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As decisões dos países foram classiﬁcadas em

e a Imaginable Futures*, o Vozes da Educação

três níveis, a partir do disposto no Guia de

apresenta levantamento internacional sobre a

reabertura da Educação Infantil, elaborado pela

situação da retomada presencial das aulas na

Unicef, Unesco e Banco Mundial. Desse modo, foi

Educação

do

possível categorizar os países que atendem

comportamento de 22 países do mundo. O

Infantil,

a

totalmente, parcialmente ou não atendem às

objetivo deste trabalho é qualiﬁcar o debate

diretrizes

social,

internacionais.

apresentando

partir

o

da

análise

comportamento

de

estabelecidas

nas

recomendações

outros países e detalhando os procedimentos
Elaborado com o intuito de alcançar famílias,

que estão sendo implementados.

proﬁssionais da educação, comunidade escolar e
Foram identiﬁcados padrões como rotinas de

demais interessados no tema, esperamos que

higienização,

e

este documento sirva de referência para a

superfícies, além de testagem de educadores.

tomada de decisões sobre o retorno presencial

Respeitadas as individualidades de cada país,

das atividades escolares, tendo em vista a

alguns pontos puderam ser classiﬁcados e

importância das Educação Infantil para as

categorizados.

crianças.

limpeza

Temas

de

como

brinquedos

alimentação

e

transporte escolar, uso de máscaras e escudos
faciais, planos de contingência, dentre outros,
também

foram

considerados.

Os

principais

achados deste trabalho podem ser encontrados
nas páginas 09 e 10.

Por ﬁm, importante mencionar que como tudo
na pandemia, este trabalho contempla um
retrato do momento em que foi realizado, e que
as

orientações

aqui

contidas

podem

ser

alteradas no futuro.

Boa leitura!
* A realização deste projeto foi possível graças ao Fundo de Apoio à Aprendizagem durante a Covid-19, criado a partir de uma aliança entre
a Fundação Lemann e a Imaginable Futures como resposta aos desaﬁos que a educação brasileira enfrenta em tempos de pandemia.
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Considerações importantes sobre Educação Infantil
Em 2019, um estudo publicado pela Unicef revelou que crianças que frequentaram
pelo menos um ano da Educação Infantil têm maior probabilidade de desenvolver
habilidades essenciais para as etapas educacionais seguintes, estão menos

ACESSO

GRATUITIDADE

propensas à repetência ou ao abandono escolar e, portanto, serão mais capazes de

Em Moçambique, apenas 5% das

Nos EUA, por exemplo, a maioria

contribuir para sociedades e economias pacíﬁcas e prósperas quando atingirem a

crianças menores de cinco anos

dos Centros de Educação Infantil

idade adulta. No entanto, apesar dos benefícios já comprovados, mais de 175 milhões

frequentam o ensino pré-escolar.

são pagos. Na África do Sul, a

de crianças no mundo - o equivalente a cerca de 50% das crianças em idade

Como consequência, a maioria

Educação Infantil também é

pré-escolar -, não estão matriculadas na Educação Infantil.

tem desenvolvimento mental,

majoritariamente privada.

linguístico e social comprometido.
O mesmo estudo revela que em países pobres ou em desenvolvimento, o cenário é
ainda mais agravante: oito em cada dez crianças não têm a oportunidade de
frequentar creches ou pré-escolas. No Brasil, crianças de baixa renda que não
frequentam Centros de Educação Infantil (CEI) têm duas vezes menos chances de
chegar ao quinto ano e três vezes menos chances de chegar ao oitavo ano. Esses

COMPLEXIDADE

pontos levam a desaﬁos como gratuidade e universalização do serviço, enquanto

Índia e Peru são exemplos de

fonte potencial para redução das desigualdades educacionais. Com a pandemia, o

países que ainda não criaram um

acesso à essa etapa escolar foi substancialmente agravado, e esse cenário que já era

protocolo nacional de retorno dos

complexo, impactou diretamente nos resultados deste levantamento.

Centros de Educação Infantil, que
em sua maioria, permanecem

Além disso, vários dos países pesquisados não ofertavam Educação Infantil. Quando o
faziam, o acesso não era público e muito menos universalizado. Ainda existem muitos
países que investem pouco ou quase nada nessa etapa escolar, e parte desse cenário
mundial poderá ser identiﬁcado neste trabalho.

fechados. Por esse motivo, eles
foram excluídos desta pesquisa.

PANDEMIA
A nutrição nos primeiros 8.000 dias
de vida de uma criança é essencial
para o desenvolvimento infantil, e a
interrupção

nutricional

causada

pelo fechamento de escolas terá
consequências

de

longo

prazo,

sobretudo se não forem tratadas de
forma adequada.

Metodologia
Levantamento bibliográﬁco realizado por meio

Unidos (geral e estado da Califórnia), França,

de

Gana,

consultas

em

documentos

oﬁciais

dos

Israel,

Itália,

México,

Moçambique,

governos dos países selecionados, além de

Noruega, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido,

publicações de instituições de pesquisas e

Singapura, Suécia e Uruguai. Neste trabalho, a

notícias de jornais locais e/ou internacionais. A

análise dos EUA foi feita observando as regras do

escolha dos países levou em conta casos de

Center for Disease Control (CDC), órgão nacional,

sucesso no âmbito da educação básica e no

e

controle da pandemia, a variabilidade geográﬁca

normativas locais.

para

o

estado

da

Califórnia,

com

suas

e geopolítica (continentes diferentes e países
emergentes/desenvolvidos),

da

Todos os países foram classiﬁcados, no tocante à

disponibilidade de informações de cada um.

além

condução da retomada presencial das aulas nos

Este trabalho tem foco exclusivo na primeira

Centros de Educação Infantil, pela ótica de

infância, muito embora França, Suécia, Gana e

alguns critérios que têm como referência o Guia

Moçambique tenham criado um protocolo único

de Reabertura da Educação Infantil lançado pela

para todas as etapas de ensino. A coleta de

Unesco,

dados foi fechada em 04 de março de 2021.

detalhamento

Unicef

e

desses

Banco
critérios

Mundial.
pode

O
ser

encontrado na página seis. Para ﬁns deste
Os vinte e dois países escolhidos reﬂetem

trabalho, o termo "Centros de Educação Infantil"

cerca de 10% do quantitativo total de países do

contempla creches e pré-escolas.

mundo

(ONU),

constituindo

apenas

uma

amostra. São eles: África do Sul, Argentina,

Os dados referentes ao quantitativo de dias com

Austrália (estado de Victoria), Canadá (província

aulas suspensas foram retirados do site da

de Ontário), Chile, China (províncias de Beijing e

Unesco, e incluem a Educação Infantil, motivo

Hong Kong), Colômbia, Dinamarca, Estados de

pelo qual foram considerados neste trabalho.
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Especiﬁcação dos critérios de reabertura
Com o intuito de apoiar os governos no planejamento da

medidas de prevenção à Covid-19 nos Centros de

reabertura presencial dos Centros de Educação Infantil

Educação Infantil;

ao redor do mundo, em setembro/2020 Unesco, Unicef e
Banco Mundial divulgaram um guia com dez princípios.

➔

Planos de monitoramento e contingência de

Neste levantamento, alguns desses princípios foram

casos: O país ofereceu direcionamentos claros para

utilizados como critérios para respaldar a classiﬁcação

que

dos países no tocante ao alinhamento da condução da

medidas para minimizar a disseminação do vírus,

reabertura de creches e pré-escolas. São eles:

incluindo monitoramento e contenção de casos;

as

lideranças

escolares

pudessem

tomar

redução ou restrição de entrada de pais e outros
➔

Planejamento da reabertura: O país desenvolveu

visitantes

estratégias

isolamento de funcionários e crianças sintomáticas

fatores

baseadas

cruciais

fornecimento

de

em

para

evidências,
a

recursos,

incluindo

reabertura,

como

ﬁnanciamento

em

Centros

de

Educação

Infantil,

e/ou assintomáticas, e registro de informações

de

importantes para conter a disseminação do vírus em

políticas especíﬁcas para a primeira infância e

Centros de Educação Infantil;

criação de regras para que Centros de Educação
Infantil pudessem operar com segurança. Essas

➔

Gestão da comunicação com crianças, pais e/ou

estratégias foram claramente comunicadas aos

responsáveis: O país ofereceu orientações sobre a

professores,

importância dos Centros de Educação Infantil

crianças,

pais

e

membros

da

comunidade;

estabelecerem comunicação com as famílias de
forma clara, positiva e aberta, em linguagens que

➔

Adaptação das instalações: Há recomendações e

elas entendam e por meio de uma variedade de

orientações claras para a adaptação das instalações

canais. Isso inclui informar as famílias e envolvê-las

com o objetivo de integrar protocolos de higiene e

na implementação das medidas de prevenção, de

medidas

modo a fornecer apoio contínuo às crianças.
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Alinhamento com os critérios de reabertura
Atende totalmente

Atende parcialmente

Não atende

Centros de Educação Infantil reabriram de forma

Os países reabriram os Centros de Educação Infantil de

Os países reabriram os Centros de Educação Infantil de

parcial ou total e houve uma condução nacional,

forma parcial ou total e houve uma condução nacional,

forma parcial ou total e houve uma condução nacional

alinhada às diretrizes da Unesco, Unicef e Banco

alinhada às diretrizes da Unesco, Unicef e Banco

para apoiar as instituições no processo de reabertura.

Mundial, para apoiar as instituições nesse processo em,

Mundial,

quatro

Contudo, pelo menos um dos quatro princípios-chave

pelo menos, quatro princípios-chave: planejamento,

princípios-chave:

das

não foi contemplado nos protocolos de reabertura

adaptação das instalações, planos de monitoramento e

instalações, planos de monitoramento e contingência

direcionados aos Centros de Educação Infantil. Isso não

contingência de casos e gestão da comunicação com

de casos e gestão da comunicação com crianças, pais

signiﬁca, no entanto, que a reabertura não tenha sido

crianças, pais e/ou responsáveis. Ainda, as diretrizes

e/ou responsáveis. No entanto, em até dois dos

exitosa, mas que dentro dos critérios avaliados não

oferecidas pelo governo foram claras e detalhadas para

princípios-chave, as diretrizes e recomendações foram

houve um alinhamento da condução da reabertura.

a maioria das variáveis anteriormente listadas.

claras e detalhadas apenas para algumas das variáveis.

Argentina,

Austrália,

Canadá,

Chile,

China,

para

apoiar

as

instituições

planejamento,

em

adaptação

Colômbia, Israel, México e Portugal.

África do Sul, Gana, Moçambique, Suécia e
Uruguai.

Dinamarca, Estados Unidos¹, França, Itália, Noruega,
Nova Zelândia, Reino Unido e Singapura.
¹ A classiﬁcação refere-se às diretrizes do estado da Califórnia e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) do país.
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Países selecionados

África do Sul

Argentina

Colômbia

Israel

Austrália
(Victoria)

Dinamarca

Itália

Portugal

Canadá
(Ontário)

Estados Unidos
(CDC e Califórnia)

México

Reino Unido

Chile

França

Gana

Noruega

Moçambique

Singapura

China
(Beijing e
Hong Kong)

Suécia

Nova
Zelândia

Uruguai
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Principais achados
Cerca de 70% dos países (15) está com os Centros de
Educação Infantil abertos, seja para todas as crianças,
seja observando o número de casos da região. Na
Dinamarca e no México, creches e pré-escolas estão
funcionando para atender ﬁlhos de trabalhadores
essenciais e/ou crianças vulneráveis.

Nos EUA, tudo indica que as determinações do estado
podem ser ainda mais rigorosas que as orientações
nacionais.
Ao
analisar
comparativamente
as
determinações
do
CDC,
órgão
sanitário
norte-americano, e as normativas locais do estado da
Califórnia, diferenças pontuais foram encontradas.

Maioria dos países (13) recomenda manter o
distanciamento entre crianças, seja de 1 a 2 metros ou
conforme o possível. Quanto aos adultos, a maioria dos
países recomenda manter distanciamento de 1 a 2
metros.

Quase 70% dos países (15) recomenda a priorização de
atividades ao ar livre e 14 países defendem a restrição
do contato entre crianças de turmas e/ou bolhas
diferentes.

Em 82% dos países (18), o uso de máscaras por
proﬁssionais é obrigatório, mas por crianças, não (7). O
uso de máscaras por estudantes é ﬂexibilizado de
acordo com a faixa etária. Nos menores, o uso tende a
ser opcional. Em alguns países, a exigência das máscaras
por professores em sala de aula pode ser ﬂexibilizado
(Austrália, Noruega e Reino Unido). O CDC vem
reforçando a necessidade do uso de máscaras duplas ou
N95/PFF2.
Maioria dos países (17) incluíram detalhamentos
relacionados à higienização das mãos na rotina
escolar, especiﬁcando inclusive a frequência e/ou os
momentos em que a limpeza deve ser realizada.

82% dos países (18) recomenda evitar aglomerações
de pais e alunos nos horários de entrada/saída, e cerca
de 63% dos países (14) determinou o escalonamento
desses horários.

Cerca de 91% dos países especiﬁcaram quais espaços
e/ou objetos devem ser limpos nos Centros de
Educação Infantil, com qual(is) produto(s) e/ou qual a
respectiva frequência de limpeza. Os protocolos tendem
a enfatizar as formas para mitigar a transmissão do vírus
em superfícies, sem detalhar as formas de transmissão
pelo ar (aerossóis).
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Principais achados
Cerca de 91% dos países (20) apresentou pelo menos
uma recomendação com relação aos horários de
merenda escolar. Dentre as principais orientações,
foram identiﬁcadas restrições com escalonamento de
crianças no refeitório (10), distanciamento social (12),
lanches distribuídos em porções unitárias (6) e refeições
em sala (5).

Apenas na Dinamarca e no Reino Unido foram
identiﬁcadas políticas de testagem rotineira em
proﬁssionais dos Centros de Educação Infantil. Sete
países (Austrália, Canadá, Chile, Estados Unidos, Itália,
Nova Zelândia e Reino Unidos) especiﬁcaram medidas
de testagem para crianças sintomáticas.

Quase 70% dos países (15) recomenda a aferição de
temperatura das crianças em casa e/ou nos Centro de
Educação Infantil. Outros sete países incluíram a
exigência de um checklist sobre o estado geral de saúde
da criança na chegada aos Centros de Educação Infantil.

Mais de 77% dos países (17) apresenta orientações
especíﬁcas sobre como lidar com casos de Covid-19
na Educação Infantil.

91% dos países (20) apresenta recomendações para
pais e/ou responsáveis sobre como proceder na
chegada das crianças aos Centros de Educação
Infantil. Dentre as principais considerações estão:
aferição
de
temperatura;
preenchimento
de
questionário ou declaração dos responsáveis para
entrada da criança; orientações para evitar o ingresso de
pais nas creches e pré-escolas, e apoio da família na
implementação de protocolos.

Muitos Centros de Educação Infantil privados estão
enfrentando desaﬁos ﬁnanceiros e de retenção de
matrículas. Em cinco países (África do Sul, Colômbia,
Estados Unidos, Nova Zelândia e Singapura) foram
identiﬁcadas
iniciativas
envolvendo
subsídios
ﬁnanceiros diretamente para o setor e/ou às famílias
para pagamento das mensalidades.

Cerca de 72% dos países (16) traz recomendações
especíﬁcas para o uso e/ou manuseio de brinquedos,
principalmente com relação a limpeza (15). Ainda, sete
países orientam que o compartilhamento de brinquedos
seja evitado ou reduzido.

Reforça-se a necessidade de analisar todos os dados
de maneira integrada, considerando que não foi
identiﬁcado um único indicador ou medida que
isoladamente pudesse levar ao êxito do retorno
presencial.
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1
Situação atual da
Educação Infantil
uma das coisas mais difíceis durante esta pandemia.
As pessoas simplesmente não ﬁcam. Nossa
rotatividade é horrível. Em um mês, temos de três a
quatro pessoas pedindo demissão.
Ernestina Fuentes, Fundadora da Herencia Guadalupana Lab
Schools, em Tucson/Arizona, EUA.

“

“

Contratar proﬁssionais da Educação Infantil tem sido

Situação atual das instituições de Educação Infantil

8

7

países estão com a

países estão com a

EDUCAÇÃO INFANTIL ABERTA
PARA TODAS AS CRIANÇAS

1

2
países AUTORIZARAM A
REABERTURA DA
EDUCAÇÃO INFANTIL

país está com a
EDUCAÇÃO INFANTIL ABERTA para
FILHOS DE TRABALHADORES ESSENCIAIS
E CRIANÇAS VULNERÁVEIS

EDUCAÇÃO INFANTIL ABERTA
A DEPENDER DO NÚMERO DE
CASOS NA REGIÃO
África do Sul¹

Moçambique
Dinamarca²

China
(Beijing e
Hong Kong)

Gana

Nova Zelândia

Singapura

França

Noruega³

Reino Unido

Argentina

Canadá
(Ontário)

Colômbia

Estados Unidos

Israel

países estão com a
EDUCAÇÃO INFANTIL suspensas em
razão de FÉRIAS

países está com a
EDUCAÇÃO INFANTIL ABERTA
PARA FILHOS DE TRABALHADORES
ESSENCIAIS

Chile

México

Uruguai

1
país SUSPENDEU as aulas da
EDUCAÇÃO INFANTIL em razão
da pandemia

Itália

Suécia

Alinhamento com os critérios de reabertura:

2

1

Austrália
(Victoria)

- Atende totalmente;

- Atende parcialmente;

- Não atende.
Portugal

¹ África do Sul: apenas alguns Centros de Educação Infantil estão em funcionamento devido às exigências do governo.
² Dinamarca: as gestões municipais podem escolher como vai se dar o atendimento, sempre contemplando o máximo de crianças possível.
³ Noruega: caso os Centros de Educação Infantil sejam temporariamente fechados, o acesso aos ﬁlhos dos trabalhadores essenciais deve ser garantido.
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2
Medidas de prevenção

tocá-las ou deixá-las perto umas das outras. No
entanto, organizar o ambiente e pensar
conscientemente sobre o nosso comportamento,
pode ajudar na implementação das regras de
distanciamento social.
Jeni Hind,
diretora de pré-escola em Sydney, Austrália

“

“

É impossível cuidar de crianças pequenas sem

Distanciamento social entre crianças na Educação Infantil

7

6

países orientam manter
distanciamento de 1 a 2
metros entre as crianças

países ressaltam a
importância de manter as
crianças distantes entre si
sempre que possível

China
(Beijing e
Hong Kong)

África do Sul

Argentina

3

4
países orientam não
haver necessidade de
distanciamento entre crianças
de um mesmo grupo ou turma

Estados Unidos

Austrália
(Victoria)

Canadá
(Ontário)

França

Itália

países orientam não haver
necessidade de distanciamento
social entre as crianças

Noruega¹

Dinamarca

Suécia

Colômbia

Chile

Gana

México

Israel

Portugal

Reino Unido

Singapura

Uruguai

Alinhamento com os critérios de reabertura:

1

1

país orienta manter o
distanciamento, dependendo do
número de casos da região

país orienta manter o
distanciamento apenas em
casos sintomáticos

Nova Zelândia
- Atende totalmente;

- Atende parcialmente;

Moçambique

- Não atende.
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¹ Noruega: Os Centros de Educação Infantil são organizados de acordo com o Semáforo de Contágio das regiões, sendo que apenas no nível vermelho o distanciamento entre grupos diferentes deve ser assegurado.

Distanciamento social entre adultos nos Centros de Educação
Infantil (Educadores, proﬁssionais da educação, pais, responsáveis e/ou visitantes)

19

1
país orientou manter
distanciamento dependendo do
número de casos da região

países orientam que adultos mantenham distanciamento de
1 a 2 metros dentro dos Centros de Educação Infantil

Nova Zelândia

África do Sul

Austrália
(Victoria)

Canadá
(Ontário)

Argentina

China
(Beijing e
Hong Kong)

Chile

1
país orientou manter
distanciamento apenas em
casos sintomáticos

Moçambique
Colômbia

Dinamarca

Estados Unidos

França

Gana

Itália

Israel

País sem informações consistentes

México

Noruega

Alinhamento com os critérios de reabertura:

Reino Unido

- Atende totalmente;

Uruguai

- Atende parcialmente;

Singapura

Portugal

Suécia

- Não atende.
15

Detalhamento do quantitativo de alunos e educadores por grupo
Noruega

Canadá

O governo publicou um quadro
estabelecendo a proporção
máxima de estudantes por
professor, bem como o número

O governo publicou um quadro
estabelecendo a proporção
máxima de estudantes por
professor:

máximo de estudantes por grupo.
> Crianças menores de 3 anos:
> Menos de 18 meses: 3 educadores
para 10 crianças, e até 10 alunos por
grupo;
> Entre 18 e 30 meses: 1 educador
para 5 crianças, e até 15 alunos por

Mínimo de um funcionário
responsável por até 3 crianças;
> Crianças maiores de 3 anos:
Mínimo de um funcionário
responsável por até 6 crianças.

Em razão da Covid-19, ﬁcou

O governo publicou regras com a

determinado que as proporções

proporção máxima de estudantes

educador-criança não seriam

por professor

alteradas, embora haja

Menor de 2 anos: deve haver pelo

ﬂexibilidade nos níveis de

menos um professor ou auxiliar

qualiﬁcação. O papel de professor

para cada 3 crianças;

de educação infantil pode ser

2 anos: deve haver pelo menos um

preenchido por um educador que

professor ou auxiliar para cada 4

já esteja trabalhando como auxiliar

crianças;

ou que possua um diploma de

A partir dos 3 anos, a proporção se

qualiﬁcação.

dá seguindo a seguinte regra:
Se tiver um professor responsável,

grupo;
> Acima de 30 meses até o máximo
de 6 anos:, 1 educador para 8
crianças, e até 24 alunos por grupo;
> Acima de 44 meses até o máximo
de 7 anos:, 1 educador para 13
crianças, até o máximo de 26
alunos por grupo.

Colômbia
Inicialmente, não deve ser
superado o atendimento de até
35% do quantitativo de alunos.

Reino Unido

Nova Zelândia

Até 2 anos: um educador para 4

lidando diretamente com as

crianças;

crianças, a proporção é de um

De 2 a 3 anos: um educador para 5

educador para cada 13 crianças;

crianças;

Se não tiver um professor

Mais de 3 anos até pré-escola: um

trabalhando diretamente com as

educador para 11 crianças;

crianças: deve haver pelo menos

Pré-escola: um educador para 15

um auxiliar para cada 8 crianças.

crianças.
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Uso de máscara e escudo facial*

Uso obrigatório de
máscaras para
proﬁssionais da escola
Uso obrigatório de
máscaras para crianças
Uso obrigatório de
máscaras para crianças
a depender da idade
Uso obrigatório de
escudo facial
(face shield)
França: Para alunos de creches o uso de máscara é proibido.
* Detalhamentos do uso de máscaras e escudo facial nas páginas 17 a 19.
Alinhamento com os critérios de reabertura:

- Atende totalmente;

- Atende parcialmente;

- Não atende.

Sim, obrigatório
Obrigatório em casos especíﬁcos
Não obrigatório
Sem dados consistentes
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Detalhamento do uso de máscara por proﬁssionais da educação
Dinamarca

Austrália

Reino Unido

O uso de máscaras
Proﬁssionais
da educação
é
não são

O uso
uso de
de máscaras
máscarasénão é

O uso de máscaras
Recomenda-se
usoéde máscara

recomendável
obrigados
a usar
para
máscaras
crianças com

recomendável
necessário
porque
paraocrianças
país entende
com

recomendável
em
situações em
para
que
crianças
o
com

idade entre
enquanto
ensinam
3 e 5 anos
ou que
cuidam das

idade
que
asentre
crianças
3 e precisam
5 anos que
ver as

idade entre 3 e 5social
distanciamento
anos que
entre os

conseguem
crianças,
mas
utilizá-las
devem usá-las
(colocarem
e

conseguemfaciais
expressões
utilizá-las
dos educadores.
(colocar e

conseguem
adultos
não utilizá-las
seja possível
(colocar
(por e

remover)
todas
as outras
por conta
áreas
própria.
da escola,
O uso
nos

remover) por conta própria. O uso

remover) por
exemplo,
quando
conta
estiverem
própria. O
em
uso

não é recomendável
momentos
em que não
durante
estiverem
a

não é recomendável durante a

não é recomendável
corredores
ou áreas comuns).
durante a

realização
em
aula. de atividades físicas

realização de atividades físicas

realização de atividades físicas

intensas.

intensas.

intensas.

Noruega
O uso
de das
máscaras
Em
razão
novas évariantes, o país
recomendável
para crianças
com
intensiﬁcou as medidas
de proteção.
idade
entre
3 ede
5 anos
que passou
Com
isso,
o uso
máscara
conseguem
utilizá-las
(colocar
e
a ser obrigatório para proﬁssionais
remover)
por conta
própria. com
O uso
que
estiverem
em contato
não é recomendável
durante
outros
adultos, ou quando
oa
realização de atividades
físicas um
distanciamento
de no mínimo
intensas.
metro
não puder ser obedecido. O
uso é dispensado para educadores
de apoio, desde que compartilhem
as mesmas turmas ou grupos com o
professor regente.
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Detalhamento do uso de máscara em crianças
China (Hong Kong)

Canadá

Chile

Recomendável para crianças com

Crianças são incentivadas, mas

Uso de máscaras é obrigatório

O uso de máscaras para crianças

idades entre 3 e 5 anos que não

não obrigadas, a fazer uso de

nos Centros de Educação Infantil

da Educação Infantil é

dependam de adulto para colocar e

máscaras e/ou escudo facial nos

e para estudantes entre 5 e 6

obrigatório. Creches e pré-escolas

retirar a máscara. Para a realização

Centros de Educação Infantil.

anos. Para estudantes entre 3 e 4

devem ter proﬁssionais

de atividades físicas intensas, o uso

anos, o uso é recomendado no

responsáveis para ajudar as

é fortemente desencorajado.

trajeto entre a casa e a escola. Para

crianças a manterem e retirarem

crianças menores de 3 anos não há

suas máscaras adequadamente.

Argentina

necessidade do uso de máscara.

Colômbia

Estados Unidos

Uruguai

Singapura

Uso de máscaras para crianças

Crianças até 2 anos não devem

Não recomendável para crianças

Crianças com 2 anos ou mais

até 2 anos não é recomendado.

usar máscara por risco de

menores de 3 anos. Obrigatória

devem usar máscaras ou

Caso o menor tenha idade entre 2 e

sufocamento. Crianças acima dessa

para crianças com mais de 6 anos.

protetores faciais. Crianças com

6 anos, as máscaras são

idade devem usar máscaras.

Recomendável para crianças

menos de 2 anos estão isentas da

recomendáveis, desde que haja um

entre 3 e 5 anos; contudo, se a

exigência por razões de segurança.

adulto orientando sua utilização.

criança não conseguir fazer uso da
máscara sem tocá-la por várias
vezes, ela deve ser retirada.
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Detalhamento do uso de escudo facial por proﬁssionais de
educação e/ou crianças
Chile

Dinamarca

Israel

Reino Unido

O uso de escudos faciais é

Objeto de uso não essencial. No

O país permite que os educadores

O uso de faciais
Escudos
máscaras
não
é devem ser

recomendável quando o educador

entanto, o governo dinarmaquês

escolham entre o uso da máscara

recomendável
usados
rotineiramente
para crianças
comocom
uma

estiver à frente da turma. O

permite o uso de escudos faciais

ou do escudo facial.

idade entrepara
alternativa
3 e 5máscaras,
anos que pois

governo distribuiu kits que

caso seja solicitado pelos Centros

conseguem
podem
proteger
utilizá-las
contra
(colocar
a
e

continham um escudo facial por

de Educação Infantil e/ou pelo

remover) porde
propagação
conta
gotículas
própria.
emO uso

educador.

próprio proﬁssional.

não é recomendável
circunstâncias
especíﬁcas,
durante
mas
a são
realização dede
improváveis
atividades
serem eﬁcazes
físicas
intensas.usados sem uma cobertura
quando
facial adicional. Eles só devem ser
usados após a realização de uma

Singapura

Estados Unidos

Argentina

avaliação de risco para a situação
especíﬁca e devem ser sempre

Obrigatório para crianças acima

Obrigatório para crianças acima

Uso do escudo facial é

de dois anos. Nesse caso, a criança

de dois anos. Nesse caso, a criança

recomendável para proﬁssionais

poderá optar por usar máscara ou

poderá optar por usar máscara ou

dos Centros de Educação Infantil,

escudo facial. Crianças com menos

escudo facial. A máscara, no

devendo ser lavado com água e

de 2 anos estão isentas da

entanto, é a alternativa mais

sabão pelo menos uma vez por dia.

exigência por razões de segurança.

aceitável para crianças desta fase.

O protocolo ressalta que o uso do

limpos de forma adequada.

escudo facial não substitui o uso da
máscara.
20

Detalhamento da higienização das crianças
(Troca de fraldas, banhos e outros)
Dinamarca
O guia
uso de
demáscaras
higiene do
é governo
recomendável
dinamarquês
para
para
Centros
crianças
de com
idade entre
Educação
Infantil,
3 e 5 anos
atualizado
que em
conseguem
2019,
já estabelecia
utilizá-las
as medidas
(colocar ede
remover)necessárias
higiene
por conta própria.
no momento
O uso
nãotroca
da
é recomendável
de fraldas e durante
de roupas.
a
realização
Essas
medidas
de atividades
incluem ofísicas
uso de
intensas.
luvas
e avental pela pessoa
responsável, bem como
higienização do trocador e da
própria fralda, além da limitação de
objetos presentes no espaço de
troca. O guia proíbe que a pessoa
responsável pela troca utilize
alguns tipos de roupas e acessórios,
e informa como realizar o descarte
de fraldas e armazenar as roupas
sujas até que possam ser lavadas.

Austrália

Estados Unidos
Proﬁssionais devem usar batas de
O uso de máscaras é
manga longa por cima da roupa,
recomendável para crianças com
mantendo os cabelos presos. Suas
idade entre 3 e 5 anos que
roupas devem ser trocadas em
conseguem utilizá-las (colocar e
caso de contato com secreções das
remover) por conta própria. O uso
crianças. Os proﬁssionais também
não é recomendável durante a
devem lavar as mãos ou qualquer
realização de atividades físicas
outro lugar do corpo que tenha
intensas.
entrado em contato com

Chile

O país
uso de
segue
máscaras
utilizando
é
a normativa

O
de máscaras
é kits com trajes
Ouso
governo
distribuiu

recomendável
já
existente, e portanto
para crianças
exige ocom
uso

recomendável
para criançasde
com
especiais de paramentação,

idade
de
luvas,
entre
lavando
3 e 5 as
anos
mãos
que
do

idade
entre
5 anos que de
acordo
com3aequantidade

conseguem eutilizá-las
proﬁssional
da criança
(colocar
logo após
e

conseguem
utilizá-las
(colocar
e
turmas de cada
Centro
de

remover)
a
troca, e limpando
por conta própria.
e desinfetando
O uso

remover)
conta própria. O uso
Educaçãopor
Infantil.

não
o
local
é recomendável
em seguida. durante a

não
é recomendável
durante
O uso
é recomendado
para a

realização de atividades físicas

realização
de atividades
físicas
proﬁssionais
no momento
de

intensas.

intensas.
higienização das crianças.

secreções. As roupas de bebês e
crianças devem ser trocadas caso

Israel

sejam contaminadas com
secreções corporais. A família deve
fornecer várias mudas de roupa
para os Centros de Educação

Em caso de troca de roupas ou de
fraldas, proﬁssionais devem usar
luvas e, posteriormente, jogá-las em

Infantil. As roupas sujas, tanto de

um recipiente fechado, lavando as

proﬁssionais quanto de crianças,

mãos com água e sabão logo na

devem ser colocadas em sacos

sequência.

plásticos até que possam ser
lavadas.
Exemplo do traje especial usado para
higienização de crianças no Chile.
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Medidas de higiene

Medidas especíﬁcas
para higienização
das crianças: troca
de fraldas, banhos
Paramentação total
dos proﬁssionais
para higienização
das crianças
Boa ventilação no
ambiente escolar
Detalhamento de
lavagem de mãos na
rotina da escola
Suécia: teve orientações para ter atenção especial na lavagem das mãos, mas ﬁcou a cargo de cada escola a deﬁnição de como exatamente isso se incluiria na rotina. Por este
motivo, não foi considerado para essa classiﬁcação, uma vez que um dos critérios era que o próprio governo desse essa orientação.
Alinhamento com os critérios de reabertura:

- Atende totalmente;

- Atende parcialmente;

- Não atende.

Sim
Não
Sem dados consistentes
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Detalhamento da lavagem de mãos na rotina da escola
Colômbia

Dinamarca

Estados Unidos

Moçambique

O uso
As
mãos
de máscaras
devem seré lavadas, no

O uso
governo
de máscaras
dinamarquês
é
já

O uso
As
mãos
de máscaras
devem seré lavadas

O uso
paísde
tem
máscaras
grande épreocupação

recomendável
mínimo,
a cadapara
três crianças
horas, com

recomendável
possuía
um guia
para
de crianças
higiene com

recomendável para
constantemente,
como
crianças
na
com

recomendável
que
as escolas para
tenham
crianças
materiais
com e

idade entre
sobretudo
antes
3 e 5eanos
depois
que
de

idade entre
voltado
para3aeeducação
5 anos que
infantil

idade entre
chegada
aos3Centros
e 5 anos
deque
Educação

idade entrenecessárias
condições
3 e 5 anos que
para

conseguem
consumir
alimentos,
utilizá-lasapós
(colocar
as e

conseguem
que
estabelecia
utilizá-las
como(colocar
e com que
e

conseguem
Infantil,
e depois
utilizá-las
dos intervalos;
(colocar e

conseguem
cumprir
os protocolos
utilizá-las (colocar
de
e

remover)terem
crianças
por conta
contato
própria.
comO uso

remover) porcrianças
frequência
conta própria.
e adultos
O uso

remover)
antes
e depois
por conta
de preparar
própria. O uso

remover) por conta
higienização
e limpeza.
própria. O uso

não é recomendável
superfícies
e objetos,durante
quando aas

não é recomendável
devem
lavar as mãos,
durante
incluindo
a os

não é recomendável
alimentos
e bebidas; durante
antes e depois
a

não é recomendável
Diferentemente
de outros
durante
países,
a

realização de necessários,
movimentos
atividades físicas
como a

realização
de
comer, de
manusear
atividades
alimentos
físicas ou

realização
no
protocolo
de moçambicano,
atividades físicas
para

intensas.
depois
de ir ao banheiro e antes de

intensas.
mão
deve ser secada, a atenção

intensas. crianças; antes e depois
alimentar

intensas.
além
de água e sabão, as cinzas

ingressar nas salas, após os

com acessórios, esmaltes. A

de ministrar remédios ou pomadas;

também são indicadas para

intervalos. No caso da pré-escola, o

preocupação com a higienização

antes e depois de trocar fraldas;

higienização das mãos.

processo deve acontecer sob a

das mãos precede o surto de

depois de usar o banheiro ou ajudar

De acordo com a UNICEF, em

supervisão de um adulto.

Covid-19, em razão da preocupação

uma criança a usar o banheiro;

regiões e países cujo o acesso a

com a propagação de doenças nos

depois de entrar em contato com

água e sabão pode ser escasso

Centros de Educação Infantil.

ﬂuidos corporais; depois de brincar

durante emergências, o uso de

ao ar livre ou na areia; depois de

cinzas, areia ou outros substitutos

manusear o lixo.

deve ser promovido como uma

realização
mãos
estiverem
de atividades
visivelmente
físicassujas,

alternativa para a higienização.
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Medidas de limpeza

Especiﬁcação de
quais espaços
devem ser limpos
Especiﬁcação de
quais objetos devem
ser limpos
Especiﬁcação de
quais materiais
devem ser utilizados
na limpeza
Especiﬁcação da
frequência de
limpeza
Necessidade de uso
de EPI na limpeza
Alinhamento com os critérios de reabertura:

- Atende totalmente;

- Atende parcialmente;

- Não atende.

Sim
Não
Sem dados consistentes
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Protocolos de higiene antes da pandemia
Austrália

Dinamarca

O Guia "Manter-se saudável: Prevenção de doenças infecciosas em serviços de

A Dinamarca atualizou o protocolo de higiene para as instituições da Primeira

educação e cuidados na primeira infância", existente desde 2013, fornece

Infância em 2019, ainda antes da pandemia. Dentre as medidas, havia

métodos simples e eﬁcazes para minimizar a propagação de doenças entre

recomendações para lavar as mãos com frequência e atividades para ensinar e

educadores e proﬁssionais da Educação Infantil. O documento apresenta

auxiliar as crianças a desenvolverem bons hábitos de higiene. Além disso, o guia

procedimentos a serem seguidos e traz formas de comunicar pais e

contempla questões de higienização no momento de troca de fraldas, incluindo os

responsáveis sobre os períodos de isolamento necessários para que a criança

produtos a serem utilizados, a organização do ambiente, as roupas e acessórios dos

não transmita uma possível doença aos colegas. O Guia é dividido em seis

proﬁssionais responsáveis, a higienização dos brinquedos, das roupas das crianças,

partes: conceitos de controle de infecção; monitoramento de doenças em

dos colchões e berços, etc.

crianças; procedimentos; questões para empregadores, educadores e outros
funcionários; ﬁchas técnicas sobre doenças comuns nos serviços de Educação
Infantil, e formulários, contatos úteis e sites informativos. Inclui, ainda, pôsteres
sobre como trocar fraldas e lavar as mãos. Muitos dos protocolos de higiene,
limpeza de superfícies e isolamento usados durante a pandemia já eram
adotados desde 2013 por conta do Guia, e seguiram mantidos.
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Brinquedos

Documento aborda algo
em relação aos
brinquedos?
Há restrição ou
recomendação à entrada
de brinquedos e/ou
outros materiais?
Documento aborda a
limpeza dos brinquedos?
Documento menciona
quais tipos de brinquedos
são permitidos?
É permitido o
compartilhamento de
brinquedos?*
Alinhamento com os critérios de reabertura:
Sim
Parcialmente

- Atende totalmente;

- Atende parcialmente;

- Não atende.

Observação sobre o compartilhamento parcial de brinquedos:
Em geral, o compartilhamento deve ser limitado e, se necessário, compartilhado
preferencialmente apenas dentro de uma turma ou grupo. Brinquedos cuja
limpeza e desinfecção diária e/ou após cada uso não seja viável, devem ser

Não
Sem dados consistentes

guardados e/ou utilizado com menor frequência. Em alguns lugares, brinquedos
de estímulo sensorial devem ser de uso exclusivo de uma única criança.
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3
Medidas de logística
e rotina das escolas
pelo menos duas horas todos os dias.
Depois que a última criança sai, ainda
preciso limpar o ambiente interno e
externo, e desinfectar brinquedos.
Sherry Tiegs,
diretora de pré-escola em MInneapolis, EUA.

“

“

Meu horário de trabalho foi estendido em
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Entrada e saída das escolas

Escalonamento* nos
horários de entrada e
saída
Uso de portões
diferentes para
entrada e saída
Evitar aglomeração de
pais e alunos na
entrada e saída
Existência de
proﬁssional especíﬁco
para triagem e/ou
para acompanhar as
crianças até a sala
Israel: Recomendação para que a escola coordene e controle a entrada e saída dos alunos, garantindo as medidas de prevenção.
* Divisão de horários para atender grupos menores de crianças.

Alinhamento com os critérios de reabertura:
Sem dados consistentes

- Atende totalmente;

- Atende parcialmente;

- Não atende.
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Refeições na escola (merenda, almoço, lanches)

Escalonamento de
crianças no refeitório
Manter o
distanciamento
Refeições na sala de aula
Lanches distribuídos em
porções unitárias
Lanches devem ser
trazidos de casa
Lanches não devem ser
trazidos de casa
Refeições ocorrem sem
restrições
Medidas para
proﬁssionais durante
refeições
Sem dados consistentes
Alinhamento com os critérios de reabertura:

- Atende totalmente;

- Atende parcialmente;

- Não atende.
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Hora da soneca
China (Hong Kong)

África do Sul
Cada criança deve ter seu próprio
colchão e roupa de cama. As crianças
não devem compartilhar as camas,
devendo deitar em colchões ou
esteiras alternados, em diferentes
direções (cabeça e pés, intercaladas).
Os berços devem estar o mais
afastados possível.

Argentina
O uso decolocar
máscaras
é
Deve-se
os berços
e camas a
para crianças
com a
2recomendável
metros de distância,
intercalando
idade entre
3 eas
5 anos
quesão
direção
em que
crianças
conseguem
utilizá-las
(colocar
e
colocadas
(cabeça
e pés,
em
remover) por
conta própria.
O uso
diferentes
direções).
As instituições
nãoorientadas
é recomendável
durante
são
a realizar
troca a
diária
realização
dedeterminar
atividades físicas
de
lençóis ou
que cada
intensas.
criança
tenha a sua própria roupa de
cama, trocando-as pelo menos uma
vez por semana.

Canadá

Estados Unidos

O arranjos
uso de máscaras
e locais para
é
o cochilo da

O uso deou
máscaras
é
Esteiras
berços devem
ﬁcar o

As instituições são incentivadas a

recomendável
tarde
devem serpara
ajustados
crianças
para
com

recomendável
crianças
mais
espaçadospara
possível,
de com

aumentar a distância entre berços,

idade entre
manter
a distância
3 e 5 anos
físicaque
adequada

idade entrea32emetros
5 anosde
que
preferência
distância.

camas e colchões, assim como

conseguem
entre
as crianças,
utilizá-las
e para
(colocar
evitar e

conseguem
utilizá-las
(colocarase
Deve-se
considerar
intercalar

organizar o espaço para garantir

remover)face
contato
poraconta
face durante
própria. os
O uso

remover)com
por conta
própria.
O uso
crianças
cabeças
em direções

que as crianças ﬁquem "cabeça

não é recomendável
cochilos.
É possível instalar
durante a

não é recomendável
a de
opostas,
para reduzir durante
o potencial

com pé".

realização deentre
separadores
atividades
as camas,
físicas
para

realização deviral.
atividades
propagação
Quantofísicas
às roupas

intensas.
reduzir
o risco de infecção. Os

intensas.
de
cama (lençóis, travesseiros,

pertences das crianças devem ser

cobertores, sacos de dormir), usar

armazenados separadamente, sem

materiais que possam ser lavados. A

misturas. Lençóis e colchas devem

roupa de cama de cada criança

A disposição dos móveis deve ser

ser lavados e desinfetados com

deve ser mantida separada e

alterada para garantir que berços

frequência.

armazenada em caixas ou sacos

ou colchões ﬁquem a pelo menos 2

individuais e etiquetados. Os berços

metros de distância entre si.

Reino Unido

e esteiras também devem ser
etiquetados para cada criança. A
roupa de cama deve ser limpa
semanalmente, ou antes de ser
usada por outra criança.

México
É recomendável que os
colchonetes sejam colocados para
tomar sol diariamente.
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Espaços e atividades

Priorizar atividades ao
ar livre
Evitar mistura de
turmas ou "bolhas"
Ampliação dos
espaços de
aprendizagem
Sem dados
consistentes

Suécia: atividades ao ar livre já eram incentivadas e faziam parte da rotina dos Centro de Educação Infantil, sempre que possível.
Dentre as medidas mais importantes para prevenir a propagação da infecção, o European Centre for Disease Prevention and Control destaca a importância da ventilação dos
ambientes e da priorização de atividades ao ar livre.

Alinhamento com os critérios de reabertura:

- Atende totalmente;

- Atende parcialmente;

- Não atende.
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Mudanças logísticas na oferta da Educação Infantil
Dinamarca

Canadá

Chile

China (Hong Kong)

O uso
governo
chileno orientou
os
O
de máscaras
é
Centros
de
Educação
Infantil
a
recomendável para crianças com

Asuso
aulas
O
de presenciais
máscaras é devem ser
ministradas
apenas
meio com
recomendável
para em
crianças

subdividir
cada
idade
entre
3 e turma
5 anosem
quedois
grupos
com
o
mesmo
número
conseguem utilizá-las (colocar ede

período.
Os Centros
de que
Educação
idade
entre
3 e 5 anos
Infantil
devem
organizar
a
conseguem utilizá-las (colocar
e

crianças (grupo
1 e grupo
2),O uso
remover)
por conta
própria.
preparando
uma programação
não
é recomendável
durante a

aprendizagem
escolar
para O
não
ser
remover)
por conta
própria.
uso
inteiramente
presencial,
não
é recomendável
durante a

intensas.
turma
é:

diferenciada
hora para
cada
realização
de por
atividades
físicas
grupo.
Por
exemplo:
intensas.

adicionando
atividades
realização
de outras
atividades
físicas no
resto
do
dia.
Atualmente,
em
intensas.

- Menos de 18 meses: até dez

Grupo 1 vai às segundas, quartas e

virtude do aumento do número de
casos de Covid-19, as aulas

O
de máscaras
é
Osuso
Centros
de Educação
Infantil

O uso
de máscaras
é
Os
alunos
poderão retornar

recomendável
para crianças
com
que tiverem diﬁculdade
de abrir

recomendável
para crianças
com
conforme
a capacidade
habitual

idade
3 e 5 anos
que (seja
com a entre
capacidade
completa

idade
entre desde
3 e 5 anos
que
das
turmas,
que seja

conseguem
utilizá-las
(colocar
porque a região
está com
um e

conseguem que
utilizá-las
(colocar e
assegurado
crianças

remover)
por
conta
própria.ou
O uso
número de
casos
elevados

remover) por conta
própria.
O uso
pertencentes
a grupos
diferentes

não
é recomendável
durante
a
porque
a instituição possui
muitos

é recomendável
a
não tenham
contato.durante
Em Ontário,
o

realização
deafastados)
atividadeshá
físicas
proﬁssionais
uma

realização
de atividades
físicas
número
máximo
de crianças
por

intensas.
recomendação do governo para
que haja o dimensionamento da

crianças;

sextas-feiras; e grupo 2 terças e

dimensionamento pode ser feito

- Entre 18 e 30 meses: até 15

quintas. Na semana seguinte

presenciais em pré-escolas estão

alterando o horário de

crianças;

alternar.

limitadas a um terço da capacidade

funcionamento da instituição,

- Acima de 30 meses até completar

- OU Grupo 1 vai segunda e

dos estabelecimentos.

fazendo o escalonamento de

seis anos: até 24 crianças;

terça-feira, grupo 2 quarta e

crianças por dia ou mesmo

- Acima de 44 meses até completar

quinta-feira, e na sexta realiza-se

priorizando determinados grupos

sete anos: até 26 crianças.

um trabalho focado com crianças

oferta de vagas. O

para o atendimento (crianças em
situação vulnerável e ﬁlhos de
trabalhadores essenciais devem ser

que estão ﬁcando para trás.
* A proporção máxima de estudantes por
proﬁssional tem alterações. Entre 8 e 30
meses, por exemplo, cada funcionário

obrigatoriamente privilegiados para

pode ser responsável por até cinco

o atendimento).

crianças.

- OU Grupo 1 atende metade do dia
pela manhã, e o grupo 2 atende
metade do dia à tarde.
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Transporte para a escola
Colômbia

Nova Zelândia

Israel

Reino Unido

Antes
de máscaras
ingressar é
no transporte, a
O
uso de
temperatura
da
criança
deve ser
recomendável para crianças
com

O uso
Os
passageiros
de máscaras
devem
é ter pares

O uso de máscaras
Algumas
medidas de
é prevenção na

recomendável
ﬁxos,
e se sentarpara
em lugares
criançasﬁxos.
com

recomendável
Nova
Zelândia variam
para crianças
de acordo
com

aferida.
Do lado
dentro,
idade
entre
3 e 5de
anos
queos
assentos devem
estar (colocar
distribuídos
conseguem
utilizá-las
e

idade entre
Alunos
que morem
3 e 5 anos
na mesma
que

idadeo entre
com
número
3 ede
5 anos
casosque

conseguem
localidade
devem
utilizá-las
se sentar
(colocar
tãoe

conseguem utilizá-las
conﬁrmados
na região.(colocar
Desse e

de forma por
queconta
o distanciamento
de
remover)
própria. O uso
um
metro
seja
assegurado
e,
não é recomendável durante a

remover) por
próximos
quanto
conta
possível,
própria. O uso

remover)
modo,
nopor
nível
conta
2, as própria.
vans podem
O usoser

não é recomendável
observando
o distanciamento.
durante a Cada

não é recomendável
usadas
para transportar
durante
todasaas

sempre que
os físicas
menores
realização
depossível,
atividades
deverão
ocupar
os
assentos
à
intensas.

realização
aluno
devede
apresentar
atividadesuma
físicas

realizaçãoe de
crianças,
devem
atividades
ser limpas
físicas

intensas. de saúde antes de
declaração

intensas.
diariamente.
Distanciamento físico

frente. A ﬁleira de bancos localizada

entrar no carro. Os passageiros

de 1m entre todos os adultos

atrás do motorista deve ser evitada,

devem ser orientados a lavar as

envolvidos na coleta / entrega das

bolha; ﬁxar assentos das crianças e

o uso de máscara é obrigatório e as

mãos antes de entrar no veículo e,

crianças é incentivado.

garantir que as mesmas crianças

mãos devem ser higienizadas.

quando possível, as janelas devem
estar o mais abertas possível.

distanciamento
de pelo
OManter
uso deomáscaras
é
menos
1
metro;
maximizar
a com
recomendável para crianças
ventilação,
idade
entremantendo
3 e 5 anos janelas
que
abertas; limpar
superfícies
tocadas
conseguem
utilizá-las
(colocar
e
com frequência
após
cada viagem;
remover)
por conta
própria.
O uso
evitar
que
crianças
de
bolhas
não é recomendável durante aou
escolas diferentes
viagem
em um
realização
de atividades
físicas
mesmo
ônibus;
manter
crianças
intensas.
sentadas em grupos de mesma

sentem sempre juntas; ter regras
No nível 3, a van deve ser usada

de como sentar em grupos (sentar

para transportar um bolha (grupo

de trás para frente, partindo do

de 10 a 20 crianças) de cada vez, e

mais jovem para o mais velho, e o

ser limpa a cada uso.

primeiro a entrar deve ser o último

Distanciamento Físico de 1m entre

a sair).

todos os adultos e crianças
envolvidas na coleta / entrega é
necessário.
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4
Planos de contingência

“

Descobrimos que os proﬁssionais da Educação Infantil não
são especialistas em emergências. E nem poderiam ser.
Seria até injusto cobrar esse tipo de coisa. Então, na maioria
das vezes, os planos de contingência não são bem
concebidos, não são bem escritos e certamente não estão
fundamentados em qualquer tipo de realidade operacional.

Andrew Roszak,
diretor sênior de Preparação para Pandemias e Respostas
Catastróﬁcas da Associação Nacional de Funcionários de Saúde, EUA.
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Aferição de temperatura, checklist de sintomas e testagem*

Aferição de
temperatura pela
escola
Aferição de
temperatura em casa
Check-list sobre o
estado geral de saúde
da criança
Testagem rotineira
em professores
Testagem em
crianças sintomáticas
Sem dados
consistentes
Noruega: embora as medidas acima listadas não tenham sido identiﬁcadas, outros direcionamentos são ofertados como, por exemplo, listas de veriﬁcações para apoiar no monitoramento e contenção de casos.
* Para ﬁns deste levantamento, foram consideradas políticas de testagem realizados para identiﬁcar infecções ativas, dentre eles PCR e testes rápidos.
Alinhamento com os critérios de reabertura:

- Atende totalmente;

- Atende parcialmente;

- Não atende.
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Detalhamento sobre testagem
Canadá

Itália

Em fevereiro, o Departamento de

A triagem sorológica é

Educação de Ontário contratou

recomendada pelo Ministério da

fornecedores que irão aos Centros

Saúde para todos os funcionários

de Educação Infantil testar

que trabalham com crianças, mas a

proﬁssionais assintomáticos.

adesão é voluntária.

Dinamarca

Reino Unido

O uso
Os
professores
de máscaras
da primeira
é
infância

Funcionários
O uso de máscaras
dos Centros
é
de

recomendável
são
orientados apara
se testar
crianças com

Educação
recomendável
Infantil
para
(mantidas
crianças
pelo
com

idade entre 3 e e,
semanalmente
5 para
anosisso,
que basta se

governo,
idade entre
privadas,
3 e 5 voluntárias
anos que e

conseguem
inscrever
numa
utilizá-las
plataforma
(colocar e

independentes)
conseguem utilizá-las
receberão
(colocar
kits de
e

remover) por
oferecida
peloconta
governo
própria. O uso

teste
remover)
que deverão
por conta
serprópria.
levadosOpara
uso

não é recomendável
dinamarquês.
Crianças
durante
menores
a de

casa
não e
é realizados
recomendável
duasdurante
vezes por
a

realização
6
anos sãode
orientadas
atividades
a se
físicas
testar

semana.
realização
O teste
de atividades
não é obrigatório
físicas
e os

intensas.
apenas
com recomendação

funcionários
intensas.
não precisam fornecer

médica, mas também podem se

prova de um resultado negativo para

inscrever na mesma plataforma.

ir à escola ou creche pessoalmente,
embora a participação seja
fortemente encorajada.
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Existência de orientações sobre como lidar com casos
sintomáticos e positivos de Covid-19 na Educação Infantil

17

1
país apresenta poucas orientações
sobre como lidar com casos de Covid-19
na Educação Infantil

países apresentam orientações especíﬁcas sobre como
lidar com casos de Covid-19 na Educação Infantil

Gana

África do Sul

Dinamarca

Austrália
(Victoria)

Argentina

Estados Unidos

Canadá
(Ontário)

países não apresentam orientações
sobre como lidar com casos de Covid-19
na Educação Infantil

Itália

Israel

França

2

Colômbia

China
(Beijing e
Hong Kong)

Suécia

Chile

Moçambique

País sem informações consistentes

México

Noruega

Alinhamento com os critérios de reabertura:

Nova Zelândia

- Atende totalmente;

Reino Unido

- Atende parcialmente;

Singapura

- Não atende.

Portugal

Uruguai
37

5
Recomendação
para pais
sobre distanciamento social e uso de máscaras de maneira
positiva. Crianças em idade pré-escolar adoram ser úteis, e
se lhes ensinarmos que elas devem se manter
saudáveis para que possam manter outras pessoas
saudáveis, elas estarão muito mais dispostas a cumprir o
combinado.
Dr. Angela Mattke,
pediatra, EUA.

“

“

Eu recomendaria enfaticamente que os pais falassem
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Recomendações gerais para pais ou responsáveis

Medição de
temperatura das
crianças em casa
Questionário/declaração
para entrada da criança
na escola
Orientações para evitar
a entrada de pais na
escola
Autorização para pais
entrarem nas salas de
aula em situações
especíﬁcas
Apoio dos pais na
implementação dos
protocolos
Alinhamento com os critérios de reabertura:

- Atende totalmente;

- Atende parcialmente;

- Não atende.

Sim
Em alguns casos
Não
Sem dados consistentes
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Detalhamento sobre o preenchimento do questionário ou declaração
de saúde da criança
África do Sul

China (Hong Kong)

Israel

Estados Unidos

Há
recomendação
O uso
de máscaraspara
é que os pais

Osuso
pais
preencher
e assinar
O
dedevem
máscaras
é

Os
paisde
são
obrigados
O uso
máscaras
é a aferir

AOrecomendação
é para
que o
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é
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check-list
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sobrecom
o
recomendável
para
crianças

uma “Folha depara
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de com
recomendável
crianças

diariamente
a temperatura
doscom
recomendável
para crianças

responsável
sejapara
diariamente
recomendável
crianças com

estado
de saúde
criança
idade entre
3 e 5da
anos
que(se

Temperatura”,
idade
entre 3 einformando
5 anos queque

ﬁlhos
casa,
se as
idadeem
entre
3 ee 5veriﬁcar
anos que

questionado,
idade entre 3de
e 5forma
anos oral,
que na

apresenta
febre
ou tosse,
por e
conseguem
utilizá-las
(colocar

aferiram a temperatura
os seuse
conseguem
utilizá-las (colocar

crianças
apresentam
conseguem
utilizá-lasalgum
(colocar e

entrada
da escola
se a criança
conseguem
utilizá-las
(colocarestá
e

exemplo),
antes
de levá-la
para
os
remover) por
conta
própria.
O uso

ﬁlhos. Esse
documento
deve
remover)
por
conta própria.
Oser
uso

sintoma.
isso, devem
assinar
remover)Feito
por conta
própria.
O uso

ou
não com
falta
de arOou
remover)
porfebre,
conta
própria.
uso

Centros
de Educação durante
Infantil. Não
não é recomendável
a

preenchido
em casa durante
e os alunos
não
é recomendável
a

uma
com durante
essas a
não édeclaração
recomendável

tosse.
disso, uma
inspeção
não é Além
recomendável
durante
a

há,
no entanto,
necessidade
de
realização
de atividades
físicas

deverão entregá-lo
na escola,
realização
de atividades
físicasno

informações,
pode ser
enviada
realização deque
atividades
físicas

visual
da criança,
em busca
de sinais
realização
de atividades
físicas

preencher
intensas. nenhum documento.

momento da entrada.
intensas.

online
ou entregue na escola.
intensas.

de
doença, deve ser realizada. Essa
intensas.
inspeção inclui a análise de
eventuais manchas vermelhas nas

Canadá

China (Beijing)

Uruguai

bochechas, identiﬁcação da
respiração - se está ou não rápida,

O
criou uma
Ogoverno
uso de máscaras
é ferramenta de
triagem
escolar para apoiar
pais,
recomendável
crianças
com
responsáveis,
e
idade entre 3funcionários
e 5 anos que
visitantes
para
que saibam
se e
conseguem
utilizá-las
(colocar
devem
levar
não a
criançaOpara
remover)
porou
conta
própria.
uso a
escola.
O preenchimento
da a
não é recomendável
durante
ferramenta
pode
ser feitofísicas
online e é
realização de
atividades
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mas não obrigatório.
intensas.

pais
OOs
uso
dedecidem
máscarasseé as crianças
podem ou não para
entrar
nos Centros
recomendável
crianças
com

AOpessoa
estiveré
uso de que
máscaras

de Educação
idade
entre 3 Infantil,
e 5 anosdesde
que que
preencham,
em
casa,
um
conseguem utilizá-las (colocar e

responder
oralmente
perguntas
idade entre
3 e 5 anos
que

formulário
que
avalia
a situação
de
remover)
por
conta
própria.
O uso
saúde
da
criança.
Esse
documento
não é recomendável durante a

antes
de entrar
nas instalações
do
remover)
por conta
própria. O uso

deve ser entregue
na escola,
no
realização
de atividades
físicas
momento da entrada.
intensas.

realização de atividades físicas

acompanhando
a criança
deverá
recomendável para
crianças
com
sobre
o estado
de saúde
do menor
conseguem
utilizá-las
(colocar
e

ou se a criança apresenta
diﬁculdade para respirar -, além de
sinais que indiquem fadiga ou
agitação extrema.

Centro
de Educação Infantil.
não é recomendável
durante a
intensas.
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Detalhamento das orientações para evitar a entrada de pais na escola
Gana

Estados Unidos
documento
orienta
OOuso
de máscaras
é a instituição
que designe um
pai crianças
ou mãe para
recomendável
para
com
ser o voluntário
naanos
horaque
de
idade
entre 3 e 5
entregar/buscar
as crianças.
Essa
conseguem
utilizá-las
(colocar
e
pessoa deve
as
remover)
por acompanhar
conta própria.todas
O uso
crianças
até a sala dedurante
aula e, no
não
é recomendável
a
ﬁnal do dia,
todas as
realização
deacompanhar
atividades físicas
crianças de volta aos carros
intensas.
Califórnia: Se um responsável

Reino Unido

Osuso
pais
incentivados
a ir até a
O
desão
máscaras
é

Se responsáveis tiverem quem

escola e checarpara
como
os protocolos
recomendável
crianças
com

visitar pessoalmente a escola, as

estão sendo
idade
entre 3implementados.
e 5 anos que É

visitas devem ser priorizadas para

importante ressaltar
muitos
conseguem
utilizá-lasque
(colocar
e

depois do expediente. Se não for

pais estãopor
receosos
com a O uso
remover)
conta própria.

possível, as visitas em horários

infraestrutura
da escola
e, portanto,
não
é recomendável
durante
a

regulares devem ser realizadas nas

o governo de
acredita
que abrir
as
realização
atividades
físicas

partes externas, garantindo o

escolas para visitação pode ser
intensas.

distanciamento entre as pessoas.

positivo.

Para mostrar que a escola está

precisar entrar na sala com seu

segura, instituições estão usando

ﬁlho, a escola deve pedir para que

seus sites e mídias sociais para

entre e saia uma pessoa de cada
vez, permitindo o distanciamento.

Singapura

envolver os pais e tranquilizá-los,
postando vídeos, demonstrações de
novos procedimentos e
compartilhamento de orientações.

França

Singapura

Algumas utilizaram tours virtuais e

Autorização para entrada em
momentos especíﬁcos:
Os pais e responsáveis podem entrar
na escola para ajudar seus ﬁlhos a
no processo de adaptação escolar,
algo bastante comum na Primeira
Infância. Para isso, devem usar
máscaras, só podem permanecer
por um tempo limitado (não mais
que uma hora), além de evitar
contato próximo com outras
crianças. Outras visitas durante o
dia devem ser evitadas, mas é
possível fazer as "visitas remotas",
por meio de aplicativos e vídeos
enviados pelos professores.

atualizações online regulares por
O acesso dos pais aos Centros de

Pais ou quaisquer outras pessoas

Educação Infantil deve ser limitado

não podem entrar nos Centros de

ao estritamente necessário, e ainda

Educação Infantil, exceto em casos

assim só pode ocorrer após a

especíﬁcos e com a aprovação do

limpeza e desinfecção das mãos.

gestor escolar.

meio de aplicativos para garantir
que os pais pudessem ver a rotina
do ambiente.
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6
Impactos da Covid-19
na Educação Infantil
abertas. Dos 60 funcionários que tínhamos,
mantivemos apenas 20. O custo de
administração da creche está superior aos
recursos que recebemos.
Mike Huber,
diretor de uma creche em Minnetonka, EUA.

“

“

Estamos com metade das nossas turmas

Países que ofereceram subsídios ﬁnanceiros para Centros de
Educação Infantil
Colômbia

África do Sul
O uso
governo
criou umé pacote de
O
de máscaras
subsídio ﬁnanceiro
atenderá
recomendável
paraque
crianças
comos
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e 5 anos
compensar
que
a

conseguem
familiar
possam
utilizá-las
pagar (colocar
as
e

conseguem
perda
de renda
utilizá-las
familiar.
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paisconta
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possam
solicitar
subsídio
paraa
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dos Centros
própria.de
O uso

remover)Star
Morning
por conta
Community
própria.
Services,
O uso

não é recomendável
Educação
Infantil. Nodurante
contexto
a da

não éinstituição
uma
recomendável
de caridade,
duranteestá
a

pagamentos
de mensalidades
realização
de atividades
físicas às
instituições
de
ensino
particulares.
intensas.

realização de
pandemia,
ainda
atividades
que as físicas
creches e

realização de
oferecendo
quatro
atividades
Centros
físicas
de

intensas.
pré-escolas
precisem ser

intensas. Infantil noturnos, para
Educação

temporariamente fechados, o

crianças de famílias de baixa renda.

auxílio permanecerá sendo pago se

Os centros oferecem serviços de

a creche estiver cobrando uma taxa

cuidado para crianças de 6 a 14

para manter a vaga da criança.

anos durante a semana, entre 18h e

e/ou arrecadam. As instituições que
se cadastrarem e tiverem a

Estados Unidos

solicitação/benefício aprovado pelo
governo, terão até 60 dias para
programarem o retorno às
atividades presenciais.

Singapura

Nova Zelândia

Em
fevereiro/2021,
O
uso
de máscarasoé governo lançou

22h. Famílias cuja renda bruta

o “American Rescue
Plan”, quecom
recomendável
para crianças

combinada seja inferior a US$ 4.500

destina
US$ 325e bilhões
idade
entre
5 anos para
que um

estão isentas de qualquer

fundo de emergência
para apoiar
conseguem
utilizá-las (colocar
e

pagamento.

provedores
cuidados
infantis
remover)
porde
conta
própria.
O uso
(normalmente
ONGs).
O objetivo
é
não
é recomendável
durante
a
mitigar osde
danos
da pandemia
realização
atividades
físicas para
o setor.
intensas.
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Impactos socioemocionais em crianças e famílias
Noruega

Reino Unido

Em novembro/2020, a pedido do governo norueguês,

Em outubro/2020, o Ofﬁce for Standards in Education

um grupo de especialistas realizou uma análise das

realizou uma pesquisa com pais e/ou responsáveis de

consequências das medidas de controle de infecção

crianças que estavam matriculadas nos Centros de

nos Centros de Educação Infantil. Dentre as

Educação Infantil. A partir dos dados compilados,

informações apresentadas, identiﬁcou-se que os

constatou-se que muitas crianças deixaram de

efeitos negativos de manter creches e pré-escolas

frequentar a Educação Infantil e nunca mais

fechadas são muito maiores do que os possíveis

retornaram. Além disso, na percepção dos pais e/ou

benefícios para limitar a infecção. Para crianças com

responsáveis, mesmo aquelas crianças que voltaram

idade entre um e cinco anos, o risco de contágio nos

apresentaram impacto signiﬁcativo em sua

Centros de Educação Infantil são menores (7%)

aprendizagem e desenvolvimento durante o período

quando comparados ao próprio lar do aluno (38%).

que permaneceram em casa. Dentre as crianças que
voltaram a frequentar as instituições, foi identiﬁcado

Especiﬁcamente nos casos de crianças e jovens, o

que elas se apresentavam menos conﬁantes, mais

grupo destaca que há uma grande probabilidade de

ansiosas e, em alguns casos, se tornaram menos

aumento na incidência de casos de violência e abuso

independentes. Além do desenvolvimento pessoal,

infantil, tendo em vista que em situações de

socioemocional, quatro em cada cinco entrevistados

interrupção temporária da prestação de serviços

perceberam que as habilidades de alfabetização e

essenciais de forma presencial, inclusive na Educação

matemática das crianças não progrediram ou

Infantil, pedir e receber ajuda torna-se mais difícil.

diminuíram. Esse contexto é ainda mais alarmante para
crianças menos favorecidas, que nem sempre tiveram
acesso à variedade de brinquedos e atividades que os
Centros de Educação Infantil proporcionam.
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Participação da mulher no mercado de trabalho x Acesso à Educação Infantil
Para compreender melhor a relação entre a participação da mulher no

Com isso, gera-se uma pressão para que as mulheres abandonem seus

mercado de trabalho, o acesso aos Centros de Educação Infantil e o processo

postos de trabalho e passem a dar mais atenção às tarefas domésticas,

de reabertura das creches e pré-escolas nos 22 países analisados neste

movimento absolutamente contrário ao que vinha ocorrendo ao longo de

levantamento,

anos, e que compromete signiﬁcativamente o avanço de algumas políticas

realizou-se

um

cruzamento

dessas

informações,

e

os

resultados podem ser encontrados na página a seguir. Embora não se possa

públicas.

aﬁrmar nenhuma causalidade, observa-se que os países cuja participação das
mulheres no mercado de trabalho é alta, também possuem altos índices de

Nos EUA, por exemplo, o Center for American Progress divulgou um relatório

atendimento das crianças nos Centros de Educação Infantil (com exceção da

em setembro de 2020, demonstrando que o número de mulheres que saíram

Itália). Além disso, a maioria desses países está alinhado ao protocolo

do mercado de trabalho é quatro vezes maior do que o de homens (cerca de

estabelecido pela Unesco, Unicef e do Banco Mundial (com exceção da Suécia

865.000 mulheres em comparação com 216.000 homens).

e do Uruguai).
Em

Portugal,

apesar

dos

Centros

de

Educação

Infantil

estarem

Vale mencionar também que, em geral, situações de crise deixam claras as

temporariamente fechados, o governo aprovou um pacote de ajuda para que

desigualdades latentes que já estavam presentes no sistema. A pandemia de

as famílias monoparentais (compostas especialmente de mulheres) possam

Covid-19, por exemplo, gerou um impacto desproporcional nas mulheres,

ter apoio ﬁnanceiro para cuidar dos ﬁlhos, sem que isso comprometa seus

que até o momento foram as mais afetadas com a perda de empregos e com

trabalhos.

a sobrecarga física e mental advinda dos longos períodos de isolamento.
Esse tipo de política de apoio é justamente um dos alertas que a ONU
Um relatório da ONU Mulheres revela que o fechamento das escolas e dos

Mulheres vem recomendando aos países, numa tentativa de evitar

Centros de Educação Infantil sobrecarrega ainda mais as mulheres, uma vez

retrocessos ainda maiores no pós pandemia.

que o trabalho de cuidado frequentemente é atribuído a elas.
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Participação da mulher no mercado de trabalho (%)

Participação da mulher no mercado de trabalho x Acesso à Educação Infantil

80%
Suécia
Nova Zelândia

75%

70%

Dinamarca
Dinamarca
Noruega
Dinamarca A
Reino Unido
Israel
França

Uruguai

65%
Gana
Colômbia

60%

Argentina

Brasi
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Alinhamento com critérios de reabertura:

Não atende

Atende parcialmente

Atende totalmente

Não analisado
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Percentual de subnutrição infantil x Acesso à Educação Infantil
Para além dos impactos já apresentados ao longo dessa seção, a pandemia

Na tentativa de correlacionar a porcentagem de crianças com subnutrição, o

também impôs à Educação Infantil uma diﬁculdade real de acesso à

acesso à Educação Infantil e o comportamento dos países no tocante ao

alimentação. O fechamento de escolas devido ao Covid-19 interrompeu os

alinhamento das diretrizes já apresentadas neste levantamento, foi criado o

canais de distribuição de merenda escolar, e muitas crianças tiveram

gráﬁco da página 48. Não se identiﬁcou nenhum padrão muito claro, mas é

comprometimento em sua alimentação. As refeições escolares são uma fonte

interessante observar dois grupos: o primeiro é composto pela África do Sul,

crítica de nutrição para milhões de crianças vulneráveis em todo o mundo.

México e Colômbia. Esses países possuem acesso à Educação Infantil mais

Segundo relatório da UNICEF, os programas de alimentação escolar

limitado e também taxas mais altas de subnutrição, especialmente na África

abrangem cerca de 370 milhões de crianças em todo o mundo, com o maior

do Sul. O segundo é composto por Chile e Austrália, que possuem níveis

número de beneﬁciários (em milhões) na Índia (~100), Brasil (48), China (44),

baixíssimos de subnutrição, mas diferem no acesso à Educação Infantil;

África do Sul (9) e Nigéria (9).

entretanto, o Chile vem tentando ampliar o atendimento à esta etapa escolar.

Tais programas são essenciais porque existe uma forte ligação entre a

Por ﬁm, importa mencionar que o Brasil, apesar de oferecer acesso mediano,

desnutrição e o desenvolvimento cognitivo das crianças. A nutrição nos

conseguiu diminuir muito o nível de subnutrição ao longo dos últimos anos,

primeiros anos de vida de uma criança, por exemplo, pode afetar o

inclusive sendo destacado como um exemplo pela Organização Mundial da

desenvolvimento

seu

Saúde (OMS). Acreditamos ser importante fazer uma nova análise da situação

desenvolvimento futuro. Evidências da Índia (Aurino, Fledderjohann e

do Brasil após a reabertura dos Centros de Educação Infantil, de modo a

Vellakkal, 2019) e Gana (Aurino, Wolf e Tsinigo, 2020) mostram que a falta de

veriﬁcar o impacto da pandemia na nutrição infantil.

do

cérebro

em

vários

níveis,

impactando

acesso a alimentos adequados durante a infância reduz o aprendizado em
leitura, alfabetização numérica e na memória de curto prazo.

.
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Percentual de subnutrição infantil x Acesso à Educação Infantil
Crianças com o desenvolvimento comprometido
por subnutrição (%)

30%
África do Sul
25%
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Colômbia
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05%
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Alinhamento com critérios de reabertura:

Não atende

Atende parcialmente

Atende totalmente

Não analisado

Observação: Neste gráﬁco, os países com dados satisfatórios estão localizados mais à direita no Eixo X (percentual de acesso à Educação Infantil) e mais abaixo no Eixo Y
(percentual de crianças com o desenvolvimento comprometido por subnutrição). A Austrália, por exemplo, tem um percentual alto de matrículas na Educação Infantil e um
baixo índice de crianças com o desenvolvimento comprometido. Por sua vez, o oposto pode ser observado na África do Sul.
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Desigualdade social x Acesso
à Educação Infantil
Para compreender melhor como o acesso à Educação Infantil se relaciona com a
desigualdade social, foi realizado cruzamento entre o Índice de Gini (indicador de
desigualdade) e a quantidade de crianças que acessam a educação pré-primária. Os
dados podem ser visualizados na próxima página. Quanto mais escuras as cores,
menor o índice, maior a concentração de renda e, portanto, maior a
desigualdade social daquele país. Já o tamanho das bolinhas representa o
acesso à Educação Infantil, ou seja, quanto maior, mais crianças frequentam
creches e pré-escolas.
Apesar de não ser possível identiﬁcar uma inferência clara, é interessante perceber
que nenhum país com grande acesso à Educação Infantil é extremamente desigual.
Dentre os países analisados neste levantamento, os 3 mais desiguais (África do Sul,
México e Colômbia) também apresentam menores taxas de atendimento na
Educação Infantil. Gana, apesar de ser bastante desigual, possui uma taxa de
atendimento razoável.
Segundo estudo da Unicef

a educação na Primeira Infância oferece uma

oportunidade excepcionalmente poderosa para quebrar os ciclos intergeracionais
de desigualdade. É importante perceber que por si só o desenvolvimento das
crianças tende a ser proporcional à educação da mãe, à renda da família e ao lugar
em que a criança vive, o que acaba por repetir os ciclos de pobreza por gerações.
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Desigualdade social x Acesso à Educação Infantil

50

Investimento do PIB (em %) x Acesso à Educação Infantil
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)

Quanto mais verde a bolinha, maior o gasto, e quanto maior ela for, maior

recomenda fortemente que os países invistam na Primeira Infância por três

é a porcentagem de estudantes atendidos. Por outro lado, quanto mais

motivos principais:

vermelha a bolinha, menor é o investimento feito pelo país, e quanto

1)

Os retornos econômicos e sociais são enormes. Estudo do

menor ela for, menor o acesso à creche e pré-escola. Os dados podem ser

economista James Heckman, vencedor do Prêmio Nobel, mostrou

visualizados na página seguinte.

que cada US$ 1 investido em programas de qualidade para a

2)

3)

Primeira Infância pode render retornos entre US$ 4 e US$ 16. Além

Pode-se observar que, para além dos países da Europa, Israel, Nova Zelândia,

disso, o investimento tende a beneﬁciar mais crianças que estão em

Austrália e Uruguai já faziam, mesmo antes da pandemia, um investimento

situações vulneráveis.

relativamente alto do

Incentivo do retorno das mulheres para o mercado de trabalho.

PIB (em %) em programas de Primeira Infância. Suécia e Dinamarca, inclusive,

Quando um país investe em creche e pré-escola, o suporte que é

são os países que mais investem na Educação Infantil (1,29 e 1,34% do PIB

dado às famílias beneﬁcia sobremaneira as mães.

respectivamente).

Dever social em garantir o bem-estar infantil. É responsabilidade
do governo garantir o direito das crianças, evitando situações de

Não surpreendentemente, sob a ótica do atendimento, Suécia e Dinamarca já

abuso, zelando pelo seu bem-estar, cuidado e educação.

universalizaram o acesso (chegando a 100% das crianças atendidas na
Dinamarca e 95% na Suécia), e Reino Unido e Noruega também apresentam

Esses três pontos, no entanto, ainda constituem uma diﬁculdade para muitos

altíssimas taxas de atendimento à essa etapa escolar (100% e 98%,

países. Para ﬁns deste levantamento, foi realizada uma correlação entre o

respectivamente). Apesar do Brasil não ter sido analisado neste trabalho, ele

quanto os países selecionados gastam com Educação Infantil (em % do PIB) e

foi incluído para ﬁns comparativos. Assim, é possível observar que embora o

o acesso das crianças aos programas de Primeira Infância.

país faça um investimento relativamente baixo na Educação Infantil (apenas
0,6% do PIB), o acesso das crianças é mediano.
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Investimento do PIB (em %) x Acesso à Educação Infantil
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7
Todas as crianças estão experienciando algum tipo de trauma em
razão da pandemia. É assustador para elas verem pessoas usando
máscaras, ﬁcarem isoladas dos amigos e de quem elas amam,
longe da escola e do parquinho, além do fato de que algumas
crianças vivenciaram experiências de familiares que foram
contaminados ou até mesmo morreram. Com isso, na volta às
aulas, a ansiedade dessas crianças estará ainda maior, o que pode
levar a mudanças de comportamento.
Paper Pinecone,
consultoria norte-americana especializada em Educação Infantil, EUA.

“

“

Boas práticas e
estudos de caso

Boas práticas de comunicação
Austrália

Colômbia

O governo de Victoria, na Austrália, disponibilizou um pacote de comunicação

O plano de comunicação da Colômbia destaca que os seguintes pontos

para casos de fechamento dos Centros de Educação Infantil. O pacote, contém

deverão ser considerados pelos Centros de Educação Infantil:

modelos de carta aos pais, responsáveis e funcionários, conﬁrmando eventual
caso na escola, mas sem o encerramento das aulas; carta conﬁrmando o caso e

➔

informando sobre eventual interrupção das aulas; cartas a serem enviadas à
mídia e à imprensa para informar sobre protocolos de casos e fechamentos; e

prevenção da Covid-19 (lavagem de mãos, por exemplo);
➔

possíveis perguntas e respostas sobre o encerramento de uma creche ou
pré-escola.

Comunicar a reabertura da instituição por todos os canais
disponíveis com, no mínimo, 48h de antecedência para que os

protocolos de distanciamento físico, saúde e higiene nas escolas, buscando

protocolos de segurança sejam ativos;
➔

pais podem conversar com as crianças a respeito da Covid-19.

Publicar na entrada de cada instituição informações sobre o retorno
gradual e progressivo, assim como deixar ﬁxado avisos sobre as

Em caso de fechamento das escolas devido a casos conﬁrmados, o governo dá
a seguinte orientação: "Se você for identiﬁcado como alguém próximo, o

Estabelecer mecanismos de comunicação via redes sociais sobre as
medidas de prevenção e atenção ao Covid-19;

➔

Além disso, está sendo fornecido um guia para pais e responsáveis sobre os
elucidar possíveis dúvidas. Foi disponibilizado, também, um guia sobre como

Informar membros da comunidade escolar sobre as medidas de

medidas de biossegurança;
➔

Departamento de Saúde entrará em contato com você. Essas chamadas ou

Socializar com a comunidade escolar as medidas que estão sendo ou
que serão adotadas;

mensagens de texto podem vir de números privados ou desconhecidos. Por

➔

Emitir mensagens de autocuidado para a comunidade escolar;

favor, atenda essas chamadas se você as receber.“

➔

Informar sobre os sintomas da Covid-19.

O Diretor de Saúde de Victoria também é responsável por enviar mensagens às
escolas, aos pais e à comunidade escolar sobre a situação da Covid-19 e a
segurança das escolas, como neste exemplo.
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Boas práticas de acolhimento dos estudantes na reabertura
Argentina

Chile

O protocolo recomenda a realização de um trabalho prévio de acolhimento

Os professores foram orientados a realizar um diagnóstico da situação

com pais e/ou responsáveis. O objetivo da proposta consiste em oportunizar

socioemocional dos estudantes, e isso deve incluir identiﬁcar se os estudantes

momentos para que as famílias possam compartilhar pontos relevantes que

estão chorando mais que o habitual, se estão com diﬁculdade de se adaptar ao

possam ter interferido na vida das crianças nos últimos meses: mudanças,

contexto do Centro de Educação Infantil, se apresentam medos exacerbados,

questões familiares e aspectos da saúde física e mental, por exemplo. Os

diﬁculdades em casa, etc. Ao longo do segundo semestre de 2020, o Ministério da

proﬁssionais devem apresentar as medidas de segurança adotadas com

Educação do Chile realizou formação em Competências Socioemocionais para

retorno às atividades presenciais, incluindo as adaptações que serão

equipes de gestão e para os professores. Por sua vez, a Subsecretária de Educação

necessárias para garantir um espaço seguro e de conﬁança para crianças e

Infantil disponibilizou o Workshop "Preparação do ambiente para a reabertura de

famílias.

jardins de infância e creches ”, que busca criar um espaço para reﬂexão sobre o
contexto atual.
Para a reabertura das escolas, o governo orientou que fosse feito um diagnóstico
e, na sequência, um acolhimento das crianças, para somente após isso retomar as
necessidades de aprendizado; tudo alinhado com o currículo da Educação Infantil.
As orientações podem ser conferidas nos protocolos de retorno para Educação
Infantil.
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Estudos de caso: África do Sul, Gana, México, Argentina, Dinamarca e Brasil
Indicadores sociais e educacionais nos ajudam a compreender melhor a realidade das crianças em cada país. Sob essa perspectiva, na tentativa de assimilar a
realidade a partir de contextos diversos, buscou-se compilar dados da Argentina e Dinamarca - que atenderam totalmente às diretrizes para retorno às atividades
presenciais e, portanto, estão em verde -, do México - que atendeu parcialmente e, portanto, está em amarelo -, e da África do Sul e Gana, que deixaram de abordar
pelo menos um dos critérios deﬁnidos nas orientações dadas pela Unesco e, portanto, estão em vermelho. Para ﬁns de comparação, dados do Brasil foram
incluídos. Os demais dados foram retirados da base do Banco Mundial e da Unicef.
Cumpre observar que em países como a Dinamarca, os dados do percentual de crianças subnutridas ou de pais que relatam cometer ações de violência contra
seus ﬁlhos são mais baixos ou até mesmo inexistentes, o que pode demonstrar a consistência da implementação de políticas e programas, além de investimentos
públicos realizados, ou mesmo de práticas culturais que asseguram a garantia dos direitos das crianças. Por outro lado, países como Gana, cujos mesmos índices
podem ser alarmantes, as evidências da desigualdade social podem ser identiﬁcadas a partir do baixo acesso aos Centros de Educação Infantil, representando,
muitas vezes, a falta de garantia do cumprimento de direitos básicos, como segurança e alimentação.
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África
do Sul

Gana

México

Porcentagem de
crianças subnutridas
abaixo de 5 anos

27%

18%

Porcentagem de
crianças abaixo da
linha de pobreza

06%

Argentina

Dinamarca

Brasil*

10%

08%

04%

07%

06%

03%

não há
dados

não há
dados

03%

21%

06%

73%

não há
dados

não há
dados

Porcentagem de
crianças com
supervisão inadequada

não há
dados

Porcentagem de
pais que relataram
práticas de violência

não há
dados

94%

66%

não há
dados

não há
dados

não há
dados

Média de crianças por
educador na
Educação Infantil

30

30

25

17

06

20

Duração da
Educação Infantil no
país (em anos)

02

05

06

03

06

02

Período de licença
maternidade paga
(em semanas)

<14

<14

<14

<14

≥26

<18

Período de licença
paternidade paga
(em semanas)

<18

<14

<14

≥26

<14

Não há
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*Para ﬁns de comparação, dados do Brasil foram incluídos. Os demais dados foram retirados da base do Banco Mundial e da Unicef.

Principais conclusões
Na

tentativa

de

sistematizar

os

principais

Ainda

que

de

forma

menos

frequente,

aprendizados, com relação à implementação de

orientações especíﬁcas para momentos como

medidas para o retorno presencial dos Centros

hora da soneca e troca de fraldas também

de Educação Infantil, foram identiﬁcados os

foram listadas. Nessa perspectiva, notou-se que a

seguintes pontos:

construção dos protocolos leva em conta

as

necessidades pedagógicas especíﬁcas desta fase
✓

Os protocolos tendem a enfatizar as

de desenvolvimento, inclusive com relação às

formas para mitigar a transmissão do vírus

formas de interagir consigo e com o meio,

em superfícies, sem detalhar as formas de

enquanto forma de descoberta do mundo.

transmissão pelo ar;
✓

✓

O uso de máscaras por estudantes é

A proposta é que esse levantamento possa

ﬂexibilizado de acordo com a faixa etária.

qualiﬁcar e subsidiar o debate público e/ou as

Nos menores, o uso tende a ser opcional;

tomadas de decisões, no âmbito da Educação

Redução ou restrição de contato entre
crianças pertencentes a grupos diferentes;

✓

Clareza de rotinas de higienização das
mãos,

inclusive

importância

ressaltando

enquanto

hábito

a
a

sua
ser

adquirido pelas crianças até os seis anos;
✓

Priorização de atividades ao livre;

✓

Existência de diretrizes especíﬁcas para

Infantil, referente ao retorno das atividades
presenciais. Vale reforçar, no entanto, que esses
achados, se considerados de maneira isolada e
descontextualizada,

podem

não

reﬂetir

a

complexidade dos desaﬁos e das respostas que
estão sendo construídas pelos governos.

pais e/ou responsáveis;
✓

Orientações próprias para manuseio e
limpeza de objetos e brinquedos.
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ario,%20gradual%20y%20seguro.%20Jardines%20privados.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/403843:Continua-el-regreso-de-los-estudiantes-a-las-aulas-bajo-el-modelo-de-alternancia-en-todo-el-territorio-nacional
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Guias-Para-Cuidadores-Podemos-Ayudar.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Recomendaciones_Centros_De_Atencion_Infantil_COVID-19.pdf
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Dinamarca
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer

Estados Unidos
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://nrckids.org/ﬁles/appendix/AppendixK.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/contact-management-childcare-facilities.aspx
https://ﬁles.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare--en.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/COVID-19-Case-and-Contact-Management-in-Child-Care-Programs--en.pdf
https://ﬁles.covid19.ca.gov/pdf/CDC-California-schools-guidance-crosswalk--en.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/OutbreakDeﬁnitionandReportingGuidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/small-groups-child-youth.aspx
https://www.cde.ca.gov/sp/cd/ci/mb2102.asp
https://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/documents/covidselfcert.pdf
https://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/documents/covidecsapplication.pdf
https://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/elccovidresources.asp
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/CCP/PIN_20-06-CCP.pdf

França
https://www.education.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecoles-modalites-pratiques-et-protocole-sanitaire-305467

Gana
https://ges.gov.gh/wp-content/uploads/2021/01/REOPENING-GUIDELINES-2021.pdf
https://www.africanews.com/2021/01/19/schools-in-ghana-reopen-as-covid-19-cases-surge/
https://www.modernghana.com/news/1061173/covid-19-schools-safe-for-children-adutwum.html
https://www.myjoyonline.com/covid-19-ges-to-increase-surveillance-contact-tracing-in-schools/
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Israel
https://www.jpost.com/israel-news/coronavirus-cabinet-to-meet-tuesday-children-to-spend-another-day-at-home-658319
https://www.jpost.com/breaking-news/coronavirus-27647-israeli-children-now-in-quarantine-because-of-covid-19-659828
https://meyda.education.gov.il/ﬁles/Bitachon/emergency/UpdateSharedLearningOutline.PDF
https://meyda.education.gov.il/ﬁles/Bitachon/corona-hybrid-learning-elementary.pdf
https://meyda.education.gov.il/ﬁles/Bitachon/emergency/UpdateSharedLearningOutline.PDF

Itália
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ripresa-di-settembre-approvate-in-uniﬁcata-le-linee-guida-per-la-fascia-0-6-anni
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rappporto+ISS+COVID-19+n.+25_2020.pdf/90decdd1-7c29-29e4-6663-b992e1773c98?t=1589836083759
https://tg24.sky.it/cronaca/2020/09/04/nidi-materne-linee-guida-anti-covid#05
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19_2020+Rev.pdf/172274b8-0780-241b-55ab-c544fda6033c?t=1594651444216
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Protocollo_zerosei_sottoscritto_DEF_2020.pdf/871b05a0-116e-7ef7-5396-1f04f5da09dc?t=1598371352339
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html
https://www.fanpage.it/politica/scuola-le-nuove-linee-guida-per-i-bambini-da-0-a-6-anni/
https://www.ilmeteo.it/notizie/coronavirus-scuola-dellinfanzia-tra-mascherine-e-accompagnatori-ecco-le-nuove-regole-del-governo-conte-video-094244
https://tg24.sky.it/cronaca/2020/08/02/coronavirus-asili-nido-riapertura-linee-guida#00
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/servizi-educativi-scuole-dell-infanzia-raccomandazioni-per-la-ripresa-AR-20353/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjQ5YzBjOGYtNjExZS00NWE4LWEwOGYtZjU0ZTc0NGQxOThjIiwidCI6ImFmZDBhNzVjLTg2NzEtNGNjZS05MDYxLTJjYTBkOTJlNDIyZiIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjQ5YzBjOGYtNjExZS00NWE4LWEwOGYtZjU0ZTc0NGQxOThjIiwidCI6ImFmZDBhNzVjLTg2NzEtNGNjZS05MDYxLTJjYTBkOTJlNDIyZiIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWU4OTQyZGEtZTI3Yy00ODEzLWFmMzctMGRmNzAxMGU5NzYyIiwidCI6ImFmZDBhNzVjLTg2NzEtNGNjZS05MDYxLTJjYTBkOTJlNDIyZiIsImMiOjh9&pa
geName=ReportSection2e207a6e04a10b10beb1
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/pediatria/bambini-e-mascherine-consigli-per-lutilizzo

México
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Recomendaciones_Centros_De_Atencion_Infantil_COVID-19.pdf
http://www.isssspea.gob.mx/pdf/Protocolos_guarderias.pdf
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202003/202003-RSC-wPJGjcARm2-3.OrientacionesparalosCentrosdeAtencinInfantil.pdf
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México (continuação)
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202003/202003-RSC-wPJGjcARm2-3.OrientacionesparalosCentrosdeAtencinInfantil.pdf
https://www.marca.com/claro-mx/trending/2020/07/26/5f1dbb71268e3edc428b45e6.html
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/guarderias-del-imss-ya-tienen-listas-medidas-sanitarias-para-reabrir/125189
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202007/460
https://drive.google.com/ﬁle/d/1lp9o2Zr8FFIxbEiLjf7nY0PsoS0P_yf9/view
https://drive.google.com/ﬁle/d/13sqSaxclCy1gCwWxEpyXSFYuS4Whr8Qg/view
https://www.gob.mx/imss/prensa/con-relacion-a-la-situacion-que-prevalece-en-las-guarderias-ordinarias-y-subrogadas-del-imss?idiom=es
https://www.gob.mx/imss/prensa/com-463-guarderias-del-imss-abren-el-20-de-julio-previa-supervision-de-protocolos-sanitarios
https://www.gob.mx/imss/prensa/com-490-guarderias-del-imss-abriran-en-consenso-con-las-autoridades-estatales-competentes
https://www.gob.mx/imss/prensa/guarderias-del-imss-retomaran-actividades-con-un-protocolo-sanitario-estricto-a-partir-del-9-de-julio?idiom=es
https://www.gob.mx/imss/prensa/com-506-con-protocolos-de-sanidad-higiene-y-deteccion-de-casos-de-covid-19-las-guarderias-del-imss-estan-listas-para-reiniciar-actividades
https://coronavirus.gob.mx/ninas-y-ninos/
https://www.facebook.com/IMSSmx/photos/pcb.10160193819439578/10160193819384578/

Moçambique
https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/10/MINISTERIO-DA-EDUCACAO-E-DESENVOLVIMENTO-HUMANO.pdf
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-nyusi-anuncia-retoma-das-aulas-presenciais-em-mo%C3%A7ambique/a-56776558
https://www.misau.gov.mz/index.php/estado-de-calamidade-publica

Noruega
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/barnehager-korona/#159439
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-05-26-1061
https://www.fhi.no/nyheter/2021/ekstra-smitteverntiltak-for-ansatte-i-skoler-og-barnehager/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/kilder/#
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barns-rolle/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/plakat/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/beredskapsplan-for-barnehageeiere/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/ekspertgruppens-rapport-konsevenser-av-smitteverntiltak-i-barnehager-og-skoler/
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Nova Zelândia
https://www.education.govt.nz/assets/Uploads/Health-and-safety-for-COVID-19-Licensed-Early-Learning-Services-Alert-Levels-1-4.pdf

Portugal
https://www.dge.mec.pt/sites/default/ﬁles/orientacoes_para_a_reabertura_da_educacao_pre-escolar.pdf
https://fne.pt/uploads/documentos//documento_1588760031_2211.pdf

Reino Unido
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-early-years-and-childcare-closures
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ﬁle/963510/2020208_actions_for_early_years_and_childcare_providers.pdf
https://www.eyalliance.org.uk/nurseries-childminders-reopen-coronavirus-lockdown
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ﬁle/958657/What_to_do_if_a_child_or_adult_is_displaying_symptoms_or_is_a_conﬁrmed_case_of_
coronavirus_COVI.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/safe-working-in-education-childcare-and-childrens-social-care/safe-working-in-education-childcare-and-childrens-social-care-settings-including-t
he-use-of-personal-protective-equipment-ppe#soc6
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-safer-transport-guidance-for-operators/coronavirus-covid-19-safer-transport-guidance-for-operators#personal-protective-equ
ipment
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own#when-to-wear-a-f
ace-covering
https://www.gov.uk/government/publications/early-years-foundation-stage-framework--2/early-years-foundation-stage-coronavirus-disapplications
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ﬁle/958149/What_parents_and_carers_need_to_know_about_early_years_providers__schools_and
_colleges_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ﬁle/933836/COVID-19_series_brieﬁng_on_early_years_October_2020.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/transport-to-school-and-other-places-of-education-autumn-term-2020/transport-to-school-and-other-places-of-education-autumn-term-2020
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ﬁle/967139/Schools_coronavirus_operational_guidance.pdf
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Singapura
https://www.ecda.gov.sg/PressReleases/Pages/Letter-to-Parents-on-COVID-Safe-ABCs.aspx
https://www.ecda.gov.sg/PressReleases/Pages/Letter-to-Parents-on-COVID-Safe-ABCs.aspx
https://www.ecda.gov.sg/PressReleases/Pages/Updates-to-Parents-on-COVID-19.aspx
https://www.moe.gov.sg/faqs-covid-19-infection

Suécia
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/covid-19-faq/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-hos-barn-och-unga--en-kunskapssammanstallning/
https://www.thelocal.se/20210301/coronavirus-in-sweden-what-national-covid-19-rules-recommendations/

Uruguai
https://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/codicen/2021/PlanInicioCursos2021v2.pdf
https://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/codicen/2020/A73R2129_20_CODICENb.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/publicaciones/recomendaciones-para-retorno-gradual-actividades-centros-primera
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/ﬁles/2020-06/Complementos%20y%20ajustes%20Doc%20CCEPI27.05.2020.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/ﬁles/2020-10/27%20de%20oct-%20Modiﬁcaci%C3%B3n%20de%20recomendaciones%20%28CCEPI%20ﬁnal%
29.pdf
https://www.subrayado.com.uy/gach-sugiere-mantener-clases-inicial-y-primaria-aun-aumento-casos-covid-n718143
https://www.subrayado.com.uy/reinicio-clases-autoridades-esperan-superar-80-presencialidad-primaria-n721268
https://www.subrayado.com.uy/cada-escuela-decidira-como-inicia-las-clases-el-1-marzo-n712325
https://www.elpais.com.uy/informacion/educacion/clases-comenzaran-presencialidad-pueda-dijo-directora-primaria.html

Gerais
https://en.unesco.org/sites/default/ﬁles/unesco_review_of_high-stakes_exams_and_assessments_during_covid-19_en.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.ACTI.FE.ZS?view=chart
https://nurturing-care.org/wp-content/uploads/2020/11/English.pdf
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