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A EDUCAÇÃO NA PANDEMIA: DESAFIO DE TODOS OS MUNICÍPIOS
Contexto da educação na pandemia
Desde março, o Brasil encontra-se em estado de calamidade pública em decorrência da
pandemia da Covid-19 e, para prevenir a contaminação e disseminação do novo coronavírus,
Estados e Municípios decidiram suspender as aulas presenciais e as escolas das redes
públicas e privadas do país foram fechadas.
Com o prolongamento da pandemia, os entes subnacionais precisaram sistematizar medidas
para enfrentamento da crise e adotar diferentes estratégias e alternativas educacionais em
seus sistemas de ensino, com o intuito de assegurar que os mais de 38 milhões de alunos da
educação básica pública não fossem prejudicados em seu processo de escolarização.
O ineditismo da situação imposta pela pandemia, presente nos mais diversos Municípios do
país (figura 1), traz para os gestores públicos a preocupação com diversas questões que ainda
não podem ser completamente respondidas, como é o caso da retomada das aulas presenciais
e da adoção de protocolos sanitários que garantam a segurança de estudantes, famílias e
profissionais.
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Figura 1: Mapa casos confirmados – 10/9/2020

Fonte: https://brasil.io/covid19

Considerando que o momento é de indagações e incertezas, a Confederação Nacional de
Municípios (CNM), com a finalidade de contribuir para o debate sobre a retomada das
atividades escolares e reflexões sobre a adoção de medidas educacionais, de proteção da
saúde e assistenciais, apresenta questões importantes sobre o cenário atual e discute
orientações gerais sobre o processo educacional, neste momento em que a grande maioria dos
Municípios ainda se encontra com suas escolas fechadas e atividades escolares presenciais
suspensas.
Atividades Educacionais na Pandemia: o que tem sido feito
A suspensão das aulas presenciais é uma realidade em todas as unidades da federação. O
fechamento das escolas foi iniciado pelo Distrito Federal no início de março, sendo o Município
de Maceió/AL e o Estado do Mato Grosso as últimas redes a suspenderem suas atividades
educacionais presenciais.
Gráfico 1 - Redes estaduais e municipais com aulas suspensas pela Covid-19 dia/mês 2020

Fonte: INEP/MEC
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Em 13 de março, a Covid-19 passou a ter reconhecida sua transmissão local nas cidades de
São Paulo e Rio de Janeiro. Ainda em março registra-se a interiorização do vírus. Os
Municípios passam a enfrentar inúmeras dificuldades com o agravamento das condições
epidemiológicas e sociais.
A situação de emergência e de calamidade pública demandou a aprovação de uma série de
medidas regulatórias, de orientação e normatização educacional para mitigar os efeitos da
pandemia no setor educacional.
Em 1º de abril, foi editada a Medida Provisória (MP) 934, que somente em 18 de agosto de
2020 foi convertida na Lei nº 14.040, que flexibiliza o calendário escolar, dispensando, em
caráter excepcional, a obrigatoriedade do cumprimento do mínimo de 200 dias letivos, desde
que atendida a carga horária mínima anual de 800 horas, essas dispensadas apenas para a
educação infantil.
Nesse contexto, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou dois importantes pareceres
- 05/2020 e 11/2020 - que apresentam orientações nacionais e normas sobre como o processo
educacional não presencial pode ser conduzido pelos sistemas de ensino e suas escolas para
o ano letivo de 2020. Tratam, respectivamente, sobre a reorganização do calendário escolar e
possibilidade de cômputo de atividades não presenciais ou remotas para cumprimento da
carga horária mínima anual e orientações educacionais para realização de aulas e atividades
pedagógicas na retomada das aulas.
Em meio à crise fiscal e econômica e às precárias possibilidades de financiamento dos
governos, novas formas de reorganização administrativa e pedagógica passaram a ser
exigidas para que a pandemia não implicasse ainda mais desigualdades educacionais e
sociais.
Passados mais de seis meses desde o início da suspensão das atividades presenciais, em que
muitos alunos não tiveram acesso ao ensino remoto, a grande maioria dos Municípios
brasileiros têm oferecido atividades pedagógicas não presenciais e empregado, dentro das
suas possibilidades, diversificadas formas de organização pedagógica e curricular para o
cumprimento das 800 horas anuais obrigatórias.
Pesquisa realizada em agosto de 20201 indica que 96% de 4,2 mil redes municipais têm
adotado o ensino remoto, sendo as principais estratégias utilizadas para a garantia da
continuidade do ano letivo de 2020 a distribuição de material impresso (95% dos Municípios),
seguida de conteúdos digitais e videoaulas gravadas (80%).
Neste período em que as escolas estão fechadas, outras medidas legais também foram
adotadas para enfrentamento da crise e superação do desafio da implantação do ensino
remoto, tais como:

1

•

Decreto nº 10.312, de 4 de abril de 2020, autoriza por 12 meses a utilização da
multiprogramação com conteúdo específico destinado às atividades de educação pelas
televisões comerciais e educativas.

•

Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020, autoriza a distribuição de gêneros alimentícios
adquiridos com os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) às

Pesquisa realizada pela Undime, em agosto de 2020.
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famílias dos estudantes da educação básica pública, para garantia da segurança
alimentar durante o período de suspensão das aulas.
•

Resolução FNDE nº 2, de 9 de abril de 2020, autoriza, em caráter excepcional, a
distribuição às famílias dos estudantes de kit de alimentos adquiridos no âmbito do
PNAE. Dentre as diversas orientações, recomenda que os alimentos sejam distribuídos
de forma a não gerar aglomerações nas unidades escolares ou com entrega na casa
dos estudantes.

A garantia do direito à aprendizagem
Mesmo diante dos desafios para garantir que a saúde seja priorizada e que se adotem
estratégias pedagógicas que atenuem os impactos na aprendizagem dos estudantes,
especialmente os que ficaram meses sem qualquer tipo de acesso à educação, o ano letivo de
2020 não pode ser considerado um ano perdido. É preciso assegurar o direito à aprendizagem
e à continuidade do processo de escolarização a todos os alunos.
Cada Município tem a responsabilidade de organizar a oferta do ensino em sua rede e
autonomia para definir seus respectivos procedimentos para cumprimento do ano letivo, com a
devida observância ao estabelecido na legislação educacional federal, nas diretrizes e
orientações nacionais definidas para reorganização pedagógica e planejamento dos
calendários escolares, e em normas próprias de seus sistemas de ensino. Importante lembrar
que os Municípios sem sistema municipal de ensino instituído devem observar as normas dos
respectivos conselhos estaduais de educação.
Em Nota Técnica da CNM nº 17, de 02 de abril de 2020, a área da educação já alertava sobre
a imprevisibilidade do término da suspensão das aulas presenciais nos estabelecimentos de
educação básica e que, em virtude da impossibilidade de projetar como se dará o cumprimento
do ano letivo de 2020, os gestores deveriam começar a pensar e tomar iniciativas em relação
às medidas de recuperação das aulas devido à pandemia do coronavírus, sempre
considerando suas particularidades e especificidades, pois são diferentes as situações
vivenciadas nos Municípios e várias as possibilidades a serem adotadas para a reposição das
aulas suspensas.
A Lei nº 14.040/2020, conversão da MP 934/20, e os Pareceres CNE/CP nº 05/2020 e
nº 11/2020 têm servido de importante apoio aos sistemas de ensino na regulação de suas
ações educacionais diante a suspensão das aulas presenciais.
O Parecer CNE/CP nº 5, aprovado em 28 de abril de 2020 e homologado pelo Ministro da
Educação em 29 de maio de 2020, foi o primeiro a traçar as diretrizes para a educação básica
e ensino superior durante a pandemia. Nele são apresentadas orientações a respeito de como
os conteúdos poderão ser repostos ou contabilizados: presencialmente com reposição de aulas
após a retomada do calendário, com ampliação da carga horária diária, com uso de atividades
não presenciais no contraturno ou por meio de atividades não presenciais realizadas enquanto
as aulas estiverem suspensas. Prevê ainda 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.
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Como complemento ao Parecer CNE/CP nº 5/2020, o Parecer CNE/CP nº 11 foi aprovado em
07 de julho de 2020 e homologado em 31 de julho de 2020, com estratégias de
acompanhamento e avaliação para apoiar as escolas na organização da rotina escolar. Um dos
pontos mais importantes é que esse normativo recomenda alternativas para a reorganização
da trajetória escolar, considerando as condições de cumprimento do calendário de 2020 de
cada sistema, rede e instituição de ensino.
Nesta perspectiva, o CNE recomenda o aumento de dias letivos em 2021 por meio da
antecipação do início das aulas e/ou da ampliação da carga horária diária com atividades
presenciais e remotas. Dentre as possibilidades para esse continuum, o ensino híbrido tem
sido uma alternativa cujo modelo possibilita a realização de atividades virtuais (em casa) em
conjunto com as aulas presenciais (na escola, aos sábados e/ou em dias alternados, por
exemplo).
Para adoção do modelo híbrido, que combina atividades presenciais e não presenciais e pode
se tornar estratégia comum na pós-pandemia, podem ser utilizadas, de forma articulada com
outras modalidades, ferramentas tecnológicas e conectadas. Muitas redes de ensino ainda
enfrentam restrições relacionadas às novas tecnologias da informação e comunicação,
portanto, podem mobilizar outros recursos, como canais de televisão e rádio, bem como
materiais impressos a fim de atender ao máximo às necessidades dos alunos.
Visto que muitos Municípios não têm sistema próprio de ensino, torna-se importante a
articulação com os Estados para que as ações ocorram de forma coordenada e o planejamento
possa ser feito de forma cuidadosa, especialmente na definição da complexa reorganização do
calendário escolar e das inúmeras novas questões relacionadas ao atendimento escolar.
Para a discussão sobre como e quando voltar às aulas é necessário considerar a legislação
educacional, os pareceres do CNE, as posições dos Conselhos de Educação, as normas
sanitárias estaduais e locais e as análises técnicas de diversas instâncias da gestão municipal,
que têm balizado as decisões e encaminhamentos pelas redes de ensino em todo o país para
retomada das atividades de ensino nas escolas.
Expectativas e desafios para o retorno às aulas presenciais
A transmissão da Covid-19 não está controlada e especialistas consideram prematuro reabrir
as escolas. Para a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ, 2020) "a volta às aulas pode
representar um perigo a mais para cerca de 9,3 milhões de brasileiros” e o retorno da atividade
escolar, que vem sendo anunciado de forma gradativa por vários Estados e Municípios, "coloca
os estudantes em potenciais situações de contágio".
A maioria dos Estados continua com data indefinida para reabertura das escolas e muitos dos
que já haviam programado a volta às aulas terminaram por alterar suas previsões. Essa
indefinição tem gerado insegurança para as escolas e famílias e aumentado a preocupação
dos gestores municipais que também avaliam o melhor momento para retomada das atividades
presenciais.
Os Municípios têm preparado seus protocolos sanitários, que vêm sofrendo constantes
mudanças em razão da dinâmica e do estágio da pandemia em seus territórios, e, por esta
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razão, algumas redes municipais têm sinalizado que a volta do ano letivo se dará somente em
2021, outras têm seguido o cronograma definido pelos governos estaduais.
A CNM tem acompanhado a situação dos 26 Estados e do DF e respectivas capitais sobre o
retorno às aulas. Essa situação tem sido atualizada diariamente, levando em conta o estágio
da pandemia, as condições sanitárias e de saúde e os decretos estaduais e municipais. Até o
momento, oito Estados se manifestaram sobre a retomada das atividades presenciais, sendo
que três (AM, RS e SP) já retornaram gradualmente. Os demais ainda não têm um retorno
previsto ou adiaram suas previsões iniciais.
De fato, são muitos os desafios enfrentados pelos gestores. Se de um lado parte dos pais e
responsáveis cobram a retomada das atividades e especialistas indicam soluções para ensino
de forma não presencial, de outro, parcela significativa teme a reabertura das escolas e
considera prematura a volta às aulas, pois organizações de saúde e educação apontam o risco
de intensificação da transmissão do vírus pela movimentação e deslocamento de alunos,
professores e pais, bem como o enorme prejuízo ao aprendizado provocado pelo longo período
de suspensão. Enfim, ficam visíveis as dificuldades e as desigualdades das condições nas
residências e as implicações de uma oferta desigual de oportunidades de ensino entre os
alunos.
A situação torna-se mais preocupante quando se leva em conta a queda na arrecadação e as
restrições materiais, humanas e financeiras para implementar os protocolos de segurança
sanitária nas escolas, cujas medidas implicam aumento significativo das despesas do
Município, o que tem exigido dos gestores esforços de toda ordem na tomada de decisão para
reabertura das instituições de ensino.

Os investimentos necessários
As diversas ações para o enfrentamento da pandemia na reabertura das escolas representam
volume de investimento de alto custo e são urgentes como a melhoria e adaptação da
infraestrutura das escolas, a aquisição dos equipamentos de proteção individual, a garantia de
acesso à tecnologia a alunos e professores, a ampliação da oferta do transporte escolar, entre
outras tantas medidas.
Segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicada (IPEA, 2020), para garantir o
acesso à tecnologia e kits interativos de TV Digital aos alunos, na realização do ensino remoto
mediado por tecnologia, somente para a pré-escola e para o ensino fundamental, serão
necessários cerca de R$ 2,1 bilhões apenas com aquisição dos equipamentos, sem considerar
os custos com sua distribuição. Os Estados da Bahia, Maranhão e Pará, segundo as
estimativas do IPEA, são os que apresentam custo mais alto por terem um contingente maior
de alunos sem acesso à internet em suas casas.
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Fonte: IPEA, 2020

As despesas com educação não têm diminuído, ao contrário, com pouca margem para reduzir
a folha de pagamento, gestores municipais, em 2019, comprometeram, em média, 75,7% do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb) com gastos com os profissionais do magistério, chegando,
em muitos Municípios, a utilizar a totalidade dos recursos do Fundo.
O panorama de restrição fiscal e crise econômica traz repercussões profundas ao setor
educacional. Com a redução da disponibilidade de recursos de Estados e Municípios fica
evidente a necessidade de financiamento adequado para que as redes de ensino consigam
implementar políticas à altura dos desafios que já estão enfrentando e possam responder
adequadamente aos obstáculos que surgem.
Numa federação como a brasileira, assentada em profundas desigualdades regionais, o apoio
da União é fundamental no seu papel redistributivo de recursos para combater as
desigualdades sociais e econômicas. Estados e Municípios têm se ressentido da ausência do
Ministério da Educação (MEC) que tem tido uma atuação insuficiente na coordenação nacional
de todo o processo de retomada das atividades escolares e no apoio aos sistemas de ensino
para a volta às aulas, o que tem aumentando as dificuldades enfrentadas pelos gestores.
Até o momento, foi disponibilizado apoio financeiro pelo Ministério da Saúde, por meio da
Portaria nº 1857, de 28 de julho de 2020, com repasse de R$ 454,3 milhões aos Municípios, a
título de incentivo financeiro, para aquisição de material de segurança sanitária para a volta às
aulas. O cálculo do repasse foi baseado nos dados do Censo Escolar de 2017 e considerou
apenas a metade dos alunos da educação básica, mesmo sendo direcionado para todas as
escolas públicas municipais, estaduais e federais.
Todo o processo para definição das prioridades e aquisição e distribuição dos materiais, de
responsabilidade dos Municípios, exige planejamento articulado das ações entre as áreas de
Saúde e Educação, do Município e do Estado, que precisam estar baseados nos
planos/protocolos para retomada das aulas.
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De acordo com estudos da CNM, o per capita para o conjunto dos Municípios varia de R$ 4,22
e R$ 72,03, valor insuficiente para o material necessário a ser adquirido, considerando que a
Portaria prevê atendimento a todas as escolas públicas.
Tabela 1: Valores e faixas per capita por Estado

Fonte: CNM, elaboração própria.

Ações intersetoriais
As ações intersetoriais de Educação, Saúde e Assistência Social são fundamentais às
reflexões a respeito dos horizontes do ano letivo. As escolas cumprem um papel central em
vários aspectos da vida cotidiana. Além do lócus de cuidado e desenvolvimento sociocognitivo
de crianças, adolescentes, jovens e adultos, esses espaços estão associados à segurança
alimentar e nutricional, proteção social contra as violências (inclusive a violência doméstica e
familiar), garantir acesso à segurança de sobrevivência. Nesse sentido, é prudente investir em
estratégias que proporcionem também um trabalho intersetorial, de modo a minimizar as
consequências sociais da Covid-19, relacionadas principalmente ao isolamento social, que
potencializam situações de desigualdade, sendo assim, a área de assistência social pode ser
estratégica neste momento.
A política de Assistência Social é capaz de dar respostas proporcionando acesso ao Benefício
Eventual e demais programas sociais, bem como avaliando o cenário escolar que apresente
um contingente de estudantes em situação de vulnerabilidade social para acolhê-los. Em
tempos de pandemia, os espaços escolares também representam a possibilidade de famílias
retomarem atividades laborais, mesmo que parcialmente. Da mesma forma, essa retomada
implica a movimentação espacial da comunidade de trabalhadoras e trabalhadores no âmbito
escolar.
Nesse sentido as gestões devem considerar – e se preparar – para que esse movimento de
pessoas implique o aumento de casos sintomáticos e assintomáticos, da busca das pessoas
nos serviços de Saúde e a possibilidade do aumento de internações. A diminuição do
distanciamento social é uma situação que indica potencial aumento do risco de contágio. O
recomendado pela comunidade científica nacional é a retomada (com parâmetros) se a taxa de
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contágio (Rt) for menor que 1 (R < 1; ideal é 0,5) por um período de pelo menos 7 dias
(FIOCRUZ, 2020).
As ações intersetoriais de Educação, Saúde e Assistência Social devem encontrar-se inseridas
nos Planos de Contingência das três políticas específicas e demais entendidas como
necessárias. O plano é o documento que indica as estratégias de enfrentamento da Pandemia
incluindo, portanto, as eventuais atividades presenciais na rede escolar. As diretrizes, objetivos,
ações, medidas e custeio inerentes ao calendário escolar e eventuais atividades presenciais
deverão ser adaptados para cada situação municipal e/ou regional e para cada escola.
No caso do planejamento em Saúde necessário às discussões do ano letivo e da pandemia,
torna-se fundamental a instauração de Grupos de Trabalho Intersetoriais (GTI), com
recomendada participação da Vigilância em Saúde do Município. O objetivo desse coletivo
deve ter como foco a construção das diretrizes de proteção, segurança e promoção à saúde;
monitoramento e controle da disseminação da Covid-19 na rede escolar. O resultado dessa
coordenação deve ser a implementação de protocolos sanitários, atividades de educação em
saúde tendo foco nos protocolos, construção das estratégias de comunicação em saúde para
compreensão e adesão aos protocolos; monitoramento e avaliação da execução das medidas.
Estamos diante de um contexto dinâmico e, como tal, este documento deve ser entendido. Os
indicadores epidemiológicos podem se alterar em cada uma das Semanas Epidemiológicas e
as recomendações clínicas e de biossegurança estarão sujeitas a atualizações ou novas
orientações. Quanto aos protocolos, isso envolve minimamente análise e construção de:
1.

Estabelecimento de regras de higiene pessoal e insumos necessários;

2.

Readequação dos espaços físicos e circulação social;

3.

Estabelecimento de medidas de distanciamento social;

4.

Medidas de higienização de ambientes e insumos necessários;

5.

Medidas de higienização de materiais, instrumentos didáticos e insumos necessários;

6.

Medidas para a distribuição e manipulação da alimentação escolar;

7.

Medidas para uso de equipamentos de proteção individual e manipulação dos resíduos;

8.

Medidas para identificação e manejo (intra e extra ambiente escolar) de casos suspeitos ou
confirmados para Covid-19;

9.

Rastreamento por sintomas, com indicação de isolamento em pessoas com suspeita de
infecção por Covid-19 e contatos próximos de casos suspeitos ou confirmados.

Importante destacar que o GTI deve ter um olhar ampliado para todos os pontos da rede
escolar – serviços públicos e privados; transporte escolar; fluxos de ingresso e saída da escola,
processos de trabalho externos e internos próprios das atividades escolares (espaços em
comum, banheiros, salas de aula, refeitório, espaços de convivência de professores e
auxiliares etc.), comunidade escolar (cuidadores e familiares), assim como a definição do apoio
dos profissionais de saúde. A logística e custeio de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
também devem estar na pauta.
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Biossegurança: Equipamentos de Proteção Individual (EPI) no âmbito da rede escolar
Devido às características de contágio do novo Coronavírus, para atividades presenciais no
ambiente escolar serão necessários à utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
O maior ou menor grau de equipamentos depende diretamente da atividade e do ambiente no
qual a pessoa esteja.
Nesse sentido, para trabalhadores da Educação que desenvolvam ações que emitam maior ou
menor grau de aerossóis no ar, proximidade com outras pessoas, manuseio de alimentos etc.,
os EPI indicados pela Escola Nacional de Inspeção do Trabalho (ENIT/ME) são:

Para os discentes é igualmente recomendado o uso de EPI. As principais medidas sanitárias
são: higienização e garantia de distanciamento entre as pessoas, de 1 a 2 metros, no ambiente
escolar e nas salas de aula, e adoção do uso de máscaras para todos os alunos, não sendo
indicado para crianças abaixo de 2 anos e observando o aprendizado para o uso nas crianças
entre 2 e 10 anos. Da mesma forma, no transporte escolar deve ocorrer controle para garantir o
distanciamento social e uso de máscaras durante a permanência no veículo.
É importante que as gestões e o CTI considerem que as máscaras cirúrgicas e de tecido não
são EPI nos termos definidos na Norma Regulamentadora nº 6 - Equipamentos de Proteção
Individual e não substituem os EPI para proteção respiratória, quando indicado seu uso.

Normativas Ministeriais e recursos financeiros
Em termos normativos, além das publicações estaduais de cada Unidade da Federação, o
Governo Federal tem apresentado algumas Portarias a respeitos de parâmetros de segurança
em saúde de atividades e dos recursos financeiros para custeio das mesmas. Nesse sentido
destacam-se três documentos do Ministério da Saúde:
•

Portaria Interministerial nº 1.055, de 25 de abril de 2017. Redefine as regras e os
critérios para adesão ao Programa Saúde na Escola - PSE por estados, Distrito Federal
e Municípios e dispõe sobre o respectivo incentivo financeiro para custeio de ações.
Link: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/pri1055_26_04_2017.html
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•

Portaria nº 1.565 de 18 de junho de 2020. Estabelece orientações gerais visando à
prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, e à promoção da
saúde física e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações para
a retomada segura das atividades e o convívio social seguro. Link:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.565-de-18-de-junho-de-2020-262408151

•

Portaria nº 1.857, de 28 de julho de 2020. Dispõe sobre a transferência de incentivos
financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal para combate à Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo
novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de
ensino. Link: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.857-de-28-de-julho-de2020-268993763

A partir dessas normativas, os Municípios devem agir para:
- Estabelecer a atuação do GTI no âmbito do Plano de Contingência municipal de Saúde;
- No caso da previsão de atividades presenciais, ter por parâmetros a Portaria Ministerial 1.565/
2020, além das normativas regionais e estaduais;
- No uso dos recursos da Portaria nº 1.857/2020 (tabela 1), 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”, a gestão da Saúde
deve atuar para além da compra e entrega de EPI e demais materiais necessários;
- A prestação de contas dos valores e das ações realizadas no âmbito da Portaria nº 1857/2020
será realizada no Relatório Anual de Gestão (RAG) e no Relatório Quadrimestral de Gestão
(RQG), segundo Lei Complementar nº 142/ 2012;
- A necessidade de publicizar aquisição de materiais e contratação de serviços para ações de
enfrentamento à Covid-19, como indicado na Lei nº 13.979/2020.

A Portaria nº 1857/ 2020
Essa Portaria dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros aos Municípios e ao
Distrito Federal, descritos no anexo a esta Portaria, para combate à Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino. O valor a
ser transferido aos Municípios e ao Distrito Federal atende as regras de incentivo financeiro de
custeio às ações no âmbito do Programa Saúde na Escola instituídas no art. 12 da Portaria
Interministerial nº 1.055/MS/MEC, de 26 de abril de 2017.
Esse incentivo financeiro se direciona a todos os Municípios brasileiros, para todas as escolas
da rede básica pública de ensino, sejam essas municipais, estaduais ou federais,
contemplando creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e
adultos, independente de serem aderidos ao Programa Saúde na Escola.
Os valores foram definidos considerando todas as escolas públicas da rede básica de ensino,
conforme o Censo Escolar 2017, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), considerando a metade dos estudantes matriculados. Os recursos
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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, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro
de 2002 e as diretrizes do Programa Saúde na Escola. O monitoramento da utilização do
incentivo financeiro será realizado através do Relatório de Gestão, conforme disposto na
Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017; Lei Complementar nº 141,
de 13 de janeiro de 2012; Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Lei nº 8.142, de 28 de
dezembro de 1990.
Considerações da CNM
O processo de reabertura das escolas é complexo e não há uma resposta consolidada ou
solução única para o retorno às aulas presenciais. A decisão sobre a reabertura ou não das
escolas depende do contexto social e epidemiológico de cada Município e Estado, assim como
as orientações e protocolos estabelecidos para enfrentamento da pandemia.
A forma como se dará o retorno das atividades escolares vai depender de cada realidade e a
tomada de decisão sobre a reabertura das escolas precisa ser acompanhada de uma análise
criteriosa da realidade socioeducacional específica e do contexto epidemiológico de cada
Município.
A articulação política intraestadual e as ações intersetoriais entre educação, saúde e
assistência social para uma retomada segura das aulas presenciais, em consonância às
demais políticas sanitárias adotadas no Estado, pode se configurar como uma estratégia para o
enfrentamento da crise.
A CNM alerta que, apesar das inseguranças e incertezas resultantes da pandemia, o ano letivo
precisa ser garantido, mesmo que venha a ser concluído em 2021. A Covid-19 trouxe situações
de excepcionalidade para a educação e a decisão sobre a abertura das escolas não implica o
cancelamento do ano letivo de 2020. É preciso assegurar o direito à aprendizagem e à
continuidade do processo de escolarização a todos os alunos. Apesar da pandemia e da
consequente crise que ela trouxe para a educação, 2020 não pode ser tratado como um ano
perdido.
Certamente, são inúmeros os desafios para garantir a adoção de estratégias pedagógicas que
atenuem os impactos na aprendizagem dos estudantes, especialmente os que ficaram meses
sem qualquer tipo de acesso à educação e que necessitam ter assegurado o seu direito à
aprendizagem. A saúde, nesse cenário, também precisa ser priorizada.
Considerando a complexidade da situação, a CNM reforça que a tomada de decisões em
relação ao retorno das aulas presenciais exigirá dos gestores públicos ações cautelosas e
programadas, pois todas as instituições de ensino precisarão se adequar aos critérios de
segurança sanitária e isso demanda planejamento e investimentos.
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ANEXO
Lista Fiocruz de Indicadores globais e específicos para retorno das atividades
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