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Ofício nº 562/2020_CNM_BSB    Brasília, 23 de abril de 2020. 

 

A Sua Excelência a Senhora 
Deputada Dorinha Seabra 
Presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação 
Câmara dos Deputados 
Brasília/DF 
 

Assunto:   Pleito para máxima urgência na apreciação da Medida Provisória 
934/2020 a aprovação das emendas referidas neste ofício. 
 

 

Senhora Presidente, 

 

1. Ao cumprimentá-la, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) dirige-se a 

Vossa Excelência para solicitar seu empenho junto à Presidência da Câmara dos Deputados 

a fim de assegurar máxima urgência na apreciação da Medida Provisória (MP) nº 934, de 1º 

de abril de 2020, que “estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação 

básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de 

emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020”. 

2. A suspensão temporária das aulas, em decorrência do estado de calamidade e 

emergência de saúde pública em que o país se encontra, tem implicado inúmeras 

demandas à gestão da educação municipal e, principalmente, infindáveis questionamentos 

sobre o cumprimento do ano letivo de 2020, após a volta às aulas presenciais nas unidades 

escolares de educação básica em todo o país. 

3. Neste sentido, esta entidade municipalista entende que a referida MP responde 

adequadamente às dificuldades enfrentadas no ano de 2020 ao fixar a dispensa, em caráter 

excepcional, da obrigatoriedade de cumprimento do mínimo de 200 (duzentos) dias de 

efetivo trabalho escolar, desde que cumprida a carga horária mínima de 800 (oitocentas) 

horas, conforme disposto na Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, arts. 24, caput e inciso I, e 31, caput e inciso II, observadas as normas a serem 

editadas pelos respectivos sistemas de ensino. 

4. Embora a MP já esteja em vigência, os gestores municipais vêm manifestando 

sua insegurança para planejar atividades educacionais, e editar normas relativas ao ano 

letivo de 2020, diante da possibilidade de alteração do texto da MP nº 934/2020, visto a 

apresentação de inúmeras emendas pelos senhores parlamentares. 

5. Além de solicitar a apreciação o mais breve possível da referida MP, a CNM 

dirige-se a Vossa Excelência para solicitar seu apoio a fim de aprovar as seguintes emendas 

(nº 78 e 218) de impacto direto e imediato na educação municipal e nas medidas de 

enfrentamento à pandemia da Covid-19:  
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5.1.        Emenda nº 78, que propõe, a critério dos respectivos sistemas de ensino, a 

dispensa também na educação infantil do cumprimento da carga horária mínima anual de 

800 (oitocentas) horas.  

 Ressalta-se que as Emendas nºs 39, 41 e 79 tratam do mesmo tema, mas 

dispensam o cumprimento da carga horária mínima anual na educação infantil, sem fazer 

referência aos critérios dos respectivos sistemas de ensino, e também vedam a oferta de 

educação a distância na educação infantil, o que a Confederação não entende como 

correto, pois redes de ensino e escolas podem, e algumas já o estão fazendo, disponibilizar 

atividades a serem desenvolvidas com as crianças pelas famílias, como leituras e jogos 

educacionais. 

5.2.       Emenda nº 218, que garante a periodicidade e recursos em valor correspondente a 

200 (duzentos) dias letivos nos repasses da União relativos aos Programa Nacional da 

Alimentação Escolar (PNAE), Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 

e Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), e, ao mesmo tempo, dispõe que, durante o 

período de suspensão das aulas, os recursos do PNATE poderão ser utilizados para 

garantia de manutenção de alimentação escolar, por exemplo, para entrega da alimentação 

nas residências dos estudantes. 

 Por sua vez, as Emendas nºs 55, 77, 191 e 214 tratam do mesmo assunto, 

mas não contemplam a possibilidade de utilização dos recursos do PNATE para entrega 

da merenda escolar aos alunos, durante o período de suspensão das aulas. 

6. Ao mesmo tempo, esta Confederação entende ser pertinente incluir no texto da 

nova lei federal dispositivo, nos termos da Emenda nº 156, sobre a competência do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) em normatizar as regras para cumprimento, em 

caráter excepcional, do calendário escolar do ano de 2020. A explicitação dessa atribuição 

do CNE visa garantir normas educacionais de abrangência nacional, de forma a assegurar 

condições, minimamente, semelhantes no âmbito nacional, sem desconsiderar as 

peculiaridades regionais e locais que deverão ser objeto das normas dos respectivos 

sistemas de ensino. 

7. Por fim, a CNM entende que outras Emendas propostas para a MP nº 934/2020, 

como as relativas ao cronograma dos exames nacionais, mensalidades de instituições 

privadas de ensino e questões trabalhistas, escapam ao escopo da presente MP e, por esse 

motivo, devem ser desconsideradas. 

8. Certos de sua especial atenção e da consideração aos pleitos apresentados, a 

CNM coloca-se à disposição pelos telefones: (61) 2101-6040/6089 ou pelos e-mails: 

gabinete@cnm.org.br e educação@cnm.org.br. 

   Atenciosamente, 

 

 

 

        Glademir Aroldi 
                                                                Presidente 
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