
O passo a passo de 
reabertura das escolas

#NovaEscolaEmCasa realização: apoio:

Instituições de ensino devem começar o processo de 
reabertura a partir do mês de agosto. A duração das 
fases vai depender do desenvolvimento da pandemia 
em cada parte do Brasil.

 FASE 1  

Volta gradual e 
acolhimento

 FASE 2  

Retomada integral 
da rotina 

 FASE 3  

Reavaliação das 
medidas de segurança 
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Disponibilização 
de álcool gel

Revezamento 
dos estudantes

Uso constante 
de equipamentos 
de proteção 
individual.

Para retomar as aulas presenciais, todo cuidado é pouco: as máscaras serão 
de uso obrigatório, e a higienização pessoal e dos ambientes e equipamentos 
deve ser constante. Para conseguir manter a distância mínima de 1,5 metro 
entre as pessoas em sala de aula, será preciso um sistema de revezamento dos 
estudantes: enquanto uma parte vai à escola, a outra estuda de casa.

 FASE 1  

Volta gradual e 
acolhimento
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sistema híbrido 
(remoto/presencial)



Sala para isolar  
alunos com sintomas 

Horários flexíveis de 
entrada e saída para 
evitar aglomerações

Manutenção do 
distanciamento e do 

sistema híbrido.
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Retomada integral  
da rotina 
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Com o aumento gradual da quantidade de alunos na escola, é preciso reforçar 
o cuidado com o distanciamento. Os horários de entrada, saída e intervalo 
precisarão ser adaptados de acordo com a estrutura física e a quantidade de 
crianças e jovens de cada escola, para evitar aglomerações. Outro ponto de 
atenção é reservar uma sala para isolar estudantes que apresentem sintomas 
como febre e tosse durante a aula, até que eles possam ir para suas casas.



 FASE 3  

Reavaliação 
das medidas de 
segurança 

O passo a passo de 
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Quando novas diretrizes e recomendações surgirem, 
flexibilizando as regras de segurança, será preciso manter 
um diálogo constante com os estudantes, para que eles 
compreendam o que se espera deles nesse novo momento.

Flexibilização 
gradual das regras 
de segurança 

Turmas completas, com 
mais proximidade 

entre todos

Fontes: UNDIME - Subsídios para elaboração de protocolos de retorno às aulas na perspectiva das redes municipais 
de educação; (Artigo) UNICEF alerta para o risco de aumento do trabalho infantil durante e após a pandemia

https://undime.org.br/uploads/documentos/php7us6wi_5ef60b2c141df.pdf
https://undime.org.br/uploads/documentos/php7us6wi_5ef60b2c141df.pdf
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/unicef-alerta-para-o-risco-de-aumento-do-trabalho-infantil-durante-e-apos
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A organização da 
reabertura
Alguns estados do Brasil já definiram estratégias próprias para a retomada

MANAUS (AM)

(503.630 matrículas e  
1.377 escolas*)

As escolas públicas estaduais e municipais 
do Amazonas permanecem fechadas, mas 
instituições de ensino e creches particulares 
retomaram as atividades presenciais em 6 de 
julho, funcionando em regime híbrido, com 
distanciamento em sala de aula, divisão de 
horários e número de alunos reduzido.

 MARANHÃO  

(1.844.535 matrículas e  
19.089 escolas*)
Primeiro, voltam as turmas do 3º ano do Ensino Médio, 
com estudantes distribuídos entre as salas de aula da 
escola para evitar aglomeração. Em seguida, retornam 
os alunos do 2º ano, e assim por diante até a Educação 
Infantil. As classes que aguardam o momento de voltar 
à instituição seguem assistindo às aulas virtuais. O 
início da reabertura está previsto para 3 de agosto.

 SÃO PAULO  

(9.245.759 matrículas e  
39.258 escolas*)
A rede programou três fases: a primeira, 
com previsão de início no dia 8 de 
setembro, será com o retorno de 35% dos 
alunos de todas as etapas. Na segunda, 
voltam 70%. Na terceira e última, 
está previsto o retorno de 100% dos 
estudantes. O intervalo entre as fases vai 
depender de avaliações da área da saúde. 

 TOCANTINS  

(374.753 matrículas e  
2.469 escolas*)
No dia 3 de agosto, retornarão à escola as 
turmas do 3º ano do Ensino Médio. Será feito 
revezamento semanal, com metade dos 
estudantes na escola e os demais com aulas 
remotas. Na terceira semana do mês, voltarão 
alunos do 1º e 2º ano, utilizando o mesmo 
sistema. Por fim, voltará o Ensino Fundamental.

 RIO DE JANEIRO  

(3.195.272 matrículas e  
17.342 escolas*)
O retorno será prioritário para o 5º 
e 9º ano do Ensino Fundamental, o 
3º ano do Ensino Médio e os últimos 
módulos da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). Mais grupos de 
alunos poderão voltar se a escola 
tiver capacidade física para que eles 
mantenham distância entre si. A 
previsão para o retorno é em 15 dias 
após o início da fase verde no estado, 
ainda sem data definida.

Fonte: *Censo Escolar 2018; Decreto Estadual Nº 65.061, 
de 13/07/2020 (São Paulo); Decreto Estadual Nº 35.897, de 
30/06/2020 (Maranhão); Plano de reabertura do comércio do 
Governo do Amazonas; Protocolo de retomada das aulas da 
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro; Proposta 
de retomada do ano letivo da Secretaria Estadual de Educação 
de Tocantins; Educação em Quarentena (educacaointegral.org).

https://www.sinesp.org.br/179-saiu-no-doc/10232-decreto-estadual-n-65-061-de-13-07-2020-dispoe-sobre-a-retomada-das-aulas-e-atividades-presenciais-no-contexto-da-pandemia-de-covid19-e-da-providencias-correlatas
https://www.sinesp.org.br/179-saiu-no-doc/10232-decreto-estadual-n-65-061-de-13-07-2020-dispoe-sobre-a-retomada-das-aulas-e-atividades-presenciais-no-contexto-da-pandemia-de-covid19-e-da-providencias-correlatas
https://www.educacao.ma.gov.br/files/2020/06/Decreto-n%C2%B0-35.897.pdf
https://www.educacao.ma.gov.br/files/2020/06/Decreto-n%C2%B0-35.897.pdf
https://semtepi.manaus.am.gov.br/governo-do-am-divulga-plano-de-reabertura-do-comercio-a-partir-de-1o-de-junho-em-manaus/#:~:text=Governo%20do%20AM%20divulga%20plano,de%20junho%20em%20Manaus%20%C2%AB%20SEMTEPI&text=O%20Governador%20do%20Amazonas%2C%20Wilson,do%20dia%201%C2%BA%20de%20junho.
https://semtepi.manaus.am.gov.br/governo-do-am-divulga-plano-de-reabertura-do-comercio-a-partir-de-1o-de-junho-em-manaus/#:~:text=Governo%20do%20AM%20divulga%20plano,de%20junho%20em%20Manaus%20%C2%AB%20SEMTEPI&text=O%20Governador%20do%20Amazonas%2C%20Wilson,do%20dia%201%C2%BA%20de%20junho.
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=6884
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=6884
https://seduc.to.gov.br/noticia/2020/6/4/governo-do-tocantins-apresenta-proposta-de-retomada-do-ano-letivo-e-avanco-no-novo-modelo-de-educacao-durante-e-pos-covid-19/
https://seduc.to.gov.br/noticia/2020/6/4/governo-do-tocantins-apresenta-proposta-de-retomada-do-ano-letivo-e-avanco-no-novo-modelo-de-educacao-durante-e-pos-covid-19/
https://seduc.to.gov.br/noticia/2020/6/4/governo-do-tocantins-apresenta-proposta-de-retomada-do-ano-letivo-e-avanco-no-novo-modelo-de-educacao-durante-e-pos-covid-19/
https://educacaointegral.org.br/especiais/educacao-em-quarentena/

