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Resumo	
Como os Estados Unidos consideram a 
reabertura de escolas após a primeira 
onda da pandemia da COVID-19, os 
formuladores de políticas e 
administradores precisam considerar 
como reabrir de maneira que 
mantenha os alunos e funcionários 
seguros. Este resumo fornece 
informações sobre diretrizes de saúde 
e segurança e estratégias de 
distanciamento social usadas em 
outros países que reabriram com 
sucesso suas escolas no contexto da 
COVID-19. Os exemplos destinam-se a 
apoiar os formuladores de políticas e 
administradores escolares nos Estados 
Unidos, quando planejam reabrir. 
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Introdução	
Escolas	nos	Estados	Unidos	cancelaram	aulas	presenciais	a	partir	de	
março	de	2020	para	conter	a	propagação	da	COVID-19.	Em	muitos	
estados	e	distritos,	os	edifícios	escolares	estão	fechados	pela	duração	
do	ano	letivo.*	Em	todo	o	país,	os	formuladores	de	políticas	e	os	
líderes	escolares	estão	planejando	reabrir	as	escolas	para	o	próximo	
ano	letivo,	e	alguns	estão	se	preparando	para	fazê-lo	mais	cedo.	Para	
reabrir	as	escolas	com	segurança	e	mitigar	a	disseminação	de	doenças,	
os	líderes	estaduais	e	distritais	precisarão	abordar	várias	
considerações	importantes	sobre	saúde.	

Este	resumo	compila	informações	preliminares	sobre	diretrizes	de	
saúde	e	segurança	de	cinco	países	que	continuaram	ou	reabriram	as	
escolas	durante	o	surto	de	COVID-19:	China,	Dinamarca,	Noruega,	
Cingapura	e	Taiwan.	(Veja	"Países	selecionados	com	escolas	abertas".)	

Até	o	momento,	cada	um	desses	países	conseguiu	evitar	a	
disseminação	do	COVID-19	nas	escolas.	Países	que	reabriram	diferem	
significativamente	das	experiências	até	agora	nos	Estados	Unidos,	no	
entanto,	em	termos	da	extensão	de	seus	testes	e	rastreamento	de	
casos.	A	capacidade	de	testar	e	rastrear	casos	e	isolar	indivíduos	
expostos	à	infecção	está	relacionada	ao	sucesso	dessas	estratégias.**	
Quando	os	estados	planejarem	reabrir	as	escolas,	devem	fazê-lo	em	
estreita	coordenação	com	as	autoridades	de	saúde	locais.	

Este	policy	brief	foca	em	diretrizes	em	três	áreas:	frequência,	
distanciamento	social,	higiene	e	limpeza.	As	informações	foram	
coletadas	de	documentos	de	orientação	sobre	saúde	e	segurança	do	
Ministério	da	Educação	de	cada	país	(a	partir	de	3	de	maio),	além	de	
artigos	na	mídia	e	em	periódicos.1 

 
 
 
 
*		 N.T.	O	ano	letivo	nos	Estados	Unidos	têm	entre	170	e	180	dias	de	duração	dependendo	do	
Estado	e	vai	do	final	de	agosto,	início	de	setembro	até	o	final	de	maio,	início	de	junho.	
**		O	Learning	Policy	Institute	não	investigou	as	implicações	para	a	saúde	do	uso	de	qualquer	
uma	dessas	 práticas	 nos	 Estados	Unidos	 e	 não	 endossa	 a	 segurança	 ou	 a	 eficácia	 dessas	
práticas	ou	de	quaisquer	práticas	médicas.	
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Países	selecionados	com	escolas	abertas,	março/abril	2020	
• China,	onde	se	originou	a	pandemia	do	COVID-19,	fechou	a	maioria	das	escolas	em	
janeiro	de	2020	para	os	feriados	do	Ano	Novo	Chinês	e	iniciou	a	primeira	reabertura	de	
escolas	em	regiões	onde	dois	critérios	poderiam	ser	atendidos:	As	escolas	poderiam	
implementar	as	precauções	de	segurança	padrão	e	as	autoridades	determinaram	o	risco	
estar	baixo.	A	maioria	das	regiões	havia	reaberto	no	final	de	março,	muitas	vezes	
começando	com	os	alunos	do	último	ano	do	ensino	fundamental	e	médio	para	apoiar	a	
preparação	para	os	exames	de	admissão	no	ensino	médio	e	na	faculdade.2 

• Dinamarca	foi	o	primeiro	país	europeu	a	reiniciar	a	escola	após	o	fechamento,	
permitindo	que	os	municípios	reabrissem	as	escolas	já	em	15	de	abril.	Na	primeira	fase	
de	reabertura,	apenas	crianças	menores	de	12	anos	voltaram	à	escola,	enquanto	as	
crianças	mais	velhas	continuaram	o	ensino	à	distância	em	casa.	As	crianças	mais	jovens	
voltaram	à	escola	primeiro	porque	foram	percebidas	como	enfrentando	menores	riscos	
à	saúde,	se	beneficiando	menos	do	ensino	à	distância	e	necessitando	de	maior	
supervisão	das	famílias	trabalhadoras.	

• Noruega	permitiu	a	abertura	de	creches	e	pré-escolas	em	20	de	abril	e	do	1º	ao	4º	ano	
(idades	de	6	a	11)	em	27	de	abril	em	regiões	com	baixas	taxas	de	infecção.	O	5º	ao	10º	
ano	continuou	com	educação	remota.	

	
• As	escolas	de	Cingapura	permaneceram	abertas	quando	a	COVID-19	se	espalhou,	
finalmente	fecharam	quando	os	estudantes	mudaram	para	o	ensino	em	casa	em	8	de	
abril	junto	com	a	paralisação	parcial	do	país	com	medidas	"Circuit	Breaker"*.	Naquela	
época,	o	governo	anunciou	que	as	escolas	fechariam	até	a	primeira	semana	de	maio.	Elas	
parecem	não	ter	sido	uma	fonte	de	transmissão	da	doença,	com	apenas	oito	infecções	
conhecidas	em	crianças	em	idade	escolar,	nenhuma	delas	relacionada	à	escola.3 

• Taiwan	foi	reconhecido	por	ter	efetivamente	minimizado	a	disseminação	do	COVID-
19	com	políticas	nacionais	que	evitavam	o	fechamento	planejado	de	escolas,	
aplicando	a	mesma	estratégia	usada	durante	a	pandemia	de	influenza	H1N1	de	
2009.	Em	vez	de	uma	paralisação	nacional,	Taiwan	determinou	o	fechamento	
temporário	de	classes	ou	escolas	locais	com	base	nas	taxas	de	infecção	local,	em	
conjunto	com	medidas	de	saúde	e	segurança	nas	escolas.	

Nota:	Esta	lista	não	inclui	todos	os	países	com	escolas	abertas	em	março	e	abril	de	2020.	Esses	países	
foram	escolhidos	porque	documentaram	as	estratégias	que	usaram	relacionadas	às	três	áreas	de	
interesse	neste	relatório	-	frequência,	distanciamento	social	e	higiene	e	limpeza.	Onde	aplicável,	
também	nos	referimos	a	orientações	em	países	que	planejam	reabrir	em	breve,	como	Áustria	e	Coréia	
do	Sul.		 	

*	N.T.	Uma	expressão	para	medidas	usadas	pelas	bolsas	de	valores	para	conter	a	venda	de	pânico	e	
adotada	pelas	autoridades	de	Cingapura	ao	invés	do	mais	comum	“lockdown”.	
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Sumário	de	Práticas	de	Saúde	e	Segurança	
	

 China	 Dinamarca	 Noruega	 Cingapura	 Taiwan	

Contexto	 Abertura	gradual	
desde	março	

Abertura	desde	15	
de	abril	para	
crianças	de	até	12	
anos	

Abertura	desde	27	
de	abril	para	o	
1º	ao	4º	ano	

Aberto	até	8	de	abril	e	
fechado	devido	a	surto	
não	relacionado	à	
escola	

Nunca	fecharam	
completamente;	
fechamentos	locais	e	
temporários	conforme	
necessários	

Triagem	de	
Saúde	

Medições	de	
temperatura	pelo	
menos	2x	por	dia	

Medições	de	
temperatura	na	
chegada	

Medições	de	
temperatura	na	
chegada	

2	medições	de	
temperatura	
diárias	

Medições	de	
temperatura	na	
chegada	

Política	de	
Quarentena	e	
Fechamento	
de	Escolas	

Quarentena	se	
estiver	doente	até	os	
sintomas	se	
resolverem	

Fica	em	casa	por	
48	horas	se	estiver	
doente	

Permanece	em	casa	
se	estiver	doente	até	
que	fique	um	dia	
sem	sintomas	

Quarentena	obrigatória	e	
aplicada	legalmente	se	
houver	contato	próximo	
com	caso	confirmado;	
escola	fecha	para	limpeza	
profunda	se	o	caso	for	
confirmado	

Turma	suspensa	por	
14	dias	se	um	caso	
for	confirmado,	a	
escola	é	suspensa	14	
dias	se	2	ou	+	casos	
forem	confirmados	

Tamanho	
dos	Grupos	e	
Funcionários	

Turmas	reduzidas	de	50	
para	30	em	algumas	
áreas	do	país	

Turmas	reduzidas	para	
acomodar	2	metros	(6	
pés)	de	separação	nas	
salas	de	aula;	
funcionários	não	
docentes	oferecem	
apoio	

Número	máximo	de	
alunos	por	turma	
15	do	1º	ao	4º	ano,		
20	do	5º	ao	7º	ano	

Sem	número	máximo	
por	turma;	salas	de	aula	
são	grandes	o	suficiente	
para	garantir	1-2	metros	
(3-6	pés)	de	separação	

Sem	número	máximo	por	
turma;	estudantes	em	
salas	de	aula	fixas;	
professores	da	disciplina	
se	deslocam	entre	as	
aulas	

Espaços	
em	salas	
de	aula	/	
Distância	

Física	

Mesas	agrupadas	
foram	separadas;	
divisórias	utilizadas	
em	alguns	casos	

Distanciamento	físico	(2	
metros)	nas	salas	de	
aula;	uso	de	espaços	
externos,	quadras	e	
salas	de	aula	de	escolas	
de	ensino	médio	

Distância	física	nas	
salas	de	aula;	uso	
de	áreas	externas	
encorajado	

Mesas	agrupadas	
separadas	a	partir	
do	3º	ano;	distância	
de	1	a	2	metros	(3	a	
6	pés)	mantida	

Mesas	agrupadas	
foram	separadas;	
divisórias	utilizadas	
em	alguns	casos	

Procedi-
mentos	

de	
Chegada	

Rotas	designadas	para	
as	salas;	múltiplas	
entradas	

Responsáveis	não	
entram	na	escola,	
chegada	e	saída	
escalonados	

Responsáveis	não	
entram	na	escola,	
chegada	e	saída	
escalonados	

Responsáveis	não	entram	
na	escola;	os	pais	
declaram	seus	trajetos;	
chegada	e	saída	
escalonados	

Responsáveis	não	
entram	na	escola	

Horários	de	
Refeição	

Comem	nas	mesas	ou,	se	
o	refeitório	for	utilizado,	
os	assentos	são	
designados	por	turma	

Sentam-se	longe	
enquanto	comem;	
sem	comidas	
compartilhadas	

Comem	nas	carteiras	ou,	
se	o	refeitório	for	
utilizado,	as	turmas	
entram	em	turnos	

Lugares	marcados	no	
refeitório	com	
espaçamento	de	1–2	
metros	(3–6	pés)	

Comer	nas	
carteiras;	
algumas	com	
divisórias	

Recreação	 Algumas	 escolas	
suspenderam	
educação	física	

Estudantes	aproveitam	
espaços	externos	o	
máximo	possível;	
atividades	limitadas	a	
pequenos	grupos	da	
própria	turma	

Estudantes	aproveitam	
o	espaço	externo	o	
máximo	possível;	
atividades	limitadas	a	
pequenos	grupos;	
espaço	externo	dividido	
e	uso	é	escalonado	

Esportes	
interescolares	
suspensos;	tempo	de	
atividades	recreativas	
para	grupos	pequenos	
escalonado	

Esportes	e	educação	
física	suspensos	

Transporte	 Uso	de	“ônibus	escolares	
customizados”	com	
assentos	mais	afastados	
para	limitar	a	
proximidade	

Ônibus	escolares	são	
permitidos;	apenas	um	
aluno	por	fileira	de	
bancos	

Transporte	privado	
incentivado;	um	aluno	
por	fileira	de	bancos	
nos	ônibus	

Ônibus	e	transporte	
público	ainda	em	
funcionamento	

Ônibus	e	transporte	
público	ainda	em	
funcionamento,	limpeza	
no	máximo	a	cada	8	
horas	

Higiene	 Máscaras	exigidas,	
fornecidas	pelo	
governo;	lavagem	das	
mãos	frequente	

Lavagem	frequente	
das	mãos;	cartazes	e	
vídeos	reforçam	
necessidade	

Treinamento	de	
funcionários	sobre	
padrões	de	higiene;	
lavagem	frequente	das	
mãos;	cartazes	e	
vídeos	reforçam	
necessidade	

Lavagem	frequente	
das	mãos;	cartazes	e	
vídeos	reforçam	
necessidade	

Máscaras	exigidas,	
fornecidas	pelo	
governo;	janelas	e	
saídas	de	ar	ficam	
abertas	

Limpeza	 Orientações	para	
limpeza,	desinfecção	
e	descarte	de	
resíduos	

Orientações	para	
limpeza,	desinfecção;	
governo	fornece	
materiais	de	limpeza	
e	termômetros	

Orientação	para	
limpeza	frequente	e	
completa;	desinfecção	
não	é	necessária;	os	
alunos	ajudam	a	limpar	

Áreas	comuns	
limpas	com	
frequência	(por	
exemplo,	a	cada	2	
horas);	os	alunos	
ajudam	a	limpar	

Orientações	para	
limpeza,	desinfecção	de	
áreas	comuns	
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Frequência	Escolar	Presencial	e	Triagem	de	Saúde	
Um	passo	importante	para	apoiar	a	segurança	nas	escolas	é	permitir	que	estudantes	e	funcionários	em	risco	
fiquem	em	casa	e	garantir	que	todos	os	casos	suspeitos	ou	confirmados	de	COVID-19	sejam	imediatamente	
colocados	em	quarentena.	Portanto,	é	importante	que	as	escolas	forneçam	ensino	à	distância	e	planos	de	
continuidade	para	apoiar	os	alunos	e	funcionários	que	estão	dentro	e	fora	da	escola	por	razões	de	saúde.	
Também	é	provável	que	as	escolas	precisem	estar	preparadas	para	o	ensino	à	distância	em	situações	nas	
quais	as	escolas	precisam	fechar	temporariamente	para	impedir	a	propagação	do	vírus.	

	
Política	de	Frequência	Escolar	Presencial		
A	decisão	de	voltar	à	escola	nos	países	estudados	aqui	foi	geralmente	tomada	quando	as	taxas	de	infecção	local	
diminuíram	 significativamente	 e	 outras	 partes	 da	 economia	 estavam	 sendo	 reabertas.	 Em	 alguns	 casos,	 a	
decisão	de	reabrir	as	escolas	foi	debatida	entre	as	várias	partes	interessadas.	Na	Dinamarca,	por	exemplo,	o	
Ministério	da	Educação	optou	por	reabrir	em	consulta	com	sindicatos	de	professores	e	estudantes.	Na	Coréia	
do	Sul,	o	Ministério	consultou	famílias	e	professores	para	solicitar	sugestões	sobre	a	reabertura	de	escolas.4 

Dados	os	riscos	à	saúde,	no	entanto,	a	frequência	escolar	presencial	geralmente	é	voluntária	para	todos	os	alunos	
na	primeira	onda	de	reabertura.	A	Dinamarca	e	a	Noruega,	por	exemplo,	tornaram	a	frequência	dos	alunos	
presencial	opcional	para	o	ano	letivo	de	2020–21,	e	funcionários	com	mais	de	60	anos	e	aqueles	com	riscos	à	
saúde	tiveram	a	opção	de	contribuir	para	as	operações	da	escola	em	casa.	Na	segunda	semana	de	reabertura	da	
escola	na	Dinamarca,	80-90%	dos	alunos	do	ensino	fundamental	e	metade	das	crianças	na	pré-escola	e	no	1º	ano	
haviam	retornado	à	escola.	A	Dinamarca	ajustou	o	pessoal	para	acomodar	o	pequeno	número	de	funcionários	que	
ficaram	em	casa	por	razões	médicas,	mas	as	autoridades	dizem	que	as	escolas	estão	operando	em	sua	capacidade	
e	ainda	não	podem	acomodar	todos	os	alunos.	

	
Procedimentos	de	Triagem	de	Saúde	e	Quarentena	
Triagem:	A	triagem	de	saúde	ocorre	diariamente	para	estudantes	e	funcionários	das	escolas	que	foram	
reabertas.	As	diretrizes	de	saúde	e	segurança	incluem	verificações	de	temperatura	e	relatórios	de	sintomas	na	
chegada,	antes	de	entrar	no	prédio.	China	e	Cingapura	aconselham	pelo	menos	duas	verificações	de	
temperatura	diariamente,	uma	prática	usada	em	Cingapura	em	2003	durante	o	surto	de	SARS.	Em	Cingapura,	
os	alunos	medem	suas	próprias	temperaturas	e	as	famílias	devem	relatar	adicionalmente	qualquer	viagem	
internacional	aos	professores	antes	que	um	aluno	entre	no	prédio.5	Alguns	países	exigem	que	os	funcionários	
usem	equipamentos	de	proteção	ao	medir	a	temperatura	dos	alunos,	como	máscaras	e	luvas,	e	que	os	
termômetros	sejam	limpos	após	cada	uso.	Em	Taiwan	e	em	algumas	partes	da	China,	esses	materiais	são	
fornecidos	pelo	governo.	

Quarentena:	Alunos	e	funcionários	são	enviados	imediatamente	para	casa	caso	apresentem	algum	sintoma	
do	vírus	ou	se	reportarem	ter	tido	contato	com	alguém	infectado.	(Em	Cingapura,	o	contato	com	indivíduos	
infectados	também	é	rastreado	pelo	uso	voluntário	de	um	aplicativo	de	telefone.6)	Se	os	sintomas	forem	
identificados	na	chegada,	o	indivíduo	deve	aguardar	em	uma	sala	designada	até	que	o	busquem.	Os	
procedimentos	de	quarentena	variam	de	acordo	com	o	país.	Na	Dinamarca,	as	crianças	que	chegam	à	escola	
com	sintomas	são	enviadas	para	casa	imediatamente	por	48	horas,	e	os	alunos	que	moram	com	alguém	
infectado	com	COVID-19	não	podem	ir	à	escola.	Noruega	permite	que	os	alunos	retornem	para	a	escola	
depois	de	ficarem	sem	sintomas	por	1	dia,	e,	especificamente,	os	alunos	resfriados	ou	com	alergia	ao	pólen	
têm	permissão	para	frequentar	a	escola	se	não	tiverem	febre.	Na	China,	os	alunos	que	tiveram	contato	com	
alguém	com	COVID-19	devem	se	auto-quarentenar	por	14	dias	antes	de	retornar	à	escola;	alunos	que	
apresentem	sintomas	devem	ser	levados	a	um	hospital	para	avaliação	e	podem	retornar	à	escola	depois	de	
recuperados.	
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Estudantes em Cingapura têm suas temperaturas medidas no portão antes de entrar na escola. (Foto de Suhaimi Abdullah/Getty Images.) 

 

Fechamento	de	Escolas		
Os	administradores	devem	desenvolver	planos	de	contingência	para	a	suspensão	de	turmas	ou	escolas,	caso	
estudantes	ou	funcionários	contraiam	o	COVID-19.	Taiwan,	por	exemplo,	segue	procedimentos,	chamados	
suspensão	de	turmas,	usados	durante	o	surto	de	gripe	H1N1.	Se	um	ou	mais	alunos	ou	funcionários	de	uma	
turma	testarem	positivo	para	o	COVID-19,	essa	turma	será	suspensa	por	14	dias;	no	ensino	médio,	isso	se	
aplica	a	todas	as	aulas	que	a	pessoa	frequentou.	Se	dois	ou	mais	casos	são	confirmados	em	uma	escola,	a	
escola	fica	fechada	por	14	dias.	Se	um	terço	das	escolas	de	uma	cidade	ou	distrito	estiver	fechado,	então	todas	
as	escolas	deverão	fechar.	

	

Perguntas	para	formuladores	de	políticas	estaduais	e	distritais:	
• Quais	devem	ser	as	expectativas	quanto	à	presença	virtual	e	presencial	de	alunos	e	funcionários?	
• Como	as	escolas	realizarão	triagens	de	saúde	de	maneira	eficiente	e	eficaz?	
• Quais	procedimentos	de	quarentena	devem	ser	necessários?	
• Quais	critérios	as	escolas	devem	usar	para	determinar	se	o	fechamento	é	necessário?	
• Como	as	políticas	da	escola	serão	efetivamente	comunicadas	aos	alunos	e	famílias?	
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Distanciamento	Social	
Estudos	de	surtos	anteriores	de	gripe	mostram	que	as	escolas	podem	prevenir	com	segurança	a	
propagação	da	doença	em	alguns	contextos,	se	medidas	são	adotadas	para	apoiar	o	distanciamento	
social.7	O	distanciamento	social	tem	dois	componentes	principais,	identificados	pelos	Centros	de	
Controle	e	Prevenção	de	Doenças	dos	EUA	e	pela	Organização	Mundial	de	Saúde:	manter	os	indivíduos	a	
uma	distância	segura	um	do	outro	(1m	a	2m)	e	reduzir	o	número	de	pessoas	com	quem	um	indivíduo	
interage	pessoalmente.	Os	países	estão	adotando	várias	abordagens	para	alcançar	o	distanciamento	
social	nas	escolas,	incluindo	a	redução	do	tamanho	da	classe,	mantendo	os	alunos	em	uma	mesma	turma,	
manter	os	alunos	distantes	uns	dos	outros	com	assentos	marcados,	cancelando	aglomerações	como	
assembleias	e	eventos	esportivos,	e	usando	horários	de	aulas	escalonados	para	que	menos	alunos	
frequentem	a	escola	ao	mesmo	tempo	ou	sejam	reunidos	em	áreas	comuns	ao	mesmo	tempo.	

	
Distanciamento	Social	em	Salas	de	Aula	

A	orientação	da	Dinamarca	exige	que	os	alunos	mantenham	2	metros	(6	pés)	de	separação	em	sala	de	aula	e	
recomenda	que	as	turmas	sejam	divididas	em	um	ou	mais	grupos	fixos.	Na	prática,	isso	significou	reduzir	o	
tamanho	da	turma	para	10	ou	11	alunos.	Professores	estão	limitados	a	trabalhar	com	uma	ou	duas	turmas,	e	a	
equipe	de	apoio	ajuda	os	professores	a	cobrir	as	turmas	divididas.	Além	de	usar	as	salas	de	aula	da	escola	
primária,	as	escolas	estão	usando	áreas	externas,	quadras	e	salas	de	aula	do	ensino	médio	porque,	até	a	
escrita	deste	brief,	as	crianças	mais	velhas	ainda	não	haviam	retornado	à	escola.8	Quando	os	alunos	mais	
velhos	retornam	às	aulas	presenciais	,	eles	permanecerão	na	sala	de	aula	enquanto	os	professores	entram	e	
saem,	com	exceção	das	aulas	de	biologia	e	química,	que	continuarão	ocorrendo	nos	laboratórios.	

As	orientações	da	Noruega	são	semelhantes	às	da	Dinamarca,	limitando	o	tamanho	das	turmas	a	15	alunos	
por	turma	no	ensino	fundamental	anos	iniciais	e	20	nos	anos	finais.	Além	disso,	permite	que	dois	professores	
trabalhem	juntos	para	ensinar	uma	turma	dividida	em	dois	grupos.	As	orientações	deixam	claro	que	o	
distanciamento	social	pode	ser	difícil	para	as	crianças	pequenas	e	que,	embora	a	distância	deva	ser	mantida	o	
máximo	possível,	"o	conforto	e	o	contato	das	crianças	menores	na	educação	infantil	devem	ser	mantidos".	

Taiwan,	por	outro	lado,	não	definiu	o	tamanho	máximo	da	turma.	As	escolas	mantêm	cada	turma	em	uma	
sala	com	um	professor	principal,	enquanto	os	professores	específicos	de	cada	disciplina	se	deslocam	de	sala	
em	sala.	Estudos	sugerem	que,	durante	o	surto	de	H1N1,	essa	abordagem	de	distanciamento	social,	
combinada	com	os	procedimentos	de	suspensão	de	turmas	de	Taiwan	descritos	acima,	conteve	a	propagação	
de	doenças	e	reduziu	crises	sociais.9	Além	de	manter	os	alunos	em	turmas	estáveis,	estudantes	de	5	anos	
usam	máscaras	fornecidas	pelo	governo	e	as	carteiras	em	sala	são	separadas	umas	das	outras,	às	vezes	
usando	divisórias.	

Em	Cingapura,	o	tamanho	das	turmas	foi	mantido	em	cerca	de	30	alunos,	mas	as	salas	de	aula	já	eram	grandes,	
permitindo	que	os	alunos	estivessem	espaçados	de	1	a	2	metros	(3	a	6	pés).	Dos	5	anos	até	o	2º	ano,	as	
crianças	se	sentam	juntas	em	grupos	estáveis.	A	partir	do	3º	ano,	as	crianças	têm	assentos	marcados	em	
fileiras	organizadas	como	se	estivessem	fazendo	exames,	e	elas	não	podem	se	movimentar.10	Medidas	
semelhantes	estão	sendo	tomadas	na	China,	embora	as	práticas	variem	localmente.	Algumas	escolas	reduziram	
o	tamanho	da	turma	de	uma	média	de	50	alunos	para	menos	de	30.11 

A	Áustria,	que	no	momento	da	redação	deste	texto	planejava	reabrir	suas	escolas	primárias	em	18	de	maio,	
recomenda	que	as	escolas	escalonem	a	frequência	dos	alunos	para	permitir	espaço	suficiente	para	o	
distanciamento	social.	A	orientação	federal	oferece	exemplos	de	cronogramas;	por	exemplo,	as	escolas	podem	
enviar	um	grupo	de	alunos	para	a	escola	de	segunda	a	quarta-feira	uma	semana,	mas	de	quinta	a	sexta-feira		
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na	semana	seguinte.	As	escolas	devem	enviar	os	cronogramas	às	famílias	com	semanas	de	antecedência,	para	
que	possam	planejar	adequadamente.	Hong	Kong,	alternativamente,	oferecerá	apenas	um	turno	de	aulas	para	
facilitar	a	limpeza	das	escolas.	Na	semana	anterior	ao	fechamento	das	escolas	de	Cingapura,	em	8	de	abril,	as	
escolas	tinham	1	dia	por	semana	de	aprendizado	em	casa,	com	diferentes	séries	atribuídas	a	diferentes	dias	
da	semana	para	reduzir	o	tráfego	escolar.	

	

	
Distanciamento	Social	Fora	da	Sala	de	Aula	
As	escolas	precisam	considerar	como	manter	os	alunos	e	funcionários	a	uma	distância	segura	uns	dos	outros	
fora	da	sala	de	aula,	principalmente	durante	a	chegada	e	saída,	horário	das	refeições,	recreio	e	mudanças	de	
classe.	

Chegada:	sempre	que	possível,	as	escolas	geralmente	são	incentivadas	a	escalonar	seus	horários	de	início	e	
término	e	a	ter	rotas	designadas	para	a	sala	de	aula	com	várias	entradas	para	evitar	que	estudantes	e	famílias	
se	reúnam.	Os	membros	da	família	e	visitantes	não	são	permitidos	nas	instalações	da	escola,	exceto	quando	
necessário	nas	séries	iniciais.	Na	Noruega,	uma	carta	foi	enviada	para	as	casas	antes	do	início	da	escola	para	
explicar	esses	procedimentos.	Na	Dinamarca,	as	chegadas	e	partidas	às	vezes	são	escalonadas	por	série,	de	
modo	que	as	crianças	entram	na	fila	única	da	escola,	com	marcações	no	chão	para	mostrar	onde	os	alunos	
devem	esperar	quando	entram.	Na	Áustria,	China	e	Taiwan,	estudantes	e	professores	são	obrigados	a	usar	
máscaras	faciais	e	lavar	as	mãos	quando	entram	no	prédio.	(Na	Áustria,	as	máscaras	podem	ser	retiradas	nas	
aulas.)	Antes	da	reabertura	das	escolas,	as	autoridades	locais	em	algumas	áreas	da	China	exigiam	que	os	
funcionários	realizassem	simulações	e	testes	antes	que	os	estudantes	retornassem	para	garantir	um	fluxo	
ordenado	de	tráfego	de	alunos.12 

Horário	das	Refeições:	orientações	geralmente	recomendam	a	lavagem	das	mãos	antes	e	após	as	refeições;	
incentiva	os	alunos	a	estar	bem	espaçados	e	ficar	com	suas	turmas;	e	define	padrões	para	manipulação	de	
alimentos	e	utensílios	e	limpeza	de	mesas.	Alimentos	compartilhados	e	refeições	em	estilo	buffet	não	são	
permitidos.	Normalmente,	os	alunos	comem	em	suas	carteiras.	Em	Taiwan	e	na	China,	algumas	escolas	usam	
divisórias	para	reduzir	a	transmissão	de	germes,	já	que	o	almoço	é	a	única	vez	em	que	os	alunos	tiram	as	
máscaras.13	Algumas	escolas	da	China	dividem	os	alunos	na	hora	do	almoço,	para	que	alguns	alunos	usem	a	
lanchonete	com	assentos	marcados,	particionados	ou	espaçados,	enquanto	outros	comem	nas	salas	de	aula;	
panelas,	utensílios	e	guardanapos	devem	ser	esterilizados	após	cada	uso.	Cingapura	também	designa	
assentos	no	refeitório	para	poder	rastrear	os	contatos	das	pessoas.14	A	Noruega	desencoraja	o	uso	do	
refeitório,	mas	sugere	que,	quando	usado,	apenas	uma	turma	entre	por	vez.

Perguntas	para	formuladores	de	políticas	estaduais	e	distritais:	
• Todos	os	alunos	devem	retornar	ao	mesmo	tempo	ou	as	datas	de	início	variam	de	acordo	
com	o	nível	da	série	ou	suas	necessidades	específicas?	

• O	aprendizado	na	escola	deve	ser	combinado	com	o	ensino	à	distância	para	reduzir	o	tráfego	escolar?	
• O	que	é	uma	expectativa	de	distanciamento	físico	viável,	porém	segura?	
• O	espaçamento	da	sala	de	aula	ou	o	tamanho	do	grupo	podem	variar	de	acordo	com	a	idade?	
• Quais	espaços	escolares	estão	disponíveis	para	serem	reaproveitados	como	salas	de	aula?	Existem	
instalações	comunitárias	próximas	que	também	possam	ser	usadas	como	salas	de	aula?	

• Que	equipe	pode	estar	disponível	para	ensinar	ou	monitorar	pequenos	grupos?	
• Os	professores	podem	migrar	de	classe	para	classe	para	evitar	que	os	alunos	se	reúnam	
nos	corredores	durante	o	tempo	livre	entre	disciplinas?	
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Pais e filhos ficam em uma fila para entrar na Escola Stengaard, ao norte de Copenhague, na Dinamarca. (Foto de Ólafur Steinar Gestsson / 
Ritzau Scanpix / AFP) / Dinamarca OUT (Foto de OLAFUR STEINAR GESTSSON/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images.) 

 

Recreação:	As	atividades	esportivas	internas	e	interescolares	de	um	modo	geral	estão	suspensas,	enquanto	o	
tempo	de	brincar	ao	ar	livre	é	permitido	em	pequenos	grupos	supervisionados.	Taiwan	suspendeu	todos	os	
esportes	e	educação	física;	na	China,	a	educação	física	continua	em	algumas	escolas	com	base	na	tomada	de	
decisão	local.15	A	Dinamarca	e	a	Noruega	recomendam	que	as	escolas	usem	os	espaços	ao	ar	livre	o	máximo	
possível,	inclusive	para	aulas	de	ginástica.	Eles	incentivam	o	brincar	em	turmas	divididas	em	grupos	menores	-	
por	exemplo,	cinco	crianças	em	uma	área	-	com	maior	supervisão	de	adultos	para	garantir	que	os	alunos	não	se	
toquem.	Cingapura	escalonou	o	tempo	para	o	recreio	para	diferentes	grupos,	uma	prática	recomendada	
também	em	outros	países.	

Transporte:	as	orientações	de	vários	países	desencorajam	o	uso	do	transporte	público,	embora	todos	
reconheçam	que	pode	ser	necessário	e	sugiram	o	uso	de	máscaras	e	limpeza	frequente.	Os	ônibus	escolares	
são	permitidos	na	China,	Dinamarca	e	Noruega,	mas	as	escolas	são	incentivadas	a	usar	ônibus	com	meia	
capacidade	(por	exemplo,	apenas	um	aluno	em	uma	fila	projetada	para	dois)	e,	na	Noruega,	os	alunos	são	
incentivados	a	usar	seu	próprio	transporte	para	a	escola	quando	possível.	Em	Jiangxi,	China,	algumas	
escolas	criaram	novas	rotas	de	ônibus	para	acomodar	a	mudança	no	número	de	passageiros	e	reduzir	a	
necessidade	de	os	alunos	usarem	transporte	público.16	Taiwan	ainda	está	usando	ônibus	e	transporte	
público	como	de	costume,	mas	exige	limpeza	e	desinfecção	de	assentos,	apoios	para	os	braços	e	alças	pelo	
menos	uma	vez	a	cada	8	horas,	incluindo	antes	e	depois	do	transporte	de	alunos.17 
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Higiene	e	Limpeza	
Os	países	adotaram	abordagens	comuns	para	a	lavagem	das	mãos,	que	são	consistentes	com	as	recomendações	
dos	Centros	de	Controle	e	Prevenção	de	Doenças	dos	EUA	para	lavagem	e	limpeza	frequente	das	mãos	de	
superfícies	comumente	tocadas	para	mitigar	o	vírus.	As	orientações	dos	países	sobre	produtos	e	procedimentos	de	
limpeza	variam,	no	entanto;	os	estados	devem	consultar	orientações	federais	e	estaduais	sobre	o	uso	de	
desinfetantes	e	o	uso	permitido	de	produtos	químicos	nas	escolas.	

	
Higiene	
Máscaras:	Na	China,	as	máscaras	são	exigidas	durante	todo	o	tempo	para	professores	e	estudantes	a	partir	
dos	3	anos	de	idade,	e	em	Taiwan,	são	necessárias	sempre	que	uma	distância	de	2	metros	(6	pés)	não	pode	
ser	 mantida.	 O	 governo	 fornece	 aos	 alunos	 e	 funcionários	 máscaras	 gratuitas	 para	 usar	 na	 escola.18	
Dinamarca	 e	 Noruega,	 por	 outro	 lado,	 não	 exigem	 que	 seus	 alunos	 usem	 máscaras.	 A	 Áustria	 exigirá	
máscaras	quando	os	estudantes	entrarem	e	se	movimentarem	pelo	prédio,	mas	não	durante	as	aulas.	

Lavagem	das	Mãos:	Recomenda-se	a	lavagem	frequente	das	mãos	em	todos	os	países,	às	vezes	com	frequência	de	a	
cada	2	horas.	A	Dinamarca	e	a	Noruega	criaram	pôsteres	e	vídeos	para	apoiar	o	ensino	de	hábitos	saudáveis	nas	
escolas,	e	as	orientações	exigem	que	os	funcionários	recebam	treinamento	sobre	os	padrões	de	higiene.	Em	
Cingapura,	o	Ministério	da	Educação	também	lançou	heróis	de	desenho	animado	chamados	de	5	Sabões	
(originalmente	Soaper	5)	para	lembrar	os	alunos	de	praticarem	uma	boa	higiene	pessoal.	As	orientações	da	
Dinamarca	permitem	o	uso	de	lenços	e	desinfetante	para	as	mãos	com	álcool	de	70	a	85%	no	caso	de	acesso	à	água	
não	ser	possível.	Quando	a	Coréia	do	Sul	reabrir	suas	escolas,	exigirá	que	os	alunos	participem	de	aulas	on-line	
relacionadas	a	medidas	de	higiene	pessoal	e	saúde	e	segurança	na	semana	anterior	ao	retorno	à	escola.19 

 
Limpeza	
Áreas	e	materiais	a	serem	limpos:	A	limpeza	é	frequente,	principalmente	em	espaços	comuns.	Em	Taiwan,	por	
exemplo,	o	Central	Epidemic	Command	Center	forneceu	orientações	para	a	limpeza	e	desinfecção	de	escolas	e	
ônibus	escolares	antes	que	os	alunos	retornassem	de	suas	férias	de	fevereiro,	e	as	escolas	foram	lembradas	a	
instituir	procedimentos	adequados	de	limpeza	e	desinfecção	quando	a	escola	fosse	retomada.20	As	escolas	em	
todos	os	países	são	incentivadas	a	limpar	áreas	com	alto	índice	de	toque,	como	maçanetas	e	mesas,	a	cada	2	
horas.	Na	Noruega	e	Cingapura,	os	alunos	limpam	suas	próprias	mesas.	Janelas	e	portas	são	deixadas	abertas	o	
máximo	possível	para	manter	a	ventilação.	Na	Noruega,	espera-se	que	os	banheiros	e	pias	sejam	limpos	2	a	4	
vezes	por	dia,	e	os	tablets	e	computadores	devem	ser	limpos	após	cada	uso.	

Perguntas	para	formuladores	de	políticas	estaduais	e	distritais:	
• Como	o	tráfego	pode	ser	reduzido	nos	espaços	comuns?	Os	tempos	escalonados	de	
início,	fim	e	intervalos	são	possíveis?	

• Onde	os	alunos	devem	comer	para	não	se	reunirem	em	grandes	grupos	e	como	devem	ser	
distribuídas	as	refeições	escolares?	

• Como	o	uso	do	playground	deve	ser	agendado	para	reduzir	o	contato	entre	os	grupos?	
• Como	os	alunos	chegam	e	saem	da	escola	e	como	isso	pode	afetar	a	grade	de	horários?	
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Os alunos estudam em uma sala de aula com divisórias transparentes colocadas em cada mesa para se separarem como medida de 
precaução contra a disseminação do COVID-19 na escola de ensino fundamental anos finais Wuhan No. 23. (Foto da Getty Images.) 

 

Materiais	compartilhados:	Os	materiais	compartilhados	são	desencorajados,	mas	quando	usados,	eles	
devem	ser	limpos	antes	de	serem	usados	por	outros	grupos	de	estudantes.	A	Dinamarca	especifica	que	
brinquedos	devem	ser	lavados	duas	vezes	por	dia	e	aqueles	que	não	são	limpos	facilmente	não	devem	ser	
usados.	Computadores	ou	tablets,	quando	necessário,	devem	ser	compartilhados	apenas	por	alguns	alunos.	
Na	Noruega,	os	livros	da	biblioteca	podem	ser	usados	se	os	alunos	lavarem	as	mãos	primeiro,	mas	outros	
países	fecharam	as	bibliotecas.	

Produtos	de	limpeza:	As	diretrizes	na	China,	Dinamarca,	Noruega	e	Taiwan	recomendam	uma	limpeza	
cuidadosa	com	sabão	e	água	ou	desinfetante	pelo	menos	uma	vez	ao	dia	e	descrevem	o	descarte	e	remoção	
adequados	de	resíduos.	Na	maioria	dos	casos,	as	entidades	governamentais	fornecem	às	escolas	material	de	
limpeza.	Os	produtos	de	limpeza	recomendados	variam	de	acordo	com	o	país.	As	diretrizes	da	China,	como	as	
da	Coréia	do	Sul,	recomendam	limpar	ou	pulverizar	concentrações	de	dióxido	de	cloro	de	500	mg/L	em	
móveis,	portas,	maçanetas,	pias	e	pisos;	as	superfícies	devem	ser	pré-limpas	com	água	e	a	água	deve	ser	usada	
após	30	minutos	para	remover	o	desinfetante.21	Na	Noruega,	as	orientações	exigem	o	uso	de	água	e	
detergentes	comuns,	mas	não	exigem	o	uso	rotineiro	de	desinfetante	ou	equipamento	de	proteção	ao	limpar	a	
maioria	das	áreas.	
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Conclusão	
Pesquisas	sugerem	que	técnicas	de	distanciamento	social,	juntamente	com	cuidadosa	higiene,	limpeza	e	uso	
de	quarentena,	podem	reduzir	a	propagação	de	doenças	nas	escolas.	Os	exemplos	internacionais	descritos	
neste	resumo	fornecem	informações	sobre	como	essas	estratégias	podem	ser	colocadas	em	operação	em	
vários	contextos	para	proteger	a	saúde	e	a	segurança	de	estudantes,	funcionários	e	famílias.	
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