em 

agosto, as aulas retornaram presencialmente para o ano letivo 2021-2022. 

A variante Ômicron foi identificada no país em 23 de novembro e como medida 

de precaução, as escolas foram fechadas e as aulas seguiram remotas nos 

últimos dias antes do recesso de inverno. As aulas retornaram no dia 05 de 

janeiro de 2022 no formato presencial em meio a um aumento de casos. 

Ainda em janeiro, as autoridades de saúde indicavam que o risco de  

hospitalização após uma infecção por COVID-19 era 36% menor para pessoas 

expostas à variante Ômicron do que à variante Delta.

Primeiro caso da variante Ômicron no país

O país se destacava pelo esforço de testagem da população e triagem de 

variantes. A sub variante BA.2 era responsável por metade dos novos casos no 

mês. Projeções apontavam que até meados de fevereiro a sub variante 

responderia por quase 100% dos novos casos no país.

Desde o início da pandemia até 16 de fevereiro, a faixa etária com maior 

incidência de casos é a de adultos entre 20 e 39 anos, os casos entre crianças e 

adolescentes (0 a 19 anos) correspondiam a 31,5% do total de casos do país, e as 

hospitalizações para este grupo etário correspondiam a 9,27% do total de 

hospitalizações para o mesmo período. 

O país apresenta grande cobertura vacinal da população (acima de 80% de 

adolescentes a partir de 12 anos e adultos estão vacinados com 2ª dose), e apesar 

desta ser liberada para crianças a partir de 5 anos, o Departamento de Saúde 

estava reconsiderando a recomendação de vacinação para a faixa etária de 5 a 11 

anos. 

Apesar do aumento de casos e hospitalizações no início de 2022, as escolas 

seguem abertas. Restrições e protocolos de saúde estão sendo flexibilizados 

com base no alto número de vacinados no país. No período de 5 de janeiro a 28 

de fevereiro de 2022, as escolas receberam autorização para se abster de 

compensar horas de aulas perdidas devido à ausência de pessoal nas escolas.
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https://www.nytimes.com/2021/12/13/health/omicron-cases-denmark-norway.html
https://www.thelocal.dk/20211229/denmark-has-no-plans-to-delay-return-to-schools-despite-covid-19-cases/
https://www.thelocal.dk/20211229/denmark-has-no-plans-to-delay-return-to-schools-despite-covid-19-cases/
http://www.xinhuanet.com/english/europe/20220106/5467cc3c998c4a31aad949d50dcbd17b/c.html
http://www.xinhuanet.com/english/europe/20220106/5467cc3c998c4a31aad949d50dcbd17b/c.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-20/denmark-reports-36-lower-risk-of-hospitalization-from-omicron#:~:text=Tracking%20Covid%2D19&text=The%20risk%20of%20ending%20up,from%20health%20authorities%20in%20Denmark.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-20/denmark-reports-36-lower-risk-of-hospitalization-from-omicron#:~:text=Tracking%20Covid%2D19&text=The%20risk%20of%20ending%20up,from%20health%20authorities%20in%20Denmark.
https://en.ssi.dk/news/news/2022/omicron-variant-ba2-accounts-for-almost-half-of-all-danish-omicron-cases
https://www.nytimes.com/2022/02/07/world/europe/omicron-subvariant-ba-2.html
https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d/page/Regionalt/
https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d/page/Regionalt/
https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d/page/page_3/
https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d/page/page_3/
https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d/page/page_3/
https://www.sst.dk/da/corona/tal-og-overvaagning
https://www.thelocal.dk/20220202/denmark-reconsiders-covid-19-vaccination-recommendation-for-children/
https://www.thelocal.dk/20220104/denmark-says-schools-safe-to-send-children-back-to-amid-high-covid-infections/
https://www.thelocal.dk/20220104/denmark-says-schools-safe-to-send-children-back-to-amid-high-covid-infections/
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/almen-veu
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/feb/220204-aftale-om-mulighed-for-at-aflyse-undervisning-i-grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/feb/220204-aftale-om-mulighed-for-at-aflyse-undervisning-i-grundskolen


O primeiro caso da variante Ômicron foi detectado em 25 de novembro. Até 31 de 

janeiro, a hospitalização de crianças estava em alta, superando em 600% a taxa 

do verão passado. Embora as mortes entre crianças sejam raras, 9 crianças 

menores de 10 anos morreram nas primeiras três semanas de 2022, mesma 

quantidade de mortes que ocorreram nesta faixa etária durante 2021.

A França começou a vacinar crianças entre 12 e 18 anos em 15 de junho de 2021. 

Até 23 de fevereiro de 2022, cerca de 5% das crianças de 5 a 11 anos receberam 

a primeira dose e 3% receberam a segunda dose. De 12 a 17 anos, foram 85% 

vacinados com a primeira dose e 82% com a segunda dose.

Em 2021, o ensino foi ofertado na modalidade presencial durante quase todo o 

ano nas escolas francesas, devido a protocolos sanitários rigorosos. Para decidir se 

uma escola ou turma vai fechar, as escolas devem observar as determinações dos 

protocolos.

O ano letivo de 2022 começou com algumas escolas e turmas fechadas, mas 

desde 17 de fevereiro todas as escolas seguem abertas, havendo turmas 

fechadas apenas em casos de surtos de Covid-19.

Desde o início da pandemia, a maioria dos governos ao redor do mundo tomou a 

precaução de fechar escolas para conter a propagação do vírus. Na França, cada 

semana de fechamento das escolas representa cerca de 26 horas de aulas 

presenciais, ou seja, 2,8% do tempo anual da parte obrigatória do currículo. As 

escolas foram forçadas a substituir este tempo em sala de aula com 

aprendizagem online e ensino em casa.

Para apoiar os esforços na abertura das escolas, a OCDE produziu uma nota com 

evidências de pesquisas sobre educação escolar antes da pandemia para 

examinar como professores, alunos e escolas da França lidaram com o impacto 

da pandemia, visando informar e orientar as futuras respostas políticas à crise.
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https://www.france24.com/en/europe/20220121-gentle-france-lags-behind-eager-eu-neighbours-in-race-to-vaccinate-kids-as-omicron-rages
https://www.france24.com/en/europe/20220121-gentle-france-lags-behind-eager-eu-neighbours-in-race-to-vaccinate-kids-as-omicron-rages
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/le-tableau-de-bord-de-la-vaccination
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees#situation_scolaire_-_structures_scolaires_fermees
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees#situation_scolaire_-_structures_scolaires_fermees
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees#situation_scolaire_-_structures_scolaires_fermees
https://www.oecd.org/education/France-coronavirus-education-country-note.pdf
https://www.oecd.org/education/France-coronavirus-education-country-note.pdf
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Estados Unidos - Arkansas

Durante o ano de 2021, a maioria das escolas no estado do Arkansas ofertou 

alguma forma de ensino presencial. De acordo com o Plano Arkansas Ready for 

Learning, cada distrito deveria desenhar um plano escolar de ensino, propondo 

atividades presenciais e remotas.

O início do ano letivo 2021/2022 estava previsto para ocorrer em 13 de agosto e foi 

adiado para o dia 26 do mesmo mês, garantindo que as escolas teriam tempo de 

preparo para um modelo de ensino semipresencial. 

Com a detecção da variante Ômicron em 17 de dezembro no estado, houve um 

rápido aumento no número de casos. O início do ano de 2022 nas escolas foi 

prejudicado pelos altos índices de contágio de estudantes e profissionais da 

educação. Escolas ajustaram seus calendários e/ou migraram para ensino remoto 

por alguns dias nas primeiras semanas do ano. Em seguida as aulas foram 

retomadas presencialmente no estado.

Desde o início da pandemia até 09 de fevereiro, casos positivos entre crianças de 

0 a 9 anos corresponderam a 7,5% do total de casos no estado, e entre 

adolescentes de 10 a 19 anos, 14,4%. A faixa etária mais atingida tinha idade entre 

20 e 29 anos. Os dados acumulados de hospitalizações de crianças (0-10 anos) e 

adolescentes (11-17 anos) no estado seguem abaixo de 5% do total para a 

população. Entre crianças, foram registradas 742 (2,1%) hospitalizações, e entre 

adolescentes, 484 (1,4%) desde o início da pandemia até o dia 16 de fevereiro.

A cobertura vacinal ainda está defasada, apenas 53,2% da população do estado 

tomou a segunda dose da vacina. Não há divulgação de dados de vacinação de 

crianças e adolescentes no estado. Em todo o país, 3,4% do total de crianças entre 

5 a 11 anos e 6,7% do total de adolescentes entre 12 a 17 anos tomaram a segunda 

dose da vacina contra a COVID-19.

O governo e os departamentos de saúde e educação continuam a recomendar 

algumas medidas biossegurança para as escolas abertas.

Desde o início da pandemia, o Arkansas vem enfrentando uma diminuição de 

estudantes matriculados em escolas públicas, com a migração para o ensino 

domiciliar. Esta migração interfere no financiamento recebido pelos distritos 

escolares e espera-se que este cenário mude com o avanço da vacinação de 

crianças no estado.

04/01
Casos:
1.669.319

10/06
Casos:
99.675

Jan

0

28/02
Casos:
31

01/07
Casos:
341.239

24/12
Casos:
1.358.228

2020 2021
Abr Jul Out Jan Abr Jul Out

2 milhões

Primeiro caso da variante Ômicron no país

Novos casos semanais de Covid-19

01/09
Casos:
1.143.730

4 milhões

17/08
Casos:
316.258

6 milhões

https://ballotpedia.org/School_responses_in_Arkansas_to_the_coronavirus_(COVID-19)_pandemic
https://www.fayettevilleflyer.com/wp-content/uploads/2020/06/Arkansas_Ready_for_Learning_Final.pdf
https://www.fayettevilleflyer.com/wp-content/uploads/2020/06/Arkansas_Ready_for_Learning_Final.pdf
https://www.5newsonline.com/article/news/local/outreach/back-to-school/arkansas-to-begin-upcoming-school-year-august-24/527-be8f69d2-4a58-4337-a603-355e91a58b66
https://www.usnews.com/news/best-states/arkansas/articles/2021-12-17/arkansas-reports-first-case-of-omicron-variant-of-virus
https://www.arkansasonline.com/news/2022/jan/12/arkansas-school-systems-colleges-and-universities/
https://www.arkansasonline.com/news/2022/jan/12/arkansas-school-systems-colleges-and-universities/
https://healthequitytracker.org/exploredata?gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KHpYrzM5S3X3V4305lzvSwHNhi6jcY5Rho4mLVg_0LVoy0zFu_g-aEaAqZAEALw_wcB&mls=1.covid-3.05&demo=age
https://healthequitytracker.org/exploredata?gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KHpYrzM5S3X3V4305lzvSwHNhi6jcY5Rho4mLVg_0LVoy0zFu_g-aEaAqZAEALw_wcB&mls=1.covid-3.05&demo=age
https://experience.arcgis.com/experience/633006d0782b4544bd5113a314f6268a/
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=Arkansas&data-type=Vaccinations&metric=Administered_Dose1_Pop_Pct
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccination-demographic
https://www.arkansasonline.com/news/2021/nov/27/arkansas-2021-public-school-count-increases/
https://www.arkansasonline.com/news/2021/nov/27/arkansas-2021-public-school-count-increases/


No dia 17 de fevereiro, a média móvel de hospitalizações por dia dos últimos 7 

dias no estado foi de 644 hospitalizações entre a população adulta (18+) e 57 

hospitalizações entre a população infanto-juvenil (0-17 anos), o equivalente a 

8,13% do total.

Com relação à vacinação na Flórida, 77,8% da população recebeu a primeira dose 

da vacina e 65,7% a segunda dose. Não há divulgação de dados de vacinação de 

crianças e adolescentes no estado. 

Mesmo durante a onda causada pela Ômicron, o governador Ron DeSantis 

pressionou os distritos para manutenção das escolas abertas, com aulas 

presenciais, e  os protocolos de saúde foram bastante questionados, inclusive 

com disputas judiciais, sobretudo por conta de uma proibição do estado de 

cobrar o uso de máscaras nas escolas. 

Dentre os principais impactos da pandemia nas escolas estão a crise de escassez 

de profissionais da educação (êxodo de profissionais), defasagem na 

aprendizagem, em especial Inglês e Matemática para estudantes de baixa renda, 

imigrantes e com deficiências, e declínio no bem estar e saúde mental. Entre as 

ações de enfrentamento desses desafios, o estado investiu em serviços de 

aconselhamento e saúde mental para estudantes, e em programas de tutoria, 

escola de verão e contraturno.
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Estados Unidos - Flórida

Durante o ano letivo de 2020/2021, houve avanço no retorno presencial de 

estudantes nas escolas da Flórida. Em agosto, o início do ano letivo 2021/2022 foi 

marcado pelo retorno ao ensino presencial, acompanhando o aumento no 

número de casos causados pela variante Delta. 

Em 06 de dezembro o primeiro caso da Ômicron foi detectado no estado e as 

escolas seguiram o calendário letivo sem alterações até recesso de inverno. No 

início de 2022, o governador esperava o retorno das aulas presenciais, com a 

manutenção dos protocolos de biossegurança nas escolas. 

Desde o início da pandemia até 09 de fevereiro, casos positivos entre crianças de 

0 a 9 anos corresponderam a 6,4% do total de casos no estado, e entre 

adolescentes de 10 a 19 anos, o total foi de 11,5%. A faixa etária mais atingida foi a 

de pessoas com  idade entre 30 e 39 anos.  
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https://covid19florida.mystrikingly.com/new-hospital-admissions-by-age
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=Florida&data-type=Vaccinations&metric=Administered_Dose1_Pop_Pct
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=Florida&data-type=Vaccinations&metric=Administered_Dose1_Pop_Pct
https://www.politico.com/states/florida/story/2022/01/04/thousands-of-teachers-students-absent-as-omicron-ravages-florida-1403882
https://www.nbcmiami.com/news/local/schools-and-covid/the-pandemic-effect-on-education-a-special-report/2637521/
https://wusfnews.wusf.usf.edu/health-news-florida/2022-01-06/omicron-and-a-teacher-shortage-combine-to-create-a-perfect-storm-for-florida-schools
https://wusfnews.wusf.usf.edu/health-news-florida/2022-01-06/omicron-and-a-teacher-shortage-combine-to-create-a-perfect-storm-for-florida-schools
https://www.ed.gov/news/press-releases/us-department-education-approves-floridas-plan-use-american-rescue-plan-funds-support-k-12-schools-and-students-distributes-remaining-23-billion-state
https://www.ed.gov/news/press-releases/us-department-education-approves-floridas-plan-use-american-rescue-plan-funds-support-k-12-schools-and-students-distributes-remaining-23-billion-state
https://www.floridasmart.com/articles/florida-public-school-calendars
https://www.tampabay.com/news/health/2021/12/07/first-omicron-cases-detected-in-florida-one-at-a-tampa-va-hospital/
https://floridaphoenix.com/2022/01/03/desantis-our-schools-will-be-open-despite-surge-in-covid-infections/
https://floridaphoenix.com/2022/01/03/desantis-our-schools-will-be-open-despite-surge-in-covid-infections/
https://healthequitytracker.org/exploredata?gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KHpYrzM5S3X3V4305lzvSwHNhi6jcY5Rho4mLVg_0LVoy0zFu_g-aEaAqZAEALw_wcB&mls=1.covid-3.12&demo=age
https://healthequitytracker.org/exploredata?gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KHpYrzM5S3X3V4305lzvSwHNhi6jcY5Rho4mLVg_0LVoy0zFu_g-aEaAqZAEALw_wcB&mls=1.covid-3.12&demo=age


22

Estados Unidos - Massachusetts

Em maio de 2021, os estudantes do Ensino Médio das escolas de Massachusetts 

retornaram ao ensino presencial, e até o fim do ano letivo, em junho, todos os 

estudantes estavam em presencialidade plena. Em agosto, em meio à onda da 

Delta, os estudantes retornaram às escolas presencialmente para um novo ano 

letivo. Houve resistência dos pais ao ensino presencial. Eles demandavam o 

retorno da oferta do ensino remoto, especialmente para crianças abaixo de 12 

anos, que ainda não estavam sendo vacinadas. Esta opção havia sido suspensa 

em maio pelo Departamento de Educação.

O primeiro caso de Ômicron foi detectado em 04 de dezembro no estado, e as 

aulas seguiram presenciais até o início do recesso de inverno. Em 3 de janeiro de 

2022 as escolas do estado retornaram às aulas na modalidade presencial. 

Algumas escolas fizeram uso dos chamados “dias de neve” e adiaram a volta em 

poucos dias para garantir a testagem de professores. 

Desde o início da pandemia até 09 de fevereiro, casos positivos entre crianças de 

0 a 9 anos corresponderam a 9,2% do total de casos no estado, e entre 

adolescentes de 10 a 19 anos o quantitativo foi de 13,2%. A faixa etária mais 

atingida foi de 20 a 29 anos. O período de 02 a 15 de janeiro marcou o pico de 

hospitalizações de crianças e adolescentes (0 a 19 anos), correspondendo a 4,6% 

do total de novas hospitalizações (5.663). As hospitalizações deste grupo etário 

para o período de 30 de janeiro a 12 de fevereiro correspondeu a 4,0% do total 

(1.979).

No estado, 95,0% da população recebeu a primeira dose da vacina e 77,3% a 

segunda dose. Não há divulgação de dados de vacinação de crianças e 

adolescentes.

Ao longo da pandemia, Massachusetts investiu em testagem de estudantes e 

funcionários das escolas conforme as aulas presenciais retornaram.  Em janeiro de 

2022, o protocolo foi alterado para fornecer testes rápidos semanalmente, que 

eram enviados para a casa de alunos e funcionários. Além disso, a determinação 

de rastrear contatos próximos de pessoas que eventualmente testassem positivo 

deixou de existir. A partir de 28 de fevereiro, o estado planeja retirar a 

obrigatoriedade do uso de máscara nas escolas. A decisão foi tomada com base 

na alta taxa de vacinados e no acesso e disponibilidade de testes de Covid-19.
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https://www.masslive.com/coronavirus/2021/04/massachusetts-high-schools-required-to-provide-fully-in-person-learning-by-may-17.html#:~:text=Coronavirus-,Massachusetts%20high%20schools%20required%20to%20provide%20fully,person%20learning%20by%20May%2017&text=Massachusetts%20education%20officials%20on%20Tuesday,high%20schools%20by%20May%2017.
https://www.masslive.com/coronavirus/2021/08/students-returning-to-school-at-a-time-the-covid-delta-variant-is-dominant-but-officials-hope-masks-will-make-a-difference.html
https://www.wbur.org/news/2021/09/20/massachusetts-remote-learning-amid-delta-spike
https://www.wwlp.com/news/massachusetts/massachusetts-education-officials-to-lift-all-covid-restrictions-for-2021-2022-school-year/
https://www.usnews.com/news/best-states/massachusetts/articles/2021-12-04/first-case-of-omicron-variant-detected-in-massachusetts
https://www.boston.com/news/coronavirus/2022/01/03/massachusetts-schools-charlie-baker-in-person-learning-omicron-covid/
https://www.nbcboston.com/news/local/baker-to-give-update-as-mass-schools-delay-return-over-covid-concerns/2603688/
https://healthequitytracker.org/exploredata?gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KHpYrzM5S3X3V4305lzvSwHNhi6jcY5Rho4mLVg_0LVoy0zFu_g-aEaAqZAEALw_wcB&mls=1.covid-3.25&demo=age
https://healthequitytracker.org/exploredata?gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KHpYrzM5S3X3V4305lzvSwHNhi6jcY5Rho4mLVg_0LVoy0zFu_g-aEaAqZAEALw_wcB&mls=1.covid-3.25&demo=age
https://healthequitytracker.org/exploredata?gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KHpYrzM5S3X3V4305lzvSwHNhi6jcY5Rho4mLVg_0LVoy0zFu_g-aEaAqZAEALw_wcB&mls=1.covid-3.25&demo=age
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=Massachusetts&data-type=Hospital
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=Massachusetts&data-type=Hospital
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/protocols.pdf
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/protocols.pdf
https://mailchi.mp/doe.mass.edu/commissioners-weekly-update-2-14-22-board-to-meet-mask-requirement-lifted-pd-on-learning-acceleration#maskrequire
https://mailchi.mp/doe.mass.edu/commissioners-weekly-update-2-14-22-board-to-meet-mask-requirement-lifted-pd-on-learning-acceleration#maskrequire
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Reino Unido

O ano letivo de 2021-2022, no Reino Unido, iniciou em setembro de forma 

presencial e assim seguiu em janeiro de 2022, mesmo com o aumento de casos 

devido à variante Ômicron. 

Com a nova variante, as infecções por Covid-19 foram mais altas em crianças de 2 

a 11 anos do que nas demais faixas etárias, segundo dados do país. No entanto, as 

taxas de hospitalização e óbito foram maiores em idosos. A internação na faixa 

etária de 05 a 14 anos continuou a ser a mais baixa.

Em 21 de janeiro de 2022, o primeiro-ministro Boris Johnson fez um 

pronunciamento sobre a estratégia do governo para “viver com o Covid”, 

suspendendo diversas restrições no país. A partir de 24 de fevereiro, encerra-se a 

exigência legal de auto-isolamento após um teste positivo, inclusive para 

estudantes e educadores. 

2020 2021

Primeiro caso da variante Ômicron no país

Funcionários e estudantes da Inglaterra não precisam mais realizar os testes 

assintomáticos duas vezes por semana. Na Escócia e na Irlanda do Norte, no 

entanto, alunos e profissionais da escola ainda são solicitados a fazer os dois 

testes por semana (três vezes no País de Gales). Na Irlanda do Norte, se uma 

turma tiver vários casos de Covid-19, todos os alunos devem fazer o teste

O uso de máscaras não é mais obrigatório nas escolas da Inglaterra. No País de 

Gales, elas devem ser usadas nas áreas comuns das escolas secundárias. Na 

Irlanda do Norte, as máscaras foram mantidas; e na Escócia, o distanciamento 

social continua em vigor, mas o uso de máscaras deixa de ser obrigatório a partir 

de 28 de fevereiro.

Dados da Inglaterra mostram que 2,2% dos alunos estavam ausentes por motivos 

relacionados à COVID-19 em 10 de fevereiro (3,9% em 3 de fevereiro). Na mesma 

data, 2,8% dos professores e diretores e 2,5% de outros funcionários estavam 

ausentes pelo mesmo motivo. Quase metade das escolas da Inglaterra (45%) teve 

01 em cada 20 professores ausentes devido ao vírus. Na Escócia, em 17 de 

fevereiro, 2,4% dos alunos faltaram por causa da COVID-19. O maior índice de 

ausência este ano foi registrado em 7 de janeiro, quando faltaram 14,1% dos 

alunos. Na Irlanda do Norte, 5,2% dos alunos, 9% dos professores e 11% dos 

funcionários faltaram por motivos relacionados à COVID-19 na semana de 24 a 28 

de janeiro - as taxas mais altas desde o início do novo período.

O secretário de Educação da Inglaterra pediu aos professores aposentados que 

retornem às salas de aula para suprir a demanda, porém a adesão foi baixa.
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https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/coronaviruscovid19latestinsights/hospitals
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-on-living-with-covid-21-february-2022
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1057106/220224_Schools_guidance.pdf
https://www.bbc.com/news/education-51643556
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1057106/220224_Schools_guidance.pdf
https://www.bbc.com/news/education-51643556
https://www.bbc.com/news/education-51643556
https://explore-education-statistics.service.gov.uk/find-statistics/attendance-in-education-and-early-years-settings-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak
https://www.bbc.com/news/education-51643556
https://www.bbc.com/news/education-51643556
https://www.bbc.com/news/education-51643556
https://www.bbc.com/news/education-59761859
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02 Casos, hospitalizações 
e vacinação

Estamos vendo mais crianças sendo 
admitidas não porque a Ômicron seja 

mais grave, mas apenas porque há 
mais pessoas sendo infectadas.

Earl Rubin
Diretor da divisão de doenças infecciosas do Hospital Infantil de 

Montreal, no Canadá.



Casos de Covid-19, hospitalizações, óbitos e faixa etária mais atingida

Os dados sobre o total de "novos casos diários de Covid", "hospitalizações", "óbitos" e % dos casos causados pela variante Ômicron" foram retirados do site Our World 

in Data. Os dados sobre "faixa etária mais atingida" foram retirados de cada país, com as respectivas fontes vinculadas na tabela.

25

Novos casos 
diários de Covid 
por milhão de 

habitante (18 fev)

Óbitos diários por 
Covid por milhão 
de habitante (18 

fev)

Novas 
hospitalizações 

semanais por Covid 
por milhão de 

habitante (18 fev)

% dos casos 
causados 

pela variante 
Ômicron

Faixa etária mais 
atingida de 
novos casos

Escolas abertas 
em modelo 
presencial

Uso de 
máscaras

África do Sul 40,81 3,44 s/d 98% Acima de 80

Alemanha 2072,44 2,26 87,13 100% 20  a 33 anos

Argentina 307,94 3,77 s/d 100% 30 a 49 anos

Austrália 756,58 1,86 s/d 100% 20 a 29 anos

Brasil 515,97 3,92 s/d 99% s/d

Bolívia 87,94 1,43 s/d s/d s/d

Canadá 201,45 2,19 s/d 99% Acima de 80

Chile 1767,01 5,18 s/d 96% 20 a 39 anos

Dinamarca 6741,46 6,12 492,32 100% 20 a 39 anos

França 1372,42 4,05 183,13 99% s/d

Estados Unidos 323,49 6,63 159,85 100% 20 a 29 anos

Reino Unido 686,85 2,16 122,07 100% 2 a 11 anos

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Hospital+admissions&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Hospital+admissions&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Hospital+admissions&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Hospital+admissions&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Hospital+admissions&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Variants&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Variants&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Variants&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Variants&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2022/02/COVID-19-Weekly-Epidemiology-Brief-week-6-2022.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/weekly-epidemiological-update-omicron-variant-concern-voc-week-2-data-20-january-2022
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/sala-situacion
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/case-numbers-and-statistics#cases-and-deaths-by-age-and-sex
https://www.publichealthontario.ca/en/data-and-analysis/infectious-disease/covid-19-data-surveillance/covid-19-data-tool?tab=ageSex
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto16/CasosGeneroEtario.csv
https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d/page/Regionalt/
https://healthequitytracker.org/exploredata?gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KHpYrzM5S3X3V4305lzvSwHNhi6jcY5Rho4mLVg_0LVoy0zFu_g-aEaAqZAEALw_wcB&mls=1.covid-3.25&demo=age
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/coronaviruscovid19latestinsights/Overview#heatmap
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Idade Casos Período

África do Sul

0 a 4 anos 9,1 casos a cada 100 mil pessoas
Semana 6 de 2022 

(6 a 12 de fev)
5 a 9 anos 15,8 casos a cada 100 mil pessoas

10 a 14 anos 27,3 casos a cada 100 mil pessoas

Argentina
0 a 9 anos 2,5% do total de casos / 2,9% da faixa etária

17 de fevereiro de 2022
10 a 19 anos 7,6% do total de casos / 9,4% da faixa etária

Canadá - Ontário
0 a 4 anos 203,9 casos a cada 100 mil pessoas (0,2%)

Primeira quinzena de 
fevereiro 20225 a 11 anos 206,8 casos a cada 100 mil pessoas (0,2%)

12 a 19 anos 186,9 casos a cada 100 mil pessoas (0,18%)

Chile 0 a 19 anos 8,2% do total de casos 14 de fevereiro de 2022

Dinamarca 0 a 19 anos 31,5% do total de casos Acumulados até 16 de 
fevereiro de 2022

EUA - Arkansas
0 a 9 anos 7,5% do total de casos Dados acumulados até a 

semana de 09/0210 a 19 anos 14,4% do total de casos

EUA - Flórida
0 a 9 anos 6,4% do total de casos Dados acumulados até a 

semana de 09/0210 a 19 anos 11,5% do total de casos

EUA - Massachusetts
0 a 9 anos 9,2% do total de casos Dados acumulados até a 

semana de 09/0210 a 19 anos 13,2% do total de casos

Reino Unido
2 a 11 anos 4,84% da faixa etária Semana 7 de 2022 

(3 a 19 de fev)12 a 16 anos 3,87% da faixa etária

A Dinamarca, país que aboliu todas as medidas de segurança nas últimas semanas, aparece com o maior quantitativo de casos na faixa etária de 0 a 19 anos. No 

entanto, o dado é referente ao acumulado de casos. O mesmo ocorre com os estados do Arkansas e Massachusetts, que compõem o segundo e terceiro colocados 

no quantitativo de crianças e adolescentes contaminados, com a diferença que Massachusetts ainda mantém alguns protocolos. Os dados aqui apresentados foram 

retirados de cada país, com as respectivas fontes vinculadas na tabela.

https://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2022/02/COVID-19-Weekly-Epidemiology-Brief-week-6-2022.pdf
https://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2022/02/COVID-19-Weekly-Epidemiology-Brief-week-6-2022.pdf
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/sala-situacion
https://www.publichealthontario.ca/en/data-and-analysis/infectious-disease/covid-19-data-surveillance/covid-19-data-tool?tab=ageSex
https://www.publichealthontario.ca/en/data-and-analysis/infectious-disease/covid-19-data-surveillance/covid-19-data-tool?tab=ageSex
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto16/CasosGeneroEtario.csv
https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d/page/page_3/
https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d/page/page_3/
https://healthequitytracker.org/exploredata?gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KHpYrzM5S3X3V4305lzvSwHNhi6jcY5Rho4mLVg_0LVoy0zFu_g-aEaAqZAEALw_wcB&mls=1.covid-3.12&demo=age
https://healthequitytracker.org/exploredata?gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KHpYrzM5S3X3V4305lzvSwHNhi6jcY5Rho4mLVg_0LVoy0zFu_g-aEaAqZAEALw_wcB&mls=1.covid-3.12&demo=age
https://healthequitytracker.org/exploredata?gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KHpYrzM5S3X3V4305lzvSwHNhi6jcY5Rho4mLVg_0LVoy0zFu_g-aEaAqZAEALw_wcB&mls=1.covid-3.25&demo=age
https://healthequitytracker.org/exploredata?gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KHpYrzM5S3X3V4305lzvSwHNhi6jcY5Rho4mLVg_0LVoy0zFu_g-aEaAqZAEALw_wcB&mls=1.covid-3.25&demo=age
https://healthequitytracker.org/exploredata?gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KHpYrzM5S3X3V4305lzvSwHNhi6jcY5Rho4mLVg_0LVoy0zFu_g-aEaAqZAEALw_wcB&mls=1.covid-3.25&demo=age
https://healthequitytracker.org/exploredata?gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KHpYrzM5S3X3V4305lzvSwHNhi6jcY5Rho4mLVg_0LVoy0zFu_g-aEaAqZAEALw_wcB&mls=1.covid-3.25&demo=age
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/coronaviruscovid19latestinsights/Overview
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/coronaviruscovid19latestinsights/Overview
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África do Sul

Nas primeiras semanas de fevereiro, o menor risco de incidência foi na 

faixa etária de 0 a 4 anos. Entre 6 e 12 de fevereiro de 2022, a incidência a 

cada 100 mil crianças de 0 a 4 anos era de 9,1 casos (11,0 na semana anterior); 

em crianças de 5 a 9 era de 15,8 casos (19,7 na semana anterior); e de 10 a 14 

anos era de 27,3 (37,7 na semana anterior). A incidência mais alta foi em 

pessoas acima de 80 anos, com 46,4 casos a cada 100 mil pessoas na 

semana que encerrou em 12 de fevereiro. 

Chile

Entre os dias 03 de janeiro a 11 de fevereiro de 2022, houve cerca de 67 mil 

novos casos de Covid-19 entre crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, no 

Chile. O número de mortos com idades menores que 30 anos, no 

entanto, foi de apenas 22, sendo bastante inferior ao de novos casos. 

Argentina

Em janeiro de 2022, devido à chegada da variante Ômicron, houve um 

aumento no número de casos de Covid-19 em crianças de 3 a 11 anos, 

principalmente pelo fato de ser a faixa etária com menor cobertura vacinal 

no país. Entretanto, a maioria dos casos apresentava sintomas leves.

Reino Unido

Na semana que terminou em 12 de fevereiro de 2022, estima-se que 7,60% 

das crianças de 2 a 11 anos (6º ano escolar) testaram positivo, sendo o 

maior percentual em comparação com outras faixas etárias. Os níveis 

mais baixos de infecção foram observados naqueles com 70 anos ou mais, 

com 2,23%. Crianças pequenas e pessoas que tiveram contato com 

menores de 18 anos foram mais propensas a testar positivo. Na quinzena 

que terminou em 29 de janeiro de 2022, pessoas que trabalham no setor 

de educação também tiveram maior probabilidade de testar positivo, 

em comparação com outros trabalhadores. Isso se deu provavelmente 

devido ao aumento das infecções entre crianças em idade escolar. Vale 

ressaltar, no entanto, que as escolas estão abertas desde setembro de 

2021 e crianças entre 5 e 12 anos só são vacinadas em casos especiais (se 

tiverem comorbidade ou residirem com pessoas com comorbidades, por 

exemplo). Além disso, os profissionais de ensino e outros profissionais da 

educação foram o segundo grupo mais propenso a ter recebido as três 

doses da vacina (76,0%).

https://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2022/02/COVID-19-Weekly-Epidemiology-Brief-week-6-2022.pdf
https://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2022/02/COVID-19-Weekly-Epidemiology-Brief-week-5-2022.pdf
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/argentina-advierten-sobre-un-aumento-de-casos-de-covid-19-en-ninos/
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/coronaviruscovid19latestinsights/infections
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/coronaviruscovid19latestinsights/infections
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/coronaviruscovid19infectionsurveycharacteristicsofpeopletestingpositiveforcovid19uk/latest
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/coronaviruscovid19infectionsurveycharacteristicsofpeopletestingpositiveforcovid19uk/latest
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/coronaviruscovid19latestinsights/vaccines
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/coronaviruscovid19latestinsights/vaccines
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Dinamarca

Desde o início da pandemia, os casos entre  pessoas de 

zero a 19 anos correspondem a 31,5% do total de casos 

(2.519.005) do país. Entre 10 e 16 de fevereiro, esse mesmo 

grupo etário correspondia a 20,5% do total de novos casos 

(276.110). Com a variante Delta, os casos de COVID entre 

crianças e adolescentes estava crescendo e era motivo de 

preocupação do governo dinamarquês pela possibilidade 

de contágio de pessoas mais velhas. Por isso, até 

novembro de 2021, havia recomendação da vacinação 

para o público de 5 a 11 anos. Em janeiro de 2022, com a 

variante Ômicron e o aumento de casos sem gravidade, 

pediatras do país questionaram a necessidade de 

vacinação de crianças, seguindo o exemplo da Noruega, 

Reino Unido e Alemanha, onde a vacinação de crianças 

passou a ser feita apenas em caso de comorbidade ou 

para quem vivia com adultos com comorbidades. Em 

fevereiro de 2022, o departamento de saúde do país 

anunciou que estava reconsiderando a vacinação de 

crianças de 5 a 11 anos tendo em vista a natureza menos 

grave da Ômicron em relação à Delta, e com base na 

curva de transmissão da mais recente onda de Covid.

Detalhes sobre os casos de Covid-19 em crianças e adolescentes

Alemanha

No final de novembro de 2021, a Alemanha começou a 

apresentar alto índice de contaminação por Covid-19 em 

crianças e adolescentes por conta da variante Ômicron. 

No início de fevereiro de 2022, a incidência na 

população entre 5 a 14 anos de idade estava quase três 

vezes maior do que a média nacional. Além disso, na 

esteira do que outros países europeus vinham fazendo, o 

governo alemão passou a recomendar que apenas 

crianças de 5 a 11 anos, com comorbidade ou próximas 

de pessoas com propensão a desenvolver doenças 

graves, sejam vacinadas. Atualmente, apenas 20,7% das 

crianças de 5 a 11 anos tomaram a 1ª dose, e cerca de 16% 

receberam a 2ª dose no país.

https://www.sst.dk/en/English/News/2021/Vaccination-of-5-11-year-old-children-is-to-help-stop-infection
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/danish-paediatricians-question-covid-19-jab-for-children-after-norwegian-decision/
https://www.thelocal.dk/20220202/denmark-reconsiders-covid-19-vaccination-recommendation-for-children/
https://www.thelocal.dk/20220202/denmark-reconsiders-covid-19-vaccination-recommendation-for-children/
https://www.dw.com/en/covid-and-kids-how-is-the-fourth-wave-affecting-german-schools/a-59883517
https://www.dw.com/en/covid-and-kids-how-is-the-fourth-wave-affecting-german-schools/a-59883517
https://www.dw.com/en/germany-mulls-looser-covid-restrictions-as-cases-keep-rising/a-60630164
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html
https://impfdashboard.de/
https://impfdashboard.de/
https://impfdashboard.de/
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Canadá - Ontário

No início de janeiro de 2022, quatro hospitais de Ontário alertaram sobre uma 

potencial  tendência de internações de bebês com Covid-19. Em 14 de janeiro, 

pediatras do Canadá disseram que, apesar do aumento no número de 

crianças internadas com Covid-19 nas semanas anteriores, a Ômicron não 

parecia ser mais grave do que as outras variantes do vírus. “Estamos vendo 

mais crianças sendo admitidas não porque a Ômicron seja mais grave, mas 

apenas porque há mais pessoas sendo infectadas", disse Earl Rubin, diretor da 

divisão de doenças infecciosas do Hospital Infantil de Montreal. Algumas 

crianças hospitalizadas com Covid-19 foram tratadas por sintomas 

causados   pelo vírus. Porém, também haviam crianças sem sintomas sendo 

internadas devido a outras doenças e, ao realizarem o teste obrigatório no 

hospital, positivaram para Covid. Rubin disse que cerca de metade das 

internações no hospital eram devido à Covid-19, e a outra metade não tinha 

relação, mas que crianças acabaram testando positivo.  Dados do sistema de 

saúde de Ontário do início de fevereiro, mostram que crianças menores de 

cinco anos, atualmente inelegíveis para vacinas contra o coronavírus, estão 

sendo hospitalizadas em maior número do que crianças mais velhas. 

Embora o aumento nas hospitalizações pediátricas por Covid seja preocupante, 

médicos enfatizam que a grande maioria das crianças apresentará a doença 

de forma leve, podendo ser tratadas em casa.

Chile

O país fez um estudo sobre a incidência de casos confirmados de SARS-CoV-2 

em pacientes que ingressaram na UTI,  de acordo com sua proteção vacinal. No 

período de 26 de dezembro a 01 de janeiro de 2022, essa incidência foi de 54,7 

por 100 mil habitantes para pacientes de 6 a 11 anos sem vacina, ou com ciclo 

vacinal incompleto; 15,4 para os vacinados com duas doses, e zero para os 

vacinados com a dose de reforço. Na faixa etária de 12 a 20 anos, os dados 

foram: 146,2; 54,1; e 30,5, respectivamente. A faixa etária com maior incidência 

por 100 mil habitantes foi a de 51 a 60 anos, com 16,3 para não vacinados ou 

com vacinação incompleta, e 0,9 para a população com a dose de reforço. No 

período de 30 de janeiro a 05 de fevereiro, essa incidência foi de 0,6 por 100 mil 

habitantes para pacientes de 6 a 11 anos sem vacina ou com a vacinação 

incompleta, 0 para os vacinados com duas doses e 0 para os vacinados com a 

dose de reforço. Na faixa etária de 12 a 20 anos os dados foram: 0,8; 0 e 0, 

respectivamente. A faixa etária com maior incidência por 100 mil habitantes foi 

a de 71 a 80 anos, com 21,38 para não vacinados ou com vacinação incompleta, 

e 6,3 para a população com a dose de reforço. 

Hospitalizações por Covid-19

https://globalnews.ca/news/8491012/ontario-hospitals-urge-pregnant-individuals-to-get-vaccinated-covid/
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-despite-rise-in-hospitalizations-of-kids-with-covid-19-omicron-variant/
https://www.publichealthontario.ca/en/data-and-analysis/infectious-disease/covid-19-data-surveillance/covid-19-data-tool?tab=ageSex
https://www.publichealthontario.ca/en/data-and-analysis/infectious-disease/covid-19-data-surveillance/covid-19-data-tool?tab=ageSex
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/01/Informe-vacunas-22.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/01/Informe-vacunas-22.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/02/informe_vacuna_09_02_2022.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/02/informe_vacuna_09_02_2022.pdf
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África do Sul

Na quarta onda de Covid-19, dominada pela 

Ômicron, houve um aumento na hospitalização a 

partir da semana 45 de 2021 (8 a 14 de novembro) e 

uma diminuição nas admissões desde o pico, que 

se deu na semana 50 de 2021 (13 a 19 de 

dezembro). As hospitalizações foram menores do 

que nas segunda e terceira ondas.  O risco de 

incidência de internações aumentou com a 

idade, sendo menor em pessoas abaixo de 20 

anos e maior entre as com 65 anos ou mais. 

Médicos apontam que, apesar do aumento de 

hospitalizações devido à variante Ômicron,  tanto 

adultos quanto crianças apresentam menores 

necessidade de oxigênio e UTI em comparação a 

ondas anteriores. Além disso, de 30 a 40% dos 

pacientes hospitalizados tiveram testes positivos 

incidentais, ou seja, foram admitidos por outros 

motivos médicos testaram positivo. Outra médica 

aponta para o fato de que nas terceiras e quartas 

ondas, foram feitos mais testes em pessoas que 

estavam sendo internadas, especificamente em 

crianças.

Alemanha

Entre 7 e 14 de fevereiro, a taxa de hospitalização 

foi de 5,93 para cada 100.000 pessoas. O risco de 

hospitalização foi menor para a Ômicron do que 

para a Delta. Até janeiro de 2022, 14% dos 

infectados foram hospitalizados, 0,16% internados 

na UTI e 0,06% foram a óbito. Entre janeiro e 

fevereiro de 2022, a hospitalização diminuiu para 4 

pessoas a cada 100.000 pessoas. No pico da Delta, 

a hospitalização chegou a 14 a cada 100.000 

pessoas. A hospitalização infantil é proporcional 

ao contágio, com raros registros de mortes de 

crianças.

Argentina

Em dezembro de 2021, a taxa de ocupação de 

leitos de UTI por Covid-19 na Argentina era de 

4,36%. Com a chegada da variante Ômicron, em 

janeiro de 2022 esse número subiu para 22%,, dos 

quais 74,6% dos leitos foram ocupados por 

pacientes não vacinados ou com o ciclo vacinal 

incompleto. Em 03 de fevereiro de 2022,, a 

ocupação de leitos de UTI foi para 34,58%, sendo 

71,1% de pacientes não vacinados ou com a 

vacinação incompleta. Nessa mesma data, as 

UTI's pediátricas estavam com 12,9% de 

ocupação por Covid-19. Na segunda onda da 

pandemia no país, a taxa média de ocupação geral 

da UTI era de 72,9%. Austrália

No país, crianças têm de 50% a 60% menos 

probabilidade de serem internadas devido à 

variante Ômicron em comparação com a Delta. 

As internações nessa faixa etária podem estar 

relacionadas a outros fatores e doenças, e não 

diretamente à gravidade da Ômicron. Até janeiro 

de 2022, os óbitos eram todos de adultos. Desde o 

início da pandemia, morreram menos de 10 

crianças entre 0 a 10 anos.

Hospitalizações por Covid-19

Bolívia

O número de pessoas hospitalizadas no país 

começou a aumentar em novembro de 2021, 

atingindo o pico em janeiro de 2022. Em fevereiro, 

a taxa de hospitalização começou a cair, em 17 de 

fevereiro, havia 639 pessoas hospitalizadas, sendo 

88 na UTI. O país não dispõe de dados de 

hospitalização por faixa etária.

https://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2022/02/NICD-COVID-19-Weekly-Sentinel-Hospital-Surveillnace-update-Week-6-2022.pdf
https://www.news24.com/citypress/news/omicron-in-children-what-we-have-learnt-so-far-20220216
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Feb_2022/2022-02-14-en.pdf?__blob=publicationFile
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews
https://www.statista.com/statistics/1105512/coronavirus-covid-19-deaths-by-gender-germany/
https://www.sati.org.ar/images/covid-19/OCUPACION-DE-CAMAS-DE-UTI-ARGENTINA-13-12-2021.pdf
https://www.sati.org.ar/images/covid-19/20220107-Ocupacion.pdf
https://cnnespanol.cnn.com/video/la-mayoria-de-los-hospitalizados-por-coronavirus-en-argentina-no-se-vacunaron/
https://cnnespanol.cnn.com/video/la-mayoria-de-los-hospitalizados-por-coronavirus-en-argentina-no-se-vacunaron/
https://www.abc.net.au/news/health/2022-01-13/covid-19-coronavirus-how-omicron-variant-affect-kids-children/100751058
https://www.abc.net.au/news/health/2022-01-13/covid-19-coronavirus-how-omicron-variant-affect-kids-children/100751058
https://www.abc.net.au/news/health/2022-01-13/covid-19-coronavirus-how-omicron-variant-affect-kids-children/100751058
https://www.abc.net.au/news/health/2022-01-13/covid-19-coronavirus-how-omicron-variant-affect-kids-children/100751058
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/case-numbers-and-statistics#cases-and-deaths-by-age-and-sex
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/case-numbers-and-statistics#cases-and-deaths-by-age-and-sex
https://ourworldindata.org/grapher/current-covid-patients-hospital?country=BOL
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Dinamarca

Em janeiro de 2022, as autoridades de saúde 

indicavam que o risco de ser hospitalizado após 

uma infecção por Covid-19 era 36% menor para 

pessoas expostas à Ômicron do que à variante 

Delta. O país se destaca pela ampla testagem e 

triagem de variantes, e dados mostraram que 0,6% 

dos infectados com a nova variante foram 

internados, em comparação com 1,5% daqueles 

que testaram positivo para Delta. Desde o início 

da pandemia, as hospitalizações entre crianças 

e adolescentes (0 - 19 anos) correspondem a 

9,27% do total de hospitalizações (38.086) do 

país. Entre os dias 10 e 16 de fevereiro, o mesmo 

grupo etário correspondeu a 15% do total de novas 

hospitalizações (2.134), com destaque para crianças 

entre 0-2 anos (224 casos de admissão hospitalar).

EUA - Arkansas

Apesar do aumento de casos de COVID no estado 

em decorrência da Ômicron, os dados 

acumulados de hospitalizações de crianças (0-10 

anos) e adolescentes (11-17 anos) seguem abaixo 

de 5% do total de hospitalizações para a 

população. Entre crianças de 0 a 10 anos foram 

registradas 742 (2,1%) hospitalizações entre o início 

da pandemia e 16 de fevereiro. Entre adolescentes 

de 11 a 17 anos, o total de hospitalizações foi de 484 

(1,4%) no mesmo período.

Reino Unido

Dados do país mostram que as infecções foram 

mais altas em crianças pequenas, mas que 

hospitalizações e mortes foram maiores em idosos. 

A taxa de internação hospitalar na faixa etária 

de 5 a 14 anos continuou a ser a mais baixa, em 

comparação com outras faixas etárias. O 

número de mortes envolvendo Covid-19 também 

foi menor em pessoas abaixo de 15 anos.  As 

taxas de internação hospitalar confirmadas por 

Covid-19 em crianças menores de 15 anos foram 

quase o dobro dos valores do pico de 17 de janeiro 

de 2021. Isso pode ter se dado pelos altos níveis de 

infecção nessas faixas etárias, além do fato de que 

os dados incluem, também, casos positivos em 

que o Covid-19 não era o principal motivo da 

internação. 

Hospitalizações por Covid-19

EUA - Massachusetts

No período de 30 de janeiro a 12 de fevereiro, as 

hospitalizações entre crianças e adolescentes (0 

a 19 anos) correspondeu a 4,0% do total de 

hospitalizações (1.979) do estado. O mesmo 

grupo etário, no período de 02 a 15 de janeiro, teve 

pico de hospitalizações correspondendo a 4,6% do 

total de novas hospitalizações (5.663)

EUA - Flórida

No dia 17/02, a média móvel de hospitalizações por 

dia no estado foi de 644 entre a população adulta 

(18+), e de 57 hospitalizações entre a população 

infanto-juvenil (0-17 anos), o equivalente a 8,13% do 

total.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-20/denmark-reports-36-lower-risk-of-hospitalization-from-omicron#:~:text=Tracking%20Covid%2D19&text=The%20risk%20of%20ending%20up,from%20health%20authorities%20in%20Denmark.
https://experience.arcgis.com/experience/633006d0782b4544bd5113a314f6268a/
https://experience.arcgis.com/experience/633006d0782b4544bd5113a314f6268a/
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/coronaviruscovid19latestinsights/hospitals
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-response-reporting#covid-19-interactive-data-dashboard-
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-response-reporting#covid-19-interactive-data-dashboard-
https://covid19florida.mystrikingly.com/new-hospital-admissions-by-age
https://covid19florida.mystrikingly.com/new-hospital-admissions-by-age


População
com Dose 1

População
com Dose 2

População 
com Dose de 

Reforço

Vacinação a partir
de que idade Crianças com Dose 1 Crianças com Dose 2

África do Sul 47,58% 42,45% 1,5% 12 anos 1.274.526 (em um sistema com 
mais de 13,5 milhões de alunos) 236.471

Alemanha 75,53% 74,44% 55,9% 12 anos (acima de 5 só 
em casos especiais)

5 a 11 anos: 20,7%
12 a 17 anos: 64,8%

5 a 11 anos: 16,0%
12 a 17 anos: 61,5%

Argentina 88,4% 78,4% 34,2% 3 anos 3 a 11 anos: 74,1% 
12 a 17 anos: 88,8% 

3 a 11 anos: 52% 
12 a 17 anos: 72,2% 

Austrália 94,1% 79,3% 42,4% 5 anos 0 a 16 anos: 85,3% 
5 a 11 anos: 47,6% 0 a 16 anos: 78%

Bolívia 58,5% 46,7% 8,3% 5 anos 5 a 11 anos: 36,5%
12 a 17 anos: 50,9%

5 a 11 anos: 19,4%
12 a 17 anos: 35,8%

Canadá - 
Ontário 90% 85% 45,3% 5 anos 5 a 11 anos: 54,4%

12 a 17 anos: 89,4%
5 a 11 anos: 27,1%

12 a 17 anos: 90,4%*

Chile 92,6% 89,5% 70,1% 3 anos  3 a 17 anos: 87,8% 3 a 17 anos: 78,8%

Dinamarca 82,5% 81,0% 61,6% 5 anos
5 a 11 anos: 47%
12 a 15 anos: 81%
16 a 17 anos: 90%

5 a 11 anos: 37%
12 a 15 anos: 78%
16 a 17 anos: 89%

França 79,9% 77,4% 52,2% 5 anos 5 a 11 anos: 5%
12 a 17 anos: 85%

5 a 11 anos: 3%
12 a 17 anos: 82%

EUA - Arkansas 65,5% 53,2% 37,2%

No país todo:
 5 anos

No país todo:
5 a 11 anos: 3,7%

12 a 17 anos: 6,7%

No país todo:
5 a 11 anos: 3,4%

12 a 17 anos: 6,7%
EUA - Flórida 77,8% 65,7% 38%

EUA - 
Massachusetts 95% 77,3% 48,8%

Reino Unido 91,4% 85,1% 66,2% 12 anos (acima de 5 só 
em casos especiais) s/d s/d

Vacinação contra Covid-19 

32* Chamou atenção o número de D2 ser maior do que o D1, sobretudo porque o Canadá não autorizou vacina de dose única para esta faixa etária populacional. Os dados são de fontes oficiais do país e podem ser 
encontrados aqui.

https://sacoronavirus.co.za/latest-vaccine-statistics/
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Vaccine+booster+doses&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://impfdashboard.de/en/
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Vaccine+booster+doses&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://www.zusammengegencorona.de/en/corona-schutzimpfung-ab-12-jahren-welche-kinder-sich-impfen-lassen-sollten/
https://impfdashboard.de/en/
https://impfdashboard.de/en/
https://impfdashboard.de/en/
https://impfdashboard.de/en/
https://impfdashboard.de/en/
https://impfdashboard.de/en/
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/preguntas-frecuentes-pediatricas#:~:text=S%C3%AD%2C%20para%20alcanzar%20los%20objetivos,se%20encuentra%20autorizada%20y%20disponible.
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2022/02/covid-19-vaccine-rollout-update-14-february-2022_0.pdf
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Vaccine+booster+doses&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Vaccine+booster+doses&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/conditions/infectious+diseases/covid-19/vaccine/covid-19+vaccination+for+children/covid-19+vaccination+for+children
https://www.minsalud.gob.bo/6492-covid-19-salud-reporta-que-esta-jornada-se-aplicaron-32-375-dosis-en-todo-el-pais-y-los-casos-positivos-bajan-del-millar
https://www.minsalud.gob.bo/6492-covid-19-salud-reporta-que-esta-jornada-se-aplicaron-32-375-dosis-en-todo-el-pais-y-los-casos-positivos-bajan-del-millar
https://www.minsalud.gob.bo/6492-covid-19-salud-reporta-que-esta-jornada-se-aplicaron-32-375-dosis-en-todo-el-pais-y-los-casos-positivos-bajan-del-millar
https://www.minsalud.gob.bo/6492-covid-19-salud-reporta-que-esta-jornada-se-aplicaron-32-375-dosis-en-todo-el-pais-y-los-casos-positivos-bajan-del-millar
https://covid-19.ontario.ca/data
https://covid-19.ontario.ca/data
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Vaccine+booster+doses&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://covid-19.ontario.ca/getting-covid-19-vaccine#which-vaccine-you-can-get
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=People+vaccinated&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://www.minsal.cl/covid-19-vacunacion-para-ninos-de-3-a-5-anos-parte-el-proximo-lunes/
https://yomevacuno.visorterritorial.cl/
https://yomevacuno.visorterritorial.cl/
https://www.sst.dk/da/corona/tal-og-overvaagning
https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng/Vaccination-against-COVID-19
https://www.sst.dk/da/corona/tal-og-overvaagning
https://www.sst.dk/da/corona/tal-og-overvaagning
https://www.sst.dk/da/corona/tal-og-overvaagning
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=People+vaccinated&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=Arkansas&data-type=Vaccinations&metric=Administered_Dose1_Pop_Pct
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=Florida&data-type=Vaccinations&metric=Administered_Dose1_Pop_Pct
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=Massachusetts&data-type=Hospital
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=Massachusetts&data-type=Hospital
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/
https://covid-19.ontario.ca/data


Children’s Health Coalition, um coletivo de organizações de 
saúde de Toronto, no Canadá.
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03 Funcionamento  
das escolas

Quando a transmissão comunitária do vírus é 
alta, as crianças sozinhas não devem arcar 

com o peso das medidas para reduzir a 
propagação da doença.



Situação das escolas

A maior parte das escolas dos territórios analisados estão abertas em modelo presencial, mesmo com a presença da variante Ômicron. Bolívia é o único país a 

manter algumas escolas fechadas, ainda em modelo remoto. Argentina e Chile já se manifestaram pelo retorno presencial das aulas, que deve ocorrer em março de 

2022. A Argentina, inclusive, ofertou escolas de verão em modelo 100% presencial, em janeiro de 2022.
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Em 8 localidades, as escolas estão

abertas em modelo presencial

África do Sul Alemanha

Argentina

Austrália
Bolívia

Canadá
(Ontário)

Chile

Dinamarca

França Estados Unidos
(Arkansas, Flórida 
e Massachusetts)

Reino Unido

Em 2 localidades, as escolas estão

abertas em modelo semipresencial

Em 2 localidades, as escolas estão em

férias,  mas pretendem voltar no  presencial

Em 1 localidade, as escolas estão 
majoritariamente

fechadas em modelo remoto



Obrigatoriedade do retorno

Dos 11 territórios pesquisados, em 9 o retorno é obrigatório para as escolas, sendo que em 2 localidades (Arkansas, nos EUA e Ontário, no Canadá), a volta é 

obrigatória para as escolas, mas opcional para os alunos. Boa parte desses territórios que determinam a obrigatoriedade da volta, também optaram pelo retorno na 

modalidade presencial (África do Sul, Dinamarca, EUA - Flórida e Massachusetts, e Reino Unido). Argentina e Chile também fizeram essa opção, mas as aulas estão 

previstas para retornar apenas em março de 2022. 
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Alemanha Austrália

Bolívia
Canadá

(Ontário)

França

Em 7 localidades, o retorno é obrigatório 

para escolas e  estudantes

África do Sul Argentina Chile

Dinamarca Estados Unidos
(Flórida e 

Massachusetts)

Reino Unido

Em 2 localidades, o retorno é  obrigatório para 

as escolas e opcional para estudantes 

Estados Unidos
(Arkansas)

Em 3 localidades, os estados decidem 
sobre a obrigatoriedade do retorno 

Em 1 localidade, as escolas estão 
majoritariamente

fechadas em modelo remoto



Detalhamento sobre a situação das escolas

África do Sul

Na África do Sul, desde junho de 2020, as aulas 

haviam retornado em modelo semipresencial, 

num sistema rotativo em que os estudantes iam 

de duas a três vezes por semana para a escola. 

Esse esquema foi adotado em respeito aos 

protocolos exigidos pelo governo, que 

determinava o distanciamento de pelo menos 1 

metro entre os estudantes em sala de aula. O ano 

letivo de 2022 iniciou em 12 de janeiro, ainda com o 

sistema de rodízio. Em 6 de fevereiro, foi anunciado 

pelo Departamento de Educação do país que as 

aulas deveriam voltar na modalidade presencial 

já a partir do dia 7 de fevereiro, em toda a África 

do Sul. Para tanto, houve a necessidade de 

retirar a exigência do distanciamento entre os 

estudantes. Essa decisão foi tomada após meses 

de debate para garantir o atendimento a todos os 

alunos do país, já que diversas escolas da África do 

Sul não conseguiam seguir o protocolo e ofertar 

acesso a todos os estudantes. As demais medidas 

restritivas foram mantidas.

36

Argentina

Em 2021, as aulas em algumas escolas do país 

voltaram a ser presenciais, mas com protocolos 

rígidos e sem obrigatoriedade de retorno para os 

estudantes. Em 2022, haverá presencialidade 

plena para todo o país, com as aulas iniciando 

no dia 02 de março na maioria das províncias. 

Bolívia

Em 2021, de acordo com o Ministério de Educação 

do país, 75% da unidades escolares haviam 

retornado para aulas presenciais ou 

semipresenciais. No entanto, para o ano letivo de 

2022,  as aulas iniciaram em 01 de fevereiro de 

forma variável (remota, semipresencial ou 

presencial), devido ao aumento de casos de 

Covid-19. O presidente do país afirmou em seu 

Twitter que grande parte das unidades escolares já 

retornaram presencialmente, mas não há dados 

oficiais sobre isso.

Alemanha

As escolas abriram em janeiro, após o recesso de 

Natal, cabendo a cada estado decidir sobre o 

fechamento, sobretudo por conta de surtos 

identificados em diversas regiões do país. O 

modelo de ensino permanece presencial 

quando as escolas tiverem abertas, mas será 

remoto para estudantes que não puderem 

frequentar as aulas presencialmente. Até o final 

de fevereiro, em Berlim, a frequência obrigatória 

aplicava-se apenas ao 6º e 9º anos dos Anos Finais, 

1º ano do Ensino Médio e no Ensino Superior. Os 

pais de alunos de outras séries devem apresentar 

uma declaração por escrito caso seu filho não vá à 

escola. Os alunos que se recusarem a irem às 

escolas nos estados onde a presencialidade está 

sendo obrigatória, sofrerão sanções, mas terão o 

direito de aprender garantido por meio de tarefas 

entregues remotamente, digitalmente ou via 

plataformas, que podem ser acessadas pela 

internet.

https://theconversation.com/covid-learning-losses-what-south-africas-education-system-must-focus-on-to-recover-176622
https://www.gov.za/about-sa/school-calendar
https://www.education.gov.za/Portals/0/Media/Preess%20Releases/Minister%20Briefs%20Media%20on%20full%20return%20of%20learners.pdf?ver=2022-02-06-153607-860
https://www.education.gov.za/Portals/0/Media/Preess%20Releases/Minister%20Briefs%20Media%20on%20full%20return%20of%20learners.pdf?ver=2022-02-06-153607-860
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-75-de-las-escuelas-hoy-tiene-clases-presenciales-cuidadas
https://www.clarin.com/sociedad/clases-2022-comienzan-provincia_0_MMHJN2VikH.html
https://www.clarin.com/sociedad/clases-2022-comienzan-provincia_0_MMHJN2VikH.html
https://espanol.cgtn.com/n/2021-08-29/FIfCAA/bolivia-retorna-en-75-a-clases-presenciales-o-semipresenciales-en-unidades-educativas/index.html
https://espanol.cgtn.com/n/2021-08-29/FIfCAA/bolivia-retorna-en-75-a-clases-presenciales-o-semipresenciales-en-unidades-educativas/index.html
https://espanol.cgtn.com/n/2021-08-29/FIfCAA/bolivia-retorna-en-75-a-clases-presenciales-o-semipresenciales-en-unidades-educativas/index.html
https://www.revistapatriagrande.com.br/2022/02/bolivia-celebra-o-inicio-do-ano-letivo.html
https://www.revistapatriagrande.com.br/2022/02/bolivia-celebra-o-inicio-do-ano-letivo.html
https://twitter.com/LuchoXBolivia/status/1496581281005641736?cxt=HHwWkIC5_d2v9sQpAAAA
https://twitter.com/LuchoXBolivia/status/1496581281005641736?cxt=HHwWkIC5_d2v9sQpAAAA
https://www.thelocal.de/20220103/german-schools-start-up-against-as-omicron-cases-rise/
https://deutsches--schulportal-de.translate.goog/bildungswesen/news-blog-corona-schule-neues-schuljahr/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc
https://www.berlin.de/corona/en/measures/#headline_1_17
https://deutsches--schulportal-de.translate.goog/unterricht/schulrecht-schwaenzen-was-koennen-schulen-machen-wenn-praesenzpflicht-ausgesetzt-ist/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc
https://deutsches--schulportal-de.translate.goog/unterricht/schulrecht-schwaenzen-was-koennen-schulen-machen-wenn-praesenzpflicht-ausgesetzt-ist/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc
https://deutsches--schulportal-de.translate.goog/unterricht/schulrecht-schwaenzen-was-koennen-schulen-machen-wenn-praesenzpflicht-ausgesetzt-ist/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc
https://www.berlin.de/corona/en/measures/#headline_1_17
https://deutsches--schulportal-de.translate.goog/unterricht/schulrecht-schwaenzen-was-koennen-schulen-machen-wenn-praesenzpflicht-ausgesetzt-ist/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc


Austrália

As escolas australianas foram reabertas no dia 31 

de janeiro de 2022.  Não houve acordo do 

gabinete nacional sobre a modalidade de 

reabertura durante o surto da Ômicron (se 

presencial, semipresencial ou remota), mas o 

governo insiste que prioridade seja garantir que 

as instituições de ensino permaneçam abertas. 

Em Queensland, as aulas presenciais começaram 

com 2 semanas de atraso, e alunos dos 2º e 3º anos 

do Ensino Médio iniciaram de forma remota. O 

estado de Victoria iniciou as aulas em 31 de janeiro, 

assim como Austrália do Sul, ambos em 

modalidade semipresencial. Já em New South 

Wales, o retorno presencial ocorreu no dia 28 de 

janeiro, com a realização de testes rápidos. Todos 

os demais estados reabriram as escolas no final 

de janeiro (ou início de em fevereiro), conforme 

planejado, com foco em testes rápidos, 

obrigatoriedade de uso de máscaras e 

ventilação nas salas de aula, para manter as 

atividades presenciais.
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Canadá - Ontário

Ontário tinha planejado voltar as aulas de forma 

presencial em 3 de janeiro de 2022. Devido à 

variante Ômicron, em 30 de dezembro, o governo 

adiou a volta para 5 de janeiro e, posteriormente, 

determinou que essa volta seria em modelo 

remoto por pelo menos duas semanas. As aulas só 

retornaram em modelo presencial no dia 17 de 

janeiro de 2022. Os alunos foram instruídos a 

frequentar as aulas diariamente, obedecendo a 

rotina escolar diária, ou seja, mantendo as cinco 

horas de instrução nas escolas primárias e 

secundárias de toda a província. O aprendizado 

remoto continua sendo uma opção para os pais, 

mas os conselhos escolares já planejam suspender 

a possibilidade do remoto.

Chile

O país iniciou o processo de reabertura das escolas 

em julho de 2021, em um modelo de ensino 

semipresencial e com aulas presenciais não 

obrigatórias. De acordo com o Ministério da 

Educação, 98% dos estabelecimentos de ensino já 

estavam abertos ao final de 2021. Em 2022, o ano 

letivo será iniciado no dia 02 de março, com 

presença obrigatória dos estudantes, já que a 

vacinação no país está bem avançada.

Detalhamento sobre a situação das escolas

EUA - Massachusetts

As escolas do estado estão abertas, sendo que a 

maioria retornou no dia 03 de janeiro, após o 

recesso de inverno. Algumas unidades escolares 

adiaram a volta em poucos dias, para garantir a 

testagem dos professores. As escolas devem 

garantir os 180 dias letivos aos estudantes, mas 

caso um distrito escolar decida não reabrir suas 

escolas, ele poderá utilizar os recessos de 

inverno (ou seja, dias em que a escola fica fechada 

por conta da neve e do clima), que serão 

descontados.

https://www.abc.net.au/news/2022-01-20/national-cabinet-schools-covid-rapid-test/100770064
https://www.abc.net.au/news/2022-01-20/national-cabinet-schools-covid-rapid-test/100770064
https://www.dese.gov.au/covid-19/resources/national-framework-managing-covid19
https://www.abc.net.au/news/2022-01-31/qld-coronavirus-covid19-school-plan/100790786
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/jan/18/school-starts-in-two-weeks-heres-what-we-know-about-covid-safety-plans-for-australian-students
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/jan/23/nsw-and-victoria-school-reopening-plans-focus-on-covid-surveillance-testing-but-scrap-contact-tracing
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/jan/23/nsw-and-victoria-school-reopening-plans-focus-on-covid-surveillance-testing-but-scrap-contact-tracing
https://globalnews.ca/news/8479928/ontario-covid-announcement-testing-schools/
https://globalnews.ca/news/8485087/ontario-covid-schools-online-learning-business-capacity-limits-measures/
https://globalnews.ca/news/8485087/ontario-covid-schools-online-learning-business-capacity-limits-measures/
https://globalnews.ca/news/8502324/ontario-students-back-to-classroom/
https://globalnews.ca/news/8502324/ontario-students-back-to-classroom/
https://www.ontario.ca/document/covid-19-health-safety-and-operational-guidance-schools-2021-2022/introduction
https://www.ontario.ca/document/covid-19-health-safety-and-operational-guidance-schools-2021-2022/introduction
https://www.ontario.ca/document/covid-19-health-safety-and-operational-guidance-schools-2021-2022/introduction
https://www.ontario.ca/document/covid-19-health-safety-and-operational-guidance-schools-2021-2022/introduction
https://www.aa.com.tr/es/mundo/chile-inicia-el-proceso-de-retorno-a-las-clases-presenciales/2315085
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2021/11/LineamientosEscolar2022.pdf
https://boston.cbslocal.com/2022/01/02/massachusetts-covid-testing-winter-break-return/


Dinamarca

Em abril de 2020, quando o país iniciou o fim das 

medidas de quarentena e retomou as aulas 

presenciais, houve intenso debate dos pais sobre a 

segurança das crianças. Ao longo do tempo, com o 

acompanhamento dos casos, testagem, avanço da 

vacinação da população e com as medidas de 

segurança tomadas nas escolas, o debate 

arrefeceu e os estudantes retornaram às escolas. 

Com a Ômicron, não se viu aumento de 

resistência das escolas seguirem abertas e o 

governo determinou a flexibilização dos 

protocolos em todo o país. O retorno presencial 

só foi impactado nos casos de surtos nas 

escolas, e por conta do quantitativo 

profissionais da educação contaminados. Além 

disso, as escolas foram autorizadas a não exigir 

compensação das horas dos servidores afastados 

por licença médica no caso de Covid-19, no período 

entre 5 de janeiro e 28 de fevereiro de 2022. Isso 

significa que eles não precisarão cumprir sábados 

letivos e nem atividades em horário estendido.
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EUA - Flórida

Ao longo do ano letivo 2020-2021, o estado 

enfrentou intensos debates, acerca da 

determinação de retorno presencial nas escolas. 

No entanto, em junho de 2021, a maioria das 

escolas já ofertava ensino presencial na Flórida. O 

estado foi particularmente impactado pela 

variante Delta, logo após as férias de verão de 2021, 

que gerou interrupções do ensino presencial, 

quarentena de estudantes e funcionários e 

manifestações de distritos escolares pela 

obrigatoriedade do uso de máscaras nas escolas, 

contrariando a decisão do governador. Os distritos 

que obrigaram o uso de máscaras nas escolas 

tiveram financiamento cortado pelo estado e, 

embora o governador tenha sido obrigado a  

restituir o financiamento em dezembro de 2021, a 

obrigatoriedade de uso de máscaras nas escolas 

foi retirada. O estado enfrenta crise de 

profissionais da educação, que optaram por sair 

das escolas ao longo da pandemia, somada com 

altas taxas de absenteísmo causadas pelo 

contágio da Ômicron.

Detalhamento sobre a situação das escolas

França

O ano letivo de 2022 começou em 3 de janeiro 

com a determinação do governo de que escolas e 

turmas não deveriam fechar, e que as crianças 

precisariam ser testadas assim que fosse 

identificado um caso de positivo na turma. Em 

casos de surto, havia a previsão de fechamento de 

turmas e escolas. O governo também determinou 

a necessidade de pelo menos dois testes para que 

as crianças pudessem retornar às aulas após 

contato com casos positivos. Dados  oficiais 

informam que em 13 de janeiro de 2022, 10 dias 

após o início do ano letivo, haviam 226 escolas 

fechadas, representando 0,38% do total de 

unidades escolares no país, e 2,73% do total de 

turmas em escolas de toda a França. Em 03 de 

fevereiro esse quantitativo diminuiu, mesmo 

com a taxa de casos diária ainda alta, sendo 

identificadas apenas 48 escolas fechadas, 

representando 0,08% do total e de escolas na 

França.

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-covid19-denmark-lockdown-school-education-children/
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/almen-veu
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/almen-veu
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/feb/220204-aftale-om-mulighed-for-at-aflyse-undervisning-i-grundskolen
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/feb/220204-aftale-om-mulighed-for-at-aflyse-undervisning-i-grundskolen
https://ballotpedia.org/School_responses_in_Florida_to_the_coronavirus_(COVID-19)_pandemic#cite_note-FL831-7
https://fortune.com/2021/08/19/back-to-school-plans-delay-mask-policies-quarantine-delta-variant/
https://www.nytimes.com/live/2021/08/30/world/covid-delta-variant-vaccine
https://floridaphoenix.com/2021/12/13/following-federal-scrutiny-fl-education-officials-returned-878000-to-certain-local-school-boards/
https://www.forbes.com/sites/alisondurkee/2022/01/03/florida-schools-unwilling-to-defy-desantis-again-wont-reimpose-student-mask-mandates/?sh=7cd4636674b0
https://www.forbes.com/sites/alisondurkee/2022/01/03/florida-schools-unwilling-to-defy-desantis-again-wont-reimpose-student-mask-mandates/?sh=7cd4636674b0
https://wusfnews.wusf.usf.edu/health-news-florida/2022-01-06/omicron-and-a-teacher-shortage-combine-to-create-a-perfect-storm-for-florida-schools
https://wusfnews.wusf.usf.edu/health-news-florida/2022-01-06/omicron-and-a-teacher-shortage-combine-to-create-a-perfect-storm-for-florida-schools
https://www.politico.com/states/florida/story/2022/01/04/thousands-of-teachers-students-absent-as-omicron-ravages-florida-1403882
https://publicholidays.fr/school-holidays/
https://www.rfi.fr/en/france/20211228-french-contact-case-kids-must-present-2-negative-tests-before-returning-to-school
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees#situation_scolaire_-_structures_scolaires_fermees
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees#situation_scolaire_-_structures_scolaires_fermees
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Reino Unido

No Reino Unido, o ano letivo de 2021-2022 iniciou de forma totalmente presencial 

e permaneceu nesse modelo mesmo com o avanço da Ômicron. No final de 

janeiro, um a cada oito alunos estavam fora da escola devido ao agravamento do 

Covid na Inglaterra - cerca de um milhão de crianças. Estima-se que cerca 80.000 

a 100.000 crianças faltaram mais à escola do que a frequentaram desde 2020, mas 

os quantitativos de abandono e evasão escolar ainda são desconhecidos. Além da 

falta dos estudantes, um quarto das escolas tinham taxas de ausência de 

professores e diretores acima de 15%. Em toda a Inglaterra, cerca de 9% dos 

professores e/ou diretores escolares se afastaram em razão da Covid-19. O próprio 

governo chegou a estimar que essa taxa pudesse chegar a 25%. Atualmente, as 

escolas estão enfrentando dificuldades para encontrar professores substitutos. Em 

dezembro de 2021, o governo da Inglaterra pediu que professores aposentados 

voltassem às salas de aula para ajudar com a falta de funcionários. O secretário de 

Educação, Nadhim Zahawi, disse que, embora 99,9% dos estabelecimentos de ensino 

tivessem se mantido abertos, com o aumento de casos da Ômicron “garantir que as 

escolas tenham professores disponíveis para permanecerem abertas para o ensino 

presencial” é essencial. Poucos ex-professores, no entanto, aderiram à campanha. 

Detalhamento sobre a situação das escolas

https://www.bbc.com/news/education-60126783
https://www.bbc.com/news/education-60126783
https://www.bbc.com/news/education-60054253
https://www.bbc.com/news/education-59950903
https://www.bbc.com/news/education-59950903
https://www.gov.uk/government/news/education-secretary-calls-for-ex-teachers-to-return-to-classrooms
https://www.gov.uk/government/news/education-secretary-calls-for-ex-teachers-to-return-to-classrooms
https://www.bbc.com/news/education-60126783
https://www.bbc.com/news/education-60126783
https://www.bbc.com/news/education-59950903


James Merlino
Vice Primeiro Ministro de Victoria, na Austrália.
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04 Protocolos 
sanitários

Ensino remoto deve ser a última das últimas 
alternativas. As turmas só devem ser 

fechadas se realmente tivermos falta de 
profissionais, e ainda assim, pelo menor 

tempo possível.



Uso de 
máscara - 

estudantes

Uso de 
máscara - 

professores

Distanciamento 
de 1m ou mais

Escalonamento 
de turmas

Pequenas 
bolhas ou 

grupos

Higienização 
das mãos

Checagem de 
temperatura

Ventilação dos 
ambientes

Testagem 
assintomática - 

estudantes

Testagem 
assintomática - 

professores

Isolamento 
em casos 
positivos

África do Sul

Alemanha*

Argentina s/d s/d s/d

Austrália s/d

Bolívia s/d s/d

Canadá - 
Ontário

Chile s/d s/d s/d

Dinamarca s/d s/d s/d

França

EUA - Arkansas s/d s/d s/d

EUA - Flórida s/d s/d s/d

EUA - 
Massachusetts

Reino Unido

Protocolos sanitários vigentes
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Legenda

Sim

Não

Em alguns casos

À critério das escolas
*Em 16 de fevereiro de 2022, autoridades do governo alemão anunciaram planos para a flexibilização dos protocolos contra a Covid-19,  que serão desenvolvidos em 3 
etapas, encerrando a maioria das restrições até o final de março. 

https://sacoronavirus.co.za/latest-vaccine-statistics/
https://impfdashboard.de/en/
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2022/02/covid-19-vaccine-rollout-update-14-february-2022_0.pdf
https://covid-19.ontario.ca/data
https://covid-19.ontario.ca/data
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=People+vaccinated&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://www.sst.dk/da/corona/tal-og-overvaagning
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=People+vaccinated&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ZAF~ARG~AUS~BOL~CHL~DNK~FRA~BRA
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=Arkansas&data-type=Vaccinations&metric=Administered_Dose1_Pop_Pct
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=Florida&data-type=Vaccinations&metric=Administered_Dose1_Pop_Pct
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=Massachusetts&data-type=Hospital
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=Massachusetts&data-type=Hospital
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://www.thelocal.de/20220214/germany-to-end-most-covid-restrictions-in-march/


Austrália

Os planos para a reabertura das escolas de New 

South Wales e Victoria incluem testes rápidos duas 

vezes por semana para alunos e professores, e 

descartam o rastreamento de contatos. O uso de 

máscaras segue obrigatório para professores e 

alunos do Ensino Médio e Ensino Fundamental 

na maioria das escolas, mas é opcional para 

crianças da Educação Infantil. Em Victoria, 

professores e funcionários da Educação Infantil 

deverão receber a dose de reforço da vacina até 25 

de fevereiro. Além disso, o governo recomenda que 

as aulas sejam ao ar livre, e as escolas estão 

recebendo subsídios para adequar suas estruturas. 

Foi elaborado um guia chamado  National 

Framework for Managing COVID-19 in Schools and 

Early Childhood Education and Care que orienta as 

escolas a manter as atividades presenciais, 

garantindo que todas as crianças possam 

frequentar aulas, principalmente alunos 

vulneráveis e aqueles cujos pais precisam 

trabalhar.

Alemanha

A obrigação de usar máscara do tipo cirúrgica 

aplica-se a todos os níveis de ensino, mas as 

regras de distanciamento variam de estado para 

estado. As creches de Berlim, por exemplo, 

oferecem funcionamento regular e exigem 

distanciamento mínimo de 1,5 metros, exceto para 

menores de 14 anos. Os alunos que vão 

presencialmente à escola devem fazer testes três 

vezes por semana. Durante a primeira semana de 

aula após as férias, os testes diários foram 

obrigatórios (entre 07 e 11 de fevereiro de 2022). 

Pessoas com ciclo vacinal completo, que entraram 

em contato com pessoas infectadas, estão isentas 

da quarentena. Em alguns estados o isolamento se 

mantém, porém sem caráter obrigatório. 

Contaminados devem se isolar por 10 dias. 

Crianças e alunos podem ficar isolados por 5 dias, 

desde que apresentem teste rápido negativo. Com 

a redução dos casos, o governo já se manifestou 

sobre a flexibilização das regras, previstas para 

fim de março de 2022.

Detalhamento sobre os protocolos vigentes

África do Sul

O uso de máscaras é obrigatório para todos os 

alunos, professores, funcionários e visitantes das 

escolas. O país manteve a recomendação de 

realizar pausas no uso de máscaras para alunos, 

de modo que a cada 2 horas os podem remover 

suas máscaras com segurança, em uma área 

externa, por 5 a 15 minutos. A obrigatoriedade do 

distanciamento foi retirada para garantir o retorno 

presencial de todos os estudantes às salas de aula. 

Qualquer pessoa que entrar na escola deve ter sua 

temperatura aferida. Não há menção de bolhas 

entre os estudantes, porém as refeições devem ser 

servidas nas salas de aula, com supervisão de um 

professor. Além disso, a África do Sul recomenda 

que as escolas mantenham janelas e portas 

sempre abertas, garantindo ventilação natural.
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https://www.theguardian.com/australia-news/2022/jan/23/nsw-and-victoria-school-reopening-plans-focus-on-covid-surveillance-testing-but-scrap-contact-tracing
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/jan/23/nsw-and-victoria-school-reopening-plans-focus-on-covid-surveillance-testing-but-scrap-contact-tracing
https://www.rnz.co.nz/news/world/460025/covid-19-nsw-victoria-introduce-new-measures-for-schools
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/jan/23/nsw-and-victoria-school-reopening-plans-focus-on-covid-surveillance-testing-but-scrap-contact-tracing
https://www.dese.gov.au/covid-19/resources/national-framework-managing-covid19
https://www.dese.gov.au/covid-19/resources/national-framework-managing-covid19
https://www.dese.gov.au/covid-19/resources/national-framework-managing-covid19
https://www.berlin.de/corona/en/measures/#headline_1_17
https://www.berlin.de/corona/en/measures/#headline_1_17
https://www.berlin.de/corona/en/measures/#headline_1_17
https://www.thelocal.de/20220103/german-schools-start-up-against-as-omicron-cases-rise/
https://www.thelocal.de/20220103/german-schools-start-up-against-as-omicron-cases-rise/
https://www.simmons-simmons.com/en/publications/ckh1rs2cv0vmc0931oa7w6y9h/covid-19-update-on-lockdown-measures-in-germany
https://www.simmons-simmons.com/en/publications/ckh1rs2cv0vmc0931oa7w6y9h/covid-19-update-on-lockdown-measures-in-germany
https://www.berlin.de/corona/en/measures/#headline_1_17
https://www.education.gov.za/Portals/0/Documents/Recovery%20plan%20page/Links%20for%20schools/dbe-standard-operating-procedure-for-covid-19.pdf
https://www.education.gov.za/Portals/0/Documents/Recovery%20plan%20page/DBE%20Guidelines%20for%20schools%20on%20maintaining%20hygiene.pdf
https://www.education.gov.za/Portals/0/Documents/Recovery%20plan%20page/Links%20for%20schools/dbe-standard-operating-procedure-for-covid-19.pdf


Canadá - Ontário

Em Ontário, antes de ir para escola, alunos, 

professores, funcionários e visitantes devem 

fazer  uma autotriagem, por meio de uma 

ferramenta online ou impressa, para identificar 

eventuais os sintomas de Covid-19. Essa 

autoavaliação irá dizer se a pessoa deve ir para a 

escola ou ficar em casa, alertando acerca dos 

próximos passos em caso de suspeita de contágio. 

As escolas devem confirmar que estudantes, 

professores, funcionários e visitantes fizeram a 

autotriagem no início de cada dia letivo, antes que 

possam entrar no estabelecimento. A província 

não exige o uso de máscaras em espaços 

abertos, onde se possa manter 2 metros de 

distanciamento entre as pessoas de turmas 

diferentes. Professores devem utilizar máscaras 

cirúrgicas ou do tipo N95. O distanciamento é 

recomendado sempre que possível, porém, em 

refeitórios há a obrigatoriedade de se manter 2 

metros de distância entre diferentes turmas. Os 

alunos recebem dois testes rápidos de antígeno 

caso desenvolvam sintomas de Covid-19.
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Chile

Novos protocolos foram criados em fevereiro de 

2022 para as escolas. Considerando a alta taxa de 

vacinação completa entre os estudantes, o 

distanciamento não é mais recomendado. As 

máscaras continuam obrigatórias, exceto para 

estudantes de até 5 anos. Uma turma inteira só 

deverá ser colocada em isolamento caso haja três 

ou mais casos positivos ou suspeitos. Já a escola 

deverá entrar em isolamento caso haja três ou 

mais casos positivos ou suspeitos em três ou mais 

turmas.

Dinamarca

O programa de testagem periódica e automática 

nas escolas foi descontinuado em 21 de fevereiro e 

os autotestes serão enviados às unidades de 

ensino apenas para testagem de casos de contatos 

indiretos, e sob demanda das escolas, até o dia 31 

de março. Apesar do uso de máscara não ser 

obrigatório nas escolas, ele é recomendado. Em 

casos de teste positivo, o estudante ou 

funcionário deve cumprir período de isolamento 

e a escola deve reportar para a autoridade de 

saúde local. Apenas a autoridade de saúde tem 

autonomia para determinar o fechamento de 

uma escola por casos de COVID, e cabe à escola 

instituir o ensino emergencial, remoto. O 

distanciamento continua recomendado entre 

funcionários das escolas, mas não é mais 

necessário em atividades que envolvam interação 

entre estudantes e professores.

Detalhamento sobre os protocolos vigentes

https://www.ontario.ca/page/covid-19-health-and-safety-measures-schools#section-10
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/phm/2021/09/covid-19-asymptomatic-screen-testing-schools.pdf?sc_lang=en
https://www.ontario.ca/page/covid-19-health-and-safety-measures-schools#section-10
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/ProtocoloMedidasSanitariasEE-2022.pdf
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/feb/220211-opfordring-til-screeningtest-ophoerer-den-21-februar
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/almen-veu#aa1b1ca9e80e4a2c869943e9b06013e0
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/gymnasiale-uddannelser#42529d02e8cb4d95a6fccf2016d44e29
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/gymnasiale-uddannelser#42529d02e8cb4d95a6fccf2016d44e29


Estados Unidos - Arkansas

Em agosto de 2021, o governador do Arkansas 

apelou à Assembleia Geral do Estado para abrirem 

uma exceção para a lei que proíbe a 

obrigatoriedade de uso de máscara, o que foi 

negado. O estado continua reforçando a 

importância do uso de máscara nas escolas em 

documentos oficiais, mesmo não sendo possível 

obrigar o seu uso. Contrastando com outros 

estados que estão em processo de flexibilização 

dos protocolos sanitários, o Departamento de 

Educação do Arkansas segue recomendando 

medidas para as escolas, como o uso de máscara, 

vacinação dos estudantes, higienização das mãos, 

ventilação e distanciamento social. Porém, como a 

decisão de quais protocolos seguir cabe aos 

distritos e às escolas, há grande diversidade de 

estratégias de enfrentamento ao Covid-19 sendo 

implementadas no estado.
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Estados Unidos - Flórida

Desde o início de 2022, o governador vem 

negando aos distritos escolares a adoção de 

medidas mais rígidas nas escolas, como uso de 

máscara e ensino remoto, alegando que questões 

de saúde devem ser decididas pelos pais dos 

estudantes e que as escolas devem continuar a 

ofertar ensino presencial, mesmo em face da 

Ômicron. O Departamento de Educação da 

Flórida mantém em sua página recomendações 

para as escolas, construídas em conjunto com o 

Departamento de Saúde, mas que por serem 

muito abrangentes, não orientam sobre uso de 

máscara, vacinação, testagem e outras medidas 

recomendadas no país e no mundo. A Associação 

de Superintendentes de Distritos Escolares da 

Flórida publicou recomendações e orientou a 

criação de planos de retorno em 2021, junto aos 

distritos. Sem uma orientação centralizada, o 

estado vem enfrentando grande diversidade de 

estratégias de enfrentamento à pandemia, com 

distintos protocolos.

Detalhamento sobre os protocolos vigentes

Reino Unido

De forma geral, no Reino Unido, segundo 

recomendação de fevereiro de 2022, o uso de 

máscaras e o distanciamento social não são 

mais obrigatórios nas escolas. Funcionários e 

estudantes sem sintomas também não precisam 

mais realizar o teste de Covid duas vezes por 

semana, como recomendado anteriormente. A 

exigência legal de auto-isolamento após um teste 

positivo também está sendo removida, embora 

ainda seja recomendada até abril. Escócia, Irlanda 

do Norte e País de Gales mantiveram o teste 

assintomático duas vezes por semana em 

funcionários e professores (três vezes  no País de 

Gales). Na Irlanda do Norte, se vários alunos 

apresentarem Covid, toda a turma deve ser 

testada. Na Escócia o uso de máscaras não será 

mais obrigatório a partir de 28 de fevereiro, o 

distanciamento social, sim. No País de Gales as 

máscaras devem ser usadas em áreas comuns, não 

sendo necessárias nas salas de aula, e na Irlanda 

do Norte a exigência de uso foi mantida. 

https://governor.arkansas.gov/news-media/press-releases/governor-calls-extraordinary-session-to-request-legislative-action-on-covid
https://governor.arkansas.gov/news-media/press-releases/governor-calls-extraordinary-session-to-request-legislative-action-on-covid
https://www.thv11.com/article/news/politics/judge-rules-arkansass-mask-mandate-law-unconstitutional/91-77929009-8859-4a60-82e1-b8d753efd495
https://floridaphoenix.com/2022/01/03/desantis-our-schools-will-be-open-despite-surge-in-covid-infections/
https://floridaphoenix.com/2022/01/03/desantis-our-schools-will-be-open-despite-surge-in-covid-infections/
https://floridahealthcovid19.gov/schools/
https://floridahealthcovid19.gov/schools/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.fldoe.org/core/fileparse.php/19887/urlt/K-12Guide.pdf
https://www.fldoe.org/core/fileparse.php/19887/urlt/K-12Guide.pdf
https://www.fldoe.org/core/fileparse.php/19887/urlt/K-12Guide.pdf
https://www.tampabay.com/news/education/2022/01/03/florida-schools-to-resume-classes-with-omicron-surging/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1057106/220224_Schools_guidance.pdf
https://www.bbc.com/news/education-51643556
https://www.bbc.com/news/education-51643556
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05 Opinião pública

A decisão de voltar às aulas presenciais foi 
fácil porque vi os efeitos negativos do 
aprendizado online para meus filhos.

Kathy Korakakis
Presidente da English Parents Committee Association, de 

Quebec, no Canadá.



Opinião pública sobre o funcionamento das escolas durante a pandemia
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África do Sul

O sindicato de professores The National Professional Teachers' Organisation of 

South Africa (NAPTOSA) emitiu um comunicado sobre o retorno presencial das 

aulas na África do Sul, dizendo que há muito tempo aguardavam o fim do 

sistema de rodízio. Demonstrou, no entanto, preocupação com o fim do 

distanciamento social e com a possível superlotação das escolas, já que a volta 

não deve ser feita às custas  da saúde e segurança dos alunos e educadores. 

Alegou, ainda, que o Departamento de Educação Básica do país perdeu a 

oportunidade de investir em melhorias na infraestrutura dos estabelecimentos 

durante a pandemia. O grupo afirmou que não poderia correr o risco de  novas 

interrupções no ensino devido ao ressurgimento de infecções com a 

superlotação e o não cumprimento dos protocolos. A NAPTOSA apoia os 

programas de recuperação para compensar a perda de tempo de ensino e 

entende como positivo o foco em disciplinas fundantes, como leitura, 

matemática e ciências. Ressaltou, porém, que tais programas devem ser 

equilibrados, com vistas a evitar o cansaço e esgotamento dos professores. 

Outro sindicato do país, The South African Democratic Teachers’ Union 

(SADTU), pediu a vacinação de crianças de 5 a 11 anos para aumentar a 

segurança nas escolas e mitigar a propagação do vírus. Além disso, mostrou 

preocupação com os relatos de que mais de 500.000 alunos podem ter evadido 

devido à pandemia, e pediu maior investimento em estratégias digitais para 

que ações de mitigação, como o ensino remoto, sejam viáveis e colaborem para 

a redução da desigualdade educacional..

Canadá

Ao anunciar o adiamento das aulas em janeiro de 2022, o diretor médico de 

saúde de Ontário, Kieran Moore, disse que a reabertura das escolas é 

fundamental para a saúde mental e o sucesso acadêmico dos estudantes. 

Afirmou ainda, que os investimentos feitos em máscaras para educadores e em 

ventilação aprimorada nos estabelecimentos tornam as escolas muito mais 

seguras que qualquer outra área da comunidade. “Nossas crianças se 

sacrificaram muito nos últimos 20 meses e acho que é uma declaração positiva 

garantir que nossas escolas permaneçam abertas.” A reabertura era defendida 

por associações médicas pediátricas já que, quando as escolas fecham, as 

crianças perdem o acesso a uma série de serviços, que vão de terapias a 

programas de alimentação. “Quando a transmissão comunitária do vírus é alta, 

as crianças não devem arcar  sozinhas com o peso das medidas para reduzir a 

propagação da doença”, disse o coletivo de organizações de saúde Children's 

Health Coalition. Uma pesquisa da Ipsos realizada em junho mostrou que 67% 

dos pais canadenses acreditam que o aprendizado virtual terá impacto nas 

oportunidades futuras de seus filhos. "A decisão [de voltar às aulas presenciais] 

foi fácil para nós porque vi os efeitos negativos do aprendizado online para 

meus filhos", disse a presidente da English Parents Committee Association, de 

Quebec. Outra mãe disse que fazia sentido enviar os filhos de volta à escola, 

onde eles têm a chance de se desenvolver academicamente e em saúde e 

bem-estar. “Sinto que esses benefícios superam em muito os riscos do vírus”.

https://www.naptosa.org.za/
https://www.naptosa.org.za/
https://www.naptosa.org.za/8-main-page/3037-nnf-2-of-2022-positive-start-to-school-year
https://www.naptosa.org.za/8-main-page/3036-nnf-1-of-2022-message-from-the-president-2022
https://www.naptosa.org.za/8-main-page/3036-nnf-1-of-2022-message-from-the-president-2022
https://www.sadtu.org.za/content/sadtu-statement-beginning-2022-academic-year
https://www.sadtu.org.za/content/sadtu-statement-beginning-2022-academic-year
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-ontario-government-delays-return-to-school-until-jan-5/
https://ottawacitizen.com/news/local-news/parents-divided-stressed-with-ontario-schools-set-to-reopen-to-children
https://ottawacitizen.com/news/local-news/parents-divided-stressed-with-ontario-schools-set-to-reopen-to-children
https://www.cbc.ca/news/canada/education-schools-return-omicron-1.6315196
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Bolívia

Uma pesquisa realizada por um jornal de La Paz, 

em dezembro de 2021, indicou que 70% dos pais e 

responsáveis por estudantes em idade escolar só 

permitiriam que seus filhos fossem à escola se 

estivessem vacinados. No entanto, 73,8%  

afirmaram que as aulas deveriam voltar a ser 

presenciais. Já os pais da associação de pais de 

colégios privados rejeitam o retorno às aulas 

presenciais enquanto os casos de Covid-19 

estiveram aumentando.

Reino Unido

Cinco sindicatos do Reino Unido emitiram um 

comunicado dizendo que o governo retirou 

prematuramente as medidas de restrição, como o 

uso de máscaras, e que isso deixa as escolas 

expostas a altas taxas de casos de Covid-19 e a 

graves interrupções educacionais. O sindicato NEU 

recomenda que máscaras devem ser usadas em 

salas de aula tanto por funcionários quanto 

estudantes para tentar limitar a propagação da 

Ômicron e proteger a continuidade da educação. 

As medidas de distanciamento social  que não 

causem a interrupção das atividades normais 

devem continuar sendo mantidas na medida do 

possível. O NEU enfatiza, ainda, que o foco nos 

aspectos sociais e emocionais da aprendizagem 

dos alunos durante o Covid-19 é muito importante, 

dando dicas de como a equipe pode colaborar 

com a saúde mental dos estudantes.

Dinamarca

Diferentemente do que ocorreu na primeira 

reabertura de escolas no país desde o início da 

pandemia, quando pais se manifestaram de forma 

contrária ao retorno presencial, desta vez não 

houve grande mobilização em decorrência das 

aulas presenciais, mesmo em face ao grande 

contágio ocasionado pela Ômicron, sua 

subvariante BA.2 e a determinação do governo de 

flexibilizar todas as medidas de segurança. 

Chile

No Chile, o sindicato dos professores disse, em 

fevereiro de 2022, que as escolas não têm 

condições de retornar às aulas presenciais 

enquanto os casos estiverem em alta. No país, o 

retorno está previsto para março de 2022 de forma 

presencial.

Opinião pública sobre o funcionamento das escolas durante a pandemia

França

Em 13 de janeiro, diversas escolas fecharam e 

professores fizeram greve, indo às ruas para 

reivindicar melhores condições nas salas de aula, 

distribuição de máscaras para os trabalhadores e 

contratação de mais profissionais. A decisão do 

governo segue sendo pela manutenção das 

escolas abertas e, por isso, se comprometeu em 

atender as demandas.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/1/2/70-de-padres-dicen-que-enviaran-sus-hijos-clases-solo-si-estan-vacunados-319564.html#!
https://www.la-razon.com/sociedad/2022/01/12/padres-de-familia-rechazan-clases-presenciales-y-educacion-dice-que-dependera-de-los-contagios-por-covid-19/
https://www.la-razon.com/sociedad/2022/01/12/padres-de-familia-rechazan-clases-presenciales-y-educacion-dice-que-dependera-de-los-contagios-por-covid-19/
https://neu.org.uk/coronavirus
https://neu.org.uk/advice/coronavirus-members
https://neu.org.uk/supporting-learning-during-coronavirus
https://neu.org.uk/supporting-learning-during-coronavirus
https://www.pauta.cl/nacional/jorge-poblete-educcacion-inicio-clases-presenciales-2022#:~:text=Por%20tanto%2C%20se%20retoma%20la,porque%20se%20conoce%20el%20protocolo.
https://www.politico.eu/article/french-teachers-on-strike-amid-covid19-coronavirus-omicron-concerns/


Kelly Gallagher-Mackay
Autora do artigo "Covid-19 e a interrupção da educação em 

Ontário: evidências emergentes sobre impactos", publicado em 
junho de 2021.
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06 Impactos da pandemia 
na Educação

Acho que a narrativa agora é que as crianças 
são resilientes – que vão se recuperar e se 

atualizar. O que está sendo perdido, nessa 
conversa, é que as evidências mostram que 

não é necessariamente o caso – que há 
consequências muito reais para a perda de 

educação.

https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/covid-19-and-education-disruption-in-ontario-emerging-evidence-on-impacts/
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/covid-19-and-education-disruption-in-ontario-emerging-evidence-on-impacts/
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África do Sul

Abandono escolar: Estima-se que cerca de 400.000 a 500.000 alunos 

abandonaram a escola entre março de 2020 e julho de 2021, de um total de 13 

milhões de alunos.

Aprendizagem: Estima-se que o fechamento das escolas, na África do Sul, fez o 

sistema educacional retroceder aos níveis de desempenho de 2015 – uma 

regressão de cinco anos. A perda de aprendizado para alunos de escolas com 

menos recursos foi de 4,2% - maior do que para alunos de escolas mais ricas, 

que foi de 3,4%. Estudos que mediram as proficiências de leitura em escolas 

primárias de baixa renda sul-africanas em 2020, relataram que os alunos da 2ª 

série (8 anos) e da 4ª série (10 anos) perderam entre 60% a 80% de um ano de 

aprendizado, quando comparados aos seus pares pré-pandemia. Além disso, 

pesquisadores sul-africanos compararam as pontuações de leitura do 3º ano 

pré-Covid com as pontuações de leitura do 4º ano durante a pandemia. Eles 

descobriram que os alunos de língua materna da 4ª série estavam mais de 1,25 

anos atrasados   e os alunos de primeira língua adicional de inglês estavam meio 

ano atrasados. 

Chile

Saúde mental: A Universidade do Chile realizou uma pesquisa entre agosto e 

outubro de 2020 com pais e responsáveis de estudantes de 4 a 11 anos. Cerca 

de 70% afirmou que, durante a quarenta, seus filhos ficaram irritados, 

desobedientes e tiveram mudanças no apetite. Além disso, houve um aumento 

de 24,6% naqueles que diziam que seus filhos estavam tristes e um aumento 

de 29,5% no quesito falta de motivação.

Abandono escolar: Em 2020, cerca de 186 mil crianças e adolescentes entre 5 e 

21 anos abandonaram o sistema escolar e aproximadamente 40 mil estudantes 

do Ensino Fundamental e Médio não se matriculam na escola de 2020 para 

2021. Na Educação Infantil, a quantidade de crianças que abandonou a escola 

na pré-escola saltou de 1.878, em 2019, para 3.960, em 2020. No 1º ano, esse 

número foi de 1.965 para 4.687, uma aumento de 130%.

Aprendizagem: O governo chileno realizou, em 2021, o diagnóstico integral de 

aprendizagem. Do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino 

Médio, os estudantes não atingiram 60% dos resultados esperados em leitura e 

nem 50% em matemática, com um percentual de 27% para os estudantes do 

2ºano do Ensino Médio. Além disso, há diferenças significativas entre 

estudantes de baixa e alta vulnerabilidade. Exemplo: para o terceiro ano do EM, 

os estudantes de baixa vulnerabilidade atingiram 62% da aprendizagem 

esperada, enquanto os de alta vulnerabilidade atingiram 43%, uma diferença de 

19 pontos percentuais

Impactos da pandemia na educação

https://www.unicef.org/press-releases/covid19-scale-education-loss-nearly-insurmountable-warns-unicef
https://www.unicef.org/press-releases/covid19-scale-education-loss-nearly-insurmountable-warns-unicef
https://theconversation.com/covid-learning-losses-what-south-africas-education-system-must-focus-on-to-recover-176622
https://www.uchile.cl/noticias/173108/determinan-el-impacto-de-la-cuarentena-en-la-salud-mental-de-escolares
https://www.uchile.cl/noticias/175532/abandono-escolar-en-pandemia#:~:text=En%20Chile%2C%20cerca%20de%2040,en%20ning%C3%BAn%20establecimiento%20en%202021.&text=De%20estos%2040%20mil%20ni%C3%B1os,escolar%20es%201%C2%B0%20medio.
https://www.uchile.cl/noticias/175532/abandono-escolar-en-pandemia#:~:text=En%20Chile%2C%20cerca%20de%2040,en%20ning%C3%BAn%20establecimiento%20en%202021.&text=De%20estos%2040%20mil%20ni%C3%B1os,escolar%20es%201%C2%B0%20medio.
https://www.unicef.org/chile/media/5901/file/Informe%20impactos%20de%20la%20pandemia%20.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/PresentacionDIA_26mayo.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2021/05/PresentacionDIA_26mayo.pdf


50

Canadá

Um relatório sobre o efeito do fechamento de escolas em Ontário na 

pandemia aponta que as desigualdades estão sendo aceleradas, 

principalmente entre grupos vulneráveis.

Educadores: o estudo aponta que professores sofreram considerável 

esgotamento, e muitos acabaram abandonando a profissão. Como resultado 

da falta desses profissionais, foram tomadas medidas excepcionais, como a 

concessão de certificados temporários de magistério e a contratação de 

profissionais que não tinham formação na área. Esse conjunto de fatores 

pode levar a prejuízos futuros na oferta docente.

Saúde mental: cerca de metade dos pais com filhos em aulas remotas 

tinham pelo menos uma criança com dificuldades na aprendizagem, 

levando a maior estresse parental. “Acho que a narrativa agora é que as 

crianças são resilientes – que vão se recuperar e se atualizar. O que está 

sendo perdido, nessa conversa, é que as evidências mostram que não é 

necessariamente o caso – que há consequências muito reais para a perda de 

educação”, afirma uma das autoras da pesquisa. 

Custos econômicos: Estima-se que um mês fora da escola pode resultar em 

uma queda de 1% nos ganhos ao longo da vida dos alunos. Também 

estima-se que a perda de educação devido à pandemia pode diminuir a 

renda nacional em 0,5% ao ano, traduzindo-se em uma perda de PIB de US$ 

1,6 trilhão para o Canadá. 

Impactos da pandemia na educação

Dinamarca

Saúde mental e bem estar: Estudo realizado no país com estudantes de 6ª a 9ª 

séries sobre o impacto do período de quarentena no bem estar infanto-juvenil 

buscou identificar dois aspectos percebidos pelos alunos: solidão e vínculo  com a 

escola. Estudantes reportaram maior apreciação pela escola durante o primeiro 

período de quarentena, apesar de não terem apresentado aumento na sensação 

de solidão. 

Aprendizagem: Na Dinamarca, avaliações diagnósticas apontaram que os 

impactos negativos da pandemia na aprendizagem foram mais amenos do que 

em outros países, especialmente para crianças das séries iniciais de 0 a 5 

(estudantes de 6 a 11 anos), que foram priorizadas em todas as etapas de retorno às 

aulas presenciais.

https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/covid-19-and-education-disruption-in-ontario-emerging-evidence-on-impacts/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827321002202
https://socialsciences.ku.dk/news/schools-managed-to-prevent-increased-learning-gaps-during-the-corona-crisis/
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07 Conclusão

Muitos dos alunos que entrevistamos  não 
conseguiam acessar as aulas online. Em 

casos como esses, percebe-se que eles não 
abandonam os estudos. Na verdade, eles 

foram abandonados pelo sistema.

Jenny Assael
Pesquisadora da Universidade do Chile.
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Considerações finais

nar o retorno à vacinação infantil, especialmente porque nenhum país 

analisado tomou uma decisão parecida. 

A realização de autotestes nas escolas pode ser uma estratégia para uma 

reabertura mais segura, identificando casos positivos e agilizando as respostas 

necessárias para conter surtos, especialmente enquanto a taxa de vacinação da 

população em idade escolar não atinge índices ótimos, como foi o caso da 

Argentina, Chile, Massachusetts e Reino Unido.

Países que centralizaram as decisões aparentam ter conduzido melhor o 

processo de abertura e fechamento das escolas. EUA e Alemanha, por exemplo, 

enfrentaram desafios com estratégias muito distintas de combate à Covid-19 

nas unidades escolares, uma vez que deixaram muitas responsabilidades a 

cargo das próprias escolas. 

Também se identificou a importância de procedimentos claros sobre o que 

fazer em caso de surtos, e quais as condições deveriam determinar o 

fechamento pontual de turmas ou de escolas. Em países como Dinamarca, o 

fechamento de escolas é de responsabilidade dos departamentos locais de 

saúde.

Seguindo o exemplo de países como o Canadá, em caso de fechamento 

escolar, este deve se limitar a um intervalo pequeno, sendo acompanhado por 

índices de saúde locais e com esforços constantes pela reabertura das escolas 

com aulas presenciais.

Responder aos desafios impostos pela pandemia na educação não é uma 

tarefa fácil e com respostas prontas. O maior aprendizado ao longo destes 

últimos dois anos é que é preciso analisar os dados com atenção para planejar 

as ações e não prejudicar a aprendizagem de milhões de estudantes ao redor 

do mundo.

Apesar de cada país ter um contexto e uma história de enfrentamento da 

pandemia distinto, é possível aprendermos uns com os outros. Este 

levantamento nos mostra que, apesar do aumento de casos em decorrência da 

Ômicron, 08 de 11 países acharam caminhos para manter as escolas abertas e o 

ensino presencial. O Brasil precisa encontrar o seu caminho. Em 2022, as 

escolas necessitam estar abertas, com aulas 100% presenciais e mantendo 

protocolos sanitários, tal como fizeram Argentina e Chile.

Embora Dinamarca, EUA e Reino Unido tenham flexibilizado os protocolos 

sanitários por entenderem que é momento de aprender a conviver com a 

Covid-19, o Brasil tem como alternativa seguir os caminhos apresentados pelos 

vizinhos Argentina e Chile, e pela África do Sul, parceira de BRICS. Todos esses 

países optaram pela reabertura das escolas com presencialidade plena, mas 

sem abrir mão de protocolos rígidos de biossegurança.

Além disso, para garantir a segurança das crianças, é necessário seguir 

investindo em vacinação em massa da população em idade escolar, 

especialmente na faixa de 5 a 11 anos. No entanto, não é aconselhável condicio-
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