
                                                                             

 

PANORAMA DE RETORNO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS  

PRESENCIAL NO BRASIL 

ESCOLAS PRIVADAS 

 
Legenda:       sem previsão /      com proposta de data /       retorno autorizado 
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ESTADO STATUS PREVISÃO POR CAPITAL E CIDADES 

AC 
 

Em Rio Branco, as aulas presenciais estão suspensas por decreto até 30 de 
junho 

AL 
 

Em Maceió, as aulas presenciais estão suspensas por decreto até 22 de junho. 
Aguarda-se novo decreto 

AP  Em Macapá, as aulas presenciais estão suspensas por decreto até 30 de junho 

AM  Manaus pretende voltar em 6 de julho 

BA  Salvador não há definição de data 

CE  Fortaleza pretende voltar em 20 de julho 

DF  Brasília estuda possível reabertura em agosto 

ES  Em Vitória, as aulas presenciais estão suspensas por decreto até 30 de junho 

GO  Goiânia estuda possível reabertura em agosto 

MA  O governador anunciou a retomada para o início de agosto  

MT 
 

Em Cuiabá, as aulas presenciais estão suspensas por decreto. Novo decreto em 
andamento 

MS 
 

Em Campo Grande, as aulas presenciais estão suspensas por decreto até 30 de 
junho 

MG  Belo Horizonte não há definição de data 

PA  Belém não há definição de data 

PB  João Pessoa pretende voltar em 12 de julho 

PR  Curitiba estuda possível reabertura em agosto 

PE  Recife não há definição de data 

PI  Em Teresina, as aulas presenciais estão suspensas por decreto até 30 de junho 

RJ  Rio de Janeiro estuda a reabertura em etapas a partir de 2 de julho 

RN  Em Natal, as aulas presenciais estão suspensas por decreto até 6 de julho 

RS  Porto Alegre não há definição de data 

RO 
 

Retomaram para o ensino remoto. Não há definição de data para o retorno 
presencial 

RR  Boa Vista não há definição de data 

SC  Florianópolis não há definição de data 

SP  São Paulo anuncia retorno em 8 de setembro 

SE  Em Aracaju, as aulas presenciais estão suspensas por decreto até 30 de junho 

TO 
 

Em Palmas, rede estadual: agosto, ensino médio e, setembro, ensino 
fundamental. Rede municipal não há data definida 


