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Perguntas e respostas
sobre volta às aulas

?
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Como posso me informar sobre
o calendário da volta às aulas
presenciais?
Não há uma programação nacional. A
pandemia de Covid-19 evolui de forma
diferente em cada parte do país. As datas
de retorno serão deﬁnidas localmente, e a
população precisa se informar com a
prefeitura da sua cidade. Em alguns
municípios, redes públicas e privadas estão
sendo liberadas em momentos diferentes.
Quem estuda em escola estadual pode
acompanhar a situação no site do
Conselho Nacional dos Secretários de
Educação. Já alunos da rede privada
podem consultar o site da Federação
Nacional de Escolas Particulares.
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Os alunos devem ir para a
escola todos os dias úteis após
a retomada?
Não necessariamente. Com o objetivo de
reduzir o número de alunos em sala, escolas
e redes podem organizar rodízios de
estudantes. Em geral, discute-se que de um
terço a, no máximo, metade da turma esteja
na escola ao mesmo tempo. Dependendo da
forma como esse rodízio for realizado, o
aluno não estará na escola todo dia.
Algumas cidades ou unidades de ensino, no
entanto, podem dividir a turma em dois
turnos diários. Assim, todos os estudantes
iriam todos os dias, mas em horários
diferentes.
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Os alunos são obrigados a
voltar a frequentar a escola?
O Conselho Nacional de Educação (CNE)
recomenda que as escolas ofereçam a
opção de alunos continuarem com o
ensino remoto em situações especíﬁcas,
como a existência de comorbidade entre
membros da família. Assim, o estudante
estaria autorizado a continuar estudando
de casa, se for mais seguro para sua família.
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As aulas remotas contam como
dias letivos?
Sim. As redes podem contabilizar essas
atividades como dias de aula. Esta
possibilidade continua valendo mesmo
após a volta do ensino presencial, nos
momentos em que os alunos não estiverem
em sala, mas estudando de casa. Tais
atividades podem ser mediadas, ou não,
por tecnologia digital, assim como podem
ser ministradas em transmissões ao vivo
por professores ou orientadas através de
vídeos gravados que o aluno teria a opção
de assistir a qualquer hora do dia.
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As aulas remotas continuam de
que forma?
Cada escola ou professor deﬁne a melhor
maneira de ensinar enquanto os alunos
estiverem em casa. Um dos modelos mais
recomendados do ensino híbrido é a sala
de aula invertida: o aluno absorve o
conteúdo em casa (em texto, áudio, vídeo
ou qualquer outra mídia) e discute o
assunto em sala, na parte presencial da
semana, com o professor e os colegas.
Algumas escolas vão transmitir as aulas
presenciais para os estudantes que
estiverem em casa. Essas são apenas duas
possibilidades no universo de atividades.
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Espaços como a biblioteca da
escola podem ser usados?
Não há recomendação contrária do CNE.
Mas essa é uma decisão que cabe a
autoridades sanitárias, o que pode ser
incluído nos protocolos municipais e
estaduais das redes de ensino. A União
Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação (Undime) aﬁrma que as redes
precisarão deﬁnir normas de uso para
esses espaços.
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Qual a distância correta entre
alunos em sala de aula?
A recomendação de distância seria de,
no mínimo, 1,5 metro entre as carteiras.
A pesquisadora de microbiologia Laura de
Freitas, da Universidade de São Paulo (USP),
explica que o uso de máscaras é
fundamental em sala de aula e que os "face
shields" não são necessários se houver o
distanciamento adequado. Caso seja
possível, barreiras de acrílico nas carteiras
são mais eﬁcientes, segundo a especialista.
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Máscaras são necessárias em
sala de aula?
Sim. Algumas redes públicas já estão
comprando máscaras para alunos e
funcionários. Todos deverão usar o
equipamento em todos os ambientes. A
máscara de tecido tem que ser trocada a
cada duas ou três horas. Então, se a criança
ﬁcar seis horas na escola, vai precisar de ao
menos duas máscaras.
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O que acontece caso um aluno
ou professor apresente a
doença?
A regra para essa situação deve ser
determinada no protocolo de volta, o que
será construído pelas redes municipais,
estaduais e escolas privadas. A
recomendação de epidemiologistas é
afastar por pelo menos dez dias todas as
pessoas que tiveram contato com a pessoa
contaminada.
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Que orientações as famílias
devem dar aos seus ﬁlhos?
É preciso explicar as formas de prevenção:
lavar as mãos com regularidade, usar
máscara o tempo todo, manter distância
das pessoas. Se tossir ou espirrar, deve-se
tampar a boca com o braço e se lavar
depois. Não pode compartilhar nenhum
objeto, como copo, talher, brinquedos ou
material didático.
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As escolas podem ter horário
de recreio?
Sim, mas contanto que os alunos
mantenham o distanciamento. Além disso,
o horário deve ser escalonado entre as
turmas, que não podem se misturar nesse
momento. Esta deﬁnição também deve
estar descrita nos protocolos de cada
município e estado.
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As escolas podem oferecer
refeição?
Sim. A organização dos espaços deve levar
em consideração o distanciamento. As
orientações do Consed preveem cuidados
no preparo e na distribuição da
alimentação, com uniformes, máscaras,
luvas, talheres, etc. O refeitório deve ter
lugares marcados para orientar e reduzir a
movimentação. Algumas escolas planejam
distribuir a merenda em sala de aula. A
Undime também recomenda
escalonamento de turmas no refeitório,
evitando aglomerações.
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O ano letivo acaba antes de
2020?
É improvável. A paralisação aconteceu no 1º
bimestre do ano escolar, e estaríamos,
agora, no 3º bimestre. As horas de aula
perdidas serão recuperadas com as aulas
remotas que já foram ministradas (a forma
como essas horas serão contabilizadas será
deﬁnida por cada rede) e, caso haja
necessidade, com aulas de reposição que
ainda serão realizadas por meio de ensino
remoto ou presencial. Algumas redes e
escolas estão prevendo aulas aos sábados
e, quando possível, em horários
alternativos.
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Com a paralisação, quais são as
prováveis perdas para a
alfabetização de crianças?
O CNE orientou as redes municipais a
fornecerem materiais pedagógicos
direcionados a esse público. Ainda assim,
salienta o conselho, é provável haver
perdas de aprendizado. Especialistas
indicam que, no processo de alfabetização,
é muito importante a interação dos alunos
com os professores, o que foi prejudicado
pela paralisação. Por isso, algumas redes
municipais estão elaborando currículos
adaptados para os alunos cuja
alfabetização foi afetada pelo recolhimento
domiciliar.
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Haverá reforço escolar para
compensar as perdas de
aprendizagem no ensino
remoto?
Redes e escolas podem oferecer horas de
reforço para recuperar perdas causadas
pelo ensino remoto emergencial. O CNE
recomenda também avaliações para
identiﬁcar lacunas e trabalhar os
conteúdos não assimilados pelos
estudantes. A rede municipal de São Paulo,
por exemplo, informou que adotará a
medida.
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Como ﬁcam a conclusão 3º ano
do ensino médio e o Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem), após a interrupção das
aulas?
As redes estaduais, responsáveis por esse
segmento na educação pública, estão
montando estratégias diferentes para que o
ciclo se encerre antes da aplicação do
Enem, a ser realizado nos dias 17 e 24 de
janeiro, para a versão impressa, e nos dias
31 de janeiro e 7 de fevereiro, para a versão
digital. Alguns estados, como o Rio de
Janeiro, devem promover aulas aos
sábados e em turnos opostos, de acordo
com a realidade de cada escola, para
recuperar o tempo perdido. Em São Paulo
e no Maranhão, foi anunciado um 4º ano
do ensino médio optativo para alunos que
quiserem fazer revisão e se preparar para o
vestibular de 2021.
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Os alunos poderão ser
reprovados?
Sim. Mas o CNE recomenda “fortemente”
ações que minimizem a evasão e a
reprovação escolar em 2020. “Os
estudantes não podem ser mais
penalizados”, escrevem os conselheiros. Na
avaliação deles, as redes precisam fazer um
replanejamento curricular de 2020-2021 e
uma revisão dos critérios de avaliação dos
alunos, com o objetivo de evitar o aumento
da reprovação e do abandono escolar.
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Quais são as orientações para
quando o aluno chega em casa
depois da escola?
Higienizar a mochila e os objetos da escola
com álcool em gel ou água e sabão. Não
deixar a criança entrar com o tênis da rua
em casa. Ao chegar, o aluno deve tomar
banho imediatamente. O uniforme deve ser
colocado para lavar.
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para mais informações
sobre a volta às aulas
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