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número de 
casos

acumulados 

número de 
óbitos  

acumulados
Até 15º de 
julho 22,081 983

（População do Japão：120 milhões)

Tendências da infecção no Japão

A transição do número de casos novos  por dia

A maioria das 
escolas foi 
fechada

Situação 
nas escolas Reabertura

gradativa
A maioria das escolas 
foi reaberta

Abril Maio JunhoMarço

Quase 700 pessoas 

Julho



Ⅰ．Medidas básicas contra a COVID-19

① Eliminar fontes da  
contaminação

③ Aumentar a    
resistência

② Cortar a rota de 
transmissão



① Eliminar fontes da contaminação



② Cortar a rota da transmissão





6 momentos para lavar as mãos

Ao chegar na sala 
de aula

Quando tossir, 
espirrar,

ou assoar o nariz

Ao tocar em
objetos comuns

Depois da 
Limpeza

Antes e depois das 
refeições

Depois de ir
ao banheiro







dormir bem refeições equilibradasfazer exercícios moderados

③ Aumentar a resistência



Ⅱ．Medidas contra a infecção coletiva da COVID-19





Nas regiões onde se precisa manter 
o alerta com o aumento de casos da 
transmissão comunitária
⇒ manter a distância de 2 metros ao 
máximo possível

Nas regiões onde a infecção está sendo 
contida
⇒ manter a distância ao máximo possível, 
em torno de 1 metro de distância

mesa alunos mesa alunos

Quadro-negro Quadro-negro



Lançamos o vídeo que mostra como se 
proteger da COVID-19 e evitar transmitir 
para outros.
Também mostra como fazer máscaras por 
conta própria em caso de não tê-la.



Nível de infecção local
Distância física
que deve ser

mantida

Atividades
educacionais 

onde há alto risco
de infecção

Atividades 
extracurriculares

(atividade livre)

Nível３
Regiões onde há o aumento 
drástico de casos de transmissão 
comunitária e o período de 
duplicação do número de casos 
confirmados é curto

2 metros, tanto 
quanto possível 

(ao menos 1 
metro)

Não serão
realizadas

Limita-se a atividades 
individuais ou com pequeno 
número de pessoas onde há 
menor risco e realizadas em 
curto espaço de tempo

Nível２

Regiões onde o alerta contra o 
avanço da infecção deve ser 
mantido ou onde atenções devem 
ser tomadas devido ao surto de 
certo número de casos de 
transmissão comunitária

2 metros, tanto 
quanto possível

(ao menos 1 
metro)

Atividades com 
menor risco serão

realizadas 
gradualmente 

Atividades com menor risco
serão realizadas 
gradualmente.
Os professores e/ou outros 
profissionais verificarão a 
situação das atividades

Nível１
Regiões onde a infecção está 
sendo contida de certo modo
e não há avanço da infecção

1 metro é o ideal.
Manter a distância 

máxima possível na 
sala de aula

Serão realizadas, 
tomando medidas 

apropriadas 

Serão realizadas, 
tomando medidas 
suficientes

（cada região considera a classificação dos níveis de acordo com a situação da infecção de cada 
região）

Código de conduta nas escolas



Ⅲ. Fomento das Medidas



Em caso de confirmação de infectados nas 
escolas
・ Será suspensa a presença na escola dos 
infectados e daqueles que tiveram contato
próximo

Não pode acontecer discriminação, preconceito, bullying e difamação 
contra infectados, ou aos que tiveram contato com eles e seus 
familiares. Caso ocorram tais situações nas escolas, 
◎apoiaremos adequadamente os que sofrem, e
◎orientaremos os que atacam do ponto de vista do respeito aos 
direitos humanos. 



Região do nível 3

Regiões onde há o 
aumento drástico de 
casos da transmissão 
comunitária e o prazo de 
duplicação do número 
de casos confirmados é 
curto

Região do nível
1 e 2
・Regiões onde o alerta 
contra o avanço da infecção 
deve ser mantido 
・Regiões onde a infecção 
está sendo contida de certo 
modo 

Implementação 
do escalonamen-
to de turmas, etc 

Há menos 
necessidade de 
fechamento 
temporário das 
escolas

Fechamento
temporário das 
escolas
※Espera-se tomar 
medidas como 
divisão de horários 
de vinda à escola, 
introduzindo 
voluntariamente o  
escalonamento de 
turmas, entre outros.

Considera-se a 
necessidade de 
fechamento temporário de 
acordo com a situação da 
epidemia na região onde 
os cidadãos residem

Em caso do Chefe do 
governo local emitir um 
alerta e solicitar a suspenção 
de todas as atividades 
socioeconômicas da região

（em caso de não haver solicitação acima）

Conceito de fechamento de escolas em todas as 
regiões, incluindo escolas onde não há infectados



Professor de 
assistência

médico e farmacêuticos 
escolares

diretor

professor da turma, outros 
professores e funcionários



Apoio com pessoal 
Cerca de 85 mil

Aceleração para estruturar
ambiente equipado com as TIC 

Cerca de 460 bilhões de ienes

Verba adicional ao arbítrio de 
cada escola

1 a 5 milhões de ienes por escola 

20

“Pacote abrangente para a garantia do aprendizado”
medidas de apoio do MEXT

3,100 Professores adicionais
61,200 instrutores
20,600 staff de apoio


