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APRESENTAÇÃO 

São inúmeros os desafios a serem enfrentados neste preocupante cenário de 

pandemia mundial. Uma doença altamente contagiosa, causada por um vírus 

desconhecido, exigiu reações imediatas das autoridades que, a exemplo de 

outros países, determinaram o fechamento das escolas, entre outras medidas. 

O "Guia de Recomendações Gerais para Reabertura das Escolas", fruto do 

esforço conjunto de especialistas da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS) e da Universidade Católica de Brasília (UCB), extrapola a 

intencionalidade de reunir recomendações para a reabertura das escolas. O 

guia nos convida a refletir sobre o significado e o sentido que os espaços da 

escola precisam alcançar no pós-pandemia. 

A suspensão das aulas presenciais e a rápida transição para um ensino remoto, 

via plataformas digitais, provocaram uma mudança profunda nas atividades 

dos gestores, técnicos-administrativos e professores, que, motivados a dar 

continuidade às suas disciplinas, tiveram de aprender e aplicar novas técnicas e 

metodologias, antes exclusivas para o ensino a distância. A mudança, porém, 

foi certamente mais impactante na rotina dos estudantes e das suas famílias. As 

dificuldades vão desde a disponibilidade de recursos tecnológicos até o 

acompanhamento dos estudantes, especialmente os mais novos. Sem dúvida 

há uma sobrecarga de trabalho para todos, mas, ao mesmo tempo, 

reconhecemos que o prosseguimento das atividades, quer seja por meio de 

aulas síncronas ou por compartilhamento de materiais em ambientes virtuais 

de aprendizado, foi (e segue sendo) fundamental para o desenvolvimento 

cognitivo e, especialmente, para a estabilidade emocional das crianças e dos 

jovens neste período de isolamento social. 


























































