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DESAFIOS EDUCACIONAIS NA PANDEMIA EM 2020:  
levantamento realizado pela CNM 

 

Introdução 

O contexto da pandemia causada pela Covid-19 criou um cenário emergencial inteiramente 
novo, que tem exigido dos gestores municipais do país novas soluções que envolvem, na 
educação, atividades remotas de ensino (não presenciais) e, de forma articulada e 
intersetorial, a análise cuidadosa e em observância às recomendações das autoridades 
sanitárias para tomada de decisão sobre o retorno gradual das atividades escolares 
presenciais. 

O ineditismo da situação tem exigido uma ampla articulação intersetorial entre diferentes 
áreas, como Educação e Saúde, e instâncias de governo. Além disso, a efetividade dos 
esforços dependerá de protocolos claros e sólida estrutura de apoio às escolas para que a 
retomada das aulas ocorra de forma segura e eficaz. 

No mês de setembro, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) realizou uma pesquisa 
com o objetivo de retratar os desafios atuais das gestões municipais e o desenvolvimento de 
ações educacionais realizadas durante a pandemia, assim como quais medidas vêm sendo 
pensadas para a retomada das atividades escolares presenciais e para garantia do ano 
letivo. Foram consultados 3.988 Municípios (71,6% do total do país), em cujos territórios há 
31,4 milhões de estudantes da educação básica, sendo 14,6 milhões de alunos atendidos 
das redes municipais de ensino, que representam 63,3% do total de matrículas municipais 
no país.  

A abrangência do levantamento alcançou todas as regiões do país, tendo no Sudeste e no 
Sul o maior número de participantes na pesquisa. 

Percentual de participação por região 

 
Fonte: Pesquisa CNM, 2020. Elaboração própria. 
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Cabe destacar que as informações aqui apresentadas podem indicar tendências das 
principais ações desenvolvidas pelas redes municipais de todo o país, além de trazer 
reflexões sobre os desafios educacionais que estão sendo enfrentados pelos Municípios 
nesta pandemia. 

Em termos estatísticos, uma pesquisa com 71,6% dos Municípios brasileiros tem grande 
significância, portanto, as análises realizadas a partir dos dados são bastante ilustrativas do 
que está acontecendo neste momento em nosso país. 

 

Cenário educacional 

Em pesquisa realizada entre março e junho do corrente ano (CNM, 2020), com foco nas 
ações municipais de enfrentamento à Covid-19, tornou-se evidente que as gestões 
municipais adotaram medidas restritivas para conter a disseminação do vírus. 96,5% dos 
4.061 respondentes à pesquisa afirmaram ter adotado medidas restritivas de 
circulação/aglomeração de pessoas, que compreendem, dentre elas, a suspensão das 
atividades escolares. Apenas 1,5% responderam que não, e 2,1% não souberam responder. 
Percebe-se, portanto, que os Municípios adotaram, logo após a Lei Federal nº 13.979, de 6 
de fevereiro, medidas normativas não farmacológicas.  

Com as aulas presenciais ainda suspensas, o cenário ainda é de incertezas e preocupações 
para muitos prefeitos. 82,1% dos gestores (3.275) acreditam não ser possível retomar as 
aulas presenciais neste ano. Apenas 17% (677) veem a possibilidade de reabrir as escolas 
em 2020, desde que assegurada pelas autoridades sanitárias e de saúde a queda de 
contágio do coronavírus ou a oferta de vacina que possibilite o retorno à escola com 
segurança.  

 
Fonte: Pesquisa CNM, 2020. Elaboração própria. 

 

Na maioria dos Municípios, 3.742 gestores (93,8%) afirmam que não têm data definida para 
o retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino, o que não representa uma 
posição omissa em relação à garantia do ano letivo, ao contrário, decidir pela não retomada 
das aulas indica uma postura responsável e cautelosa do gestor. A situação não pode ser 
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simplificada, a pandemia já representa prejuízo à aprendizagem dos alunos e da educação 
como um todo, mas a pergunta sobre quando retornar essas atividades precisa ser 
respondida com responsabilidade, pois é inegável a preocupação com a retomada das aulas 
por conta da disseminação do vírus. 

 

 
Fonte: Pesquisa CNM, 2020. Elaboração própria. 

Apesar de somente 197 do total de Municípios pesquisados (4,9%) já terem uma data para 
reabertura das escolas, a realidade tem mostrado, especialmente em nível estadual, que as 
previsões iniciais não têm se confirmado e o retorno tem sido adiado, a exemplo do que 
ocorreu no Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Piauí e Distrito Federal. 

A judicialização relacionada à volta às aulas em todo o país, com cobranças de medidas 
para proibir o retorno das atividades presenciais nas escolas, tem contribuído para ilustrar o 
cenário de incertezas, inclusive jurídica. O entendimento é balizado pelo risco de aumento 
de contaminação da Covid-19, em razão da exposição de milhares de estudantes e 
professores, o que pode colocar a população em potenciais situações de contágio 
(FIOCRUZ, 2020). 

 

A garantia do direito à educação 

Os gestores já compreenderam que o processo de aprendizagem na retomada das aulas 
presenciais se iniciará a partir de um ponto ainda desconhecido e em um novo cenário 
sanitário, educacional e social.  

O processo de aprendizagem está sendo afetado com o prolongamento das escolas 
fechadas, mas é preciso avaliar com seriedade a retomada das aulas presenciais por uma 
questão de saúde pública e entender a capacidade que os Municípios estão tendo para 
adoção e manutenção de medidas de segurança nas escolas para não permitir que a 
disseminação do vírus aumente entre os alunos, educadores e famílias.   
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A pesquisa apontou que 3.887 redes de ensino (97,5%) do total de Municípios pesquisados 
estão disponibilizando atividades pedagógicas não presenciais aos estudantes, tanto da 
educação infantil quanto do ensino fundamental, embora 1,9% ainda não tenha definido 
ações para continuidade do ensino de forma não presencial. 

 
Fonte: Pesquisa CNM, 2020. Elaboração própria. 

Os Municípios têm buscado equalizar as oportunidades educacionais com a distribuição de 
materiais impressos aos alunos, alternativa que tem sido adotada por 98,2% das redes 
municipais (3.818) que estão oferecendo ensino remoto. Ressalta-se que são bastante 
diversificadas as estratégias conjugadas a outros tipos de atividades realizadas por meio de 
recursos digitais como aulas gravadas, plataformas de ensino, televisão, rádio, aplicativos 
de mensagens e outros. 

 

 
Fonte: Pesquisa CNM, 2020. Elaboração própria. 

As diversas estratégias presenciais e não presenciais chamadas de ensino híbrido, por 
impactarem diretamente na ação dos professores e no processo de aprendizagem do aluno, 
requerem necessária formação docente, que segundo a pesquisa, já vem sendo realizada 
em 70,6% dos Municípios (2.744), ação fundamental para alcance dos objetivos 
educacionais. 
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Para reduzir o impacto da pandemia na trajetória educacional dos estudantes, as ações no 
campo educacional não se restringem à garantia do ensino remoto. Em junho deste ano, a 
CNM realizou um levantamento com foco na alimentação escolar em que foi constatado que 
85% dos 1.195 Municípios entrevistados, mesmo estando cientes do caráter autorizativo da 
lei federal, distribuíram alimentos às famílias dos estudantes durante a suspensão das 
aulas. Muitos desses gestores (54%) utilizaram tanto recursos próprios como os recebidos 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) uma vez que, conforme cálculo 
realizado pela entidade, o investimento federal do Programa não chega a 10% do custo 
médio que efetivamente as prefeituras assumem com a merenda escolar. 

 

Os planos de retorno para retomada das aulas 

Os planos de contingência, elaborados de forma articulada entre as áreas da Educação e da 
Saúde para o retorno das aulas presenciais, são pré-requisitos necessários para que as 
atividades sejam retomadas de forma segura, sem que isso contribua para o aumento da 
disseminação do vírus.  

Atualmente, 2.811 Municípios (70,4%) já estão com os planos de retorno elaborados ou em 
fase de elaboração e cerca de 1.105 Municípios (27,7%) ainda não se encontram com seus 
planos de contingência construídos, devido à complexidade do processo de articulação 
interfederativa que precisa ser finalizado para definição dos protocolos. Cabe salientar que o 
Ministério da Educação (MEC) publicou, somente em 07 de outubro, o “Guia de 
Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais”, com informações 
acerca do planejamento que pode ser desenvolvido nas redes municipais e estaduais de 
ensino do país para o retorno das aulas presenciais. 

 
Fonte: Pesquisa CNM, 2020. Elaboração própria. 
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Destaca-se que 72,7% dos Municípios já estabeleceram um comitê ou colegiado 
interdisciplinar com profissionais de Educação e Saúde para projetar atividades, fluxos e 
protocolos, o que reforça a importância atribuída pelos Municípios às ações conjuntas e de 
articulação entre as diversas instâncias municipais e estaduais para elaboração dos planos 
para retorno das aulas. 
 

  
Fonte: Pesquisa CNM, 2020. Elaboração própria. 

 

Expectativas para retomada das aulas 

Como resultado da discussão realizada sobre a reabertura das escolas verifica-se que, do 
total de Municípios que informaram possuir planos de contingência, o retorno gradual às 
aulas (74,7%) e o sistema de rodízio (70,5%) estão entre as medidas que aparecem com 
maior frequência a serem adotadas para a retomada das aulas presenciais. Isso significa 
que, quando definida a data, nem todos os grupos de alunos retornarão ao mesmo tempo 
para a sala de aula para facilitar o distanciamento social. Nesse sentido, o modelo de ensino 
híbrido (78,2%) apresenta-se como uma estratégia para garantir o ano letivo e recuperar os 
possíveis déficits de aprendizagem ocasionados pela pandemia. 

 
Fonte: Pesquisa CNM, 2020. Elaboração própria. 
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A Lei nº 14.040/2020 prevê a possibilidade de adoção de um continuum curricular 2020-
2021 nos casos em que não for possível cumprir a carga horária anual exigida neste ano. E 
a adoção de estratégias combinadas que deverá continuar no modelo híbrido de ensino será 
fundamental em 2021 e pressupõe que não existe uma única maneira de aprender, pois a 
aprendizagem é um processo contínuo e as tecnologias da informação e comunicação (TIC) 
potencializam essa nova forma de ensinar (BACICH; TANZI; TREVISANI, 2019). 

 

Os desafios 

A crise que se instalou com a suspensão das aulas em razão da Covid-19 não está restrita à 
questão educacional, mas também às socioeconômicas e de saúde pública. Estudo da CNM 
revelou que com a pandemia e com a redução da atividade econômica o impacto na 
educação municipal chega a R$ 28,4 bilhões e esse cenário deve perdurar durante todo 
esse ano e continuar em 2021.  

No Seminário Técnico: Pandemia x Calendário Escolar, realizado virtualmente pela CNM no 
dia 17 de setembro, em que cerca de mil gestores estiveram presentes, incertezas sobre a 
questão econômica e fiscal fizeram parte das demandas apresentadas. 

A necessidade de um aporte financeiro de caráter excepcional tem sido uma preocupação 
recorrente dos atuais gestores e para 81,5% dos Municípios pesquisados, o mínimo de 25% 
dos recursos vinculados à MDE já está comprometido. 

 
Fonte: Pesquisa CNM, 2020. Elaboração própria. 

 

Por conta da suspensão das atividades escolares estão sendo necessárias medidas para 
garantir a segurança alimentar dos alunos e atividades pedagógicas não presenciais (ensino 
remoto), formação de professores para trabalhar com novas metodologias e plataformas 
online e impressão de material didático-pedagógico, têm representado um volume 
considerável de investimento em educação. 
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Mas, igualmente importantes, outras ações de preparação das escolas para a retomada das 
aulas e na adoção de medidas de segurança sanitária acabou exigindo que, além dos 
recursos da educação, recursos de outras áreas também fossem utilizados, como os 
destinados à Saúde (69%), os recebidos da Lei Complementar 173/2020 (48%) e os da 
Portaria n° 1857/2020, do Ministério da Saúde (72%). 

 

 
Fonte: Pesquisa CNM, 2020. Elaboração própria. 

Há uma série de outras ações sendo desenvolvidas pelos Municípios como por exemplo a 
melhoria e adaptação da infraestrutura das escolas adequações estruturais, a aquisição dos 
equipamentos de proteção individual (EPI) e demais materiais de segurança sanitária, a 
capacitação dos profissionais da educação para acolhida dos estudantes e atenção aos 
protocolos de segurança em saúde, entre outros apontados pelos gestores. 
 

 
Fonte: Pesquisa CNM, 2020. Elaboração própria. 
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O processo é complexo e de grande responsabilidade e tem exigido a elaboração de planos 
de contingências com adoção de protocolos de segurança sanitária e, principalmente, 
planos escolares que possam assegurar a continuidade e a recuperação da aprendizagem, 
ou que, pelo menos, minimizem os impactos negativos no processo educativo dos 
estudantes. 

 

A situação epidemiológica e o retorno às atividades presenciais 

A situação de saúde, social e econômica resultante das consequências da Covid-19, tem 
tido uma constante por parte das gestões municipais. As mesmas têm se manifestado em 
dois sentidos: De que não há respostas fáceis e que é necessária responsabilidade. Essas 
manifestações têm sido mantidas por prefeitas e prefeitos nos diversos momentos da 
Pandemia. Assim como nas pautas anteriores, algumas variáveis merecem panorama mais 
detalhado para compreendermos a complexidade de leitura da situação da Covid-19 no 
país, no que avançamos e em quais aspectos ainda temos deficiências.  

Do ponto de vista sanitário, o cenário complexo da retomada das aulas presenciais deve ter 
um olhar ampliado para todos os pontos da discussão, inclusive os custos envolvidos. 
Nesse sentido, a CNM realizou um levantamento sobre o uso de EPI em atividades básicas 
das escolas, com base no número de alunos matriculados nos Municípios, em escolas 
municipais e estaduais e no quantitativo e valores por Região e Unidade da Federação. 

Nos Municípios pesquisados pela CNM, apenas para aquisição de EPI à comunidade 
discente, considerando todas as Regiões do país, o custo é de cerca de R$ 3,2 bilhões, e de 
R$ 1,8 bilhão apenas para as redes municipais, além de todos os demais custos 
relacionados à adaptação das escolas para atender aos protocolos para a retomada das 
aulas presenciais (ver anexo II). 

 
Fonte: Pesquisa CNM, 2020. Elaboração própria. 
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Algumas considerações 

Dos Municípios pesquisados é evidente a percepção de que o executivo municipal está, de 
forma contundente, sendo testado em seus limites de micro e macrogovernança diante da 
crise do novo Coronavírus. Apesar de muitos Municípios já terem definido regras para a 
reabertura das escolas, o retorno propriamente dito é considerado prematuro e tem gerado 
insegurança para grande parte dos prefeitos. Essa não tem sido uma decisão fácil de ser 
tomada, nem tampouco tem sido negligenciada pelos gestores municipais.  

O direito à educação é constitucional e precisa ser assegurado. Contudo, cada Município, 
amparado pelo princípio da autonomia, precisa analisar a sua realidade e as condições de 
oferta de ensino tendo em vista suas especificidades, tamanho e estrutura de sua rede 
escolar, sem prescindir das ações articuladas consoantes com as medidas adotadas em 
âmbito estadual e em observância à legislação federal e normativos educacionais. 

Em um contexto em que o estado de calamidade pública persiste, a tomada de decisão 
sobre a viabilidade das aulas presenciais em 2020 requer análise cuidadosa de diversos 
fatores e a construção desta reflexão precisa estar assentada, minimamente, em ações 
intersetoriais das áreas de educação e saúde dos Municípios, além de medidas 
coordenadas e articuladas com as ações do Estado. O ano letivo precisa ser garantido e os 
objetivos de aprendizagem definidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
alcançados, sem desconsiderar a responsabilidade do gestor na preservação da saúde 
pública da população do seu território.  

Nesse conjunto de incertezas, as conclusões se dirigem a uma volta às aulas que não 
poderá ser reiniciada de onde parou. Muita coisa tem sido feita, mas ainda há muito o que 
fazer. Por certo, há mais incertezas que respostas ou soluções. A realidade tem exigido 
planejamento e uma forte capacidade de adaptação dos gestores que, certamente, estão 
pautando suas decisões de forma responsável para garantir a continuidade do processo 
educacional com segurança e qualidade. 
 
 
Notas Técnicas 

CNM. Nota Técnica 17/2020. A reorganização do calendário escolar de 2020. 
(https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/14569) 

CNM. Nota Técnica 22/2020 - Autorização da distribuição da merenda escolar às famílias 
dos estudantes das escolas de educação básica 
(https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/14581) 

CNM. Nota Técnica 56/2020 - A Educação na Pandemia: desafio de todos os Municípios 
(https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/14735) 

CNM. Monitor edição nº 10 - Como financiar a educação 
(https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/14713) 
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Anexo I  

 
Mapeamento da retomada das aulas e funcionamento de escolas ao redor do mundo 
em razão da Pandemia de COVID-19*1 
 

A Confederação Nacional de Municípios – CNM, através de sua área internacional, fez uma 
extensa pesquisa de como está a situação do retorno as aulas no Mundo, em uma análise 
global, dos 96 países analisados, 38 países (39,5%) estão com as escolas abertas, 33 
países (34,3%) estão com as escolas parcialmente abertas, e apenas 25 países (26,2%) 
ainda estão com as escolas fechadas.  

Na Europa, dos 23 países analisados: 14 países (61%) estão com as escolas abertas, 06 
países (26%) com as escolas parcialmente abertas e apenas 03 países (13%) continuam 
com as escolas fechadas.  

Nas Américas, foi identificado que na parte Central, dos 05 países analisados, apenas 01 
está com as escolas abertas. Na parte Norte, dos 03 países, 02 continuam com as escolas 
parcialmente abertas e 01 com as escolas fechadas. E América do Sul, dos 09 países 
analisados, apenas 01 está com as escolas abertas, 03 países (33,3%) com as escolas 
parcialmente abertas e 05 países (55,5%) continuam com as escolas fechadas.  

Na Oceania, dos dois países analisados, 01 está com as escolas abertas e o outro com as 
escolas parcialmente abertas.  

Na Ásia, dos 14 países analisados, apenas 06 países (43%) estão com aulas presenciais e 
escolas funcionando. Outros 03 países (21%) estão com as escolas parcialmente abertas e 
05 países (36%) continuam com escolas fechadas.  

Na África dos 40 países analisados, 15 países (37,5%) estão com as escolas abertas, 18 
países (45%) estão com as escolas parcialmente abertas e 7 países (17,5%) continuam com 
as escolas fechadas. 

 
1 Relatório atualizado no dia 09 de outubro de 2020, com informações do Back To School Covid-19 
Country Tracker, no site https://education.org/country-tracker. 
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Anexo II 
Situação epidemiológica e retorno as atividades presenciais 

A situação de saúde, social e econômica resultante das consequências da Covid-19, tem 
tido uma constante por parte das gestões municipais: as mesmas têm se manifestado em 
dois sentidos: De que não há respostas fáceis e que é necessária responsabilidade. Essas 
manifestações têm sido mantidas por prefeitas e prefeitos nos diversos momentos da 
Pandemia. Inicialmente com as discussões a respeito do lockdown, do distanciamento 
social, do distanciamento social controlado, da abertura ou retomado das atividades 
comerciais e, agora, do contexto das discussões do calendário escolar e da retomada das 
atividades presenciais. 

Assim como nas pautas anteriores, algumas variáveis merecem panorama mais detalhado 
para compreendermos a complexidade de leitura da situação da Covid-19 no país, no que 
avançamos e em quais aspectos ainda temos deficiências. A partir dessas variáveis as 
gestões municipais teriam maior poder de análise e, portanto, de expectativa de cenários. 
Dentre essas variáveis destacamos a testagem.  

A variável “testes” tem se mantido em constante deficiência em termos de avanço para 
compreensão de quão instável está ou não o cenário epidemiológico. A testagem e 
sintomáticos e assintomáticos para o SARS-CoV2 é fundamental, não apenas para que os 
gestores possam ter uma noção real da disseminação da pandemia, mas também para que 
as medidas de prevenção possam ser tomadas em tempo oportuno, reduzindo, com isso, a 
propagação da doença. Países como Coreia do Sul, China e Vietnã, que mantém altos 
padrões de investigação de casos e rastreio de contatos com testagem nas suas 
populações, tiveram um melhor controle da pandemia em seus territórios (FIOCRUZ, 2020).  

A crucialidade da testagem ainda pode ser referenciada na frase utilizada pela Universidade 
de Oxford no painel mundial de dados Covid-19 que diz “Without testing there is no data”, ou 
seja, “sem testagem não há dados”. Em maio e junho, a pesquisa da Universidade de 
Pelotas (UFPel/RS) identificou que a diferença entre o número de casos notificados e o 
número de pessoas com anticorpos estimado pela pesquisa era da ordem de 6 vezes, 
indicando uma possibilidade de subnotificação dos casos no Brasil em até 6 vezes.  

Perante um cenário nacional permeado de especificidades complexas no entorno das 
discussões sobre calendário escolar e a retomada de atividades presenciais, a variável 
testagem, tanto em fases prévias à retomada quanto ao longo das atividades escolares 
presenciais são pontos chaves da garantia do rastreamento de casos e de monitoramento 
da situação de saúde de estudantes, professores e demais integrantes da comunidade 
escolar. Isso passa por uma série de fatores, dentre esses, a produção, discussão e 
implementação de protocolos sanitários.  

Essas garantias apresentam-se como desafios a mais que as comunidades locais, 
regionais e estaduais deverão planejar e executar com extrema responsabilidade e cuidado. 
Nesse âmbito, sem dúvida também se impõe a questão do custeio do cuidado em saúde no 
espaço escolar.   



 

 14 

Custos com medidas sanitárias em uma eventual retomada 

Do ponto de vista sanitário, o cenário complexo da retomada das aulas presenciais deve ter 
um olhar ampliado para todos os pontos da discussão, inclusive os custos envolvidos. 
Referimos custos com a preparação e execução de atividades no âmbito da comunidade 
escolar: transporte; fluxos de ingresso e saída da escola; alimentação; processos de 
trabalho próprios das atividades escolares (espaços em comum, banheiros, salas de aula, 
espaços de convivência de professores e auxiliares etc.) além da logística dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Nesse sentido a CNM realizou uma simulação 
de uso de EPI em atividades básicas das Escolas e verificou o quantitativo e valores por 
Região e Unidade da Federação. Esse levantamento teve como base o número de alunos 
matriculados nos Municípios, em escolas municipais e estaduais. Os valores de custeio 
foram organizados nas tabelas a seguir. 
 

Tabela 1 – Custos de EPI por Região 

Região Custo EPIS Rede Municipal Custo EPIS Rede Estadual Custo Total

Sudeste 804.160.556,10                          672.847.191,10                      1.477.007.747,20     

Centro-oeste 120.446.569,20                          100.633.331,50                      221.079.900,70        

Norte 82.990.580,50                            64.861.544,90                        147.852.125,40        

Nordeste 505.235.082,90                          201.117.828,90                      706.352.911,80        

Sul 340.535.852,50                          285.014.505,30                      625.550.357,80        

Brasil 1.853.368.641,20                       1.324.474.401,70                   3.177.843.042,90      

Fonte: CNM (2020).  

A região Sudeste demandaria algo em torno de R$ 1,47 bilhão; o Nordeste, R$ 706 milhões; 
a região Sul, R$ 625 milhões; a região Centro-Oeste, R$ 221 milhões e; a região Norte, 
R$ 147milhões. 

A projeção de valores/ano para aquisição de EPI à comunidade discente, contabilizando 
todas as Regiões do país, aproxima-se de R$ 3,18 bilhões. Considerando que, a Portaria do 
Ministério da Saúde nº 1857/2020 repassou R$ 454,3 milhões aos Fundos de Saúde para 
que garantia de ações e materiais de consumo para toda a rede pública de ensino presente 
no Município, notadamente existe uma gigantesca diferença entre a demanda real de 
custeio e os valores disponibilizados pelo Ministério da Saúde.  

Os recursos da Portaria 1857/2020 deverão ser utilizados para compra de materiais 
necessários à garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais de 
educação das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19. Ao 
verificarmos a demanda de custeio por Unidade da Federação esse custeio se apresenta da 
seguinte forma: 
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Tabela 2 – Custos de EPI por UF 

 

Fonte: CNM (2020).  

Esse contexto de projeção de valores para custeio da retomada apresenta ainda o cenário 
da troca de gestores, tanto na Saúde quanto na Educação. Portanto, além da situação 
instável quanto à diminuição ou aumento da presença de novos casos e, portanto, de 
contágios, soma-se a esse quadro a iminente alteração dos dirigentes das Secretarias locais 
que encabeçam a discussão do calendário e a retomada das aulas presenciais.  

Além destes custos relacionados aos alunos(as) existem outros como os para a abertura 
das escolas e todas as adaptações. Nos Municípios pesquisados pela CNM, são ao todo 
64.460 estabelecimentos municipais que terão que ser objeto de reformas para atender aos 
protocolos para a retomada das aulas presenciais.  

Outro fator relevante é a proteção da saúde dos professores (as), pessoal administrativo, 
seguranças, merendeiras, pessoal de apoio que trabalha nas escolas, todas estas pessoas 
terão de ter EPIs e todos os procedimentos para evitar o contágio e a eventual propagação 
do vírus. Nas escolas municipais pesquisadas pela CNM existem 765.843 docentes, um 
contingente bastante expressivo a atender.  

 


