MONITORAMENTO DE REABERTURA DAS ESCOLAS PARTICULARES NO BRASIL
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MONITORAMENTO DE REABERTURA DAS ESCOLAS PARTICULARES NO BRASIL
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PREVISÃO POR CAPITAL E CIDADES
Secretaria estadual de educação informou em 03/08 que as aulas presenciais não voltam em 2020. Vão reforçar o ensino remoto.

AM

Ainda não há uma data definida para o retorno das aulas. O governador de Alagoas, Renan Filho, sinalizou que a retomada pode
acontecer de forma gradativa, considerando as necessidades do setor privado, mas sem prazo para isso acontecer
Sem data definida. O governo do Amapá prorrogou a quarentena, com suspensão de atividades não essenciais e que gerem aglomeração
em espaços públicos e privados
Creches, escolas e faculdades da rede privada estão autorizadas a funcionar novamente desde do dia 6 de julho

BA

Decreto do governador mantém suspensão das aulas até 13 de setembro

CE

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares do Ensino do Ceará (Sinepe-CE) elaborou uma proposta de retorno das aulas presenciais,
dividida em 3 etapas. 21/09: 1°, 2° e 9°anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. 28/09 ou 5/10 para a Graduação, 3° a 8°
anos do Ensino Fundamental e preparatórios. 5/10 ou 10/10 para pós-graduação, 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. Atualmente as aulas
presenciais estão autorizadas no Ceará somente para o ensino infantil
A audiência de conciliação sobre o retorno das aulas presenciais nas escolas particulares do Distrito Federal definiu as seguintes datas:
21 de setembro: Educação Infantil e Ensino Fundamental I - 19 de outubro: Ensino Fundamental II - 26 de outubro: Ensino Médio e
profissionalizante. Justiça define protocolos de testes para professores e funcionários que vai permitir retorno dia 21 de setembro
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou na sexta-feira (4) que tem interesse em retomar as aulas presenciais das
instituições da educação básica no mês de outubro. Cursos profissionalizantes no ES podem retomar somente aulas práticas
Governo estadual recua novamente e desiste de volta às aulas em setembro. Não há data prevista segundo secretário de saúde. Prefeitura
de Acreúna autoriza volta às aulas na rede particular
Retomada foi iniciada no dia 3 de agosto, com alunos do terceiro ano do ensino médio. Após casos de Covid-19, escolas particulares em
São Luís suspendem aulas presenciais e voltaram com a modalidade remota. Em Balsas, as aulas presenciais estão autorizadas, mas
escolas e IES estão fazendo pesquisas com os pais para decidir quando voltam
A partir do 10 de setembro as escolas de ensino infantil (berçário I e II e maternal I) da rede particular estarão autorizadas a retomar as
atividades em Cuiabá e Várzea Grande
Prefeitura de Campo Grande marca para 21 de setembro retorno de aulas presenciais nas escolas particulares
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Ainda sem previsão de retorno. O governo de MG e a prefeitura de Belo Horizonte elaboram protocolos para volta das aulas
O retorno dos alunos às salas de aula foi autorizado a partir desta terça-feira (1º/09) pelo governo do Estado, em edição extra do Diário
Oficial do Estado, publicada na quinta-feira (27/08). As aulas estavam suspensas desde o dia 18 de março. MPF cobra pareceres técnicos
para volta segura das atividades escolares
Sem data definida. Governo da PB apresenta protocolo de volta às aulas contemplando Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio,
Superior e EJA
Após autorização da prefeitura, escolas particulares voltam a receber alunos para aulas extracurriculares em Curitiba. Foram liberadas
aulas de música, idiomas, atividade física e também apoio pedagógico
Pernambuco prorrogou até o dia 22 de setembro a suspensão das aulas presenciais em toda a rede de educação básica do estado
O decreto que detalha a retomada de todas as atividades econômicas no estado foi assinado pelo governador Wellington Dias, no dia 7 de
julho. Proposta de retorno em 22 de setembro. Professores são contra voltar ao trabalho sem que exista vacina
O desembargador do Tribunal de Justiça fluminense Peterson Barroso Simão confirmou a suspensão dos efeitos do Decreto 47.683/2020,
que autoriza a reabertura das escolas privadas, de forma voluntária, para o 4º, 5º, 8º e 9º anos a partir de 1º de agosto de 2020.
A prefeitura de Natal publicou nesta quinta-feira (10) o decreto que autoriza a volta às aulas na rede particular, com as regras que
devem ser adotadas pelas instituições. Os pais dos alunos não poderão culpar a instituição ou o poder público em caso de infecção por
covid-19. O retorno da rede pública deve ocorrer apenas em 2021, de acordo com a governadora Fátima Bezerra
Escolas particulares de educação infantil retomam aulas presenciais. Porto Alegre pode voltar a partir de 5 de outubro. Primeiro voltam
ensino infantil, 3º ano do ensino médio, EJA e educação profissional. Primeiros anos do fundamental, ensino especial e EJA municipal em
19 de outubro. Restante do ensino fundamental e ensino médio, em 3 de novembro
Aulas presenciais seguem suspensas até 3 de novembro
O governador de Roraima, Antonio Denarium, informou que as aulas presenciais da rede estadual devem retornar em outubro. Contudo,
a Secretaria de Educação e Desportos (Seed) publicou nas redes sociais que não há definição de volta às aulas presenciais e que, em
outubro, retorna o ensino remoto.
Aulas presenciais devem voltar a partir de 13 de outubro, de forma gradual. Mesmo com diretrizes do governo estadual para voltar em
13 de outubro, cidades do interior não confirmam data de retorno
Prefeitura de SP vai divulgar a data de retorno às aulas presenciais na quinta-feira (17). As escolas já se preparam para receber os alunos.
A rede estadual segue com previsão de volta às aulas em 7 de outubro. As atividades não curriculares, como reforço e plantão de dúvidas,
voltaram na terça-feira (8/9).
Sem data definida. Decreto estadual de 15/6 determina suspensão por tempo indeterminado das atividades escolares
Governo do Estado prorrogou até 30 de setembro a suspensão das aulas presenciais e a jornada reduzida de seis horas dos servidores
públicos estaduais
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