COVID-19

PLANOS E MEDIDAS
ADOTADOS PARA
A EDUCAÇÃO

APRESENTAÇÃO
A reabertura das escolas e a retomada
das aulas presenciais demandam planejamento das ações a serem adotadas
pelo estado/município, abrangendo
questões pedagógicas, sanitárias relativas à diversidade territorial, às condições socioeconômicas e à desigualdade
de acesso, entre outras. A reabertura
deve ser precedida de debates com a
comunidade escolar e de consulta ao
órgão normativo do sistema de ensino
responsável, com a discriminação de
fases e de ações programadas para dar
transparência e visibilidade ao processo.
A adoção dessas medidas, no entanto, não afasta a necessidade de fiscalização e acompanhamento das
ações de prevenção e de enfrentamento do contágio pela Covid-19
nas escolas, a fim de assegurar
a saúde de estudantes e dos
profissionais da educação. Também é preciso observar

o cumprimento da carga horária letiva
fixada na LDB e acompanhar as atividades oferecidas por meio remoto, bem
como se está sendo viabilizado aos estudantes o acesso às plataformas e tecnologias pedagógicas ou outros meios
de acesso às atividades escolares, de
modo a garantir o direito à educação e
a qualidade do ensino.
O presente material foi elaborado a partir da documentação reunida e compartilhada pela Comissão Permanente de
Educação (Copeduc), com o objetivo de
subsidiar o trabalho dos membros do
Ministério Público no enfrentamento
das demandas causadas pela pandemia da Covid-19. Reúne informações
relevantes e links de acesso para
medidas e providências adotadas
pelos membros do MP, pela administração pública das três
esferas de governo e por
algumas instituições privadas com atuação
em educação.

LINHA DO TEMPO

➡ 31 DE DEZEMBRO DE 2019

➡ 11 DE MARÇO DE 2020

➡ 30 DE JANEIRO DE 2020

➡ 13 DE MARÇO DE 2020

➡ 3 DE FEVEREIRO DE 2020

➡ 20 DE MARÇO DE 2020

A Organização Mundial de Saúde
(OMS) é informada da existência
de uma pneumonia de causa desconhecida na cidade chinesa de
Wuhan.
O Governo Federal edita o Decreto
Federal nº 10.212/2020, que promulga o texto revisado do Regulamento
Sanitário Internacional, acordado
na 58ª Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, em 23 de
maio de 2005.
O Ministério da Saúde declara o
surto da Covid-19 como Emergência
em Saúde Pública de Importância
Nacional (Espin) por meio da Portaria GM/MS nº 188/2020.

➡ 6 DE FEVEREIRO DE 2020

É publicada a Lei nº 13.979/2020,
que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente do novo
coronavírus.

O Ministério da Educação edita
a Portaria GM/MEC nº 329/2020,
instituindo o Comitê Operativo de
Emergência do Ministério da Educação.
O Ministério da Saúde edita a Nota
Técnica nº 9/2020-CGPROFI/DEPROS/SAPS/MS, com orientações
de prevenção ao novo coronavírus
no âmbito do Programa Saúde na
Escola (PSE). Confira as orientações
atualizadas.

É publicada a Medida Provisória nº
926/2020 (hoje convertida na Lei nº
14.035/2020), alterando alguns dispositivos da Lei nº 13.979/2020. Essa
Medida Provisória foi objeto de
duas ações diretas de inconstitucionalidade. A ADI nº 6341 sedimentou
a compreensão de que as providências adotadas pelo Governo Federal
relacionadas ao enfrentamento da
pandemia e à proteção à saúde “não
afastam atos a serem praticados
por Estado, Distrito Federal e Mu-

nicípio considerada a competência
concorrente na forma do artigo 23,
inciso II, da Lei Maior” (STF. Plenário
ADI 6341 MC-Ref/DF. Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson
Fachin, julgado em 15/4/2020, veiculada no Info 973).

➡ 13 DE MAIO DE 2020

É editada a MP nº 966/2020 que dispõe sobre a responsabilização de
agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados com a
pandemia Covid-19. Segundo o texto, constitui erro grosseiro a adoção
de medidas de flexibilização que
violem o direito à vida, à saúde, ao
meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, assim
consideradas aquelas adotadas em

inobservância:
• de normas e critérios científicos e técnicos; ou
• dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção.

(STF, Plenário, ADIs nºs 6421 MC/DF,
6422 MC/DF, 6424 MC/DF, 6425 MC/
DF, 6427 MC/DF, 6428 MC/DF e 6431
MC/DF. Rel. Min. Roberto Barroso,
julgado em 20 e 21/5/2020, veiculado no Informativo nº 978).

➡ 18 DE AGOSTO DE 2020

A Medida Provisória nº 934/2020,
que traz as normas educacionais para o período de calamidade pública, é convertida na Lei nº
14.040/2020.

Copeduc – GNDH:
✔ Nota Pública 01/2020 – Copeduc-GNDH-CNPG. Sobre alimentação escolar na pandemia
– 2/4/2020.
✔ Nota Técnica 08/2020 – Copeduc-GNDH-CNPG. Reordenação do Ano Letivo para a Educação Básica. Critérios para validade do ensino não presencial para efetividade dos dias
letivos – 27/5/2020.
✔ Nota Técnica 24/2020 – Copeduc-GNDH-CNPG. Resolução sobre educação inclusiva –
1/9/2020.

FIQUE ATENTO!

CONCEITOS, DEFINIÇÕES E REQUISITOS

Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece carga
horária mínima anual para a educação básica e o ensino
superior:
✔ EB – 800 horas/aula, distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos de efetivo trabalho
educacional e escolar (art. 24, inciso I, e art. 31, inciso II);
✔ ES – 200 dias de trabalho acadêmico efetivo (art. 47), com carga horária definida por curso, observando-se as diretrizes do Parecer CNE/CES 329/20041.

Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, define as
normas educacionais excepcionais durante o estado de
calamidade pública:
✔ dispensa as escolas de educação básica de observar o mínimo de dias de efetivo trabalho
escolar, desde que cumprida a carga horária mínima anual.

A expressão “efetivo trabalho escolar” designa:
✔ as atividades pedagógicas que demandam a interação professor-aluno, realizadas em
sala de aula; e
✔ as atividades educacionais desenvolvidas em outros ambientes pedagógicos, inclusive o
virtual, desde que realizadas com controle de frequência e sob orientação de profissionais do magistério com habilitação adequada.
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Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2004/pces329_04.pdf.

Durante a suspensão das aulas presenciais, só podem ter a
carga horária computada:
✔ as atividades pedagógicas consideradas substitutivas à presencial, uma vez que ofertadas de forma exclusiva;
✔ apenas quando atendam aos requisitos previstos para o seu reconhecimento e a sua validação, de forma que se preserve o padrão de qualidade da educação, previsto no inciso IX
do art. 3º da LDB e no inciso VII do art. 206 da Constituição Federal.

Requisitos mínimos para validação das horas de ensino,
segundo a LDB:
✔ conteúdo curricular, em atenção à base nacional comum e em respeito às diretrizes que o
regem (arts. 26 e 27 da LDB);
✔ efetivo trabalho escolar com método de avaliação do desempenho dos alunos (art. 24,
inciso V, da LDB);
✔ método de controle de frequência (art. 24, inciso VI da LDB);
✔ atividades desenvolvidas, orientadas e ministradas por profissionais habilitados (art. 61,
inciso I, e art. 67, inciso II, da LDB).

O Conselho Nacional de Educação, por meio de Nota de Esclarecimento, enfatiza
a competência dos órgãos que compõem os sistemas de ensino federal, estaduais,
municipais e distrital para autorizar a realização de atividades a distância nas etapas e modalidades da educação básica, considerando a autonomia e a responsabilidade dos projetos pedagógicos e dos sistemas de ensino.
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✔ Resolução nº 352 CEE/RS: Orientações e procedimentos para o monitoramento da realização das atividades domiciliares pelas instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do
Sul. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/resolucao-352-monitoramento-atividades-domiciliares-cee-rs.pdf
✔ Resolução nº 57 CEE/AM: Orientações e critérios para o retorno às atividades escolares presenciais. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/
infografico-gt-educacao/resolucao-57-retorno-das-atividades-cee-am.pdf
✔ Relatório Técnico AM: Testagem de profissionais de Educação SEDUC/AM. Disponível em: http://www.
mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/
relatorio-tecnico-testagem-rapida-em-profissionais-da-seduc-am.pdf
✔ Decreto nº 14.455 Campo Grande/MS: Regras para o retorno às aulas presenciais na rede particular
de ensino. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/regras-para-o-retorno-as-aulas-presenciais-decreto-n-14-445-ms.pdf
✔ Recomendação nº 28/2020 MP/RJ: Apresentação de plano para a retomada UERJ. Disponível em:
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/recomendacao-uerj-apresentacao-de-plano-para-retomada-mprj.pdf
✔ Recomendação nº 05/2020 MP/RJ: Apresentação de plano para a retomada UENF. Disponível em:
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/recomendacao-uenf-apresentacao-de-plano-para-a-retomada-mprj.pdf
✔ Recomendação nº 29/2020 PR/DF: Não homologação do item 8 do Parecer CNE nº 11/2020. Disponível
em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/recomendacao-nao-homologacao-item-8-parecer-11-cne-mpf.pdf
✔ Recomendação Conjunta MP/PA, PR/PA e MPT/PA: Retomada das atividades escolares. Disponível em:
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/recomendacao-conjunta-para-a-retomada-das-atividades-escolares-mppa-mpf.pdf
✔ Recomendação Conjunta MP/PB, PR/PB e MPT/PB: Retomada das atividades Centro Universitário
Unifip. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/recomendacao-ao-centro-universitario-unifip-mpf-mpt-mppb-pdf.pdf
✔ Protocolo ZOOM: Protocolo para retorno às escolas. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/protocolo-para-o-retorno-as-escolas-zoom.pdf
✔ Protocolo SEEDUC/PB: Protocolo para a retomada das aulas presenciais. Disponível em: http://www.
mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/
protocolo-para-a-educacao-seeduc-pb.pdf
✔ Protocolo da SESu: Protocolo de Biossegurança para retorno das atividades nas Instituições Federais
de Ensino. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/protocolo-de-bisoeguranca-para-o-retorno-das-ifes-sesu.pdf

✔ Projeto Alquimia II MP/RS: Restauração de smartphones para doação a alunos da rede pública de Osório/RS. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/projeto-alquimia-mprs.pdf
✔ Plano de Retorno São Paulo: Plano de retorno da educação no Estado de São Paulo. Disponível em:
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/plano-retorno-governo-sp.pdf
✔ Plano de Retorno da Secretaria Estadual de Educação do Amazonas para retorno às atividades presenciais em Manaus/AM. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/Plano%20de%20Retorno%20-SEEDUC-AM.pdf
✔ Plano de Convivência do Governo de Pernambuco: Diretrizes para o ensino superior. Disponível em:
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/plano-de-convivencia-governo-pe.pdf
✔ Plano de Atuação Escola em Dia MP/PE: Garantia de cumprimento da carga horária e da qualidade do
ensino. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/plano-de-atuacao-mppe.pdf
✔ Planejamento Retorno às Aulas SEEDUC/PA: Orientações e fases do retorno às atividades escolares.
Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/Planejamento%20Retorno%20as%20Aulas%20-SEEDUC-PA.pdf
✔ Parecer CNE nº 11/2020: Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/
atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/parecer-cne-11.pdf
✔ Parecer CNE nº 5/2020: Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da Covid-19. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/
roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/parecer-cne-05-2020.pdf
✔ Nota Técnica nº 1/2020 GT Educação da 1ª CCR: Pnae - Orientação para atuação em possíveis demandas
judiciais que tenham como objeto a execução do Pnae, no período da crise do coronavírus. Disponível
em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/nota-tecnica-pnae-mpf.pdf
✔ Nota Técnica CTE-IRB n° 04/2020: Sugestões aos Tribunais de Contas para recomendação às redes de
ensino visando promover o acesso digital dos alunos. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/nota-tecnica-no-04-sugestoes-aos-tcs-para-promover-o-acesso-digital-dos-alunos-irb.pdf
✔ Nota Técnica n° 24/2020 da COPEDUC: Resolução sobre educação inclusiva. Disponível em: http://
www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/nota-tecnica-n-24-educacao-inclusiva-copeduc.pdf
✔ Nota Técnica n° 15/2020 da COPEDUC: Resolução sobre Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb. Disponível em: http://www.
mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/
nota-tecnica-n-15-2020_fundeb-copeduc.pdf
✔ Nota Técnica n° 08/2020 da COPEDUC: Normas gerais aplicáveis à educação durante a pandemia da
Covid-19. Reordenação do ano letivo para a educação básica. Critérios para a validade do ensino não
presencial para fins de efetividade dos dias letivos. Orientações para atuação do Ministério Público
brasileiro. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/nota-tecnica-n-08-2020_-copeduc.pdf

✔ Nota Técnica Conjunta n° 02/2020 TCE/RO, MPTC/RO, TJ/RO, MP/RO e Defensoria Pública/RO: Necessidade de os responsáveis pela política educacional no âmbito estadual e municipal garantirem a destinação de, no mínimo 25% dos recursos não vinculados oriundos de socorros fiscais para a manutenção
e o desenvolvimento do ensino. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/nota-tecnica-mpro.pdf
✔ Nota Técnica n° 04/2020 MP/CE: Sobre a retomada das atividades presenciais na educação básica. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/
infografico-gt-educacao/nota-tecnica-mpce.pdf
✔ Nota Técnica n° 11/2020 GT Covid-19 MPT: Orientações para a atuação do Ministério Público do Trabalho na defesa da saúde e demais direitos fundamentais de professoras e professores quanto ao trabalho por meio de plataformas virtuais e/ou em home office durante o período da pandemia da doença
infecciosa Covid-19. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/
roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/nota-tecnica-gt-covid-mpt.pdf
✔ Nota Pública Conanda: Orientações sobre a reabertura das escolas e a proteção à saúde e à vida de
crianças e adolescentes durante a pandemia. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/nota-publica-reabertura-das-escolas-conanda.pdf
✔ Relatório Técnico nº 71/2020 MP/RJ: Sistematização de diretrizes sanitárias para a oferta da alimentação escolar no cenário de retomada das aulas presenciais. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/
atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/relatorio-tecnico-com-diretrizes-sanitarias-para-alimentacao-escolar-mprj.pdf
✔ Orientação Transporte Escolar MP/AM e MP/AL: Orientações para o retorno das aulas no que se refere
ao transporte escolar. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/transporte-escolar-mpam-e-mpal.docx
✔ Orientação Infraestrutura das escolas MP/PA: Orientações sobre a retomada das aulas presenciais.
Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/infraestrtutura-das-escolas-na-retomada-das-aulas-mppa.docx
✔ Recomendação MP/RS: Retomada das atividades escolares na rede privada de ensino. Disponível em:
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/a49d1a814b692953039937acf2f7b5777dc65f.PDF.
✔ Recomendação Conjunta MP/RS e MPT/RS: Retomada das atividades escolares. Disponível em: http://
www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/6288bbcfbf0ff8a19f080b6ee69856f1587042.PDF.
✔ Recomendação nº 0004/2020/59ªPRODHED MP/AM: Retomada das atividades escolares. Disponível
em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/1edeb9c5fa5f9cbc54df0420e0f3cb212ce0e8.PDF.
✔ Modelo de Recomendação MP/ES: Plano de ação para a retomada das atividades escolares. Disponível
em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/b0f025881cd73888ed95e821f9f8cbf3d0d7081.PDF.
✔ Levantamento MP/ES: Síntese das medidas tomadas pelas redes municipais de ensino do estado do
Espírito Santo. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/bbff079d9bb365af6c78149a34f8c55620de141.PDF.
✔ Levantamento MP/ES: Síntese das medidas tomadas pela rede estadual de ensino do estado do Espírito Santo. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/cfd41fda7902b785ce7b410d1a218297ba46b02.PDF.

✔ Portaria nº 0021/2020/59ªPRODHED MP/AM: Instauração de Inquérito Civil com o objetivo de verificar a garantia pela rede estadual de ensino do acesso à educação de alunos com deficiência durante
o período da pandemia da Covid-19. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/
atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/01f50f858e40703b12e64695b6fb6d5c6104b3.PDF.
✔ Manifestação COPEDUC e COPEDPDI: Parecer CNE/CP n° 11/2020 – item 8 – Educação inclusiva. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/
infografico-gt-educacao/12754727625f3903ddb1c951db7b7fdc69a1691.PDF.
✔ Arrazoado COPEDUC e COPEDPDI: Educação inclusiva. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/7ed6b9b7f18b9c20366258c1dcfd83356cbd7d2.PDF.
✔ Enunciados n°s 1, 2 e 3 COPEDUC: Retomada das atividades escolares. Disponível em: http://www.
mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr1/atos-e-publicacoes/roteiros-e-manuais-1/infografico-gt-educacao/
EnunciadosCOPEDUCGNDH.pdf
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