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1. Posicionamento 

A MPV 934/2020 sugere alterações na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ambas tratam do contexto provocado pela pandemia de COVID-19. A                         
MPV 934/200 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. 

Trazemos abaixo as referências a serem tidas em conta para a análise e voto acerca das emendas que tratam de educação remota, voltas às                        
aulas presenciais, profissionais da educação, alimentação escolar e educação domiciliar e, no item 2 desta Nota Técnica, um quadro                   
com aquelas sobre as quais temos preocupação e que são motivo de especial atenção. Foram excluídas, portanto, da análise 82 emendas, que tratam                       
de regulações das atuações das IES nos cursos da área da saúde e também acerca de deduções de percentuais das mensalidades de instituições de                        
ensino privadas. 

Nos preocupam especialmente as emendas abaixo, às quais somos contrários: 

● 2, 35, 36, 97, 138, 155, 161, 184, 200, 216, e 229, que autorizam a educação a distância; 
● 26, que trata de educação domiciliar; 
● 27, 56, 75, 84, 91, 104, 116, 125, 164, 172, 187, 195, 205 e 222, que isentam o pagamento de impostos a instituições privadas; 
● 209 e 213, que prevêem o uso de recursos de um programa para complementar outro programa, prática que não deve ser autorizada; e 
● 218, que autoriza o uso de cartão alimentação, vouchers, ou recursos em dinheiro em substituição à distribuição de gêneros alimentícios. 
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Quadro-resumo do posicionamento diante das emendas (ver detalhamento na Parte 2) 

 

Nº Deputado(a) Posicionamento 

1 Deputada Federal Professora Rosa Neide (PT/MT) Aprovação. 

2 Senador Telmário Mota (PROS/RR) Rejeição. 

3 Deputado Federal Rogério Correia (PT/MG) Aprovação. 

4 Deputada Federal Margarida Salomão (PT/MG) Aprovação. 

6 Deputada Federal Professora Rosa Neide (PT/MT) Aprovação. 

8 Deputada Federal Professora Rosa Neide (PT/MT) Aprovação. 

9 Deputado Patrus Ananias PT/MG Aprovação. 

11 Deputada Federal Marília Arraes (PT/PE) Aprovação. 

12 Deputada Federal Marília Arraes (PT/PE) Aprovação. 

14 Deputado Rogério Correia – PT/MG Aprovação. 
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16 Deputada Federal Professora Dorinha Seabra Rezende      
(DEM/TO) 

Aprovação. 

17 Deputada Federal Professora Dorinha Seabra Rezende      
(DEM/TO) 

Aprovação. 

18 Deputada Federal Professora Dorinha Seabra Rezende      
(DEM/TO) 

Aprovação. 

22 Deputada Federal Leandre (PV/PR) Aprovação com alteração na redação. 

24 Deputado Federal Pedro Uczai (PT/SC) Aprovação. 

26 Deputada Federal Professora Dorinha Seabra Rezende Rejeição. 

27 Deputada Federal Professora Rosa Neide (PT/MT) Rejeição. 

29 Deputado Federal José Guimarães (PT/CE) Aprovação. 

30 Deputado Federal José Guimarães (PT/CE) Aprovação. 

32 Deputada Federal Fernanda Melchionna (PSOL/RS) Aprovação com alteração na redação. 

33 Senador Humberto Costa (PT/PE) Aprovação. 
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34 Deputado Federal Sergio Vidigal (PDT/ES) Aprovação. 

35 Deputado Federal Sergio Vidigal (PDT/ES) Rejeição. 

36 Deputado Federal Domingos Neto (PSD/CE) Rejeição. 

38 Senador Flávio Arns (REDE/PR) Aprovação. 

39 Deputada Federal Luisa Canziani (PTB/PR) Aprovação com alteração na redação. 

40 Deputado Federal Renildo Calheiros (PCdoB/PE) Aprovação. 

41 Deputado Federal Pedro Cunha Lima (PSDB/PB) Aprovação com alteração na redação. 

44 Deputado Federal Tiago Dimas (SOLIDARIEDADE/TO) Aprovação. 

45 Deputado Federal Tiago Dimas (SOLIDARIEDADE/TO) Rejeição. 

46 Deputado Federal Tiago Dimas (SOLIDARIEDADE/TO) Aprovação com alteração na redação. 

47 Deputado Federal Subtenente Gonzaga (PDT/MG) Rejeição. 

49 Deputado Federal Daniel Almeida (PCdoB/BA) Aprovação. 
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50 Senador Weverton (PDT/MA) Aprovação. 

52 Deputada Federal Lídice da Mata (PSB/BA) Aprovação com alteração na redação. 

54 Deputado Federal David Miranda (PSOL/RJ) Aprovação com alteração na redação. 

55 Deputada Federal Luisa Canziani (PTB/PR) Aprovação. 

56 Deputado Federal José Guimarães (PT/CE) Rejeição. 

57 Deputado Federal José Guimarães (PT/CE) Aprovação. 

63 Deputada Federal Alice Portugal (PCdoB/BA) Aprovação. 

64 Deputado Federal Edmilson Rodrigues (PSOL/PA) Aprovação com alteração na redação. 

67 Deputada Federal Perpétua Almeida (PCdoB/AC) Aprovação. 

69 Deputada Federal Luisa Canziani (PTB/PR) Rejeição. 

70 Deputado Federal Patrus Ananias (PT/MG) Aprovação. 

71 Deputado Federal Patrus Ananias (PT/MG) Aprovação com alteração na redação. 
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72 Deputado Federal Patrus Ananias (PT/MG) Aprovação. 

73 Deputado Federal Patrus Ananias (PT/MG) Rejeição. 

74 Deputado Federal Professor Israel Batista (PV/DF Rejeição. 

75 Deputada Federal Professora Rosa Neide (PT/MT) Rejeição. 

76 Deputada Federal Professora Rosa Neide (PT/MT) Aprovação. 

77 Deputado Federal Pedro Cunha Lima (PSDB/PB) Aprovação. 

78 Deputado Federal Pedro Cunha Lima (PSDB/PB) Aprovação com alteração na redação. 

79 Deputada Federal Luisa Canziani (PTB/PR) Aprovação com alteração na redação. 

81 Deputada Federal Margarida Salomão (PT/MG) Aprovação. 

82 Deputado Federal Patrus Ananias (PT/MG) Aprovação. 

84 Senador Humberto Costa (PT/PE) Rejeição. 

85 Senador Humberto Costa (PT/PE) Aprovação. 
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87 Deputado Federal Orlando Silva (PCdoB/SP) Aprovação. 

89 Senador Rogério Carvalho (PT/SE) Aprovação. 

91 Senador Rogério Carvalho (PT/SE) Rejeição. 

92 Senador Rogério Carvalho (PT/SE) Aprovação. 

97 Senador Confúcio Moura (MDB/RO) Rejeição. 

98 Deputado Federal Waldenor Pereira (PT/BA) Aprovação. 

99 Deputado Federal Waldenor Pereira (PT/BA) Aprovação. 

100 Deputado Federal Waldenor Pereira (PT/BA) Aprovação. 

102 Deputado Federal Waldenor Pereira (PT/BA) Aprovação. 

103 Deputado Federal Waldenor Pereira (PT/BA) Aprovação com alteração na redação. 

104 Deputado Federal Waldenor Pereira (PT/BA) Rejeição. 

105 Senador Confúcio Moura (MDB/RO) Aprovação. 
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108 Deputada Federal Talíria Petrone (PSOL/RJ) Aprovação com alteração na redação.. 

110 Deputado Federal Valmir Assunção (PT/BA) Aprovação. 

111 Deputado Federal Ivan Valente (PSOL/SP) Aprovação com alteração na redação. 

114 Deputado Federal Padre João (PT/MG) Aprovação. 

116 Deputado Federal Padre João (PT/MG) Rejeição. 

117 Deputado Federal Padre João (PT/MG) Aprovação. 

118 Deputado Federal Padre João (PT/MG) Aprovação com alteração na redação. 

119 Deputado Federal Padre João (PT/MG) Aprovação. 

120 Deputado Federal Padre João (PT/MG) Aprovação. 

122 Deputado Federal Rogério Correia (PT/MG) Aprovação com alteração na redação. 

124 Deputado Federal Rogério Correia (PT/MG) Aprovação. 

125 Deputado Federal Rogério Correia (PT/MG) Rejeição. 

 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

www.campanha.org.br | coordenacao@campanhaeducacao.org.br 
+55 11 3159.1243 | Alameda Santos, 32 cj 12 - São Paulo - SP 

http://www.campanha.org.br/
mailto:coordenacao@campanhaeducacao.org.br


126 Deputado Federal Rogério Correia (PT/MG) Aprovação. 

127 Deputado Federal Rogério Correia (PT/MG) Aprovação com alteração na redação. 

129 Deputado Federal Rogério Correia (PT/MG) Aprovação. 

130 Deputado Federal Pedro Cunha Lima (PSDB/PB) Aprovação com alteração na redação. 

131 Deputada Federal Sâmia Bomfim (PSOL/SP) Aprovação com alteração na redação. 

133 Deputado Federal Glauber Braga (PSOL/RJ) Aprovação com alteração na redação. 

136 Senador Humberto Costa (PT/PE) Rejeição. 

137 Senador Rogério Carvalho (PT/SE) Rejeição. 

138 Deputada Federal Soraya Santos (PL/RJ) Rejeição. 

139 Deputado Federal Waldenor Pereira (PT/BA) Rejeição. 

141 Deputada Federal Lídice da Mata (PSB/BA) Aprovação com alteração na redação. 

142 Deputado Federal Bira do Pindaré (PSB/MA) Aprovação. 
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144 Deputado Federal Alessandro Molon (PSB/RJ) Rejeição. 

146 Deputada Federal Maria do Rosário (PT/RS) Aprovação com alteração na redação. 

149 Deputada Federal Maria do Rosário (PT/RS) Rejeição. 

150 Senador Jean Paul Prates (PT/RN) Aprovação. 

152 Deputado Federal Marcelo Freixo (PSOL/RJ) Aprovação com alteração na redação. 

155 Deputado Federal Marcelo Calero (CIDADANIA/RJ) Rejeição. 

156 Deputado Federal Marcelo Calero (CIDADANIA/RJ) Rejeição. 

158 Deputado Federal Pedro Uczai (PT/SC) Aprovação. 

159 Deputado Federal Pedro Uczai (PT/SC) Aprovação com alteração na redação. 

161 Senadora Rose de Freitas (PODEMOS/ES) Rejeição. 

162 Deputado Federal Pedro Uczai (PT/SC) Aprovação. 

164 Deputado Federal Pedro Uczai (PT/SC) Rejeição. 
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165 Deputado Federal Pedro Uczai (PT/SC) Aprovação. 

166 Deputado Federal Pedro Uczai (PT/SC) Rejeição. 

168 Deputado Federal Professor Israel Batista (PV/DF) Aprovação. 

170 Deputado Federal Marcon (PT/RS) Aprovação. 

171 Deputado Federal Zeca Dirceu (PT/PR) Aprovação. 

172 Deputado Federal Zeca Dirceu (PT/PR) Rejeição. 

173 Deputado Federal Zeca Dirceu (PT/PR) Aprovação. 

174 Deputado Federal Zeca Dirceu (PT/PR) Aprovação com alteração na redação. 

175 Deputado Federal Zeca Dirceu (PT/PR) Aprovação. 

176 Deputado Federal Zeca Dirceu (PT/PR) Aprovação. 

177 Deputado Federal Zeca Dirceu (PT/PR) Rejeição. 

184 Deputado Federal Luizão Goulart (REPUBLICANOS/PR) Rejeição. 
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187 Senador Jaques Wagner (PT/BA) Rejeição. 

188 Senador Jaques Wagner (PT/BA) Rejeição. 

189 Senador Jaques Wagner (PT/BA) Aprovação. 

190 Senador Jaques Wagner (PT/BA) Aprovação. 

191 Deputado Federal Luizão Goulart (REPUBLICANOS/PR) Aprovação com alteração na redação. 

193 Deputado Federal José Ricardo (PT/AM) Rejeição. 

195 Deputado Federal José Ricardo (PT/AM) Rejeição. 

196 Deputado Federal José Ricardo (PT/AM) Aprovação. 

197 Deputado Federal José Ricardo (PT/AM) Aprovação. 

198 Deputado Federal José Ricardo (PT/AM) Aprovação. 

199 Senadora Leila Barros (PSB/DF) Rejeição. 

200 Senadora Leila Barros (PSB/DF) Rejeição. 
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202 Deputado Federal Raul Henry (MDB/PE) Rejeição. 

203 Deputado Federal Danilo Cabral (PSB/PE) Rejeição. 

205 Senador Jean Paul Prates (PT/RN) Rejeição. 

206 Senador Jean Paul Prates (PT/RN) Rejeição. 

208 Senador Jean Paul Prates (PT/RN) Aprovação. 

209 Deputada Federal Tábata Amaral (PDT/SP) Rejeição. 

213 Deputado Federal Tiago Mitraud (NOVO/MG) Rejeição. 

214 Deputado Federal Tiago Mitraud (NOVO/MG) Aprovação. 

216 Deputado Federal Tiago Mitraud (NOVO/MG) Rejeição. 

217 Deputado Federal Padre João (PT/MG) Rejeição. 

218 Deputado Federal Felipe Rigoni (PSB/ES) Rejeição. 

220 Deputado Federal Alencar Santana Braga (PT/SP) Aprovação. 
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222 Deputado Federal Alencar Santana Braga (PT/SP) Rejeição. 

223 Deputado Federal Alencar Santana Braga (PT/SP) Aprovação. 

224 Deputado Federal Alencar Santana Braga (PT/SP) Rejeição. 

226 Deputado Federal Alencar Santana Braga (PT/SP) Aprovação com alteração na redação. 

227 Deputado Federal Alencar Santana Braga (PT/SP) Aprovação. 

228 Deputado Federal Alencar Santana Braga (PT/SP) Aprovação. 

229 Senadora Rose de Freitas (PODEMOS/ES) Rejeição. 

 

Garantia do direito à educação em emergência: arcabouço legal brasileiro 

A Constituição Federal de 1988 define a educação como direito social de todos e delega ao Estado, em conjunto com a família, a obrigação de garanti-la.                          
Além de apontar que a sociedade deverá promover e incentivar esse direito, com o objetivo de garantir o pleno desenvolvimento das pessoas, nos seus                        
diferentes aspectos.Para garantia desse direito, a Carta Magna estabelece princípios, dentre eles, a igualdade de condições para o acesso e permanência                     
na escola e a garantia de padrão de qualidade. No art. 208, explicita que para que o Estado cumpra com sua obrigação ele tem que garantir a educação                            
obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, mas também assegurar a oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram                          
acesso na idade própria. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 
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● Fixou a obrigatoriedade de, no mínimo, 800 horas e 200 dias, em cada ano letivo, como regra comum, mas garantiu autonomia aos                      
sistemas de ensino para organizar essa oferta de acordo com as suas especificidades. 

● Define que a organização da oferta poderá ser “em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos,                    
grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o                     
interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar”. 

● Define que “o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo                  
sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei”.  

● Define que o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de padrões mínimos de qualidade de                     
ensino, definidos no inciso IX como “a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do                   
processo de ensino-aprendizagem”. 

Garantia de alimentação adequada como um direito fundamental do ser humano: arcabouço legal brasileiro 

A Constituição Federal de 1988 determina que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com                         
absoluta prioridade, o direito à alimentação, e, em seu art. 208, estabelece que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de                          
atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à                  
saúde. 

A Lei nº. 11.346, de 15 de setembro de 2006, que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, reafirma a alimentação adequada                        
como direito fundamental do ser humano, inerente à sua dignidade, e que, por isso, o poder público deve adotar todas as políticas e ações necessárias para                          
promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população, especialmente daqueles em situação de vulnerabilidade social. 

A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar ao criar Programa Nacional de Alimentação Escolar                         
(PNAE), estabelece que a alimentação escolar é direito de todos os estudantes da educação básica pública e dever do Estado, o qual deve a garantir a                          
segurança alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições de saúde dos                      
alunos que necessitem de atenção específica e aqueles que se encontram em vulnerabilidade social (art. 2º, VI, e art. 3º). 
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Nesse sentido, a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ao dispor sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da                          
COVID-19, determina que tais medidas, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades                   
essenciais. 

O Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, ao regulamentar a Lei nº 13.979, definiu como serviços públicos e atividades essenciais que deverão ser                          
resguardados durante o período de enfrentamento da pandemia, os indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim                  
considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.Dentre os serviços essenciais                     
elencados pelo Decreto nº 12.282/20, está a produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do comércio                   
eletrônico, de produtos alimentícios. 

Com essa perspectiva, foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República em 8 de abril de 2020, a Lei nº 13.987, que                         
alterou a Lei 11.947/2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou                       
calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos estudantes das                   
escolas públicas de educação básica. 

Buscando regulamentar a aplicação desta lei, a Resolução nº 2, de 9 de Abril de 2020, do Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da                        
Educação, ao dispor sobre a execução do PNAE durante o estado de calamidade pública, autorizou em seu artigo primeiro “a distribuição de gêneros                       
alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE às famílias dos estudantes, a critério do poder público local”, complementando no § 1º, do art. 2º que “os                         
gêneros alimentícios já adquiridos ou que vierem a ser adquiridos em processos licitatórios ou em chamadas públicas da agricultura familiar poderão ser                      
distribuídos em forma de kits, definidos pela equipe de nutrição local, observando o per capita adequado à faixa etária, de acordo com o período em que o                           
estudante estaria sendo atendido na unidade escolar”. 

A implementação discriminatória da Educação a Distância (EaD) e a violação do direito à alimentação escolar                
pela mora na execução de políticas adequadas 

A suspensão das aulas em decorrência da pandemia do COVID-19 tem suscitado o debate sobre a utilização da tecnologia para que as atividades escolares                        
sejam realizadas de forma remota. Além das complexas questões pedagógicas, de infraestrutura, socioeconômicas envolvidas nessas iniciativas, há que se                   
considerar o sério problema da segurança e da privacidade de professores e alunos ao acessarem a internet e utilizarem tecnologias digitais e serviços                       
online, assim como o aprofundamento das desigualdades e outros riscos que o mau uso dessa modalidade pode e já vem acarretando para o                       
aprofundamento das desigualdades no país. Assim, considerando: 
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1. que a Pesquisa por Amostra Domiciliar Contínua (PnadC) de 2017 traz dados reveladores sobre o acesso a computador, tablet, internet e conexão                      
com banda larga, nos domicílios, em cada unidade da federação. Pelos dados levantados, o maior índice nas casas é de acesso a internet, mas com                         
percentuais abaixo de 80% na maioria dos estados, mas nenhuma unidade federada chega a 80% de acesso com conexão por banda larga e mais                        
da metade delas não chega sequer a 60% com esse tipo de conexão, conforme demonstra a tabela a seguir: 

Tabela 1- Acesso a Tecnologias de Informação e Comunicação por estado - 2017 

UF Computador / tablet 
em casa 

Internet 
em casa 

Banda larga 
em casa 

Comp. / tablet e banda 
larga em casa 

Rondônia 38% 74% 48% 31% 

Acre 29% 64% 33% 23% 

Amazona
s 

32% 70% 34% 23% 

Roraima 42% 80% 38% 29% 

Pará 27% 70% 29% 19% 

Amapá 38% 83% 45% 32% 
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Tocantins 35% 72% 42% 27% 

Maranhã
o 

21% 60% 30% 16% 

Piauí 30% 62% 38% 25% 

Ceará 34% 68% 58% 31% 

R. G. do 
Norte 

42% 76% 63% 38% 

Paraíba 38% 73% 63% 36% 

Pernamb
uco 

37% 68% 56% 34% 

Alagoas 28% 64% 47% 26% 

Sergipe 31% 76% 51% 29% 

Bahia 35% 71% 53% 31% 
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Minas 
Gerais 

53% 81% 61% 48% 

Espírito 
Santo 

51% 81% 61% 47% 

Rio de 
Janeiro 

55% 86% 65% 50% 

São 
Paulo 

62% 89% 69% 57% 

Paraná 56% 80% 63% 51% 

Santa 
Catarina 

64% 85% 72% 58% 

R. G. do 
Sul 

58% 82% 61% 51% 

M. G. do 
Sul 

50% 84% 60% 43% 
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Mato 
Grosso 

47% 80% 55% 39% 

Goiás 49% 83% 64% 44% 

Distrito 
Federal 

72% 94% 78% 67% 

Brasil 49% 79% 59% 43% 

Fonte: Pnad- 2017 – Elaboração Fernando Rufino  

2. que há disparidade de acesso entre os estudantes das duas redes e que enquanto apenas 31% dos estudantes do ensino fundamental e 42% do                        
ensino médio da rede pública, possuem a condição mais adequada computador/tablet e acesso com banda larga em casa, os estudantes da rede                      
privada possuem 77% e 83% respectivamente: 

Tabela 2- Acesso dos estudantes às TICs- 2017 (escolas públicas e privadas) 

Etapa Computador / 
tablet em casa 

Internet 
em casa 

Banda 
larga em 

casa 

Comp. / tablet e 
banda larga em casa 

  

Ensino 
Fundam

ental 

37% 76% 49% 31% 
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Ensino 
Médio 

48% 86% 61% 42% 
  

Fonte: Pnad- 2017 – Elaboração Fernando Rufino 

3. que é preciso alertar para o avanço sobre a educação pública brasileira de grandes empresas intituladas GAFAM (Google, Apple, Facebook,                    
Amazon e Microsoft) que comercializam informações a fim de gerar tendências de comportamento futuro dos usuários; 

4. que além dessas redes, organizações internacionais, bem como uma indústria global de educação de empresas de educação, consultoria,                  
investidores e fornecedores de tecnologia, estão se unindo para definir como a educação sistemas devem responder à crise. Mas seus objetivos não                      
se concentram apenas no curto prazo. Essas redes estão desenvolvendo novas agendas políticas de longo prazo sobre como os sistemas                    
educacionais globalmente devem ser organizados muito tempo após o término da emergência; 

5. que os serviços e softwares são ofertados às instituições públicas de ensino de forma “gratuita”, porém tem como contrapartidas ocultas - aquelas                      
que não são ditas ou explicitadas - a coleta, o tratamento, a utilização e a venda de dados sobre comportamentos de usuários para gerar lucro.                         
Assim, as Plataformas não são públicas e o “grátis” não é “grátis”. Serviços “gratuitos” de empresas na verdade estão sendo pagos com dados                       
pessoais dos usuários; 

6. que um dos motivos que leva a um grande potencial de violação da privacidade das pessoas que participam das comunidades escolares é que não                        
há no Brasil legislação que proteja esse direito, o que justifica a emergência de uma incidência coletiva, considerando, inclusive a entrada em vigor                       
da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), prevista para agosto de 2020. Na ausência de legislação em vigor que proteja usuários,                       
particularmente neste momento no Brasil, em que diversas formas de educação à distância vem sendo propostas nas redes de ensino, e diante do                       
poder econômico das empresas do setor, pesquisadores alertam: “o apetite por dados educacionais como recursos valiosos no mercado de dados                    
hoje é enorme” ; 1

7. que os sujeitos a quem o Estado deve garantir o direito, para além dos que estão fora do sistema, compõe um contingente de 38.739.061                        
estudantes, só nas redes públicas.  

1 VAN DIJCK, J. POELL, T. Social media platforms and education. In J. Burgess, A. Marwick, & T. Poell (Eds.), The SAGE Handbook of Social Media (pp. 
579-591). London: SAGE, 2018. 
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8. que esses estudantes apresentam idades, perfis, condições e necessidades diversas que não podem ser legal e eticamente desconsideradas na                   
implementação de um calendário letivo. Esses sujeitos encampam dentre outros, os quilombolas, povos do campo, povos da floresta, povos                   
itinerantes e povos das águas, população ribeirinha e comunidades tradicionais; 

9. que são sujeitos do direito e estão matriculados nos sistemas de ensino: 

a. os 1.250.967 alunos da educação especial, que têm direito ao Atendimento Educacional Especializado, inclusive os 160 mil que estão em                    
classes exclusivas, 

b. os 157.448 estudantes Indígenas, 

c. os 5.328.818 estudantes da educação do campo,  

d. os 33.499.551 matriculados nas escolas urbanas, incluindo os que vivem em situação de rua; 

10. que especialmente, tendo em vista que as crianças, jovens e adolescentes não terão os seus professores por perto e precisarão do auxílio dos                       
responsáveis na realização das tarefas escolares. Os dados do Censo Escolar de 2019 apontam que:  

a. mais de 5 milhões têm entre 4 e 5 anos de idade, 

b. cerca de 13.700.00 estudantes têm entre 5 e 10 anos de idade, 

c. mais de 10 milhões estão na faixa entre 10 e 14 anos de idade; 

11. que os dados da Pnad de 2017 para aqueles que vivem com alunos do Ensino Fundamental apontam que 21% tinha até o ensino fundamental                        
incompleto, 21% tinha o fundamental completo, 37% tinha o ensino médio, 5% superior incompleto e 16% tinham formação em nível superior; 

12. que na última etapa da educação básica, o ensino médio, os dados demonstram que entre os responsáveis pelos estudantes das escolas públicas,                      
41% possuem ensino médio incompleto, 41% concluíram o ensino médio, 6% não concluíram o ensino superior e apenas 12% tem formação em                      
nível superior; 

13. que quando analisado o nível de escolaridade dos responsáveis por rede pública e privada, os dados demonstram uma realidade ainda mais                     
preocupante, sobretudo se levarmos em conta a maioria das matrículas (81%) estão na escola pública e apenas 19% na rede particular de ensino; 
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14. que no segmento público, 25% dos responsáveis têm até ensino fundamental incompleto, 24% possuem o fundamental completo, 38% ensino                   
médio, 5% superior incompleto e apenas 8% têm formação em nível superior; 

15. que no segmento privado, apenas 10% não concluiu o ensino médio, 24% tem ensino médio completo, 57% são formados em nível superior e 9%                        
não concluíram o ensino superior; 

16. que segundo os dados da Pnad, há uma quantidade expressiva de domicílios monoparentais, sobretudo femininos - especialmente, nas faixas de                    
média baixa renda e renda baixa. Também nessas faixas de renda, estão os domicílios com casais com três filhos ou mais; 

17. que os dados da PNAD de 2018, por meio do estudo Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil, apontam que, em média, as                         
mulheres dedicavam 18,1 horas por semana, com cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos, sendo que entre as mulheres negras, essa média                     
sobe para 18,6 horas semanais; 

18. que é preciso considerar ainda, que muitos pais/mães ou responsáveis que não estão desempregados, estão trabalhando de casa por meio de                     
teletrabalho, que geralmente requer o uso de computador e internet; 

19. que para além desses dados, em tempos de pandemia, distanciamento social e possíveis necessidade de isolamento de alguns membros da família                     
ou moradores da mesma residência, haverá clima e espaço físico para desenvolvimento das atividades, pelos estudantes assim como                  
acompanhamento dos responsáveis; 

20. que ao apresentar as posições defendidas pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) para cumprimento dos números de                    
dias letivos e da carga horária anuais, definidos na lei, a Undime aponta diferentes caminhos, dentre eles ressalta que: “O uso da modalidade de                        
educação a distância com atividades extra escolares, com uso da interatividade ou não, em caráter substitutivo às aulas presenciais, pode ser                     
considerado para os anos finais do ensino fundamental, desde que sejam garantidos suporte tecnológico, metodológico e de formação dos                   
professores, por parte da União e dos governos estaduais às redes municipais. O uso da EaD nos anos finais do ensino fundamental, em situação                        
de emergência, deve ocorrer até um limite máximo de 25% dos 200 dias letivos, como forma de resguardar um mínimo de aulas presenciais com                        
maior qualidade”; 

21. que o posicionamento da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) ratifica as recomendações apontadas pela Undime,                  
ressaltando a importância de que as decisões acerca da reorganização do calendário letivo devem envolver, de forma democrática, “o diálogo com                     
gestores, profissionais da educação, comunidade escolar e todos os atores sociais envolvidos no processo educacional”, de forma que “possam                   
contribuir para que as atividades curriculares assegurem as aprendizagens previstas no Projeto Pedagógico das Escolas, que devem ser                  
ressignificados, tendo em vista o contexto atual”; 
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22. que o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (Mieib), em posicionamento público acerca deste Texto Referência deste CNE, afirmou                    
que “a proposta de reorganizar o calendário letivo das instituições educacionais, do modo como proposto por este Conselho, traz implicações graves                     
para creches e pré-escolas, para as/os profissionais que nelas atuam, para bebês e crianças pequenas, bem como para suas respectivas famílias”; 

23. que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) em mensagem à sociedade brasileira, de 9 de abril de 2020, aponta o                      
urgente, necessário e responsável diálogo entre os agentes públicos e a comunidade escolar, na busca das soluções mais apropriadas “para os                     
casos que envolvem os interesses da educação frente a esse momento de crise sanitária”; 

24. que a CNTE ressalta que nenhuma decisão deve e pode ignorar “as diferentes realidades de nosso país de dimensão continental, multiétnico,                     
multicultural e com enormes desigualdades socioeducacionais” e o que está em jogo nesse momento: a vida humana; 

25. que a CNTE se posiciona contrária ao uso de EaD: “é uma ferramenta de auxílio às atividades presenciais, especialmente na educação básica, não                       
devendo substituir a educação regular presencial nas escolas”; 

26. que o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), instituído pela Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009, é o principal responsável por                        
oferecer alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública; 

27. que por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o governo federal repassa a estados, municípios e escolas federais valores                     
financeiros de caráter suplementar efetuados em 10 parcelas mensais (de fevereiro a novembro) para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o                      
número de matriculados em cada rede de ensino. Esses repasses se somam aos recursos próprios do orçamento dos estados e municípios                     
destinados à alimentação escolar dos estudantes matriculados em sua rede pública ensino; 

28. que, de acordo com dados do Ministério da Educação, o PNAE beneficia hoje cerca de 41 milhões de estudantes no Brasil, com um repasse anual                         
aos estados e municípios na casa dos 4 bilhões. Para muitos desses alunos, é na escola que possuem a única refeição do dia, já que, segundo                          
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), das mais de 54 milhões de pessoas que vivem na extrema pobreza no Brasil hoje, 14                         
milhões têm menos de 14 anos;  

29. que a Lei 11.947/2029 também definiu como uma das diretrizes da alimentação escolar o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos                    
para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar, nos moldes da                   
produção orgânica e agroecológica; 
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30. que além de preservar o direito à alimentação saudável e diversificada a milhões de crianças e jovens, o PNAE também se configura como um                        
programa de fomento à produção agropecuária de base familiar e um dos mais importantes canais de comercialização para o escoamento da                     
produção familiar; 

31. que aproximadamente R$ 1,2 bilhões anuais são destinados à compra de alimentos da agricultura familiar, com positivas repercussões sobre vários                    
aspectos que favorecem a segurança alimentar e nutricional, tais como a geração de renda e dinamização das economia locais, bem como melhor                      
qualidade nutricional e valorização da cultura alimentar regional; 

32. que, dentre as muitas questões enfrentadas pelas secretarias de educação estaduais e municipais durante a atual pandemia, uma das mais                    
importantes é como preservar o direito à alimentação dos alunos das rede pública de ensino, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade                     
social, bem como a renda e a produção de milhares de agricultores familiares enquanto perdurar a suspensão das aulas presenciais; 

33. que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação aponta como estratégia preferencial de execução do PNAE nesse período a elaboração de                     
kits de alimentos a serem distribuídos diretamente na casa dos estudantes ou recolhidos nas unidades escolares por um dos membros da família,                      
em dias e horários a serem definidos com antecedência para evitar aglomerações e riscos de contágio, garantindo-se o atendimento universal a                     
todos os estudantes matriculados na educação básica pública e a participação dos Conselhos de Alimentação Escolar em todo o processo; 

34. que, independente de qual a estratégia de distribuição adotada pelo poder local, o FNDE alerta para a necessidade de manter os cuidados com a                        
higienização das instalações e dos gêneros a serem distribuídos, bem como com a saúde de todos os envolvidos na manipulação e entrega dos                       
alimentos, garantindo-se o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) básicos, como toucas, máscaras e luvas, além do acesso                   
contínuo à pontos para higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%; 

35. que, apesar de todas essas recomendações, não se permitiu a utilização dos recursos federais do PNAE para o pagamento de serviços de                      
transporte ou equipamentos de proteção, devendo ser utilizados exclusivamente para a aquisição de gêneros alimentícios. É importante que                  
recursos próprios dos governos de estado e prefeituras sejam destinados a esta finalidade; 

36. que, com relação à composição dos kits, o FNDE indica que eles deverão ser elaborados sob a responsabilidade e supervisão da equipe de                       
nutricionistas local e seguir as determinações da legislação do PNAE no que se refere à qualidade nutricional e sanitária, respeitando os hábitos                      
alimentares e a cultura local; 

37. que esses kits deverão ser compostos, preferencialmente, por alimentos in natura e minimamente processados, buscando-se manter o fornecimento                  
semanal de porções de frutas, hortaliças, tubérculos e raízes, priorizando aquelas de maior durabilidade. O que reforça a importância de se manter                      
as compras de alimentos frescos e saudáveis da agricultura familiar; 
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38. que, é sugerido também, a definição de uma quantidade per capita de cada gênero alimentício, levando em consideração a idade do aluno, a                       
quantidade de refeições diárias que ele teria na escola e o número de dias letivos que o kit atenderá; 

39. que, no caso de famílias com mais de um aluno matriculado, é recomendado a composição de kits familiares, de modo a não porcionar em                        
embalagens menores gêneros perecíveis como arroz, feijão e macarrão, devendo-se manter o fornecimento deles em pacotes fechados de maior                   
quantidade. Quando for inevitável a distribuição em embalagens com quantidade reduzida, é necessário tomar todos os cuidados com sua                   
manipulação e fixar etiqueta específica com o prazo de validade; 

40. que recomenda-se que, junto aos kits de alimentação sejam fornecidas orientações sobre os cuidados de higienização com água e sabão de todos                      
os produtos e embalagens entregues, antes mesmo de entrarem e serem guardados nas residências.Além disso, a Resolução do FNDE estabelece                    
que, sempre que possível, a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar deverá ser mantida, priorizando-se a compra local; 

41. que os recursos do FNDE não podem ser empregados em estratégias desta natureza, pois são, por lei, destinados exclusivamente para a aquisição                      
de gêneros alimentícios. Este caminho pode também colocar em risco a sobrevivência das redes de abastecimento popular, que já estão muito                     
afetadas com a pandemia, uma vez que canais de comercialização,como as feiras da agricultura familiar e orgânicas estão proibidas em muitos                     
lugares; 

42. que os recursos federais recebidos à conta do PNAE devem ser utilizados com vistas a atender a todos os estudantes matriculados na educação                       
básica pública, o que não impede que a gestão local utilize recursos próprios para fazer um recorte social, para além do previsto para todos; 

 

Recomenda-se sobre a resposta ao COVID-19 na educação no Brasil 
 

Diante do cenário exposto, recomendamos que: 

1. É necessário pensar em todos. Se a educação é um direito – e ela é – uma situação emergencial não deve destruí-la, especialmente para crianças e                           
famílias em diferentes situações de vulnerabilidade. A situação atual tem aumentado as desigualdades sociais que já existiam.  

2. Nesta situação de emergência e confinamento, as medidas tomadas devam ser flexíveis. Assim, é necessário flexibilizar o calendário escolar, propondo                     
atividades complementares que aliem o envolvimento das famílias e da comunidade escolar. Se não é possível, em igualdade de condições, oferecer                     
educação a distância a todos os alunos, é preferível suspender as aulas e não contar as atividades complementares como dias escolares oficiais, que                       
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apenas manterão e deixarão para trás milhares de crianças e adolescentes sem acesso às TICs ou que passam fome, têm casas em situações                       
precárias e/ou falta de apoio familiar para aprender. 

3. Incentivar o desenvolvimento de respostas públicas lideradas pelo sistema público. Momentos como o que estamos experimentando mostram ainda                   
mais a necessidade e a força dos serviços públicos, os únicos que podem responder de maneira sistêmica e equitativa aos desafios estruturais                      
enfrentados na atual crise. Para isso, é necessário financiamento adequado, o que envolve maiores investimentos nas áreas sociais, e a suspensão de                      
políticas e regulamentos que impõem austeridade e cortes nas áreas sociais, além de investimentos no sistema público, sem abrir espaço para a                      
privatização da educação. 

4. Além das complexas questões pedagógicas, de infraestrutura e socioeconômicas envolvidas nessas iniciativas de educação à distância, é necessário                   
considerar o grave problema de segurança e privacidade de professores e alunos ao acessar a Internet e usar tecnologias digitais e serviços online.                       
Nesse sentido, se forem tomadas medidas para o uso de ferramentas digitais ou remotas, é necessário garantir a inclusão de todos, garantir o                       
fornecimento de plataformas apropriadas, provisão de internet, treinamento para profissionais da educação, bem como adaptação de cargas de trabalho                   
e outras estruturas de ensino para um formato diferente. Também é importante prestar atenção a todos os aspectos que garantem uma qualidade justa                       
para todos. O uso de plataformas digitais também deve seguir os padrões de segurança de dados, bem como software livre e outros tipos de                        
mecanismos que garantam um uso adequado, gratuito, público e seguro para todos os alunos e comunidades escolares. 

5. É imperativo fortalecer a comunidade e o sentido democrático da escola, dando às comunidades escolares, às famílias e aos alunos o seu espaço de                         
responsabilidade coletiva nos bens comuns da educação, tornando os atuais canais de participação mais efetivos e criando outros. 

6. É obrigatório garantir estabilidade no trabalho, salários e segurança para os profissionais da educação. Em primeiro plano, é necessário levantar o agora                       
oculto e socialmente desvalorizado pilar do ensino, com os professores como sujeitos, para que eles possam ter uma sólida formação cultural e                      
pedagógica e ser o motor central da socialização, da criação de ambientes educativos compartilhados e cooperativos.  

7. Também é necessário desenvolver ações para combater a discriminação e as desigualdades dentro e fora da escola, com políticas                    
antidiscriminatórias e protetivas, principalmente em relação às famílias mais pobres, vítimas de violência e desigualdade, como é o caso de famílias                     
negras e indígenas e também das mulheres. 

8. Ainda as autoridades de educação e assistência social devem criar flexibilidade na distribuição de alimentos, implementando como estratégia de                    
execução de preferência durante esse período a preparação de kits de alimentos a serem distribuídos diretamente nas casas dos alunos ou coletados                      
nas unidades escolares por um dos membros da família, em dias e horários a serem definidos com antecedência para evitar aglomerações e riscos de                        
contágio, garantindo o serviço universal a todos os alunos matriculados no ensino. Esses kits devem, preferencialmente, ser compostos por alimentos                    
frescos e minimamente processados, buscando manter o suprimento semanal de porções de frutas, verduras, tubérculos e raízes, com preferência aos                    
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de maior durabilidade. A aquisição de alimentos da agricultura familiar deve ser priorizada e mantida, priorizando a compra local e os contratos                      
existentes com fornecedores de alimentos, inclusive os da agricultura familiar, que podem ser adaptados para viabilizar a distribuição individualizada de                    
kits de alimentos. Também é obrigatório seguir as recomendações do Pacto de Milão. 

 

2. Análise das Emendas  

Analisamos, abaixo, as emendas objetos desta Nota Técnica que consideramos ser necessária a dedicação de atenção especial, pois podem implicar                    
em perdas de direitos já garantidos na legislação supracitada e analisada. 

 

Nº Deputado(a) Texto da Emenda Posicionamento  
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1 Deputada Federal  
Professora Rosa  
Neide (PT/MT) 

Art. 1º. 

§ 1º 

§ 2º Fica vedada a suspensão de contratos temporários, em          
quaisquer de suas variações, bem como da remuneração        
correspondente, abrangendo os profissionais da educação      
necessários para o planejamento e realização das atividades        
curriculares para o cumprimento da carga horária mínima de         
que trata o art. 24, inciso I, da Lei nº 9.394 de 20 de              
dezembro de 1996, sendo assegurada a permanência do        
vínculo empregatício, das condições de trabalho e da        
remuneração correspondentes; 

§ 3º Os sistemas de ensino que optarem por incluir recursos           
de educação a distância deverão assegurar, antes, a        
condição de universalizar o acesso dos meios tecnológicos        
adotados a de todas as crianças, adolescentes e jovens         
atendidos nas etapas e modalidades correspondentes. 

§ 4º A seleção de materiais didáticos, recursos didáticos e          
conteúdos subsidiários para distribuição presencial ou a       
distância deve envolver a participação direta e permanente        
dos profissionais da educação e das escolas. 

§ 5º À União, em cooperação com o Distrito Federal, os           
estados e municípios, caberá prover os meios necessários        
para o acesso às vias de banda larga e aos equipamentos           
necessários para sua utilização por parte dos estudantes,        
suas famílias e profissionais de educação envolvidos, como        
a disponibilização de recursos como celulares ou tablets. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação.     
Somos, portanto, pela aprovação desta     
emenda. 
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2 Senador Telmário  
Mota (PROS/RR) 

Art. 1º 

§ 1º.. 

§ 2º Para o cumprimento da carga horária mínima anual de           
que trata o caput, fica autorizada a aplicação de atividades          
pedagógicas não presenciais, preferencialmente por meio de       
plataformas virtuais de ensino e aprendizagem,      
supervisionadas pelas respectivas instituições de ensino, no       
período em que as aulas presenciais estiverem suspensas. 

Pelos motivos elencados acima,    
considerando que não há condições de      
acesso e permanência adequadas para     
educação remota de qualidade; que,     
portanto, esta é uma política     
discriminatória e o Estado não pode      
implementar políticas com esse teor; que é       
de prerrogativa das redes de ensino e das        
comunidades escolares realizarem suas    
atividades educacionais de acordo com     
seus calendários, suas respectivas    
realidades e seus projetos políticos     
pedagógicos, nos posicionamos pela    
rejeição desta emenda. 

 

3 Deputado Federal  
Rogério Correia  
(PT/MG) 

Art1º 

§ º fica assegurado a todos os profissionais que atuam no           
âmbito da educação básica e instituições superiores de        
ensino e que sejam designados, contratados, terceirizados,       
ou seja, todos que não contam com a estabilidade garantida          
na Constituição Federal, a permanência no emprego pelo        
período mínimo estabelecido pela Lei nº 13.979, de 6 de          
fevereiro de 2020. 

Neste momento, se faz ainda mais      
necessária a proteção trabalhista, sanitária     
e social de todas/os, mas especialmente      
das/os profissionais da educação.    
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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4 Deputada Federal  
Margarida Salomão  
(PT/MG) 

Art. Fica vedada a demissão arbitrária, rescisão antecipada        
ou a suspensão de contrato de trabalho, inclusive os         
temporários, mantida a remuneração estabelecida     
originalmente dos profissionais da educação e das escolas        
enquanto durarem as medidas de restrição de mobilidade,        
isolamento social ou quarentena de que trata a Lei 13.979,          
de 6 de fevereiro de 2020 e o estado de calamidade pública            
estabelecido no Decreto Legislativo nº 6, de 2020, bem como          
da dispensa de que trata o art. 1º desta lei. 

§1º. São considerados profissionais da educação e das        
escolas todos aqueles necessários para o planejamento e        
realização das atividades curriculares , com funções       
acadêmicas, administrativas ou nas dependências das      
unidades escolares, sob qualquer forma de contratação. 

§2º. As instituições de ensino que mantiverem seus        
empregados ou prestadores de serviço atuando      
presencialmente, deverão assegurar, imediatamente, o     
acesso irrestrito às condutas preventivas de higiene pessoal        
no local (lavagem de mãos, disponibilização de álcool gel,         
máscara, se for o caso) e à limpeza e higienização          
adequadas no ambiente laboral, sob pena de aplicação de         
multa de que trata o inciso II do art. 634-A e observado o             
disposto no art. 634-B, ambos do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º           
de maio de 1943. 

§3º Os trabalhadores pertencentes a grupos de risco, assim         
considerados pelos atos oficiais, em especial as pessoas        
maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas, que         
tenham sido submetidos a intervenções cirúrgicas,      
gestantes, lactantes ou aqueles que fazem tratamento de        
saúde que cause diminuição da imunidade, terão prioridade        

Neste momento, se faz ainda mais      
necessária a proteção trabalhista, sanitária     
e social de todas/os, mas especialmente      
das/os profissionais da educação.    
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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na dispensa do trabalho ou no estabelecimento de trabalho         
remoto. 

§4º. Os contratos de prestação de serviços a terceiros não          
serão afetados enquanto durarem as medidas de que trata         
esta lei, mesmo que haja redução de atividades contratadas. 

§5º. A União poderá encaminhar ao Congresso Nacional o         
pedido de abertura de crédito adicional extraordinário       
necessário à subvenção de empréstimos aos estados,       
Distrito Federal e municípios visando a cobertura das        
despesas decorrentes da manutenção dos postos de       
trabalho e dos contratos de que trata o caput. 
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6 Deputada Federal  
Professora Rosa  
Neide (PT/MT) 

Art. 3º O Programa Nacional de Assistência Estudantil –         
PNAES, executado pelo Ministério da Educação, as       
Universidades e Institutos Federais de Educação, Ciência e        
Tecnologia, tem como finalidade ampliar as condições de        
acesso, permanência e êxito dos jovens e adultos na         
educação pública federal e minimizar os efeitos das        
desigualdades sociais na educação. 

Art. 4º As ações de assistência estudantil, no âmbito do          
PNAES, serão executadas pelas Universidades e Institutos       
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, inclusive       
quando suspensas as atividades acadêmicas em decorrência       
de pandemias, doenças infectocontagiosas ou outras      
situações graves e emergenciais, pelo período que       
perdurarem, segundo delimitação dos órgãos competentes. 

Art. 5º Fica autorizado o Poder Público a garantir as          
dotações orçamentárias para assegurar acesso ininterrupto      
dos estudantes, sobretudo indígenas, quilombolas e aqueles       
em situação de vulnerabilidade socioeconômica, aos      
programas de assistência executados pelas Universidades      
Federais e Institutos Federais de Educação, Ciência e        
Tecnologia, entre os quais alimentação, bolsa permanência,       
auxílios, assistência estudantil e assistência à saúde, que        
serão mantidos mesmo com atividades acadêmicas      
paralisadas. 

§1º Os recursos para o PNAES, e as respectivas ações de           
assistência estudantil, serão liberados emergencialmente às      
instituições federais, sem limitação de empenho e       
movimentação financeira, assegurando a implementação das      
ações mesmo quando suspensas as atividades acadêmicas       
em decorrência de pandemias, doenças infectocontagiosas      
ou outras situações graves e emergenciais. 

Neste momento, se faz ainda mais      
necessária a proteção sanitária e social de       
todas/os estudantes, mas especialmente    
aqueles em maior situação de     
vulnerabilidade, através de programas de     
assistência estudantil. Defendemos,   
portanto, a aprovação desta emenda. 
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§2º O Poder Público assegurará inclusão digital ficando o         
Ministério da Educação autorizado a consignar dotações       
adicionais para promover acesso à internet, o       
desenvolvimento de atividades a distância e a melhoria da         
rede e da infraestrutura tecnológica. 

Art. 6º As Instituições Federais, observadas as       
recomendações dos órgãos competentes da área de saúde,        
delimitarão, no exercício de sua autonomia, as formas pelas         
quais serão garantidas aos estudantes regularmente      
matriculados a assistência à saúde, a moradia estudantil e a          
alimentação, inclusive via entrega de marmitex e ou por meio          
do uso de estoque de alimentos disponível na Instituição em          
forma de cestas básicas, considerando o perfil de estudante         
previsto no art. 3º desta lei. 
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8 Deputada Federal  
Professora Rosa  
Neide (PT/MT) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2º Fica vedada, em decorrência da dispensa de que trata o            
caput, a suspensão ou anulação de contratos temporários        
dos profissionais da educação, docentes e não docentes, no         
âmbito da educação básica, pública, privada e comunitária,        
uma vez que o estabelecimento de ensino deverá assegurar         
o cumprimento da carga horária mínima anual prevista no         
inciso I do caput do art. 24 e no inciso II do caput do art. 31                
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, observado           
também o disposto nos incisos I, VII, VIII e IX do art. 3º da              
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

§ 3º Observado o disposto nos incisos I, VIII e IX do art. 3º              
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, os sistemas de             
ensino que optarem por, durante a suspensão das aulas         
presenciais derivada da pandemia do COVID-19, explorar       
recursos de educação a distância, devem assegurar, antes        
da implementação de atividades a distância, o acesso de         
todos os estudantes e profissionais da educação aos meios         
tecnológicos necessários ao acompanhamento dessas     
atividades e garantir a qualidade do ensino, de modo a não           
agravar as desigualdades educacionais. 

§ 4º Os sistemas de ensino que optarem por, durante a           
suspensão das aulas presenciais derivada da pandemia do        
COVID-19, explorar recursos de educação a distância,       
devem assegurar a participação efetiva dos profissionais da        
educação e das escolas tanto no processo de seleção de          
materiais didáticos, metodologias de ensino e conteúdos,       
como no acompanhamento dos estudantes durante a       
realização das atividades a distância. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação.     
Ainda, se faz ainda mais necessária a       
proteção trabalhista, sanitária e social de      
todas/os, mas especialmente das/os    
profissionais da educação. É primordial,     
também, garantir a gestão democrática da      
educação e a mudança nos calendários      
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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§ 5º A União, em cooperação com o Distrito Federal, os           
Estados e os Municípios, adotará as políticas públicas        
necessárias para universalizar o acesso domiciliar da       
população brasileira à internet banda larga, e facilitar o         
acesso de estudantes e profissionais da educação a        
recursos tecnológicos que podem auxiliar no processo de        
ensino e aprendizagem, como tablets e computadores, em        
especial quando os sistemas de ensino optarem, durante a         
suspensão das aulas presenciais derivada da pandemia do        
COVID-19, por explorar recursos de educação a distância. 

§ 6º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep,         
ampliará o prazo de justificativa de ausência no ENEM 2019          
e de solicitação de isenção da taxa de inscrição no ENEM           
2020, o prazo de inscrições no ENEM 2020 e o prazo de            
pagamento da taxa de inscrição no ENEM 2020, de modo a           
não prejudicar estudantes que tenham dificuldade de acessar        
a internet em decorrência das medidas de isolamento social         
adotadas para o controle da pandemia de COVID-19. 

§ 7º O Ministério da Educação, através do Inep, facilitará o           
processo de solicitação de isenção da taxa de inscrição no          
ENEM 2020, de modo que os estudantes que integram         
famílias gravemente afetadas pelos impactos econômicos da       
pandemia do COVID-19 tenham acesso à isenção. 

§ 8º O Ministério da Educação, através do Inep, em          
articulação com os Estados, o Distrito Federal e os         
Municípios, aplicará o ENEM 2020, versões impressa e        
digital, após as escolas públicas que ofertam ensino médio         
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. (NR) 
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9 Deputado Patrus  
Ananias PT/MG 

Art. Fica vedada a demissão arbitrária, rescisão antecipada        
ou a suspensão de contrato de trabalho, inclusive os         
temporários, mantida a remuneração estabelecida     
originalmente dos profissionais da educação e das escolas        
enquanto durarem as medidas de restrição de mobilidade,        
isolamento social ou quarentena de que trata a Lei 13.979,          
de 6 de fevereiro de 2020 e o estado de calamidade pública            
estabelecido no Decreto Legislativo nº 6, de 2020, bem como          
da dispensa de que trata o art. 1º desta lei. 

§1º. São considerados profissionais da educação e das        
escolas todos aqueles necessários para o planejamento e        
realização das atividades curriculares , com funções       
acadêmicas, administrativas ou nas dependências das      
unidades escolares, sob qualquer forma de contratação. 

§2º. As instituições de ensino que mantiverem seus        
empregados ou prestadores de serviço atuando      
presencialmente, deverão assegurar, imediatamente, o     
acesso irrestrito às condutas preventivas de higiene pessoal        
no local (lavagem de mãos, disponibilização de álcool gel,         
máscara, se for o caso) e à limpeza e higienização          
adequadas no ambiente laboral, sob pena de aplicação de         
multa de que trata o inciso II do art. 634-A e observado o             
disposto no art. 634-B, ambos do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º           
de maio de 1943. 

§3º Os trabalhadores pertencentes a grupos de risco, assim         
considerados pelos atos oficiais, em especial as pessoas        
maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas, que         
tenham sido submetidos a intervenções cirúrgicas,      
gestantes, lactantes ou aqueles que fazem tratamento de        
saúde que cause diminuição da imunidade, terão prioridade        

Neste momento, se faz ainda mais      
necessária a proteção trabalhista, sanitária     
e social de todas/os, mas especialmente      
das/os profissionais da educação.    
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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na dispensa do trabalho ou no estabelecimento de trabalho         
remoto. 

§4º. Os contratos de prestação de serviços a terceiros não          
serão afetados enquanto durarem as medidas de que trata         
esta lei, mesmo que haja redução de atividades contratadas. 

§5º. A União poderá encaminhar ao Congresso Nacional o         
pedido de abertura de crédito adicional extraordinário       
necessário à subvenção de empréstimos aos estados,       
Distrito Federal e municípios visando a cobertura das        
despesas decorrentes da manutenção dos postos de       
trabalho e dos contratos de que trata o caput. 

11 Deputada Federal  
Marília Arraes  
(PT/PE) 

Art. 3º Ao optar pelo formato de ensino a distância para a            
integralização da carga horária anual correspondente, ficam       
os sistemas de ensino, de educação básica e superior,         
obrigados a fornecer os recursos tecnológicos necessários       
aos profissionais da educação que não os possuam. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação,     
inclusive para que os profissionais da      
educação exerçam suas atividades.    
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 

 

12 Deputada Federal  
Marília Arraes  
(PT/PE) 

Art. 3º Aos alunos que já sejam matriculados no ensino em           
tempo integral, deverão ser oferecidas alternativas para a        
integralização da carga horária anual correspondente, sem       
prejuízo de conteúdo curricular, após a situação de        
emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979,           
de 6 de fevereiro de 2020 ou durante, quando possível. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação.     
Ainda, é primordial, também, garantir a      
gestão democrática da educação e a      
mudança nos calendários das avaliações,     
como o Enem. Defendemos, portanto, a      
aprovação desta emenda. 
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14 Deputado Rogério  
Correia – PT/MG 

Art. Fica vedada a demissão arbitrária, rescisão antecipada        
ou a suspensão de contrato de trabalho, inclusive os         
temporários, mantida a remuneração estabelecida     
originalmente dos profissionais da educação e das escolas        
enquanto durarem as medidas de restrição de mobilidade,        
isolamento social ou quarentena de que trata a Lei 13.979,          
de 6 de fevereiro de 2020 e o estado de calamidade pública            
estabelecido no Decreto Legislativo nº 6, de 2020, bem como          
da dispensa de que trata o art. 1º desta lei. 

§1º. São considerados profissionais da educação e das        
escolas todos aqueles necessários para o planejamento e        
realização das atividades curriculares, com funções      
acadêmicas, administrativas ou nas dependências das      
unidades escolares, sob qualquer forma de contratação. 

§2º. As instituições de ensino que mantiverem seus        
empregados ou prestadores de serviço atuando      
presencialmente, deverão assegurar, imediatamente, o     
acesso irrestrito às condutas preventivas de higiene pessoal        
no local (lavagem de mãos, disponibilização de álcool gel,         
máscara, se for o caso) e à limpeza e higienização          
adequadas no ambiente laboral, sob pena de aplicação de         
multa de que trata o inciso II do art. 634-A e observado o             
disposto no art. 634-B, ambos do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º           
de maio de 1943. 

§3º Os trabalhadores pertencentes a grupos de risco, assim         
considerados pelos atos oficiais, em especial as pessoas        
maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas, que         
tenham sido submetidos a intervenções cirúrgicas,      
gestantes, lactantes ou aqueles que fazem tratamento de        
saúde que cause diminuição da imunidade, terão prioridade        

Neste momento, se faz ainda mais      
necessária a proteção trabalhista, sanitária     
e social de todas/os, mas especialmente      
das/os profissionais da educação.    
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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na dispensa do trabalho ou no estabelecimento de trabalho         
remoto. 

§4º. Os contratos de prestação de serviços a terceiros não          
serão afetados enquanto durarem as medidas de que trata         
esta lei, mesmo que haja redução de atividades contratadas. 

§5º. A União poderá encaminhar ao Congresso Nacional o         
pedido de abertura de crédito adicional extraordinário       
necessário à subvenção de empréstimos aos estados,       
Distrito Federal e municípios visando a cobertura das        
despesas decorrentes da manutenção dos postos de       
trabalho e dos contratos de que trata o caput. 

16 Deputada Federal  
Professora Dorinha  
Seabra Rezende  
(DEM/TO) 

Art. 1º 

§1º ... 

§2º - Os dias de efetivo trabalho escolar e/ou carga horária           
mínima anual de que trata o caput poderão ser realizadas até           
o início do ano letivo seguinte, desde que o dirigente          
educacional entenda que houve perdas de recursos       
humanos e financeiros, devidamente justificadas, e      
resguardados os períodos mínimos de recesso e férias        
escolares. 

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a flexibilização do      
calendário escolar, assim como a garantia      
dos direitos trabalhistas das/os    
profissionais da educação. Esta emenda,     
no entanto, concentra no dirigente o      
entendimento sobre uma série de fatores,      
o que deveria estar sob a discussão e        
decisão de todos os atores da comunidade       
escolar. Defendemos, portanto, a rejeição     
desta emenda. 

 

17 Deputada Federal  
Professora Dorinha  
Seabra Rezende  
(DEM/TO) 

Art. 3º. Os exames educacionais previstos para o ano de          
2020, da educação básica e superior, deverão ajustar seus         
calendários, e só poderão ser realizados após finalizados os         
conteúdos programáticos pelas instituições de ensino,      
públicas e privadas. 

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a flexibilização do      
calendário escolar, assim como a garantia      
dos direitos trabalhistas das/os    
profissionais da educação. Defendemos,    
portanto, a aprovação desta emenda. 
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18 Deputada Federal  
Professora Dorinha  
Seabra Rezende  
(DEM/TO) 

Art. ___. Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, ficam isentos de juros ou multas os estudantes,         
pais ou responsáveis que não conseguiram cumprir com as         
mensalidades de instituições educacionais, da educação      
básica ou superior, desde que comprovem a perda do         
emprego ou diminuição de renda no período. 

Se faz necessária a garantia das      
condições de acesso e permanência     
das/os estudantes, com qualidade, na     
educação e também do auxílio também      
para aquelas/os das redes privadas nesse      
momento. Defendemos, portanto, a    
aprovação desta emenda. 

 

22 Deputada Federal  
Leandre (PV/PR) 

Art. : O calendário letivo poderá ser estendido ou         
reorganizado, na forma que for necessária, para       
readequação lógica do sistema de ensino.  

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a flexibilização do      
calendário escolar, desde que passe pelo      
debate e crivo das instâncias locais      
previstas em lei. Defendemos, portanto, a      
aprovação desta emenda com    
modificação - acrescentar “passando    
´pelo debate e crivo das instâncias      
locais previstas em lei” ao final da       
frase. 
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24 Deputado Federal  
Pedro Uczai  
(PT/SC) 

Art. Fica vedada a demissão arbitrária, rescisão antecipada        
ou a suspensão de contrato de trabalho, inclusive os         
temporários, mantida a remuneração estabelecida     
originalmente dos profissionais da educação e das escolas        
enquanto durarem as medidas de restrição de mobilidade,        
isolamento social ou quarentena de que trata a Lei 13.979,          
de 6 de fevereiro de 2020 e o estado de calamidade pública            
estabelecido no Decreto Legislativo nº 6, de 2020, bem como          
da dispensa de que trata o art. 1º desta lei. 

§1º. São considerados profissionais da educação e das        
escolas todos aqueles necessários para o planejamento e        
realização das atividades curriculares , com funções       
acadêmicas, administrativas ou nas dependências das      
unidades escolares, sob qualquer forma de contratação. 

§2º. As instituições de ensino que mantiverem seus        
empregados ou prestadores de serviço atuando      
presencialmente, deverão assegurar, imediatamente, o     
acesso irrestrito às condutas preventivas de higiene pessoal        
no local (lavagem de mãos, disponibilização de álcool gel,         
máscara, se for o caso) e à limpeza e higienização          
adequadas no ambiente laboral, sob pena de aplicação de         
multa de que trata o inciso II do art. 634-A e observado o             
disposto no art. 634-B, ambos do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º           
de maio de 1943. 

§3º Os trabalhadores pertencentes a grupos de risco, assim         
considerados pelos atos oficiais, em especial as pessoas        
maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas, que         
tenham sido submetidos a intervenções cirúrgicas,      
gestantes, lactantes ou aqueles que fazem tratamento de        
saúde que cause diminuição da imunidade, terão prioridade        

Neste momento, se faz ainda mais      
necessária a proteção trabalhista, sanitária     
e social de todas/os, mas especialmente      
das/os profissionais da educação.    
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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na dispensa do trabalho ou no estabelecimento de trabalho         
remoto. 

§4º. Os contratos de prestação de serviços a terceiros não          
serão afetados enquanto durarem as medidas de que trata         
esta lei, mesmo que haja redução de atividades contratadas. 

§5º. A União poderá encaminhar ao Congresso Nacional o         
pedido de abertura de crédito adicional extraordinário       
necessário à subvenção de empréstimos aos estados,       
Distrito Federal e municípios visando a cobertura das        
despesas decorrentes da manutenção dos postos de       
trabalho e dos contratos de que trata o caput. 
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26 Deputada Federal  
Professora Dorinha  
Seabra Rezende 

Art. 1° A Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a              
vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 5° ... 

III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à           
escola e, no caso do disposto no art. 23, § 3°, pelo adequado             
desenvolvimento da aprendizagem do estudante. 

Art. 23. ... 

§ 3° E admitida a educação básica domiciliar, sob a          
responsabilidade dos pais ou tutores responsáveis pelos       
estudantes, observadas a articulação, supervisão e avaliação       
periódica da aprendizagem pelos órgãos próprios dos       
sistemas de ensino, nos termos das diretrizes gerais        
estabelecidas pela União e das respectivas normas locais,        
que contemplarão especialmente: 

I - obrigatoriedade de matrícula do estudante em escola         
regularmente autorizada pelo Poder Público; 

II - manutenção de registro oficial das famílias optantes pela          
educação domiciliar; 

III - participação do estudante nos exames realizados        
nacionalmente e exames do sistema estadual ou sistema        
municipal de avaliação da educação básica, quando houver; 

IV - previsão de inspeção educacional, pelo órgão        
competente do sistema de ensino, no ambiente em que o          
estudante estiver recebendo a educação domiciliar; 

Conforme Nota Técnica exclusiva para     
esta emenda e posicionamento assinado     
por 34 entidades de defesa de direitos da        
criança e adolescente e da educação,      
disponível aqui, defendemos a rejeição     
desta emenda. 
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V - vedação de qualquer espécie de discriminação entre         
crianças e adolescentes que recebam educação escolar e        
aquelas educadas domiciliarmente. 

Art. 24. .. 

VI - o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme            
o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo          
sistema de ensino, exigida frequência mínima de setenta e         
cinco por cento do total de horas letivas para aprovação,          
ressalvado o disposto no § 3° do art. 23 desta lei; 

Art. 31. ... 

IV - controle de frequência pela instituição de educação         
pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% (sessenta        
por cento) do total de horas, ressalvado o disposto no § 3° do             
art. 23 desta lei; 

Art. 32. ... 

§ 4° O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a           
distância utilizado como complementação da aprendizagem      
ou em situações emergenciais e ressalvado o disposto no §          
3° do art. 23 desta lei. 

Art. 2° A Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a              
vigorar com a seguinte alteração: 

Art. 129. ... 

V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar           
sua frequência e aproveitamento escolar, de acordo com o         
regime de estudos, se presencial ou domiciliar;  (NR). 
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27 Deputada Federal  
Professora Rosa  
Neide (PT/MT) 

Art. 3º Fica vedada a demissão arbitrária, rescisão        
antecipada ou a suspensão de contrato de trabalho, inclusive         
os temporários, mantida a remuneração estabelecida      
originalmente dos profissionais da educação e das escolas        
enquanto durarem as medidas de restrição de mobilidade,        
isolamento social ou quarentena de que trata a Lei 13.979,          
de 6 de fevereiro de 2020 e o estado de calamidade pública            
estabelecido no Decreto Legislativo nº 6, de 2020, bem como          
da dispensa de que trata o art. 1º desta lei. 

§1º. São considerados profissionais da educação e das        
escolas todos aqueles necessários para o planejamento e        
realização das atividades curriculares, com funções      
acadêmicas, administrativas ou nas dependências das      
unidades escolares, sob qualquer forma de contratação,       
resguardado, no que couber, o previsto no art. 61 da Lei nº            
9.394, de 20 de dezembro de 1996 e na Lei nº 12.772, de 28              
de dezembro de 2012. 

§2º. As instituições de ensino que mantiverem seus        
empregados ou prestadores de serviço atuando      
presencialmente, deverão assegurar, imediatamente, o     
acesso irrestrito às condutas preventivas de higiene pessoal        
no local (lavagem de mãos, disponibilização de álcool gel,         
máscara, se for o caso) e à limpeza e higienização          
adequadas no ambiente laboral, sob pena de aplicação de         
multa de que trata o inciso II do art. 634-A e observado o             
disposto no art. 634-B, ambos do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º           
de maio de 1943. 

§3º Os trabalhadores pertencentes a grupos de risco, assim         
considerados pelos atos oficiais, em especial as pessoas        
maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas, que         
tenham sido submetidos a intervenções cirúrgicas,      

Neste momento, se faz ainda mais      
necessária a proteção trabalhista, sanitária     
e social de todas/os, mas especialmente      
das/os profissionais da educação. É     
preciso analisar com cuidado os impactos      
dos artigos 4º e 5º, já que não cabe, neste          
momento de crise econômica, reduzir os      
recursos públicos oriundos de impostos.     
Considerando que a parte adequada desta      
emenda já está contemplada em outras      
emendas, defendemos, portanto, a    
rejeição desta emenda. 
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gestantes, lactantes ou aqueles que fazem tratamento de        
saúde que cause diminuição da imunidade, terão prioridade        
na dispensa do trabalho ou no estabelecimento de trabalho         
remoto. 

§4º. Os contratos de prestação de serviços a terceiros não          
serão afetados enquanto durarem as medidas de que trata         
esta lei, mesmo que haja redução de atividades contratadas. 

Art. 4º. A União poderá encaminhar ao Congresso Nacional o          
pedido de abertura de crédito adicional extraordinário       
necessário à subvenção de empréstimos aos Estados,       
Distrito Federal e Municípios e para a manutenção de         
programas emergenciais visando, entre outras medidas: 

I - a cobertura das despesas decorrentes da manutenção dos          
postos de trabalho e dos contratos de que trata o caput do            
art. 3º; 

II - a aquisição de equipamentos como computadores e         
tablets; 

III – a oferta de internet aos estudantes e suas famílias; 

IV – o suporte à medidas de renúncia ou isenção de           
impostos e contribuições devidas pelas instituições de       
ensino, diretamente delimitadas em mesmo valor e em        
contrapartida à descontos em benefício dos estudantes e/ou        
seus representantes legais. 

§1º. Os entes federativos poderão promover a isenção de         
impostos e contribuições devidas pelas instituições privadas       
desde que estas mantenham postos de trabalho e promovam         
e comprovem descontos de anuidades, semestralidades,      
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mensalidades e outras taxas devidas pelos estudantes ou        
responsáveis legais na mesma proporção. 

Art. 5º. Fica autorizada, sem prejuízo de outras dotações         
consignadas, a utilização do Fundo de Universalização dos        
Serviços de Telecomunicações – Fust, de que trata a lei nº           
9.998, de 17 de agosto de 2000, para o cumprimento das           
medidas emergenciais previstas nos incisos II e III deste         
artigo, com atendimento prioritário aos estudantes de       
instituições públicas e bolsistas de instituições privadas. 

Parágrafo Único. Para o cumprimento do disposto no caput,         
o Poder Público poderá emitir Cartão Especial de Material         
Escolar com o objetivo de que as crianças, jovens e adultos           
possam ter maior acesso à informação e recursos        
tecnológicos complementares, sem prejuízo de outras formas       
de operacionalização. 
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29 Deputado Federal  
José Guimarães  
(PT/CE) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2º Fica vedada, em decorrência da dispensa de que trata o            
caput, a suspensão ou anulação de contratos temporários        
dos profissionais da educação, docentes e não docentes, no         
âmbito da educação básica, pública e privada, uma vez que          
o estabelecimento de ensino deverá assegurar o       
cumprimento da carga horária mínima anual prevista no        
inciso I do caput do art. 24 e no inciso II do caput do art. 31                
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, observado           
também o disposto nos incisos I, VII, VIII e IX do art. 3º da              
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

§ 3º Observado o disposto nos incisos I, VIII e IX do art. 3º              
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, os sistemas de             
ensino que optarem por, durante a suspensão das aulas         
presenciais derivada da pandemia do COVID-19, explorar       
recursos de educação a distância, devem assegurar, antes        
da implementação de atividades EaD, o acesso de todos os          
estudantes e profissionais da educação aos meios       
tecnológicos necessários ao acompanhamento dessas     
atividades e garantir a qualidade do ensino, de modo a não           
agravar as desigualdades educacionais. 

§ 4º Os sistemas de ensino que optarem por, durante a           
suspensão das presenciais derivada da pandemia do       
COVID-19, explorar recursos de educação a distância,       
devem assegurar a participação efetiva dos profissionais da        
educação e das escolas tanto no processo de seleção de          
materiais didáticos, metodologias de ensino e conteúdos,       
como no acompanhamento dos estudantes durante as       
atividades EaD. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação.     
Nesse momento, se faz ainda mais      
necessária a proteção trabalhista, sanitária     
e social de todas/os, mas especialmente      
das/os profissionais da educação. É     
primordial, também, garantir a gestão     
democrática da educação e a mudança      
nos calendários das avaliações, como o      
Enem e Encceja. Defendemos, portanto, a      
aprovação desta emenda. 
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§ 5º A União, em cooperação com o Distrito Federal, os           
Estados e os Municípios, adotará as políticas públicas        
necessárias para universalizar o acesso domiciliar da       
população brasileira à internet banda larga, e facilitar o         
acesso de estudantes e profissionais da educação a        
recursos tecnológicos que podem auxiliar no processo de        
ensino e aprendizagem, como tablets e computadores, em        
especial quando os sistemas de ensino optarem por, durante         
a suspensão das aulas presenciais derivada da pandemia do         
COVID-19, explorar recursos de educação a distância. 

§ 6º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep,         
ampliará o prazo de justificativa de ausência no ENEM 2019          
e de solicitação de isenção da taxa de inscrição no ENEM           
2020, o prazo de inscrições no ENEM 2020 e o prazo de            
pagamento da taxa de inscrição no ENEM 2020, previstos no          
Edital nº 25, de 30 de março de 2020, e no Edital nº 27, de               
30 de março de 2020, de modo a não prejudicar estudantes           
que tenham dificuldade de acessar a internet em decorrência         
das medidas de isolamento social adotadas para o controle         
da pandemia do COVID-19. 

§ 7º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep,         
facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa de          
inscrição no ENEM 2020, de modo que os estudantes que          
integram famílias gravemente afetadas pelos impactos      
econômicos da pandemia do COVID-19 tenham acesso à        
isenção. 

§ 8º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep,         
aplicará o ENEM 2020, versões impressa e digital, após as          
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escolas públicas que ofertam ensino médio concluírem o ano         
letivo, de modo que os estudantes não sejam prejudicados. 

30 Deputado Federal  
José Guimarães  
(PT/CE) 

Art1º 

§ º fica assegurado a todos os profissionais que atuam no           
âmbito da educação básica e instituições superiores de        
ensino e que sejam designados, contratados, terceirizados,       
ou seja, todos que não contam com a estabilidade garantida          
na Constituição Federal, a permanência no emprego pelo        
período mínimo estabelecido pela Lei nº 13.979, de 6 de          
fevereiro de 2020. 

Neste momento, se faz ainda mais      
necessária a proteção trabalhista, sanitária     
e social de todas/os, mas especialmente      
das/os profissionais da educação.    
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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32 Deputada Federal  
Fernanda 
Melchionna 
(PSOL/RS) 

Art. 1º - Em face da pandemia da Covid-19, ficam os           
estabelecimentos de ensino dispensados, no ano letivo de        
2020, da obrigatoriedade de cumprimento do mínimo de dias         
de efetivo trabalho escolar, conforme estabelecido nos       
artigos 24 e 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,              
desde que cumprida a carga horária mínima anual        
estabelecida nos referidos dispositivos, observados critérios      
mínimos a serem editados pelo Conselho Nacional de        
Educação e as normas a serem publicadas pelos respectivos         
sistemas de ensino, nos termos do artigo 22, § 2º, da citada            
Lei, com participação da comunidade educacional. 

§ 1º - A flexibilização, em caráter extraordinário, do         
calendário letivo do ano de 2020, obedecerá aos princípios         
elencados no artigo 206 da Constituição Federal,       
notadamente a igualdade de oportunidades para o acesso e         
permanência na escola. 

§ 2º - O Poder Público garantirá o acesso dos estudantes a            
programas de apoio, dentre os quais alimentação e        
assistência à saúde, que serão mantidos pelos respectivos        
sistemas de ensino em formato que não represente        
ampliação do risco epidemiológico representado pelo      
coronavírus. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação. É      
primordial, também, garantir a gestão     
democrática da educação e a mudança      
nos calendários letivos.  

A legislação vigente já garante     
alimentação aos estudantes da educação     
básica e do ensino superior nos      
programas de apoio, assim como já prevê       
flexibilizações decorrentes da pandemia.    
Ao apresentar a redação “desde que em       
formato que não representem ampliação     
do risco epidemiológico que atinja a vida       
humana”, torna-se uma diretriz esvaziada,     
que pode abrir brechas para programas      
como de cartão alimentação, vouchers ou      
distribuição direta de recursos, o que é um        
risco à segurança alimentar e à agricultura       
familiar. 

É preciso alterar o texto para garantir que        
a prevenção epidemiológica seja realizada     
conforme a legislação já aprovada,     
notadamente a Lei nº 13.979/2020, a Lei       
nº 13.987/2020 e a Resolução nº 2, de 9         
de Abril de 2020, do Ministério da       
Educação/Fundo Nacional de   
Desenvolvimento da Educação.  

Sugerimos aprovação, com alteração na     
redação. 
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33 Senador Humberto  
Costa (PT/PE) 

Art. xx Fica vedada a demissão arbitrária, rescisão        
antecipada ou a suspensão de contrato de trabalho, inclusive         
os temporários, mantida a remuneração estabelecida      
originalmente dos profissionais da educação e das escolas        
enquanto durarem as medidas de restrição de mobilidade,        
isolamento social ou quarentena de que trata a Lei 13.979,          
de 6 de fevereiro de 2020 e o estado de calamidade pública            
estabelecido no Decreto Legislativo nº 6, de 2020, bem como          
da dispensa de que trata o art. 1º desta lei. 

§1º. São considerados profissionais da educação e das        
escolas todos aqueles necessários para o planejamento e        
realização das atividades curriculares, com funções      
acadêmicas, administrativas ou nas dependências das      
unidades escolares, sob qualquer forma de contratação. 

§2º. As instituições de ensino que mantiverem seus        
empregados ou prestadores de serviço atuando      
presencialmente, deverão assegurar, imediatamente, o     
acesso irrestrito às condutas preventivas de higiene pessoal        
no local (lavagem de mãos, disponibilização de álcool gel,         
máscara, se for o caso) e à limpeza e higienização          
adequadas no ambiente laboral, sob pena de aplicação de         
multa de que trata o inciso II do art. 634-A e observado o             
disposto no art. 634-B, ambos do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º           
de maio de 1943. 

§3º Os trabalhadores pertencentes a grupos de risco, assim         
considerados pelos atos oficiais, em especial as pessoas        
maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas, que         
tenham sido submetidos a intervenções cirúrgicas,      
gestantes, lactantes ou aqueles que fazem tratamento de        
saúde que cause diminuição da imunidade, terão prioridade        

Neste momento, se faz ainda mais      
necessária a proteção trabalhista, sanitária     
e social de todas/os, mas especialmente      
das/os profissionais da educação.    
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda.  
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na dispensa do trabalho ou no estabelecimento de trabalho         
remoto. 

§4º. Os contratos de prestação de serviços a terceiros não          
serão afetados enquanto durarem as medidas de que trata         
esta lei, mesmo que haja redução de atividades contratadas. 

§5º. A União poderá encaminhar ao Congresso Nacional o         
pedido de abertura de crédito adicional extraordinário       
necessário à subvenção de empréstimos aos estados,       
Distrito Federal e municípios visando a cobertura das        
despesas decorrentes da manutenção dos postos de       
trabalho e dos contratos de que trata o caput. 

34 Deputado Federal  
Sergio Vidigal  
(PDT/ES) 

Art. 1 … 

§ 1º 

§ 2º Fica vedada a suspensão ou anulação de contratos          
temporários de docentes e demais profissionais da       
educação, no âmbito da educação básica pública, privada e         
comunitária. 

Neste momento, se faz ainda mais      
necessária a proteção trabalhista, sanitária     
e social de todas/os, mas especialmente      
das/os profissionais da educação.    
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda.  
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35 Deputado Federal  
Sergio Vidigal  
(PDT/ES) 

Art. 1 

§ 1º 

§ 2º Para cumprimento de carga horária mínima anual de          
que trata o caput, fica autorizada a aplicação de atividades          
pedagógicas não presenciais, preferencialmente por meio de       
plataforma virtual de ensino e aprendizagem,      
supervisionadas pelas respectivas instituições de ensino, no       
período em que as aulas presenciais estiverem suspensas        
em virtude 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. 

Pelos motivos elencados acima,    
considerando que não há condições de      
acesso e permanência adequadas para     
educação remota de qualidade; que,     
portanto, esta é uma política     
discriminatória e o Estado não pode      
implementar políticas com esse teor; que é       
de prerrogativa das redes de ensino e das        
comunidades escolares realizarem suas    
atividades educacionais de acordo com     
seus calendários, suas respectivas    
realidades e seus projetos políticos     
pedagógicos, nos posicionamos pela    
rejeição desta emenda. 
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36 Deputado Federal  
Domingos Neto  
(PSD/CE) 

Art. xx. Encontrando-se o país em estado de calamidade         
pública e as escolas fechadas em função disso, os Estados e           
Municípios poderão manter vigentes os contratos de trabalho        
temporários dos profissionais de educação. 

§1º Durante o estado de calamidade pública a que se refere           
o caput, poderão ser alterados o regime de trabalho         
presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro         
tipo de trabalho a distância e determinar o retorno ao regime           
de trabalho presencial, independentemente da existência de       
acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio        
da alteração no contrato individual de trabalho. 

§ 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se         
teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância a        
prestação de serviços preponderante ou totalmente fora das        
dependências do empregador, com a utilização de       
tecnologias da informação e comunicação que, por sua        
natureza, não configurem trabalho externo, aplicável o       
disposto no inciso III do caput do art. 62 da Consolidação das            
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de         
1943. 

§ 3º Durante o estado de calamidade pública, ficam os          
contratos de trabalho temporários prorrogados pelo período       
decretado, levando em conta a necessidade e a        
discricionariedade dos gestores estaduais e municipais. 

Neste momento, se faz ainda mais      
necessária a proteção trabalhista, sanitária     
e social de todas/os, mas especialmente      
das/os profissionais da educação. No     
entanto, pelos motivos elencados acima,     
considerando que não há condições de      
acesso e permanência adequadas para     
educação remota de qualidade; que,     
portanto, esta é uma política     
discriminatória e o Estado não pode      
implementar políticas com esse teor; que é       
de prerrogativa das redes de ensino e das        
comunidades escolares realizarem suas    
atividades educacionais de acordo com     
seus calendários, suas respectivas    
realidades e seus projetos políticos     
pedagógicos, nos posicionamos pela    
rejeição desta emenda.  

 

 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

www.campanha.org.br | coordenacao@campanhaeducacao.org.br 
+55 11 3159.1243 | Alameda Santos, 32 cj 12 - São Paulo - SP 

http://www.campanha.org.br/
mailto:coordenacao@campanhaeducacao.org.br


38 Senador Flávio Arns   
(REDE/PR) 

Art. 1º O estabelecimento de ensino de educação básica fica          
dispensado, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de       
observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar,         
nos termos do disposto no inciso I do caput e no § 1o do art.               
24 e no inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de                 
dezembro de 1996, desde que cumprida a carga horária         
mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos,      
observadas as normas a serem editadas pelos respectivos        
sistemas de ensino, assegurada a participação de toda a         
comunidade educacional na tomada de decisão, na busca da         
solução mais condizente à sua realidade. 

§ 1º 

§ 2º A tomada de decisão deverá levar em conta a garantia            
de acesso a todos os estudantes e profissionais da educação          
às condições necessárias para implementação das      
atividades propostas, considerando as particularidades das      
instituições de ensino em relação às especificidades dos        
cursos e modalidades educacionais, bem como as condições        
socioeconômicas de seus alunos quanto ao acesso a        
equipamentos e materiais pedagógicos por meio de       
tecnologias de informação e comunicação. 

§ 3º A tomada de decisão também deverá levar em conta as            
especificidades das Educações do Campo, Indígena,      
Quilombola e comunidades tradicionais, bem como as       
estudantes com deficiência. 

§ 4º Durante o período de calamidade pública decorrente do          
novo coronavírus ficam suspensas as exigências de       
cumprimento de metas previstas em planos de trabalho, sem         
prejuízo da execução dos repasses do cronograma de        
desembolso, nos casos de parcerias entre a administração        

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação.     
Ainda, se faz ainda mais necessária a       
proteção trabalhista, sanitária e social de      
todas/os, mas especialmente das/os    
profissionais da educação. É primordial,     
também, garantir a gestão democrática da      
educação e a mudança nos calendários      
letivos. Defendemos, portanto, a    
aprovação desta emenda. 
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pública e as organizações da sociedade civil que envolvam a          
consecução de oferta de educação básica, na modalidade de         
educação especial. 

39 Deputada Federal  
Luisa Canziani  
(PTB/PR) 

Art. 1º... 

§ 1º.... 

§ 2º Fica dispensada a obrigatoriedade de observância da         
carga horária mínima anual prevista no Art. 31, II da Lei nº            
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e vedada a oferta de            
ensino à distância para a etapa da educação infantil. 

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a flexibilização dos      
calendários letivos, assim como vedar a      
oferta de ensino à distância para todas as        
etapas da educação básica. Defendemos,     
portanto, a aprovação desta emenda,     
com modificação, excluindo-se “para a     
etapa da educação infantil”. 
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40 Deputado Federal  
Renildo Calheiros  
(PCdoB/PE) 

Art.1º.. 

§ 1º 

§ 2º Ficam vedadas a demissão arbitrária, a rescisão         
antecipada e a suspensão de contrato de trabalho, inclusive         
dos profissionais contratados em caráter temporário, mantida       
a remuneração estabelecida originalmente dos profissionais      
da educação e das escolas enquanto durarem as medidas         
de restrição de mobilidade, isolamento social ou quarentena        
de que trata a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o              
estado de calamidade pública estabelecido no Decreto       
Legislativo nº 6, de 2020, bem como da dispensa de que           
trata o art. 1º desta lei. 

§ 3º Os sistemas de ensino que optarem por incluir recursos           
de educação a distância deverão assegurar, antes, a        
condição de universalizar o acesso dos meios tecnológicos        
adotados a de todas as crianças, adolescentes e jovens         
atendidos nas etapas e modalidades correspondentes. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação.     
Ainda, se faz ainda mais necessária a       
proteção trabalhista, sanitária e social de      
todas/os, mas especialmente das/os    
profissionais da educação. Defendemos,    
portanto, a aprovação desta emenda.  
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41 Deputado Federal  
Pedro Cunha Lima   
(PSDB/PB) 

Art. 1º.... 

§ 1º 

§ 2º Fica dispensada a obrigatoriedade de observância da         
carga horária mínima anual prevista no Art. 31, II da Lei nº            
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e vedada a oferta de            
ensino à distância para a etapa da educação infantil. 

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a flexibilização dos      
calendários letivos, assim como vedar a      
oferta de ensino à distância para todas as        
etapas da educação básica. Defendemos,     
portanto, a aprovação desta emenda,     
com modificação, excluindo-se “para a     
etapa da educação infantil”. 

 

44 Deputado Federal  
Tiago Dimas  
(SOLIDARIEDADE/
TO) 

Art. XX. Ficam os alunos de instituições particulares de         
ensino básico ou superior ou os seus mantenedores        
financeiros, que tenham tido o contrato de trabalho        
rescindido, suspenso ou o seu salário reduzido, isentos de         
pagar multa oriunda do descumprimento de cláusula penal,        
desde que comprovem a perda do emprego ou a diminuição          
de renda no período de vigência do estado de calamidade          
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de          
março de 2020. 

§ 1º Havendo rescisão contratual nos termos do caput deste          
artigo, não incidirá sobre as parcelas mensais vencidas juros         
de mora, multa ou correção monetária. 

Se faz necessária a garantia das      
condições de acesso e permanência     
das/os estudantes, com qualidade, na     
educação e também do auxílio também      
para aquelas/os das redes privadas nesse      
momento. Defendemos, portanto, a    
aprovação desta emenda. 
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45 Deputado Federal  
Tiago Dimas  
(SOLIDARIEDADE/
TO) 

Art. XX. O Ministério da Educação formará, em até quarenta          
e cinco dias a partir da vigência desta Medida Provisória,          
comissão especial no âmbito da sua estrutura administrativa        
para estudar e propor mudanças consideradas necessárias à        
legislação educacional vigente, especialmente à Lei nº 9.394,        
de 20 de dezembro de 1996. 

§ 1º Farão parte do plano de atuação da comissão a que se             
refere o caput deste artigo audiências públicas e a         
participação popular por meio de enquetes públicas em        
ambiente virtual hospedado no sítio eletrônico do Ministério        
da Educação. 

§ 2º A comissão a que se refere o caput deste artigo            
apresentará ao Congresso Nacional relatório de conclusão       
dos trabalhos em até cento e vinte dias a partir da data de             
vigência deste Medida Provisória. 

Esta proposta é contraproducente em     
termos de vício de atuação, já que ao        
Executivo cabe articulação acerca de     
legislação, assim como a publicação de      
MPVs; mas ao Legislativo compete a      
prerrogativa da criação e publicação de      
leis. Ainda, enquetes virtuais não podem      
ser consideradas participação popular, por     
não apresentar todos os requisitos de      
acesso e igualdade de participação, além      
de não permitir o aprofundamento dos      
debates necessários. Assim sendo e     
prezando pela divisão de funções entre      
Poderes regida pela Constituição Federal,     
defendemos a rejeição desta emenda. 

 

46 Deputado Federal  
Tiago Dimas  
(SOLIDARIEDADE
/TO) 

Art. XX. Em virtude de um eventual aumento da fuga de           
alunos de instituições de ensino particulares para       
instituições de ensino públicas ocasionada pela diminuição       
do potencial econômico das famílias por ocasião da        
emergência em saúde pública de importância internacional       
da covid-19, as escolas da rede pública de ensino básico          
deverão dispor de um plano estruturado especial para        
eventual acolhimento desses alunos oriundos da rede       
particular de ensino, ficando obrigadas a acolhê-los durante        
qualquer período do ano letivo de 2020. 

É obrigatória a oferta de vagas por parte        
do poder público para todas as etapas da        
educação básica. Neste momento de     
pandemia, é primordial que sejam     
realizados planos de forma a flexibilizar a       
matrícula e organizar o acolhimento de      
todas as pessoas demandantes por vagas      
nos sistemas públicos de ensino. Este      
acolhimento de novos estudantes nas redes      
públicas deve, no entanto, ser     
acompanhado de financiamento adequado e     
de condições adequadas de oferta, com      
qualidade. Defendemos, portanto, a    
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aprovação desta emenda, desde que     
acrescidas as referências a    
financiamento adequado para garantia de     
condições de oferta com qualidade. 

47 Deputado Federal  
Subtenente 
Gonzaga 
(PDT/MG) 

Art. 1º. O estabelecimento de ensino de educação básica fica          
dispensado, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de       
observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar         
e da carga horária mínima estabelecida , nos termos do          
disposto no inciso I do caput e no § 1o do art. 24 e no               
inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de              
dezembro de 1996, desde que cumprida a carga horária         
mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos,      
observadas as normas a serem editadas pelos respectivos        
sistemas de ensino. 

Esta proposta está ambígua. Defendemos,     
portanto sua rejeição. 
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49 Deputado Federal  
Daniel Almeida  
(PCdoB/BA) 

Art.1º.. 

§ 1º 

§ 2º Ficam vedadas a demissão arbitrária, a rescisão         
antecipada e a suspensão de contrato de trabalho,        
inclusive dos profissionais contratados em caráter      
temporário, mantida a remuneração estabelecida     
originalmente dos profissionais da educação e das escolas        
enquanto durarem as medidas de restrição de mobilidade,        
isolamento social ou quarentena de que trata a Lei 13.979,          
de 6 de fevereiro de 2020 e o estado de calamidade           
pública estabelecido no Decreto Legislativo nº 6, de 2020,         
bem como da dispensa de que trata o art. 1º desta lei. 

§ 3º Os sistemas de ensino que optarem por incluir recursos           
de educação a distância deverão assegurar, antes, a        
condição de universalizar o acesso dos meios tecnológicos        
adotados a de todas as crianças, adolescentes e jovens         
atendidos nas etapas e modalidades correspondentes. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação.     
Ainda, se faz ainda mais necessária a       
proteção trabalhista, sanitária e social de      
todas/os, mas especialmente das/os    
profissionais da educação. Defendemos,    
portanto, a aprovação desta emenda.  
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50 Senador Weverton  
(PDT/MA) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2º Fica assegurado aos profissionais que atuam no âmbito          
da educação básica e instituições de ensino superior, da         
rede pública, privada e comunitária a permanência no        
emprego pelo período mínimo estabelecido pela Lei nº        
13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Neste momento, se faz ainda mais      
necessária a proteção trabalhista, sanitária     
e social de todas/os, mas especialmente      
das/os profissionais da educação.    
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda.  
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52 Deputada Federal  
Lídice da Mata   
(PSB/BA) 

Art. Observadas as orientações das autoridades da saúde e         
vigilância sanitária, os sistemas de ensino - em        
colaboração com o sistema de saúde - identificarão, no         
entorno dos hospitais que fazem o atendimento das        
pessoas acometidas pelo coronavírus, escolas para o       
acolhimento e oferta presencial de atividades pedagógicas       
referenciadas nos conteúdos curriculares. 

§ 1º O acolhimento previsto no caput será exclusivamente         
aos filhos ou outros dependentes dos profissionais de        
saúde que estiverem a serviço dos referidos hospitais e         
optarem pelo serviço, não sendo obrigatória a frequência        
dos alunos. 

§ 2º As escolas públicas selecionadas ou escolas privadas         
que se voluntariarem devem ter condições de salubridade e         
infraestrutura adequadas. 

§ 3º O atendimento incluirá a disponibilização aos educandos         
de álcool gel 70% antisséptico, água e sabão e máscaras          
de proteção, assim como organização espacial que       
assegure o distanciamento mínimo entre os alunos. 

§ 4º Será garantida a alimentação escolar dos alunos         
referidos no caput. 

Art. Enquanto perdurar o estado de calamidade causado pelo         
coronavírus, os sistemas de ensino desenvolverão      
estratégias para continuar o processo de aprendizagem,       
por meio de, entre outros recursos, plataformas educativas,        
redes que reúnam estudantes e docentes, utilização vídeo        
aulas por meio de streaming e recurso a conteúdos         
educativos divulgados por meio de rádio e televisão. 

Não se deve ofertar atividades presenciais      
até que haja condições adequadas em      
termos sanitários para quaisquer    
estudantes - ainda que estes sejam      
filhos ou dependentes dos profissionais     
de saúde. Para estes, é necessária uma       
política de assistência adequada. Ainda,     
os processos educacionais a distância     
devem prezar pela igualdade de acesso      
e condições de permanência, com     
qualidade - questões melhor tratadas em      
outras emendas a esta MPV. E, por fim,        
são bastante pertinentes as colocações     
acerca de inclusões ao Censo Escolar.      
Portanto, defendemos a aprovação    
parcial desta emenda,   
incorporando-se o que tange ao     
Censo Escolar e se rejeitando os      
demais artigos. 
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Art. Os sistemas de ensino estabelecerão parcerias com as         
rádios e televisões públicas para desenvolvimento e       
organização de conteúdos educativos a serem veiculados,       
especialmente no período do estado de calamidade       
causado pelo coronavírus. 

Art. O primeiro censo escolar realizado após o estado de          
calamidade causado pelo coronavírus deverá incluir, entre       
outras, questões referentes a: 

I – quantos educandos foram contaminados pelo coronavírus        
e número de óbitos; 

II – quantos familiares de educandos foram contaminados        
pelo coronavírus e número de óbitos; 

III – quais as condições de acesso a álcool gel 70%           
antisséptico, água e sabão e máscaras de proteção nos         
domicílios dos educandos; 

IV – quais as condições de acesso - e frequência - aos meios             
de divulgação de conteúdos educacionais; 

V – quais os recursos disponibilizados pela escola para a          
continuidade do processo de aprendizagem. 
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54 Deputado Federal  
David Miranda  
(PSOL/RJ) 

Art. 1º - Em face da pandemia da Covid-19, ficam os           
estabelecimentos de ensino dispensados, no ano letivo de        
2020, da obrigatoriedade de cumprimento do mínimo de        
dias de efetivo trabalho escolar, conforme estabelecido nos        
artigos 24 e 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de             
1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual         
estabelecida nos referidos dispositivos, observados     
critérios mínimos a serem editados pelo Conselho Nacional        
de Educação e as normas a serem publicadas pelos         
respectivos sistemas de ensino, nos termos do artigo 22, §          
2º, da citada Lei, com participação da comunidade        
educacional. 

§ 1º - A flexibilização, em caráter extraordinário, do         
calendário letivo do ano de 2020, obedecerá aos princípios         
elencados no artigo 206 da Constituição Federal,       
notadamente a igualdade de oportunidades para o acesso        
e permanência na escola. 

§ 2º - O Poder Público garantirá o acesso dos estudantes a            
programas de apoio, dentre os quais alimentação e        
assistência à saúde, que serão mantidos pelos respectivos        
sistemas de ensino em formato que não represente        
ampliação do risco epidemiológico representado pelo      
coronavírus. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação. É      
primordial, também, garantir a gestão     
democrática da educação e a mudança      
nos calendários letivos.  

A legislação vigente já garante     
alimentação aos estudantes da educação     
básica e do ensino superior nos      
programas de apoio, assim como já prevê       
flexibilizações decorrentes da pandemia.    
Ao apresentar a redação “desde que em       
formato que não representem ampliação     
do risco epidemiológico que atinja a vida       
humana”, torna-se uma diretriz esvaziada,     
que pode abrir brechas para programas      
como de cartão alimentação, vouchers ou      
distribuição direta de recursos, o que é um        
risco à segurança alimentar e à agricultura       
familiar. 

É preciso alterar o texto para garantir que        
a prevenção epidemiológica seja realizada     
conforme a legislação já aprovada,     
notadamente a Lei nº 13.979/2020, a Lei       
nº 13.987/2020 e a Resolução nº 2, de 9         
de Abril de 2020, do Ministério da       
Educação/Fundo Nacional de   
Desenvolvimento da Educação.  

Sugerimos aprovação, com alteração na     
redação. 
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55 Deputada Federal  
Luisa Canziani  
(PTB/PR) 

Art. 1º 

§ 2º A dispensa de que trata o caput não se aplica ao cálculo              
e à periodicidade da distribuição dos repasses da União no          
âmbito dos programas nacionais instituídos pela Lei nº        
11.947, de 16 de junho de 2009, e pela Lei nº 10.880, de 9              
de junho de 2004, para os quais serão considerados os          
200 dias letivos obrigatórios. 

Os repasses da União no âmbito dos       
programas nacionais devem ser    
garantidos, considerando-se os 200 dias     
letivos. Defendemos, portanto, a    
aprovação desta emenda. 

 

56 Deputado Federal  
José Guimarães  
(PT/CE) 

Art. _Durante a vigência de calamidade pública nacional        
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, a União, os Estados, o Distrito Federal e os          
Municípios ficam autorizados a promover a isenção dos        
impostos devidos pelas instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior. 

Parágrafo único. As instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior, ficam obrigadas a descontar        
das anuidades, semestralidades ou mensalidades devidas      
pelos estudantes ou responsáveis legais o valor       
correspondente à isenção tributária referida no caput,       
sendo vedadas a demissão e a redução da remuneração         
dos profissionais da educação das respectivas instituições       
de ensino durante a vigência da isenção. 

É preciso analisar com cuidado os      
impactos da isenção de impostos, já que       
não cabe, neste momento de crise      
econômica, reduzir os recursos públicos     
de arrecadação de impostos. Defendemos,     
portanto, a rejeição desta emenda. 
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57 Deputado Federal  
José Guimarães  
(PT/CE) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no Enem          
2019 e de solicitação de isenção da taxa de inscrição no           
Enem 2020, o prazo de inscrições no Enem 2020 e o prazo            
de pagamento da taxa de inscrição no Enem 2020,         
previstos no Edital nº 25, de 30 de março de 2020, e no             
Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo a não             
prejudicar estudantes que tenham dificuldade de acessar a        
internet em decorrência das medidas de isolamento social        
adotadas para o controle da pandemia do COVID-19. 

§ 3º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no Enem 2020, e isentará do pagamento da          
taxa de inscrição todos os estudantes que cursaram o         
último ano do ensino médio em escolas das redes públicas          
de educação básica. 

§ 4° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o Enem 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a mudança nos calendários       
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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63 Deputada Federal  
Alice Portugal  
(PCdoB/BA) 

Art.1º 

§ 1º 

§ 2º Ficam vedadas a demissão arbitrária, a rescisão         
antecipada e a suspensão de contrato de trabalho,        
inclusive dos profissionais contratados em caráter      
temporário, mantida a remuneração estabelecida     
originalmente dos profissionais da educação e das escolas        
enquanto durarem as medidas de restrição de mobilidade,        
isolamento social ou quarentena de que trata a Lei 13.979,          
de 6 de fevereiro de 2020 e o estado de calamidade           
pública estabelecido no Decreto Legislativo nº 6, de 2020,         
bem como da dispensa de que trata o art. 1º desta lei. 

§ 3º Os sistemas de ensino que optarem por incluir recursos           
de educação a distância deverão assegurar, antes, a        
condição de universalizar o acesso dos meios tecnológicos        
adotados a de todas as crianças, adolescentes e jovens         
atendidos nas etapas e modalidades correspondentes. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação.     
Ainda, se faz ainda mais necessária a       
proteção trabalhista, sanitária e social de      
todas/os, mas especialmente das/os    
profissionais da educação. Defendemos,    
portanto, a aprovação desta emenda.  
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64 Deputado Federal  
Edmilson 
Rodrigues 
(PSOL/PA) 

Art. 1º - Em face da pandemia da Covid-19, ficam os           
estabelecimentos de ensino dispensados, no ano letivo de        
2020, da obrigatoriedade de cumprimento do mínimo de        
dias de efetivo trabalho escolar, conforme estabelecido nos        
artigos 24 e 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de             
1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual         
estabelecida nos referidos dispositivos, observados     
critérios mínimos a serem editados pelo Conselho Nacional        
de Educação e as normas a serem publicadas pelos         
respectivos sistemas de ensino, nos termos do artigo 22, §          
2º, da citada Lei, com participação da comunidade        
educacional. 

§ 1º - A flexibilização, em caráter extraordinário, do         
calendário letivo do ano de 2020, obedecerá aos princípios         
elencados no artigo 206 da Constituição Federal,       
notadamente a igualdade de oportunidades para o acesso        
e permanência na escola. 

§ 2º - O Poder Público garantirá o acesso dos estudantes a            
programas de apoio, dentre os quais alimentação e        
assistência à saúde, que serão mantidos pelos respectivos        
sistemas de ensino em formato que não represente        
ampliação do risco epidemiológico representado pelo      
coronavírus. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação. É      
primordial, também, garantir a gestão     
democrática da educação e a mudança      
nos calendários letivos.  

A legislação vigente já garante     
alimentação aos estudantes da educação     
básica e do ensino superior nos      
programas de apoio, assim como já prevê       
flexibilizações decorrentes da pandemia.    
Ao apresentar a redação “desde que em       
formato que não representem ampliação     
do risco epidemiológico que atinja a vida       
humana”, torna-se uma diretriz esvaziada,     
que pode abrir brechas para programas      
como de cartão alimentação, vouchers ou      
distribuição direta de recursos, o que é um        
risco à segurança alimentar e à agricultura       
familiar. 

É preciso alterar o texto para garantir que        
a prevenção epidemiológica seja realizada     
conforme a legislação já aprovada,     
notadamente a Lei nº 13.979/2020, a Lei       
nº 13.987/2020 e a Resolução nº 2, de 9         
de Abril de 2020, do Ministério da       
Educação/Fundo Nacional de   
Desenvolvimento da Educação.  

Sugerimos aprovação, com alteração na     
redação. 
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67 Deputada Federal  
Perpétua Almeida  
(PCdoB/AC) 

Art.1º 

§ 1º 

§ 2º Ficam vedadas a demissão arbitrária, a rescisão         
antecipada e a suspensão de contrato de trabalho,        
inclusive dos profissionais contratados em caráter      
temporário, mantida a remuneração estabelecida     
originalmente dos profissionais da educação e das escolas        
enquanto durarem as medidas de restrição de mobilidade,        
isolamento social ou quarentena de que trata a Lei 13.979,          
de 6 de fevereiro de 2020 e o estado de calamidade           
pública estabelecido no Decreto Legislativo nº 6, de 2020,         
bem como da dispensa de que trata o art. 1º desta lei. 

§ 3º Os sistemas de ensino que optarem por incluir recursos           
de educação a distância deverão assegurar, antes, a        
condição de universalizar o acesso dos meios tecnológicos        
adotados a de todas as crianças, adolescentes e jovens         
atendidos nas etapas e modalidades correspondentes. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação.     
Ainda, se faz ainda mais necessária a       
proteção trabalhista, sanitária e social de      
todas/os, mas especialmente das/os    
profissionais da educação. Defendemos,    
portanto, a aprovação desta emenda.  

  

  

 

69 Deputada Federal  
Luisa Canziani  
(PTB/PR) 

Art.3º Compete ao Conselho Nacional de Educação       
normatizar o disposto nesta Medida Provisória, emitindo       
Pareceres para posterior homologação do Ministério da       
Educação. 

Diversos itens desta MPV podem caber à       
regulação do Legislativo e o CNE já se        
pronunciou sobre elementos desta    
matéria. Portanto, defendemos a    
rejeição desta emenda. 
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70 Deputado Federal  
Patrus Ananias  
(PT/MG) 

Art. Caberá à União criar e implementar estratégias,        
políticas, programas e orientações para assegurar a       
manutenção e desenvolvimento do ensino no âmbito da        
educação básica pública, em todas as suas etapas e         
modalidades, durante e após o período de calamidade        
pública derivado da pandemia do COVID-19, auxiliando       
redes estaduais e municipais na garantia do direito à         
educação de qualidade, respeitada a autonomia dos       
sistemas de ensino. 

§1º A União, por meio do Ministério da Educação, prestará          
apoio técnico e financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal         
e aos Municípios, para a implementação das ações        
voltadas a qualificação da oferta da educação durante e         
posterior ao isolamento. 

§2º Os Estados e o Distrito Federal deverão constituir         
instâncias colegiadas, com participação de representantes      
municipais, das organizações sociais, conselhos de      
educação, das universidades públicas e outras instâncias       
afins, com vistas a colaborar com a formulação,        
implementação e acompanhamento dos planos de      
recuperação de aulas do ensino público em decorrência da         
situação extraordinária e emergencial, considerando as      
seguintes recomendações: 

I. Propor alternativas prioritariamente presenciais, atividades      
coletivas e complementares após término do isolamento; 

II. Utilizar as tecnologias, durante o isolamento, para manter         
conectados os alunos às escolas e professores orientando        
com materiais que estimulem a leitura e reflexões; 

A garantia de gestão democrática e de       
financiamento adequado à educação é     
primordial nesse momento de    
emergência. Defendemos, portanto, a    
aprovação desta emenda. 
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III. Considerar de forma diferenciada os alunos das escolas         
públicas que estão no ano final do ensino médio e da           
educação profissional integrada; 

IV. As instâncias colegiadas realizarão suas reuniões e        
trâmite de documentos por meio de tecnologias de        
comunicação tomando as precauções necessárias para      
não romper as medidas de contenção do vírus; 

71 Deputado Federal  
Patrus Ananias  
(PT/MG) 

Art. O Poder Público garantirá o acesso dos estudantes da          
educação básica e do ensino superior aos programas de         
apoio, entre os quais alimentação e assistência à saúde,         
que serão mantidos pelos respectivos sistemas desde que        
em formato que não representem ampliação do risco        
epidemiológico que atinja a vida humana. 

A legislação vigente já garante alimentação 
aos estudantes da educação básica e do 
ensino superior nos programas de apoio, 
assim como já prevê flexibilizações 
decorrentes da pandemia. Ao apresentar a 
redação “desde que em formato que não 
representem ampliação do risco 
epidemiológico que atinja a vida humana”, 
torna-se uma diretriz esvaziada, que pode 
abrir brechas para programas como de cartão 
alimentação, vouchers ou distribuição direta 
de recursos, o que é um risco à segurança 
alimentar e à agricultura familiar. 

 
É preciso alterar o texto para garantir que a 

prevenção epidemiológica seja realizada 
conforme a legislação já aprovada, 
notadamente a Lei nº 13.979/2020, a Lei nº 
13.987/2020 e a Resolução nº 2, de 9 de Abril 
de 2020, do Ministério da Educação/Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação.  

 
Sugerimos aprovação, com alteração na 

 

 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

www.campanha.org.br | coordenacao@campanhaeducacao.org.br 
+55 11 3159.1243 | Alameda Santos, 32 cj 12 - São Paulo - SP 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13987.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13987.htm
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-2-de-9-de-abril-de-2020-252085843
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-2-de-9-de-abril-de-2020-252085843
http://www.campanha.org.br/
mailto:coordenacao@campanhaeducacao.org.br


redação. 
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72 Deputado Federal  
Patrus Ananias  
(PT/MG) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no Enem          
2019 e de solicitação de isenção da taxa de inscrição no           
Enem 2020, o prazo de inscrições no Enem 2020 e o prazo            
de pagamento da taxa de inscrição no Enem 2020,         
previstos no Edital nº 25, de 30 de março de 2020, e no             
Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo a não             
prejudicar estudantes que tenham dificuldade de acessar a        
internet em decorrência das medidas de isolamento social        
adotadas para o controle da pandemia do COVID-19. 

§ 3º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no Enem 2020, e isentará do pagamento da          
taxa de inscrição todos os estudantes que cursaram o         
último ano do ensino médio em escolas das redes públicas          
de educação básica. 

§ 4° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o Enem 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a mudança nos calendários       
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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73 Deputado Federal  
Patrus Ananias  
(PT/MG) 

Art. _ Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, a União, os Estados, o Distrito Federal e os          
Municípios ficam autorizados a promover a isenção dos        
impostos devidos pelas instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior. 

Parágrafo único. As instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior, ficam obrigadas a descontar        
das anuidades, semestralidades ou mensalidades devidas      
pelos estudantes ou responsáveis legais o valor       
correspondente à isenção tributária referida no caput,       
sendo vedadas a demissão e a redução da remuneração         
dos profissionais da educação das respectivas instituições       
de ensino durante a vigência da isenção. 

É preciso analisar com cuidado os      
impactos da isenção de impostos, já que       
não cabe, neste momento de crise      
econômica, reduzir os recursos públicos     
de arrecadação de impostos. Defendemos,     
portanto, a rejeição desta emenda. 

 

74 Deputado Federal  
Professor Israel  
Batista (PV/DF 

Art.3º Compete ao Conselho Nacional de Educação       
normatizar o disposto nesta Medida Provisória, emitindo       
Pareceres para posterior homologação do Ministério da       
Educação. 

Diversos itens desta MPV podem caber à       
regulação do Legislativo e o CNE já se        
pronunciou sobre elementos desta    
matéria. Portanto, defendemos a    
rejeição desta emenda. 
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75 Deputada Federal  
Professora Rosa  
Neide (PT/MT) 

Art. 3º Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, a União, os Estados, o Distrito Federal e os          
Municípios ficam autorizados a promover a isenção dos        
impostos devidos pelas instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior. 

Parágrafo único. As instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior, ficam obrigadas a descontar        
das anuidades, semestralidades ou mensalidades devidas      
pelos estudantes ou responsáveis legais o valor       
correspondente à isenção tributária referida no caput,       
sendo vedadas a demissão e a redução da remuneração         
dos profissionais da educação das respectivas instituições       
de ensino durante a vigência da isenção. 

É preciso analisar com cuidado os      
impactos da isenção de impostos, já que       
não cabe, neste momento de crise      
econômica, reduzir os recursos públicos     
de arrecadação de impostos. Defendemos,     
portanto, a rejeição desta emenda. 

 

 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

www.campanha.org.br | coordenacao@campanhaeducacao.org.br 
+55 11 3159.1243 | Alameda Santos, 32 cj 12 - São Paulo - SP 

http://www.campanha.org.br/
mailto:coordenacao@campanhaeducacao.org.br


76 Deputada Federal  
Professora Rosa  
Neide (PT/MT) 

Art.1º 

§ 1º 

§ 2° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no Enem          
2019 e de solicitação de isenção da taxa de inscrição no           
Enem 2020, o prazo de inscrições no Enem 2020 e o prazo            
de pagamento da taxa de inscrição no Enem 2020,         
previstos no Edital nº 25, de 30 de março de 2020, e no             
Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo a não             
prejudicar estudantes que tenham dificuldade de acessar a        
internet em decorrência das medidas de isolamento social        
adotadas para o controle da pandemia do COVID-19. 

§ 3º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no Enem 2020, e isentará do pagamento da          
taxa de inscrição todos os estudantes que cursaram o         
último ano do ensino médio em escolas das redes públicas          
de educação básica. 

§ 4° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o Enem 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a mudança nos calendários       
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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77 Deputado Federal  
Pedro Cunha Lima   
(PSDB/PB) 

Art 1º § 2º A dispensa de que trata o caput não se aplica ao               
cálculo e à periodicidade da distribuição dos repasses da         
União no âmbito dos programas nacionais instituídos pela        
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, e pela Lei nº             
10.880, de 9 de junho de 2004, para os quais serão           
considerados os 200 dias letivos obrigatórios. 

Os repasses da União no âmbito dos       
programas nacionais devem ser    
garantidos, considerando-se os 200 dias     
letivos. Defendemos, portanto, a    
aprovação desta emenda. 

 

78 Deputado Federal  
Pedro Cunha Lima   
(PSDB/PB) 

Art 1º 

§1º A critério dos respectivos sistemas de ensino, poderão         
os estabelecimentos de educação infantil serem      
dispensados do cumprimento da carga horária mínima       
anual de 800 (oitocentas) horas, previstas no inciso II do          
caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de             
1996. 

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a flexibilização dos      
calendários letivos, assim como vedar a      
oferta de ensino à distância para todas as        
etapas da educação básica. Defendemos,     
portanto, a aprovação desta emenda,     
com modificação, excluindo-se “para a     
etapa da educação infantil”. 

  

 

79 Deputada Federal  
Luisa Canziani  
(PTB/PR) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2º Fica dispensada a obrigatoriedade de observância da         
carga horária mínima anual prevista no Art. 31, II da Lei nº            
9.394, de 20 de dezembro de 1996 e vedada a oferta de            
ensino à distância para a etapa da educação infantil. 

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a flexibilização dos      
calendários letivos, assim como vedar a      
oferta de ensino à distância para todas as        
etapas da educação básica. Defendemos,     
portanto, a aprovação desta emenda,     
com modificação, excluindo-se “para a     
etapa da educação infantil”. 
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81 Deputada Federal  
Margarida 
Salomão (PT/MG) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no Enem          
2019 e de solicitação de isenção da taxa de inscrição no           
Enem 2020, o prazo de inscrições no Enem 2020 e o prazo            
de pagamento da taxa de inscrição no Enem 2020,         
previstos no Edital nº 25, de 30 de março de 2020, e no             
Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo a não             
prejudicar estudantes que tenham dificuldade de acessar a        
internet em decorrência das medidas de isolamento social        
adotadas para o controle da pandemia do COVID-19. 

§ 3º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no Enem 2020, e isentará do pagamento da          
taxa de inscrição todos os estudantes que cursaram o         
último ano do ensino médio em escolas das redes públicas          
de educação básica. 

§ 4° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o Enem 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a mudança nos calendários       
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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82 Deputado Federal  
Patrus Ananias  
(PT/MG) 

Art. A União apoiará com recursos e ações complementares         
a educação do campo em todas as suas etapas e          
modalidades, bem como para executar os cursos em        
andamento do Programa Nacional de Educação da       
Reforma Agrária (PRONERA) durante e após o período de         
calamidade pública derivado da pandemia do COVID-19,       
seja por intermédio das Instituições de Ensino Superior,        
dos Institutos Federais ou das redes estaduais e municipais         
de ensino, garantindo o atendimento aos alunos do campo         
o direito à educação de qualidade, respeitada a autonomia         
dos sistemas de ensino e seus processos específicos. 

Os repasses da União no âmbito dos       
programas nacionais devem ser    
garantidos e ampliados adequadamente    
em consonância com as necessidades     
particulares das diferentes etapas e     
modalidades. Defendemos, portanto, a    
aprovação desta emenda. 

 

84 Senador Humberto  
Costa (PT/PE) 

Art. xx Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e de emergência de saúde pública de importância          
internacional, a União, os Estados, o Distrito Federal e os          
Municípios ficam autorizados a promover a isenção dos        
impostos devidos pelas instituições de ensino privadas de        
educação básica e superior. 

Parágrafo único. As instituições de ensino privadas de        
educação básica e superior, ficam obrigadas a descontar        
das mensalidades, semestralidade ou anuidades devidas      
pelos estudantes ou responsáveis legais o valor       
correspondente à isenção tributária referida no caput,       
sendo vedadas a demissão e a redução da remuneração         
dos profissionais da educação e dos funcionários das        
respectivas instituições de ensino, independentemente do      
tipo de vínculo empregatício, das respectivas instituições       
de ensino durante a vigência da isenção. 

É preciso analisar com cuidado os      
impactos da isenção de impostos, já que       
não cabe, neste momento de crise      
econômica, reduzir os recursos públicos     
de arrecadação de impostos. Defendemos,     
portanto, a rejeição desta emenda. 
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85 Senador Humberto  
Costa (PT/PE) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no Enem          
2019 e de solicitação de isenção da taxa de inscrição no           
Enem 2020, o prazo de inscrições no Enem 2020 e o prazo            
de pagamento da taxa de inscrição no Enem 2020,         
previstos no Edital nº 25, de 30 de março de 2020, e no             
Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo a não             
prejudicar estudantes que tenham dificuldade de acessar a        
internet em decorrência das medidas de isolamento social        
adotadas para o controle da pandemia do COVID-19. 

§ 3º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no Enem 2020, e isentará do pagamento da          
taxa de inscrição todos os estudantes que cursaram o         
último ano do ensino médio em escolas das redes públicas          
de educação básica. 

§ 4° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o Enem 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a mudança nos calendários       
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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87 Deputado Federal  
Orlando Silva  
(PCdoB/SP) 

Art.1º. 

§ 1º 

§ 2º Ficam vedadas a demissão arbitrária, a rescisão         
antecipada e a suspensão de contrato de trabalho,        
inclusive dos profissionais contratados em caráter      
temporário, mantida a remuneração estabelecida     
originalmente dos profissionais da educação e das escolas        
enquanto durarem as medidas de restrição de mobilidade,        
isolamento social ou quarentena de que trata a Lei 13.979,          
de 6 de fevereiro de 2020 e o estado de calamidade           
pública estabelecido no Decreto Legislativo nº 6, de 2020,         
bem como da dispensa de que trata o art. 1º desta lei. 

§ 3º Os sistemas de ensino que optarem por incluir recursos           
de educação a distância deverão assegurar, antes, a        
condição de universalizar o acesso dos meios tecnológicos        
adotados a de todas as crianças, adolescentes e jovens         
atendidos nas etapas e modalidades correspondentes. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação.     
Ainda, se faz ainda mais necessária a       
proteção trabalhista, sanitária e social de      
todas/os, mas especialmente das/os    
profissionais da educação. Defendemos,    
portanto, a aprovação desta emenda.  
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89 Senador Rogério  
Carvalho (PT/SE) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2º Fica vedada, em decorrência da dispensa de que trata o            
caput, a suspensão ou anulação de contratos temporários        
dos profissionais da educação, docentes e não docentes,        
no âmbito da educação básica, pública e privada, uma vez          
que o estabelecimento de ensino deverá assegurar o        
cumprimento da carga horária mínima anual prevista no        
inciso I do caput do art. 24 e no inciso II do caput do art. 31                
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, observado           
também o disposto nos incisos I, VII, VIII e IX do art. 3º da              
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

§ 3º Observado o disposto nos incisos I, VIII e IX do art. 3º              
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, os sistemas            
de ensino que optarem por, durante a suspensão das aulas          
presenciais derivada da pandemia do COVID-19, explorar       
recursos de educação a distância, devem assegurar, antes        
da implementação de atividades EaD, o acesso de todos         
os estudantes e profissionais da educação aos meios        
tecnológicos necessários ao acompanhamento dessas     
atividades e garantir a qualidade do ensino, de modo a não           
agravar as desigualdades educacionais. 

§ 4º Os sistemas de ensino que optarem por, durante a           
suspensão das aulas presenciais derivada da pandemia do        
COVID-19, explorar recursos de educação a distância,       
devem assegurar a participação efetiva dos profissionais       
da educação e das escolas tanto no processo de seleção          
de materiais didáticos, metodologias de ensino e       
conteúdos, como no acompanhamento dos estudantes      
durante as atividades EaD. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação.     
Ainda, se faz ainda mais necessária a       
proteção trabalhista, sanitária e social de      
todas/os, mas especialmente das/os    
profissionais da educação. É primordial,     
também, garantir a gestão democrática da      
educação e a mudança nos calendários      
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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§ 5º A União, em cooperação com o Distrito Federal, os           
Estados e os Municípios, adotará as políticas públicas        
necessárias para universalizar o acesso domiciliar da       
população brasileira à internet banda larga, e facilitar o         
acesso de estudantes e profissionais da educação a        
recursos tecnológicos que podem auxiliar no processo de        
ensino e aprendizagem, como tablets e computadores, em        
especial quando os sistemas de ensino optarem por,        
durante a suspensão das aulas presenciais derivada da        
pandemia do COVID-19, explorar recursos de educação a        
distância. 

§ 6º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no         
ENEM 2019 e de solicitação de isenção da taxa de          
inscrição no ENEM 2020, o prazo de inscrições no ENEM          
2020 e o prazo de pagamento da taxa de inscrição no           
ENEM 2020, previstos no Edital nº 25, de 30 de março de            
2020, e no Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo              
a não prejudicar estudantes que tenham dificuldade de        
acessar a internet em decorrência das medidas de        
isolamento social adotadas para o controle da pandemia do         
COVID-19. 

§ 7º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no ENEM 2020, de modo que os estudantes          
que integram famílias gravemente afetadas pelos impactos       
econômicos da pandemia do COVID-19 tenham acesso à        
isenção. 
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§ 8º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o ENEM 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 

91 Senador Rogério  
Carvalho (PT/SE) 

Art. _ Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, a União, os Estados, o Distrito Federal e os          
Municípios ficam autorizados a promover a isenção dos        
impostos devidos pelas instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior. 

Parágrafo único. As instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior, ficam obrigadas a descontar        
das anuidades, semestralidades ou mensalidades devidas      
pelos estudantes ou responsáveis legais o valor       
correspondente à isenção tributária referida no caput,       
sendo vedadas a demissão e a redução da remuneração         
dos profissionais da educação das respectivas instituições       
de ensino durante a vigência da isenção. 

É preciso analisar com cuidado os      
impactos da isenção de impostos, já que       
não cabe, neste momento de crise      
econômica, reduzir os recursos públicos     
de arrecadação de impostos. Defendemos,     
portanto, a rejeição desta emenda. 
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92 Senador Rogério  
Carvalho (PT/SE) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no Enem          
2019 e de solicitação de isenção da taxa de inscrição no           
Enem 2020, o prazo de inscrições no Enem 2020 e o prazo            
de pagamento da taxa de inscrição no Enem 2020,         
previstos no Edital nº 25, de 30 de março de 2020, e no             
Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo a não             
prejudicar estudantes que tenham dificuldade de acessar a        
internet em decorrência das medidas de isolamento social        
adotadas para o controle da pandemia do COVID-19. 

§ 3º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no Enem 2020, e isentará do pagamento da          
taxa de inscrição todos os estudantes que cursaram o         
último ano do ensino médio em escolas das redes públicas          
de educação básica. 

§ 4° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o Enem 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a mudança nos calendários       
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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97 Senador Confúcio  
Moura (MDB/RO) 

Art. 3º Na recomposição da carga horária mínima anual de          
que trata o art. 1º e dos dias letivos de que trata o art. 2º               
desta Lei, será permitida a utilização da educação a         
distância até o limite de 25% das horas ou dias a serem            
repostos. 

Pelos motivos elencados acima,    
considerando que não há condições de      
acesso e permanência adequadas para     
educação remota de qualidade; que,     
portanto, esta é uma política     
discriminatória e o Estado não pode      
implementar políticas com esse teor; que é       
de prerrogativa das redes de ensino e das        
comunidades escolares realizarem suas    
atividades educacionais de acordo com     
seus calendários, suas respectivas    
realidades e seus projetos políticos     
pedagógicos, nos posicionamos pela    
rejeição desta emenda. 
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98 Deputado Federal  
Waldenor Pereira  
(PT/BA) 

Art. Caberá a União criar e implementar estratégias,        
políticas, programas e orientações para assegurar a       
manutenção e desenvolvimento do ensino no âmbito da        
educação básica pública, em todas as suas etapas e         
modalidades, durante e após o período de calamidade        
pública derivado da pandemia do COVID-19, auxiliando       
redes estaduais e municipais na garantia do direito à         
educação de qualidade, respeitada a autonomia dos       
sistemas de ensino. 

§1º A União, por meio do Ministério da Educação, prestará          
apoio técnico e financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal         
e aos Municípios, para a implementação das ações        
voltadas a qualificação da oferta da educação durante e         
posterior ao isolamento. 

§2º Os Estados e o Distrito Federal deverão constituir         
instâncias colegiadas, com participação de representantes      
municipais, das organizações sociais, conselhos de      
educação, das universidades públicas e outras instancias       
afins, com vistas a colaborar com a formulação,        
implementação e acompanhamento dos planos de      
recuperação de aulas do ensino público em decorrência da         
situação extraordinária e emergencial, considerando as      
seguintes recomendações: 

I. Propor alternativas prioritariamente presenciais, atividades      
coletivas e complementares após término do isolamento; 

II. Utilizar as tecnologias, durante o isolamento, para manter         
conectados os alunos às escolas e professores orientando        
com materiais que estimulem a leitura e reflexões; 

A garantia de gestão democrática e de       
financiamento adequado à educação é     
primordial nesse momento de    
emergência. Defendemos, portanto, a    
aprovação desta emenda. 
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III. Considerar de forma diferenciada os alunos das escolas         
públicas que estão no ano final do ensino médio e da           
educação profissional integrada; 

IV. As instâncias colegiadas realizarão suas reuniões e        
tramite de documentos por meio de tecnologias de        
comunicação tomando as precauções necessárias para      
não romper as medidas de contenção do vírus; 
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99 Deputado Federal  
Waldenor Pereira  
(PT/BA) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2º Fica vedada, em decorrência da dispensa de que trata o            
caput, a suspensão ou anulação de contratos temporários        
dos profissionais da educação, docentes e não docentes,        
no âmbito da educação básica, pública e privada, uma vez          
que o estabelecimento de ensino deverá assegurar o        
cumprimento da carga horária mínima anual prevista no        
inciso I do caput do art. 24 e no inciso II do caput do art. 31                
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, observado           
também o disposto nos incisos I, VII, VIII e IX do art. 3º da              
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

§ 3º Observado o disposto nos incisos I, VIII e IX do art. 3º              
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, os sistemas            
de ensino que optarem por, durante a suspensão das aulas          
presenciais derivada da pandemia do COVID-19, explorar       
recursos de educação a distância, devem assegurar, antes        
da implementação de atividades EaD, o acesso de todos         
os estudantes e profissionais da educação aos meios        
tecnológicos necessários ao acompanhamento dessas     
atividades e garantir a qualidade do ensino, de modo a não           
agravar as desigualdades educacionais. 

§ 4º Os sistemas de ensino que optarem por, durante a           
suspensão das aulas presenciais derivada da pandemia do        
COVID-19, explorar recursos de educação a distância,       
devem assegurar a participação efetiva dos profissionais       
da educação e das escolas tanto no processo de seleção          
de materiais didáticos, metodologias de ensino e       
conteúdos, como no acompanhamento dos estudantes      
durante as atividades EaD. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação.     
Ainda, se faz ainda mais necessária a       
proteção trabalhista, sanitária e social de      
todas/os, mas especialmente das/os    
profissionais da educação. É primordial,     
também, garantir a gestão democrática da      
educação e a mudança nos calendários      
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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§ 5º A União, em cooperação com o Distrito Federal, os           
Estados e os Municípios, adotará as políticas públicas        
necessárias para universalizar o acesso domiciliar da       
população brasileira à internet banda larga, e facilitar o         
acesso de estudantes e profissionais da educação a        
recursos tecnológicos que podem auxiliar no processo de        
ensino e aprendizagem, como tablets e computadores, em        
especial quando os sistemas de ensino optarem por,        
durante a suspensão das aulas presenciais derivada da        
pandemia do COVID-19, explorar recursos de educação a        
distância. 

§ 6º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no         
ENEM 2019 e de solicitação de isenção da taxa de          
inscrição no ENEM 2020, o prazo de inscrições no ENEM          
2020 e o prazo de pagamento da taxa de inscrição no           
ENEM 2020, previstos no Edital nº 25, de 30 de março de            
2020, e no Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo              
a não prejudicar estudantes que tenham dificuldade de        
acessar a internet em decorrência das medidas de        
isolamento social adotadas para o controle da pandemia do         
COVID-19. 

§ 7º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no ENEM 2020, de modo que os estudantes          
que integram famílias gravemente afetadas pelos impactos       
econômicos da pandemia do COVID-19 tenham acesso à        
isenção. 
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§ 8º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o ENEM 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 
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100 Deputado Federal  
Waldenor Pereira  
(PT/BA) 

Art. Fica vedada a demissão arbitrária, rescisão antecipada        
ou a suspensão de contrato de trabalho, inclusive os         
temporários, mantida a remuneração estabelecida     
originalmente dos profissionais da educação e das escolas        
enquanto durarem as medidas de restrição de mobilidade,        
isolamento social ou quarentena de que trata a Lei 13.979,          
de 6 de fevereiro de 2020 e o estado de calamidade           
pública estabelecido no Decreto Legislativo nº 6, de 2020,         
bem como da dispensa de que trata o art. 1º desta lei. 

§1º. São considerados profissionais da educação e das        
escolas todos aqueles necessários para o planejamento e        
realização das atividades curriculares, com funções      
acadêmicas, administrativas ou nas dependências das      
unidades escolares, sob qualquer forma de contratação. 

§2º. As instituições de ensino que mantiverem seus        
empregados ou prestadores de serviço atuando      
presencialmente, deverão assegurar, imediatamente, o     
acesso irrestrito às condutas preventivas de higiene       
pessoal no local (lavagem de mãos, disponibilização de        
álcool gel, máscara, se for o caso) e à limpeza e           
higienização adequadas no ambiente laboral, sob pena de        
aplicação de multa de que trata o inciso II do art. 634-A e             
observado o disposto no art. 634-B, ambos do Decreto-Lei         
nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

§3º Os trabalhadores pertencentes a grupos de risco, assim         
considerados pelos atos oficiais, em especial as pessoas        
maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas, que         
tenham sido submetidos a intervenções cirúrgicas,      
gestantes, lactantes ou aqueles que fazem tratamento de        
saúde que cause diminuição da imunidade, terão prioridade        

Neste momento, se faz ainda mais      
necessária a proteção trabalhista, sanitária     
e social de todas/os, mas especialmente      
das/os profissionais da educação.    
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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na dispensa do trabalho ou no estabelecimento de trabalho         
remoto. 

§4º. Os contratos de prestação de serviços a terceiros não          
serão afetados enquanto durarem as medidas de que trata         
esta lei, mesmo que haja redução de atividades        
contratadas. 

§5º. A União poderá encaminhar ao Congresso Nacional o         
pedido de abertura de crédito adicional extraordinário       
necessário à subvenção de empréstimos aos estados,       
Distrito Federal e municípios visando a cobertura das        
despesas decorrentes da manutenção dos postos de       
trabalho e dos contratos de que trata o caput. 
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102 Deputado Federal  
Waldenor Pereira  
(PT/BA) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no Enem          
2019 e de solicitação de isenção da taxa de inscrição no           
Enem 2020, o prazo de inscrições no Enem 2020 e o prazo            
de pagamento da taxa de inscrição no Enem 2020,         
previstos no Edital nº 25, de 30 de março de 2020, e no             
Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo a não             
prejudicar estudantes que tenham dificuldade de acessar a        
internet em decorrência das medidas de isolamento social        
adotadas para o controle da pandemia do COVID-19. 

§ 3º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no Enem 2020, e isentará do pagamento da          
taxa de inscrição todos os estudantes que cursaram o         
último ano do ensino médio em escolas das redes públicas          
de educação básica. 

§ 4° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o Enem 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a mudança nos calendários       
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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103 Deputado Federal  
Waldenor Pereira  
(PT/BA) 

Art. O Poder Público garantirá o acesso dos estudantes da          
educação básica e do ensino técnico e superior aos         
programas de apoio, entre os quais alimentação e        
assistência à saúde, que serão mantidos pelos respectivos        
sistemas desde que em formato que não representem        
ampliação do risco epidemiológico que atinja a vida        
humana. 

A legislação vigente já garante     
alimentação aos estudantes da educação     
básica e do ensino superior nos      
programas de apoio, assim como já prevê       
flexibilizações decorrentes da pandemia.    
Ao apresentar a redação “desde que em       
formato que não representem ampliação     
do risco epidemiológico que atinja a vida       
humana”, torna-se uma diretriz esvaziada,     
que pode abrir brechas para programas      
como de cartão alimentação, vouchers ou      
distribuição direta de recursos, o que é um        
risco à segurança alimentar e à agricultura       
familiar. 

É preciso alterar o texto para garantir que        
a prevenção epidemiológica seja realizada     
conforme a legislação já aprovada,     
notadamente a Lei nº 13.979/2020, a Lei       
nº 13.987/2020 e a Resolução nº 2, de 9         
de Abril de 2020, do Ministério da       
Educação/Fundo Nacional de   
Desenvolvimento da Educação.  

Sugerimos aprovação, com alteração na     
redação. 
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104 Deputado Federal  
Waldenor Pereira  
(PT/BA) 

Art. _ Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, a União, os Estados, o Distrito Federal e os          
Municípios ficam autorizados a promover a isenção dos        
impostos devidos pelas instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior. 

Parágrafo único. As instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior, ficam obrigadas a descontar        
das anuidades, semestralidades ou mensalidades devidas      
pelos estudantes ou responsáveis legais o valor       
correspondente à isenção tributária referida no caput,       
sendo vedadas a demissão e a redução da remuneração         
dos profissionais da educação das respectivas instituições       
de ensino durante a vigência da isenção. 

É preciso analisar com cuidado os      
impactos da isenção de impostos, já que       
não cabe, neste momento de crise      
econômica, reduzir os recursos públicos     
de arrecadação de impostos. Defendemos,     
portanto, a rejeição desta emenda. 

 

105 Senador Confúcio  
Moura (MDB/RO) 

Art. 3º O disposto no art. 1º e no caput do art. 2º desta Lei               
será implementado em caráter excepcional quando não for        
possível, com razão fundamentada perante o órgão       
normativo do respectivo sistema de ensino, a       
recomposição do calendário escolar por meio de reposição        
de aulas. 

Os conselhos de educação, órgãos     
normativos dos sistemas de ensino,     
devem fundamentar a flexibilização do     
calendário escolar, considerando a    
gestão democrática da educação.    
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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108 Deputada Federal  
Talíria Petrone  
(PSOL/RJ) 

Art. 1º - Em face da pandemia da Covid-19, ficam os           
estabelecimentos de ensino dispensados, no ano letivo de        
2020, da obrigatoriedade de cumprimento do mínimo de        
dias de efetivo trabalho escolar, conforme estabelecido nos        
artigos 24 e 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de             
1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual         
estabelecida nos referidos dispositivos, observados     
critérios mínimos a serem editados pelo Conselho Nacional        
de Educação e as normas a serem publicadas pelos         
respectivos sistemas de ensino, nos termos do artigo 22, §          
2º, da citada Lei, com participação da comunidade        
educacional. 

§ 1º - A flexibilização, em caráter extraordinário, do         
calendário letivo do ano de 2020, obedecerá aos princípios         
elencados no artigo 206 da Constituição Federal,       
notadamente a igualdade de oportunidades para o acesso        
e permanência na escola. 

§ 2º - O Poder Público garantirá o acesso dos estudantes a            
programas de apoio, dentre os quais alimentação e        
assistência à saúde, que serão mantidos pelos respectivos        
sistemas de ensino em formato que não implique        
ampliação do risco epidemiológico representado pelo      
coronavírus. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação. É      
primordial, também, garantir a gestão     
democrática da educação e a mudança      
nos calendários letivos.  

A legislação vigente já garante     
alimentação aos estudantes da educação     
básica e do ensino superior nos      
programas de apoio, assim como já prevê       
flexibilizações decorrentes da pandemia.    
Ao apresentar a redação “desde que em       
formato que não representem ampliação     
do risco epidemiológico que atinja a vida       
humana”, torna-se uma diretriz esvaziada,     
que pode abrir brechas para programas      
como de cartão alimentação, vouchers ou      
distribuição direta de recursos, o que é um        
risco à segurança alimentar e à agricultura       
familiar. 

É preciso alterar o texto para garantir que        
a prevenção epidemiológica seja realizada     
conforme a legislação já aprovada,     
notadamente a Lei nº 13.979/2020, a Lei       
nº 13.987/2020 e a Resolução nº 2, de 9         
de Abril de 2020, do Ministério da       
Educação/Fundo Nacional de   
Desenvolvimento da Educação.  

Sugerimos aprovação, com alteração na     
redação. 
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110 Deputado Federal  
Valmir Assunção  
(PT/BA) 

Art. A União apoiará com recursos e ações complementares         
a educação do campo em todas as suas etapas e          
modalidades, bem como para executar os cursos em        
andamento do Programa Nacional de Educação da       
Reforma Agrária (PRONERA) durante e após o período de         
calamidade pública derivado da pandemia do COVID-19,       
seja por intermédio das Instituições de Ensino Superior,        
dos Institutos Federais ou das redes estaduais e municipais         
de ensino, garantindo o atendimento aos alunos do campo         
o direito à educação de qualidade, respeitada a autonomia         
dos sistemas de ensino e seus processos específicos. 

Os repasses da União no âmbito dos       
programas nacionais devem ser    
garantidos e ampliados adequadamente    
em consonância com as necessidades     
particulares das diferentes etapas e     
modalidades. Defendemos, portanto, a    
aprovação desta emenda. 
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111 Deputado Federal  
Ivan Valente  
(PSOL/SP) 

Art. 1º - Em face da pandemia da Covid-19, ficam os           
estabelecimentos de ensino dispensados, no ano letivo de        
2020, da obrigatoriedade de cumprimento do mínimo de        
dias de efetivo trabalho escolar, conforme estabelecido nos        
artigos 24 e 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de             
1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual         
estabelecida nos referidos dispositivos, observados     
critérios mínimos a serem editados pelo Conselho Nacional        
de Educação e as normas a serem publicadas pelos         
respectivos sistemas de ensino, nos termos do artigo 22, §          
2º, da citada Lei, com participação da comunidade        
educacional. 

§ 1º - A flexibilização, em caráter extraordinário, do         
calendário letivo do ano de 2020, obedecerá aos princípios         
elencados no artigo 206 da Constituição Federal,       
notadamente a igualdade de oportunidades para o acesso        
e permanência na escola. 

§ 2º - O Poder Público garantirá o acesso dos estudantes a            
programas de apoio, dentre os quais alimentação e        
assistência à saúde, que serão mantidos pelos respectivos        
sistemas de ensino em formato que não implique        
ampliação do risco epidemiológico representado pelo      
coronavírus. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação. É      
primordial, também, garantir a gestão     
democrática da educação e a mudança      
nos calendários letivos.  

A legislação vigente já garante     
alimentação aos estudantes da educação     
básica e do ensino superior nos      
programas de apoio, assim como já prevê       
flexibilizações decorrentes da pandemia.    
Ao apresentar a redação “desde que em       
formato que não representem ampliação     
do risco epidemiológico que atinja a vida       
humana”, torna-se uma diretriz esvaziada,     
que pode abrir brechas para programas      
como de cartão alimentação, vouchers ou      
distribuição direta de recursos, o que é um        
risco à segurança alimentar e à agricultura       
familiar. 

É preciso alterar o texto para garantir que        
a prevenção epidemiológica seja realizada     
conforme a legislação já aprovada,     
notadamente a Lei nº 13.979/2020, a Lei       
nº 13.987/2020 e a Resolução nº 2, de 9         
de Abril de 2020, do Ministério da       
Educação/Fundo Nacional de   
Desenvolvimento da Educação.  

Sugerimos aprovação, com alteração na     
redação. 
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114 Deputado Federal  
Padre João  
(PT/MG) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2º Fica vedada, em decorrência da dispensa de que trata o            
caput, a suspensão ou anulação de contratos temporários        
dos profissionais da educação, docentes e não docentes,        
no âmbito da educação básica, pública e privada, uma vez          
que o estabelecimento de ensino deverá assegurar o        
cumprimento da carga horária mínima anual prevista no        
inciso I do caput do art. 24 e no inciso II do caput do art. 31                
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, observado           
também o disposto nos incisos I, VII, VIII e IX do art. 3º da              
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

§ 3º Observado o disposto nos incisos I, VIII e IX do art. 3º              
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, os sistemas            
de ensino que optarem por, durante a suspensão das aulas          
presenciais derivada da pandemia do COVID-19, explorar       
recursos de educação a distância, devem assegurar, antes        
da implementação de atividades EaD, o acesso de todos         
os estudantes e profissionais da educação aos meios        
tecnológicos necessários ao acompanhamento dessas     
atividades e garantir a qualidade do ensino, de modo a não           
agravar as desigualdades educacionais. 

§ 4º Os sistemas de ensino que optarem por, durante a           
suspensão das aulas presenciais derivada da pandemia do        
COVID-19, explorar recursos de educação a distância,       
devem assegurar a participação efetiva dos profissionais       
da educação e das escolas tanto no processo de seleção          
de materiais didáticos, metodologias de ensino e       
conteúdos, como no acompanhamento dos estudantes      
durante as atividades EaD. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação.     
Ainda, se faz ainda mais necessária a       
proteção trabalhista, sanitária e social de      
todas/os, mas especialmente das/os    
profissionais da educação. É primordial,     
também, garantir a gestão democrática da      
educação e a mudança nos calendários      
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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§ 5º A União, em cooperação com o Distrito Federal, os           
Estados e os Municípios, adotará as políticas públicas        
necessárias para universalizar o acesso domiciliar da       
população brasileira à internet banda larga, e facilitar o         
acesso de estudantes e profissionais da educação a        
recursos tecnológicos que podem auxiliar no processo de        
ensino e aprendizagem, como tablets e computadores, em        
especial quando os sistemas de ensino optarem por,        
durante a suspensão das aulas presenciais derivada da        
pandemia do COVID-19, explorar recursos de educação a        
distância. 

§ 6º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no         
ENEM 2019 e de solicitação de isenção da taxa de          
inscrição no ENEM 2020, o prazo de inscrições no ENEM          
2020 e o prazo de pagamento da taxa de inscrição no           
ENEM 2020, previstos no Edital nº 25, de 30 de março de            
2020, e no Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo              
a não prejudicar estudantes que tenham dificuldade de        
acessar a internet em decorrência das medidas de        
isolamento social adotadas para o controle da pandemia do         
COVID-19. 

§ 7º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no ENEM 2020, de modo que os estudantes          
que integram famílias gravemente afetadas pelos impactos       
econômicos da pandemia do COVID-19 tenham acesso à        
isenção. 
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§ 8º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o ENEM 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 

116 Deputado Federal  
Padre João  
(PT/MG) 

Art. _ Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, a União, os Estados, o Distrito Federal e os          
Municípios ficam autorizados a promover a isenção dos        
impostos devidos pelas instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior. 

Parágrafo único. As instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior, ficam obrigadas a descontar        
das anuidades, semestralidades ou mensalidades devidas      
pelos estudantes ou responsáveis legais o valor       
correspondente à isenção tributária referida no caput,       
sendo vedadas a demissão e a redução da remuneração         
dos profissionais da educação das respectivas instituições       
de ensino durante a vigência da isenção. 

É preciso analisar com cuidado os      
impactos da isenção de impostos, já que       
não cabe, neste momento de crise      
econômica, reduzir os recursos públicos     
de arrecadação de impostos. Defendemos,     
portanto, a rejeição desta emenda. 
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117 Deputado Federal  
Padre João  
(PT/MG) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no Enem          
2019 e de solicitação de isenção da taxa de inscrição no           
Enem 2020, o prazo de inscrições no Enem 2020 e o prazo            
de pagamento da taxa de inscrição no Enem 2020,         
previstos no Edital nº 25, de 30 de março de 2020, e no             
Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo a não             
prejudicar estudantes que tenham dificuldade de acessar a        
internet em decorrência das medidas de isolamento social        
adotadas para o controle da pandemia do COVID-19. 

§ 3º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no Enem 2020, e isentará do pagamento da          
taxa de inscrição todos os estudantes que cursaram o         
último ano do ensino médio em escolas das redes públicas          
de educação básica. 

§ 4° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o Enem 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a mudança nos calendários       
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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118 Deputado Federal  
Padre João  
(PT/MG) 

Art. O Poder Público garantirá o acesso dos estudantes da          
educação básica e do ensino técnico e superior aos         
programas de apoio, entre os quais alimentação e        
assistência à saúde, que serão mantidos pelos respectivos        
sistemas desde que em formato que não representem        
ampliação do risco epidemiológico que atinja a vida        
humana. 

A legislação vigente já garante     
alimentação aos estudantes da educação     
básica e do ensino superior nos      
programas de apoio, assim como já prevê       
flexibilizações decorrentes da pandemia.    
Ao apresentar a redação “desde que em       
formato que não representem ampliação     
do risco epidemiológico que atinja a vida       
humana”, torna-se uma diretriz esvaziada,     
que pode abrir brechas para programas      
como de cartão alimentação, vouchers ou      
distribuição direta de recursos, o que é um        
risco à segurança alimentar e à agricultura       
familiar. 

É preciso alterar o texto para garantir que        
a prevenção epidemiológica seja realizada     
conforme a legislação já aprovada,     
notadamente a Lei nº 13.979/2020, a Lei       
nº 13.987/2020 e a Resolução nº 2, de 9         
de Abril de 2020, do Ministério da       
Educação/Fundo Nacional de   
Desenvolvimento da Educação.  

Sugerimos aprovação, com alteração na     
redação. 
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119 Deputado Federal  
Padre João  
(PT/MG) 

Art. Fica vedada a demissão arbitrária, rescisão antecipada        
ou a suspensão de contrato de trabalho, inclusive os         
temporários, mantida a remuneração estabelecida     
originalmente dos profissionais da educação e das escolas        
enquanto durarem as medidas de restrição de mobilidade,        
isolamento social ou quarentena de que trata a Lei 13.979,          
de 6 de fevereiro de 2020 e o estado de calamidade           
pública estabelecido no Decreto Legislativo nº 6, de 2020,         
bem como da dispensa de que trata o art. 1º desta lei. 

§1º. São considerados profissionais da educação e das        
escolas todos aqueles necessários para o planejamento e        
realização das atividades curriculares, com funções      
acadêmicas, administrativas ou nas dependências das      
unidades escolares, sob qualquer forma de contratação. 

§2º. As instituições de ensino que mantiverem seus        
empregados ou prestadores de serviço atuando      
presencialmente, deverão assegurar, imediatamente, o     
acesso irrestrito às condutas preventivas de higiene       
pessoal no local (lavagem de mãos, disponibilização de        
álcool gel, máscara, se for o caso) e à limpeza e           
higienização adequadas no ambiente laboral, sob pena de        
aplicação de multa de que trata o inciso II do art. 634-A e             
observado o disposto no art. 634-B, ambos do Decreto-Lei         
nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

§3º Os trabalhadores pertencentes a grupos de risco, assim         
considerados pelos atos oficiais, em especial as pessoas        
maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas, que         
tenham sido submetidos a intervenções cirúrgicas,      
gestantes, lactantes ou aqueles que fazem tratamento de        
saúde que cause diminuição da imunidade, terão prioridade        

Neste momento, se faz ainda mais      
necessária a proteção trabalhista, sanitária     
e social de todas/os, mas especialmente      
das/os profissionais da educação.    
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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na dispensa do trabalho ou no estabelecimento de trabalho         
remoto. 

§4º. Os contratos de prestação de serviços a terceiros não          
serão afetados enquanto durarem as medidas de que trata         
esta lei, mesmo que haja redução de atividades        
contratadas. 

§5º. A União poderá encaminhar ao Congresso Nacional o         
pedido de abertura de crédito adicional extraordinário       
necessário à subvenção de empréstimos aos estados,       
Distrito Federal e municípios visando a cobertura das        
despesas decorrentes da manutenção dos postos de       
trabalho e dos contratos de que trata o caput. 
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120 Deputado Federal  
Padre João  
(PT/MG) 

Art. Caberá a União criar e implementar estratégias,        
políticas, programas e orientações para assegurar a       
manutenção e desenvolvimento do ensino no âmbito da        
educação básica pública, em todas as suas etapas e         
modalidades, durante e após o período de calamidade        
pública derivado da pandemia do COVID-19, auxiliando       
redes estaduais e municipais na garantia do direito à         
educação de qualidade, respeitada a autonomia dos       
sistemas de ensino. 

§1º A União, por meio do Ministério da Educação, prestará          
apoio técnico e financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal         
e aos Municípios, para a implementação das ações        
voltadas a qualificação da oferta da educação durante e         
posterior ao isolamento. 

§2º Os Estados e o Distrito Federal deverão constituir         
instâncias colegiadas, com participação de representantes      
municipais, das organizações sociais, conselhos de      
educação, das universidades públicas e outras instancias       
afins, com vistas a colaborar com a formulação,        
implementação e acompanhamento dos planos de      
recuperação de aulas do ensino público em decorrência da         
situação extraordinária e emergencial, considerando as      
seguintes recomendações: 

I. Propor alternativas prioritariamente presenciais, atividades      
coletivas e complementares após término do isolamento; 

II. Utilizar as tecnologias, durante o isolamento, para manter         
conectados os alunos às escolas e professores orientando        
com materiais que estimulem a leitura e reflexões; 

A garantia de gestão democrática e de       
financiamento adequado à educação é     
primordial nesse momento de    
emergência. Defendemos, portanto, a    
aprovação desta emenda. 

  

 

 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

www.campanha.org.br | coordenacao@campanhaeducacao.org.br 
+55 11 3159.1243 | Alameda Santos, 32 cj 12 - São Paulo - SP 

http://www.campanha.org.br/
mailto:coordenacao@campanhaeducacao.org.br


III. Considerar de forma diferenciada os alunos das escolas         
públicas que estão no ano final do ensino médio e da           
educação profissional integrada; 

IV. As instâncias colegiadas realizarão suas reuniões e        
tramite de documentos por meio de tecnologias de        
comunicação tomando as precauções necessárias para      
não romper as medidas de contenção do vírus; 

122 Deputado Federal  
Rogério Correia  
(PT/MG) 

Art. O Poder Público garantirá o acesso dos estudantes da          
educação básica e do ensino técnico e superior aos         
programas de apoio, entre os quais alimentação e        
assistência à saúde, que serão mantidos pelos respectivos        
sistemas desde que em formato que não representem        
ampliação do risco epidemiológico que atinja a vida        
humana. 

A legislação vigente já garante     
alimentação aos estudantes da educação     
básica e do ensino superior nos      
programas de apoio, assim como já prevê       
flexibilizações decorrentes da pandemia.    
Ao apresentar a redação “desde que em       
formato que não representem ampliação     
do risco epidemiológico que atinja a vida       
humana”, torna-se uma diretriz esvaziada,     
que pode abrir brechas para programas      
como de cartão alimentação, vouchers ou      
distribuição direta de recursos, o que é um        
risco à segurança alimentar e à agricultura       
familiar. 

É preciso alterar o texto para garantir que        
a prevenção epidemiológica seja realizada     
conforme a legislação já aprovada,     
notadamente a Lei nº 13.979/2020, a Lei       
nº 13.987/2020 e a Resolução nº 2, de 9         
de Abril de 2020, do Ministério da       
Educação/Fundo Nacional de   
Desenvolvimento da Educação.  

 

 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

www.campanha.org.br | coordenacao@campanhaeducacao.org.br 
+55 11 3159.1243 | Alameda Santos, 32 cj 12 - São Paulo - SP 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13987.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13987.htm
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-2-de-9-de-abril-de-2020-252085843
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-2-de-9-de-abril-de-2020-252085843
http://www.campanha.org.br/
mailto:coordenacao@campanhaeducacao.org.br


Sugerimos aprovação, com alteração na     
redação. 
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124 Deputado Federal  
Rogério Correia  
(PT/MG) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2º Fica vedada, em decorrência da dispensa de que trata o            
caput, a suspensão ou anulação de contratos temporários        
dos profissionais da educação, docentes e não docentes,        
no âmbito da educação básica, pública e privada, uma vez          
que o estabelecimento de ensino deverá assegurar o        
cumprimento da carga horária mínima anual prevista no        
inciso I do caput do art. 24 e no inciso II do caput do art. 31                
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, observado           
também o disposto nos incisos I, VII, VIII e IX do art. 3º da              
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

§ 3º Observado o disposto nos incisos I, VIII e IX do art. 3º              
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, os sistemas            
de ensino que optarem por, durante a suspensão das aulas          
presenciais derivada da pandemia do COVID-19, explorar       
recursos de educação a distância, devem assegurar, antes        
da implementação de atividades EaD, o acesso de todos         
os estudantes e profissionais da educação aos meios        
tecnológicos necessários ao acompanhamento dessas     
atividades e garantir a qualidade do ensino, de modo a não           
agravar as desigualdades educacionais. 

§ 4º Os sistemas de ensino que optarem por, durante a           
suspensão das aulas presenciais derivada da pandemia do        
COVID-19, explorar recursos de educação a distância,       
devem assegurar a participação efetiva dos profissionais       
da educação e das escolas tanto no processo de seleção          
de materiais didáticos, metodologias de ensino econteúdos,       
como no acompanhamento dos estudantes durante as       
atividades EaD. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação.     
Ainda, se faz ainda mais necessária a       
proteção trabalhista, sanitária e social de      
todas/os, mas especialmente das/os    
profissionais da educação. É primordial,     
também, garantir a gestão democrática da      
educação e a mudança nos calendários      
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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§ 5º A União, em cooperação com o Distrito Federal, os           
Estados e os Municípios, adotará as políticas públicas        
necessárias para universalizar o acesso domiciliar da       
população brasileira à internet banda larga, e facilitar o         
acesso de estudantes e profissionais da educação a        
recursos tecnológicos que podem auxiliar no processo de        
ensino e aprendizagem, como tablets e computadores, em        
especial quando os sistemas de ensino optarem por,        
durante a suspensão das aulas presenciais derivada da        
pandemia do COVID-19, explorar recursos de educação a        
distância. 

§ 6º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no         
ENEM 2019 e de solicitação de isenção da taxa de          
inscrição no ENEM 2020, o prazo de inscrições no ENEM          
2020 e o prazo de pagamento da taxa de inscrição no           
ENEM 2020, previstos no Edital nº 25, de 30 de março de            
2020, e no Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo              
a não prejudicar estudantes que tenham dificuldade de        
acessar a internet em decorrência das medidas de        
isolamento social adotadas para o controle da pandemia do         
COVID-19. 

§ 7º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no ENEM 2020, de modo que os estudantes          
que integram famílias gravemente afetadas pelos impactos       
econômicos da pandemia do COVID-19 tenham acesso à        
isenção. 
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§ 8º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o ENEM 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo 

que os estudantes não sejam prejudicados. 

125 Deputado Federal  
Rogério Correia  
(PT/MG) 

Art. _ Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, a União, os Estados, o Distrito Federal e os          
Municípios ficam autorizados a promover a isenção dos        
impostos devidos pelas instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior. 

Parágrafo único. As instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior, ficam obrigadas a descontar        
das anuidades, semestralidades ou mensalidades devidas      
pelos estudantes ou responsáveis legais o valor       
correspondente à isenção tributária referida no caput,       
sendo vedadas a demissão e a redução da remuneração         
dos profissionais da educação das respectivas instituições       
de ensino durante a vigência da isenção. 

É preciso analisar com cuidado os      
impactos da isenção de impostos, já que       
não cabe, neste momento de crise      
econômica, reduzir os recursos públicos     
de arrecadação de impostos. Defendemos,     
portanto, a rejeição desta emenda. 
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126 Deputado Federal  
Rogério Correia  
(PT/MG) 

Art. 1º. 

§ 1º 

§ 2° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no Enem          
2019 e de solicitação de isenção da taxa de inscrição no           
Enem 2020, o prazo de inscrições no Enem 2020 e o prazo            
de pagamento da taxa de inscrição no Enem 2020,         
previstos no Edital nº 25, de 30 de março de 2020, e no             
Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo a não             
prejudicar estudantes que tenham dificuldade de acessar a        
internet em decorrência das medidas de isolamento social        
adotadas para o controle da pandemia do COVID-19. 

§ 3º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no Enem 2020, e isentará do pagamento da          
taxa de inscrição todos os estudantes que cursaram o         
último ano do ensino médio em escolas das redes públicas          
de educação básica. 

§ 4° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o Enem 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a mudança nos calendários       
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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127 Deputado Federal  
Rogério Correia  
(PT/MG) 

Art. O Poder Público garantirá o acesso dos estudantes da          
educação básica e do ensino técnico e superior aos         
programas de apoio, entre os quais alimentação e        
assistência à saúde, que serão mantidos pelos respectivos        
sistemas desde que em formato que não representem        
ampliação do risco epidemiológico que atinja a vida        
humana. 

A legislação vigente já garante     
alimentação aos estudantes da educação     
básica e do ensino superior nos      
programas de apoio, assim como já prevê       
flexibilizações decorrentes da pandemia.    
Ao apresentar a redação “desde que em       
formato que não representem ampliação     
do risco epidemiológico que atinja a vida       
humana”, torna-se uma diretriz esvaziada,     
que pode abrir brechas para programas      
como de cartão alimentação, vouchers ou      
distribuição direta de recursos, o que é um        
risco à segurança alimentar e à agricultura       
familiar. 

É preciso alterar o texto para garantir que        
a prevenção epidemiológica seja realizada     
conforme a legislação já aprovada,     
notadamente a Lei nº 13.979/2020, a Lei       
nº 13.987/2020 e a Resolução nº 2, de 9         
de Abril de 2020, do Ministério da       
Educação/Fundo Nacional de   
Desenvolvimento da Educação.  

Sugerimos aprovação, com alteração na     
redação. 
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129 Deputado Federal  
Rogério Correia  
(PT/MG) 

Art. Caberá a União criar e implementar estratégias,        
políticas, programas e orientações para assegurar a       
manutenção e desenvolvimento do ensino no âmbito da        
educação básica pública, em todas as suas etapas e         
modalidades, durante e após o período de calamidade        
pública derivado da pandemia do COVID-19, auxiliando       
redes estaduais e municipais na garantia do direito à         
educação de qualidade, respeitada a autonomia dos       
sistemas de ensino. 

§1º A União, por meio do Ministério da Educação, prestará          
apoio técnico e financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal         
e aos Municípios, para a implementação das ações        
voltadas a qualificação da oferta da educação durante e         
posterior ao isolamento. 

§2º Os Estados e o Distrito Federal deverão constituir         
instâncias colegiadas, com participação de representantes      
municipais, das organizações sociais, conselhos de      
educação, das universidades públicas e outras instancias       
afins, com vistas a colaborar com a formulação,        
implementação e acompanhamento dos planos de      
recuperação de aulas do ensino público em decorrência da         
situação extraordinária e emergencial, considerando as      
seguintes recomendações: 

I. Propor alternativas prioritariamente presenciais, atividades      
coletivas e complementares após término do isolamento; 

II. Utilizar as tecnologias, durante o isolamento, para manter         
conectados os alunos às escolas e professores orientando        
com materiais que estimulem a leitura e reflexões; 

A garantia de gestão democrática e de       
financiamento adequado à educação é     
primordial nesse momento de    
emergência. Defendemos, portanto, a    
aprovação desta emenda. 
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III. Considerar de forma diferenciada os alunos das escolas         
públicas que estão no ano final do ensino médio e da           
educação profissional integrada; 

IV. As instâncias colegiadas realizarão suas reuniões e        
tramite de documentos por meio de tecnologias de        
comunicação tomando as precauções necessárias para      
não romper as medidas de contenção do vírus; 

130 Deputado Federal  
Pedro Cunha Lima   
(PSDB/PB) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2º Fica dispensada a obrigatoriedade de observância da         
carga horária mínima anual prevista no Art. 31, II da Lei nº            
9.394, de 20 de dezembro de 1996 e vedada a oferta de            
ensino à distância para a etapa da educação infantil. 

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a flexibilização dos      
calendários letivos, assim como vedar a      
oferta de ensino à distância para todas as        
etapas da educação básica. Defendemos,     
portanto, a aprovação desta emenda,     
com modificação, excluindo-se “para a     
etapa da educação infantil”. 
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131 Deputada Federal  
Sâmia Bomfim  
(PSOL/SP) 

Art. 1º - Em face da pandemia da Covid-19, ficam os           
estabelecimentos de ensino dispensados, no ano letivo de        
2020, da obrigatoriedade de cumprimento do mínimo de        
dias de efetivo trabalho escolar, conforme estabelecido nos        
artigos 24 e 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de             
1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual         
estabelecida nos referidos dispositivos, observados     
critérios mínimos a serem editados pelo Conselho Nacional        
de Educação e as normas a serem publicadas pelos         
respectivos sistemas de ensino, nos termos do artigo 22, §          
2º, da citada Lei, com participação da comunidade        
educacional. 

§ 1º - A flexibilização, em caráter extraordinário, do         
calendário letivo do ano de 2020, obedecerá aos princípios         
elencados no artigo 206 da Constituição Federal,       
notadamente a igualdade de oportunidades para o acesso        
e permanência na escola. 

§ 2º - O Poder Público garantirá o acesso dos estudantes a            
programas de apoio, dentre os quais alimentação e        
assistência à saúde, que serão mantidos pelos respectivos        
sistemas de ensino em formato que não represente        
ampliação do risco epidemiológico representado pelo      
coronavírus. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação. É      
primordial, também, garantir a gestão     
democrática da educação e a mudança      
nos calendários letivos.  

A legislação vigente já garante     
alimentação aos estudantes da educação     
básica e do ensino superior nos      
programas de apoio, assim como já prevê       
flexibilizações decorrentes da pandemia.    
Ao apresentar a redação “desde que em       
formato que não representem ampliação     
do risco epidemiológico que atinja a vida       
humana”, torna-se uma diretriz esvaziada,     
que pode abrir brechas para programas      
como de cartão alimentação, vouchers ou      
distribuição direta de recursos, o que é um        
risco à segurança alimentar e à agricultura       
familiar. 

É preciso alterar o texto para garantir que        
a prevenção epidemiológica seja realizada     
conforme a legislação já aprovada,     
notadamente a Lei nº 13.979/2020, a Lei       
nº 13.987/2020 e a Resolução nº 2, de 9         
de Abril de 2020, do Ministério da       
Educação/Fundo Nacional de   
Desenvolvimento da Educação.  

Sugerimos aprovação, com alteração na     
redação. 
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133 Deputado Federal  
Glauber Braga  
(PSOL/RJ) 

Art. 1º - Em face da pandemia da Covid-19, ficam os           
estabelecimentos de ensino dispensados, no ano letivo de        
2020, da obrigatoriedade de cumprimento do mínimo de        
dias de efetivo trabalho escolar, conforme estabelecido nos        
artigos 24 e 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de             
1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual         
estabelecida nos referidos dispositivos, observados     
critérios mínimos a serem editados pelo Conselho Nacional        
de Educação e as normas a serem publicadas pelos         
respectivos sistemas de ensino, nos termos do artigo 22, §          
2º, da citada Lei, com participação da comunidade        
educacional. 

§ 1º - A flexibilização, em caráter extraordinário, do         
calendário letivo do ano de 2020, obedecerá aos princípios         
elencados no artigo 206 da Constituição Federal,       
notadamente a igualdade de oportunidades para o acesso        
e permanência na escola. 

§ 2º - O Poder Público garantirá o acesso dos estudantes a            
programas de apoio, dentre os quais alimentação e        
assistência à saúde, que serão mantidos pelos respectivos        
sistemas de ensino em formato que não implique        
ampliação do risco epidemiológico representado pelo      
coronavírus. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação. É      
primordial, também, garantir a gestão     
democrática da educação e a mudança      
nos calendários letivos.  

A legislação vigente já garante     
alimentação aos estudantes da educação     
básica e do ensino superior nos      
programas de apoio, assim como já prevê       
flexibilizações decorrentes da pandemia.    
Ao apresentar a redação “desde que em       
formato que não representem ampliação     
do risco epidemiológico que atinja a vida       
humana”, torna-se uma diretriz esvaziada,     
que pode abrir brechas para programas      
como de cartão alimentação, vouchers ou      
distribuição direta de recursos, o que é um        
risco à segurança alimentar e à agricultura       
familiar. 

É preciso alterar o texto para garantir que        
a prevenção epidemiológica seja realizada     
conforme a legislação já aprovada,     
notadamente a Lei nº 13.979/2020, a Lei       
nº 13.987/2020 e a Resolução nº 2, de 9         
de Abril de 2020, do Ministério da       
Educação/Fundo Nacional de   
Desenvolvimento da Educação.  

Sugerimos aprovação, com alteração na     
redação. 
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136 Senador Humberto  
Costa (PT/PE) 

Art. xx Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, fica instituída a Bolsa Estudantil Emergencial,       
a ser financiada pela União e regulamentada pelos        
Ministérios da Educação e da Economia, destinada a        
estudantes matriculados em instituições privadas de      
educação básica e superior, quando o estudante ou seu         
mantenedor financeiro comprovar a redução da renda       
familiar em virtude de rescisão de contrato de trabalho,         
suspensão do contrato de trabalho ou redução salarial. 

§ 1º A Bolsa Estudantil Emergencial terá valor variável,         
correspondente ao valor da mensalidade devida pelos       
estudantes às instituições privadas de educação básica e        
superior, e poderá ser paga, na forma do regulamento,         
diretamente à mantenedora da respectiva instituição de       
ensino. 

§ 2º Durante o período referido no caput, como contrapartida          
das instituições privadas de educação básica e superior,        
fica vedada a demissão ou redução salarial dos        
profissionais da educação e dos funcionários das       
respectivas instituições, independentemente do vínculo     
empregatício. 

Não cabe ao Estado subsídio a instituições       
de ensino privadas, já que não tem       
demonstrado capacidade de financiamento    
adequado para o setor público, sobre o       
qual há prioridade. Defendemos, portanto,     
a rejeição desta emenda. 
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137 Senador Rogério  
Carvalho (PT/SE) 

Art. XX Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, fica instituída a Bolsa Estudantil Emergencial,       
a ser financiada pela União e regulamentada pelos        
Ministérios da Educação e da Economia, destinada a        
estudantes matriculados em instituições privadas de      
educação básica e superior, quando o estudante ou seu         
mantenedor financeiro comprovar a redução da renda       
familiar em virtude de rescisão de contrato de trabalho,         
suspensão do contrato de trabalho ou redução salarial. 

§ 1º A Bolsa Estudantil Emergencial terá valor variável,         
correspondente ao valor da mensalidade devida pelos       
estudantes às instituições privadas de educação básica e        
superior, e poderá ser paga, na forma do regulamento,         
diretamente à mantenedora da respectiva instituição de       
ensino. 

§ 2º Durante o período referido no caput, como contrapartida          
das instituições privadas de educação básica e superior,        
fica vedada a demissão ou redução salarial dos        
profissionais da educação e demais funcionários das       
respectivas instituições, independentemente do vínculo     
empregatício. 

Não cabe ao Estado subsídio a instituições       
de ensino privadas, já que não tem       
demonstrado capacidade de financiamento    
adequado para o setor público, sobre o       
qual há prioridade. Defendemos, portanto,     
a rejeição desta emenda. 
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138 Deputada Federal  
Soraya Santos  
(PL/RJ) 

Art. 1º 

§ 2º A utilização de recursos de educação à distância para           
efeito do cumprimento da carga horária mínima anual,        
durante a situação de emergência pública de que trata a          
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, será aceita,           
devendo considerar: 

I – para as redes públicas, a viabilidade de aplicação dessa           
modalidade, assegurando acesso a todos os estudantes e        
padrão mínimo de qualidade do ensino; 

II - para as redes privadas, desde que apresentado         
planejamento da utilização da educação a distância       
durante o período de suspensão das atividades letivas. 

Pelos motivos elencados acima,    
considerando que não há condições de      
acesso e permanência adequadas para     
educação remota de qualidade; que,     
portanto, esta é uma política     
discriminatória e o Estado não pode      
implementar políticas com esse teor; que é       
de prerrogativa das redes de ensino e das        
comunidades escolares realizarem suas    
atividades educacionais de acordo com     
seus calendários, suas respectivas    
realidades e seus projetos políticos     
pedagógicos, nos posicionamos pela    
rejeição desta emenda. 
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139 Deputado Federal  
Waldenor Pereira  
(PT/BA) 

Art. XX Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, fica instituída a Bolsa Estudantil Emergencial,       
a ser financiada pela União e regulamentada pelos        
Ministérios da Educação e da Economia, destinada a        
estudantes matriculados em instituições privadas de      
educação básica e superior, quando o estudante ou seu         
mantenedor financeiro comprovar a redução da renda       
familiar em virtude de rescisão de contrato de trabalho,         
suspensão do contrato de trabalho ou redução salarial. 

§ 1º A Bolsa Estudantil Emergencial terá valor variável,         
correspondente ao valor da mensalidade devida pelos       
estudantes às instituições privadas de educação básica e        
superior, e poderá ser paga, na forma do regulamento,         
diretamente à mantenedora da respectiva instituição de       
ensino. 

§ 2º Durante o período referido no caput, como contrapartida          
das instituições privadas de educação básica e superior,        
fica vedada a demissão ou redução salarial dos        
profissionais da educação e demais funcionários das       
respectivas instituições, independentemente do vínculo     
empregatício. 

Não cabe ao Estado subsídio a instituições       
de ensino privadas, já que não tem       
demonstrado capacidade de financiamento    
adequado para o setor público, sobre o       
qual há prioridade. Defendemos, portanto,     
a rejeição desta emenda. 
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141 Deputada Federal  
Lídice da Mata   
(PSB/BA) 

Art. Os sistemas de ensino, em colaboração com o sistema          
de saúde, deverão criar cursos online de educação à         
distância (EaD) relacionados à saúde mental de       
professores, funcionários e alunos com conteúdos      
pedagógicos, entre outros, relacionados ao     
autoconhecimento para o autocuidado e vida coletiva. 

Art. Enquanto perdurar o estado de calamidade causado pelo         
coronavírus, os sistemas de ensino desenvolverão      
estratégias para continuar o processo de aprendizagem,       
por meio de, entre outros recursos, plataformas educativas,        
redes que reúnam estudantes e docentes, utilização vídeo        
aulas por meio de streaming e recurso a conteúdos         
educativos divulgados por meio de rádio e televisão. 

Art. Os sistemas de ensino estabelecerão parcerias com as         
rádios e televisões públicas para desenvolvimento e       
organização de conteúdos educativos a serem veiculados,       
especialmente no período do estado de calamidade       
causado pelo coronavírus. 

Art. Observadas as orientações das autoridades de saúde e         
de vigilância sanitária, os sistemas de ensino, em        
colaboração com o sistema de saúde, identificarão, no        
entorno dos hospitais que fazem o atendimento das        
pessoas acometidas pelo coronavírus, ou nas      
proximidades da residência dos educandos, escolas para o        
acolhimento e oferta presencial de atividades pedagógicas       
referenciadas nos conteúdos curriculares. 

§ 1º O acolhimento previsto no caput será exclusivamente         
destinado aos filhos ou outros dependentes dos       
profissionais de saúde que estiverem a serviço dos        

Não se deve ofertar atividades presenciais      
até que haja condições adequadas em      
termos sanitários para quaisquer    
estudantes - ainda que estes sejam      
filhos ou dependentes dos profissionais     
de saúde. Para estes, é necessária uma       
política de assistência adequada. Ainda,     
os processos educacionais a distância     
devem prezar pela igualdade de acesso      
e condições de permanência, com     
qualidade - questões melhor tratadas em      
outras emendas a esta MPV. E, por fim,        
são bastante pertinentes as colocações     
acerca de inclusões ao Censo Escolar.      
Portanto, defendemos a aprovação    
parcial desta emenda,   
incorporando-se o que tange ao     
Censo Escolar e se rejeitando os      
demais artigos. 
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referidos hospitais e optarem pelo serviço mencionado, não        
sendo obrigatória a frequência dos alunos. 

§ 2º As escolas públicas selecionadas ou escolas privadas         
que se voluntariarem para o disposto no caput deste artigo          
devem ter condições de salubridade e infraestrutura       
adequadas para o referido atendimento. 

§ 3º O atendimento incluirá a disponibilização aos educandos         
e profissionais de educação de álcool gel 70% antisséptico,         
água e sabão, além de máscaras de proteção, bem como          
organização espacial que assegure o distanciamento      
mínimo entre os alunos. 

§ 4º Será garantida a alimentação escolar dos alunos         
referidos no caput. 

§ 5º As escolas destinadas ao acolhimento dos filhos e          
dependentes dos profissionais da saúde que      
excepcionalmente funcionarem durante o estado de      
calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo       
coronavírus, deverão contar com voluntários da área de        
Psicologia para contribuir com o fortalecimento psíquico e        
emocional dos integrantes da comunidade educacional. 

Art. Após o fim do estado de calamidade pública em          
decorrência da pandemia causada pelo coronavírus, as       
escolas, para que totalizem a carga horária referida no art.          
1º, serão organizadas, quando possível, para funcionar em        
período integral. 

Art. O primeiro censo escolar realizado após o estado de          
calamidade causado pelo coronavírus deverá incluir, entre       
outras, questões referentes a: 
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I – quantos educandos foram contaminados pelo coronavírus        
e número de óbitos; 

II – quantos familiares de educandos foram contaminados        
pelo coronavírus e número de óbitos; 

III – quais as condições de acesso a álcool gel 70%           
antisséptico, água e sabão e máscaras de proteção nos         
domicílios dos educandos; 

IV – quais as condições de acesso - e frequência - aos meios             
de divulgação de conteúdos educacionais; 

V – quais os recursos disponibilizados pela escola para a          
continuidade do processo de aprendizagem. 

142 Deputado Federal  
Bira do Pindaré   
(PSB/MA) 

Art. 3º O cumprimento do disposto nesta Medida Provisória         
não poderá implicar a dispensa de profissionais da        
educação e nem a redução no número de postos de          
trabalho nos estabelecimentos de ensino de educação       
básica e nas instituições de educação superior, enquanto        
durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo        
Decreto Legislativo nº 6, de 2020. 

Neste momento, se faz ainda mais      
necessária a proteção trabalhista, sanitária     
e social de todas/os, mas especialmente      
das/os profissionais da educação.    
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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144 Deputado Federal  
Alessandro Molon  
(PSB/RJ) 

Art. 3º Fica reconhecida a garantia provisória no emprego         
aos professores e demais profissionais da educação       
vinculados a estabelecimentos afetados por medidas      
compulsórias de suspensão das atividades escolares      
relacionadas à emergência de saúde pública, nos       
seguintes termos: 

I – a partir de 1º de abril de 2020 até seis meses após o fim                
do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto        
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e 

II - quaisquer alterações nos contratos de trabalho somente         
ocorrerão mediante acordo coletivo com os sindicatos das        
categorias representativas dos empregados ou por adesão       
da empresa à convenção coletiva preexistente. 

Art. 2º O atual art. 3º da Medida Provisória n. 934, de 2020,             
fica renumerado para art. 4º. 

Há diversas emendas que sugerem a      
garantia do emprego, dos direitos     
trabalhistas e das condições de trabalho      
aos profissionais da educação, que     
tratam do tema de forma mais profícua       
que esta emenda. Dessa forma,     
defendemos a rejeição desta emenda. 

 

146 Deputada Federal  
Maria do Rosário   
(PT/RS) 

Art. O Poder Público garantirá o acesso dos estudantes da          
educação básica e do ensino superior aos programas de         
apoio, entre os quais alimentação, moradia e assistência à         
saúde, que serão mantidos pelos respectivos sistemas       
desde que em formato que não representem ampliação do         
risco epidemiológico que atinja a vida humana. 

A legislação vigente já garante     
alimentação aos estudantes da educação     
básica e do ensino superior nos      
programas de apoio, assim como já prevê       
flexibilizações decorrentes da pandemia.    
Ao apresentar a redação “desde que em       
formato que não representem ampliação     
do risco epidemiológico que atinja a vida       
humana”, torna-se uma diretriz esvaziada,     
que pode abrir brechas para programas      
como de cartão alimentação, vouchers ou      
distribuição direta de recursos, o que é um        
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risco à segurança alimentar e à agricultura       
familiar. 

É preciso alterar o texto para garantir que        
a prevenção epidemiológica seja realizada     
conforme a legislação já aprovada,     
notadamente a Lei nº 13.979/2020, a Lei       
nº 13.987/2020 e a Resolução nº 2, de 9         
de Abril de 2020, do Ministério da       
Educação/Fundo Nacional de   
Desenvolvimento da Educação.  

Sugerimos aprovação, com alteração na     
redação. 
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149 Deputada Federal  
Maria do Rosário   
(PT/RS) 

Art. Fica vedada a demissão arbitrária, rescisão antecipada        
ou a suspensão de contrato de trabalho, inclusive os         
temporários, mantida a remuneração estabelecida     
originalmente dos profissionais da educação e das escolas,        
das instituições de ensino técnico-tecnológicas e do ensino        
superior enquanto durarem as medidas de restrição de        
mobilidade, isolamento social ou quarentena de que trata a         
Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o estado de            
calamidade pública estabelecido no Decreto Legislativo nº       
6, de 2020, bem como da dispensa de que trata o art. 1º             
desta Lei. 

§1º. São considerados profissionais da educação e das        
escolas, das instituições de ensino técnico-tecnológicas e       
do ensino superior todos aqueles necessários para o        
planejamento e realização das atividades curriculares, com       
funções acadêmicas, técnicas e administrativas ou nas       
dependências das unidades escolares e acadêmicas, sob       
qualquer regime de contratação. 

§2º. As instituições de ensino que mantiverem seus        
empregados ou prestadores de serviço atuando      
presencialmente, deverão assegurar, imediatamente, o     
acesso irrestrito às condutas preventivas de higiene       
pessoal no local (lavagem de mãos, disponibilização de        
álcool gel, máscara, se for o caso) e à limpeza e           
higienização adequadas no ambiente laboral, sob pena de        
aplicação de multa de que trata o inciso II do art. 634-A e             
observado o disposto no art. 634-B, ambos do Decreto-Lei         
nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

§3º Os trabalhadores pertencentes a grupos de risco, assim         
considerados pelos atos oficiais, em especial as pessoas        
maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas, que         

Neste momento, se faz ainda mais      
necessária a proteção trabalhista, sanitária     
e social de todas/os, mas especialmente      
das/os profissionais da educação. No     
entanto, não cabe ao Estado subsídio a       
instituições de ensino privadas, já que não       
tem demonstrado capacidade de    
financiamento adequado para o setor     
público, sobre o qual há prioridade. Como       
parte desta emenda já está contemplada      
em outras emendas e a novidade não       
cabe aprovação, defendemos a rejeição     
desta emenda. 
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tenham sido submetidos a intervenções cirúrgicas,      
gestantes, lactantes ou aqueles que fazem tratamento de        
saúde que cause diminuição da imunidade, terão prioridade        
na dispensa do trabalho ou no estabelecimento de trabalho         
remoto. 

§4º. Os contratos de prestação de serviços a terceiros não          
serão afetados enquanto durarem as medidas de que trata         
esta lei, mesmo que haja redução de atividades        
contratadas. 

§5º. Serão respeitadas as cargas-horárias de trabalho       
realizadas pelos profissionais da educação e das escolas,        
das instituições de ensino técnico-tecnológica e do ensino        
superior quando houver a realização de teletrabalho e ou         
trabalho intermitente e ou atividade remota. 

§6º A União poderá encaminhar ao Congresso Nacional o         
pedido de abertura de crédito adicional extraordinário       
necessário à subvenção de empréstimos aos estados,       
Distrito Federal e municípios visando a cobertura das        
despesas decorrentes da manutenção dos postos de       
trabalho e dos contratos de que trata o caput. 

§7º No ensino privado, cabe ao estado, subsidiar as         
instituições de pequeno porte para garantir a manutenção        
dos empregos e salários do profissionais da educação e         
das escolas, das instituições de ensino técnicotecnológicas       
e do ensino superior durante a suspensão das aulas devido          
ao estado de calamidade, uma vez que esses profissionais         
permanecem em atividades remotas e as instituições       
permanecem em atendimento. 
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150 Senador Jean Paul   
Prates (PT/RN) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2º Fica vedada, em decorrência da dispensa de que trata o            
caput, a suspensão ou anulação de contratos temporários        
dos profissionais da educação, docentes e não docentes,        
no âmbito da educação básica, pública e privada, uma vez          
que o estabelecimento de ensino deverá assegurar o        
cumprimento da carga horária mínima anual prevista no        
inciso I do caput do art. 24 e no inciso II do caput do art. 31                
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, observado           
também o disposto nos incisos I, VII, VIII e IX do art. 3º da              
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

§ 3º Observado o disposto nos incisos I, VIII e IX do art. 

3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, os sistemas             
de ensino que optarem por, durante a suspensão das aulas          
presenciais derivada da pandemia do COVID-19, explorar       
recursos de educação a distância, devem assegurar, antes        
da implementação de atividades EaD, o acesso de todos         
os estudantes e profissionais da educação aos meios        
tecnológicos necessários ao acompanhamento dessas     
atividades e garantir a qualidade do ensino, de modo a não           
agravar as desigualdades educacionais. 

§ 4º Os sistemas de ensino que optarem por, durante a           
suspensão das aulas presenciais derivada da pandemia do        
COVID-19, explorar recursos de educação a distância,       
devem assegurar a participação efetiva dos profissionais       
da educação e das escolas tanto no processo de seleção          
de materiais didáticos, metodologias de ensino e       

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação.     
Ainda, se faz ainda mais necessária a       
proteção trabalhista, sanitária e social de      
todas/os, mas especialmente das/os    
profissionais da educação. É primordial,     
também, garantir a gestão democrática da      
educação e a mudança nos calendários      
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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conteúdos, como no acompanhamento dos estudantes      
durante as atividades EaD. 

§ 5º A União, em cooperação com o Distrito Federal, os           
Estados e os Municípios, adotará as políticas públicas        
necessárias para universalizar o acesso domiciliar da       
população brasileira à internet banda larga, e facilitar o         
acesso de estudantes e profissionais da educação a        
recursos tecnológicos que podem auxiliar no processo de        
ensino e aprendizagem, como tablets e computadores, em        
especial quando os sistemas de ensino optarem por,        
durante a suspensão das aulas presenciais derivada da        
pandemia do COVID-19, explorar recursos de educação a        
distância. 

§ 6º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no         
ENEM 2019 e de solicitação de isenção da taxa de          
inscrição no ENEM 2020, o prazo de inscrições no ENEM          
2020 e o prazo de pagamento da taxa de inscrição no           
ENEM 2020, previstos no Edital nº 25, de 30 de março de            
2020, e no Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo              
a não prejudicar estudantes que tenham dificuldade de        
acessar a internet em decorrência das medidas de        
isolamento social adotadas para o controle da pandemia do         
COVID-19. 

§ 7º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no ENEM 2020, de modo que os estudantes          
que integram famílias gravemente afetadas pelos impactos       
econômicos da pandemia do COVID-19 tenham acesso à        
isenção. 
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§ 8º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o ENEM 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 
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152 Deputado Federal  
Marcelo Freixo  
(PSOL/RJ) 

Art. 1º - Em face da pandemia da Covid-19, ficam os           
estabelecimentos de ensino dispensados, no ano letivo de        
2020, da obrigatoriedade de cumprimento do mínimo de        
dias de efetivo trabalho escolar, conforme estabelecido nos        
artigos 24 e 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de             
1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual         
estabelecida nos referidos dispositivos, observados     
critérios mínimos a serem editados pelo Conselho Nacional        
de Educação e as normas a serem publicadas pelos         
respectivos sistemas de ensino, nos termos do artigo 22, §          
2º, da citada Lei, com participação da comunidade        
educacional. 

§ 1º - A flexibilização, em caráter extraordinário, do         
calendário letivo do ano de 2020, obedecerá aos princípios         
elencados no artigo 206 da Constituição Federal,       
notadamente a igualdade de oportunidades para o acesso        
e permanência na escola. 

§ 2º - O Poder Público garantirá o acesso dos estudantes a            
programas de apoio, dentre os quais alimentação e        
assistência à saúde, que serão mantidos pelos respectivos        
sistemas de ensino em formato que não represente        
ampliação do risco epidemiológico representado pelo      
coronavírus. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação. É      
primordial, também, garantir a gestão     
democrática da educação e a mudança      
nos calendários letivos.  

A legislação vigente já garante     
alimentação aos estudantes da educação     
básica e do ensino superior nos      
programas de apoio, assim como já prevê       
flexibilizações decorrentes da pandemia.    
Ao apresentar a redação “desde que em       
formato que não representem ampliação     
do risco epidemiológico que atinja a vida       
humana”, torna-se uma diretriz esvaziada,     
que pode abrir brechas para programas      
como de cartão alimentação, vouchers ou      
distribuição direta de recursos, o que é um        
risco à segurança alimentar e à agricultura       
familiar. 

É preciso alterar o texto para garantir que        
a prevenção epidemiológica seja realizada     
conforme a legislação já aprovada,     
notadamente a Lei nº 13.979/2020, a Lei       
nº 13.987/2020 e a Resolução nº 2, de 9         
de Abril de 2020, do Ministério da       
Educação/Fundo Nacional de   
Desenvolvimento da Educação.  

Sugerimos aprovação, com alteração na     
redação. 
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155 Deputado Federal  
Marcelo Calero  
(CIDADANIA/RJ) 

Art. 1º 

§1º 

§ 2º A União, em cooperação com os entes federados,          
poderá propiciar as condições para a estruturação de        
sistemas de educação à distância, onde não houver, por         
meio do acesso aos sistemas de internet e ao uso de           
equipamentos tecnológicos para o acompanhamento do      
conteúdo didático. 

Pelos motivos elencados acima,    
considerando que não há condições de      
acesso e permanência adequadas para     
educação remota de qualidade; que,     
portanto, esta é uma política     
discriminatória e o Estado não pode      
implementar políticas com esse teor; que é       
de prerrogativa das redes de ensino e das        
comunidades escolares realizarem suas    
atividades educacionais de acordo com     
seus calendários, suas respectivas    
realidades e seus projetos políticos     
pedagógicos, nos posicionamos pela    
rejeição desta emenda. 

 

156 Deputado Federal  
Marcelo Calero  
(CIDADANIA/RJ) 

Art.3º Compete ao Conselho Nacional de Educação       
normatizar o disposto nesta Medida Provisória, para       
posterior homologação do Ministério da Educação. 

Diversos itens desta MPV podem caber à       
regulação do Legislativo e o CNE já se        
pronunciou sobre elementos desta    
matéria. Portanto, defendemos a    
rejeição desta emenda. 
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158 Deputado Federal  
Pedro Uczai  
(PT/SC) 

Art. Caberá a União criar e implementar estratégias,        
políticas, programas e orientações para assegurar a       
manutenção e desenvolvimento do ensino no âmbito da        
educação básica pública, em todas as suas etapas e         
modalidades, durante e após o período de calamidade        
pública derivado da pandemia do COVID-19, auxiliando       
redes estaduais e municipais na garantia do direito à         
educação de qualidade, respeitada a autonomia dos       
sistemas de ensino. 

§1º A União, por meio do Ministério da Educação, prestará          
apoio técnico e financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal         
e aos Municípios, para a implementação das ações        
voltadas a qualificação da oferta da educação durante e         
posterior ao isolamento. 

§2º Os Estados e o Distrito Federal deverão constituir         
instâncias colegiadas, com participação de representantes      
municipais, das organizações sociais, conselhos de      
educação, das universidades públicas e outras instancias       
afins, com vistas a colaborar com a formulação,        
implementação e acompanhamento dos planos de      
recuperação de aulas do ensino público em decorrência da         
situação extraordinária e emergencial, considerando as      
seguintes recomendações: 

I. Propor alternativas prioritariamente presenciais, atividades      
coletivas e complementares após término do isolamento; 

II. Utilizar as tecnologias, durante o isolamento, para manter         
conectados os alunos às escolas e professores orientando        
com materiais que estimulem a leitura e reflexões; 

A garantia de gestão democrática e de       
financiamento adequado à educação é     
primordial nesse momento de    
emergência. Defendemos, portanto, a    
aprovação desta emenda. 
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III. Considerar de forma diferenciada os alunos das escolas         
públicas que estão no ano final do ensino médio e da           
educação profissional integrada; 

IV. As instâncias colegiadas realizarão suas reuniões e        
tramite de documentos por meio de tecnologias de        
comunicação tomando as precauções necessárias para      
não romper as medidas de contenção do vírus; 

159 Deputado Federal  
Pedro Uczai  
(PT/SC) 

Art. O Poder Público garantirá o acesso dos estudantes da          
educação básica e do ensino superior aos programas de         
apoio, entre os quais alimentação e assistência à saúde,         
que serão mantidos pelos respectivos sistemas desde que        
em formato que não representem ampliação do risco        
epidemiológico que atinja a vida humana. 

A legislação vigente já garante     
alimentação aos estudantes da educação     
básica e do ensino superior nos      
programas de apoio, assim como já prevê       
flexibilizações decorrentes da pandemia.    
Ao apresentar a redação “desde que em       
formato que não representem ampliação     
do risco epidemiológico que atinja a vida       
humana”, torna-se uma diretriz esvaziada,     
que pode abrir brechas para programas      
como de cartão alimentação, vouchers ou      
distribuição direta de recursos, o que é um        
risco à segurança alimentar e à agricultura       
familiar. 

É preciso alterar o texto para garantir que        
a prevenção epidemiológica seja realizada     
conforme a legislação já aprovada,     
notadamente a Lei nº 13.979/2020, a Lei       
nº 13.987/2020 e a Resolução nº 2, de 9         
de Abril de 2020, do Ministério da       
Educação/Fundo Nacional de   
Desenvolvimento da Educação.  
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Sugerimos aprovação, com alteração na     
redação. 

161 Senadora Rose de   
Freitas 
(PODEMOS/ES) 

Art. 3º A educação a distância poderá ser utilizada para          
recomposição da carga horária mínima anual de que trata o          
art. 1º e dos dias letivos de que trata o art. 2º desta Lei,              
observadas as normas a serem editadas pelos respectivos        
sistemas de ensino, asseguradas pelo poder público aos        
profissionais da educação e aos estudantes, especialmente       
aqueles de nível socioeconômico mais baixo, as condições        
tecnológicas para fazerem uso dessa modalidade de       
ensino. 

Pelos motivos elencados acima,    
considerando que não há condições de      
acesso e permanência adequadas para     
educação remota de qualidade; que,     
portanto, esta é uma política     
discriminatória e o Estado não pode      
implementar políticas com esse teor; que é       
de prerrogativa das redes de ensino e das        
comunidades escolares realizarem suas    
atividades educacionais de acordo com     
seus calendários, suas respectivas    
realidades e seus projetos políticos     
pedagógicos, nos posicionamos pela    
rejeição desta emenda. 
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162 Deputado Federal  
Pedro Uczai  
(PT/SC) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2º Fica vedada, em decorrência da dispensa de que trata o            
caput, a suspensão ou anulação de contratos temporários        
dos profissionais da educação, docentes e não docentes,        
no âmbito da educação básica, pública e privada, uma vez          
que o estabelecimento de ensino deverá assegurar o        
cumprimento da carga horária mínima anual prevista no        
inciso I do caput do art. 24 e no inciso II do caput do art. 31                
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, observado           
também o disposto nos incisos I, VII, VIII e IX do art. 3º da              
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

§ 3º Observado o disposto nos incisos I, VIII e IX do art. 3º              
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, os sistemas            
de ensino que optarem por, durante a suspensão das aulas          
presenciais derivada da pandemia do COVID-19, explorar       
recursos de educação a distância, devem assegurar, antes        
da implementação de atividades EaD, o acesso de todos         
os estudantes e profissionais da educação aos meios        
tecnológicos necessários ao acompanhamento dessas     
atividades e garantir a qualidade do ensino, de modo a não           
agravar as desigualdades educacionais. 

§ 4º Os sistemas de ensino que optarem por, durante a           
suspensão das aulas presenciais derivada da pandemia do        
COVID-19, explorar recursos de educação a distância,       
devem assegurar a participação efetiva dos profissionais       
da educação e das escolas tanto no processo de seleção          
de materiais didáticos, metodologias de ensino e       
conteúdos, como no acompanhamento dos estudantes      
durante as atividades EaD. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação.     
Ainda, se faz ainda mais necessária a       
proteção trabalhista, sanitária e social de      
todas/os, mas especialmente das/os    
profissionais da educação. É primordial,     
também, garantir a gestão democrática da      
educação e a mudança nos calendários      
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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§ 5º A União, em cooperação com o Distrito Federal, os           
Estados e os Municípios, adotará as políticas públicas        
necessárias para universalizar o acesso domiciliar da       
população brasileira à internet banda larga, e facilitar o         
acesso de estudantes e profissionais da educação a        
recursos tecnológicos que podem auxiliar no processo de        
ensino e aprendizagem, como tablets e computadores, em        
especial quando os sistemas de ensino optarem por,        
durante a suspensão das aulas presenciais derivada da        
pandemia do COVID-19, explorar recursos de educação a        
distância. 

§ 6º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no         
ENEM 2019 e de solicitação de isenção da taxa de          
inscrição no ENEM 2020, o prazo de inscrições no ENEM          
2020 e o prazo de pagamento da taxa de inscrição no           
ENEM 2020, previstos no Edital nº 25, de 30 de março de            
2020, e no Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo              
a não prejudicar estudantes que tenham dificuldade de        
acessar a internet em decorrência das medidas de        
isolamento social adotadas para o controle da pandemia do         
COVID-19. 

§ 7º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no ENEM 2020, de modo que os estudantes          
que integram famílias gravemente afetadas pelos impactos       
econômicos da pandemia do COVID-19 tenham acesso à        
isenção. 
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§ 8º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o ENEM 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 

164 Deputado Federal  
Pedro Uczai  
(PT/SC) 

Art. _ Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, a União, os Estados, o Distrito Federal e os          
Municípios ficam autorizados a promover a isenção dos        
impostos devidos pelas instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior. 

Parágrafo único. As instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior, ficam obrigadas a descontar        
das anuidades, semestralidades ou mensalidades devidas      
pelos estudantes ou responsáveis legais o valor       
correspondente à isenção tributária referida no caput,       
sendo vedadas a demissão e a redução da remuneração         
dos profissionais da educação das respectivas instituições       
de ensino durante a vigência da isenção. 

É preciso analisar com cuidado os      
impactos da isenção de impostos, já que       
não cabe, neste momento de crise      
econômica, reduzir os recursos públicos     
de arrecadação de impostos. Defendemos,     
portanto, a rejeição desta emenda. 
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165 Deputado Federal  
Pedro Uczai  
(PT/SC) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no Enem          
2019 e de solicitação de isenção da taxa de inscrição no           
Enem 2020, o prazo de inscrições no Enem 2020 e o prazo            
de pagamento da taxa de inscrição no Enem 2020,         
previstos no Edital nº 25, de 30 de março de 2020, e no             
Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo a não             
prejudicar estudantes que tenham dificuldade de acessar a        
internet em decorrência das medidas de isolamento social        
adotadas para o controle da pandemia do COVID-19. 

§ 3º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no Enem 2020, e isentará do pagamento da          
taxa de inscrição todos os estudantes que cursaram o         
último ano do ensino médio em escolas das redes públicas          
de educação básica. 

§ 4° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o Enem 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a mudança nos calendários       
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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166 Deputado Federal  
Pedro Uczai  
(PT/SC) 

Art. XX Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, fica instituída a Bolsa Estudantil Emergencial,       
a ser financiada pela União e regulamentada pelos        
Ministérios da Educação e da Economia, destinada a        
estudantes matriculados em instituições privadas de      
educação básica e superior, quando o estudante ou seu         
mantenedor financeiro comprovar a redução da renda       
familiar em virtude de rescisão de contrato de trabalho,         
suspensão do contrato de trabalho ou redução salarial. 

§ 1º A Bolsa Estudantil Emergencial terá valor variável,         
correspondente ao valor da mensalidade devida pelos       
estudantes às instituições privadas de educação básica e        
superior, e poderá ser paga, na forma do regulamento,         
diretamente à mantenedora da respectiva instituição de       
ensino. 

§ 2º Durante o período referido no caput, como contrapartida          
das instituições privadas de educação básica e superior,        
fica vedada a demissão ou redução salarial dos        
profissionais da educação e demais funcionários das       
respectivas instituições, independentemente do vínculo     
empregatício. 

Não cabe ao Estado subsídio a instituições       
de ensino privadas, já que não tem       
demonstrado capacidade de financiamento    
adequado para o setor público, sobre o       
qual há prioridade. Defendemos, portanto,     
a rejeição desta emenda. 
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168 Deputado Federal  
Professor Israel  
Batista (PV/DF) 

§ 2º A dispensa de que trata o caput não se aplica ao cálculo              
e à periodicidade da distribuição dos repasses da União no          
âmbito dos programas nacionais instituídos pela Lei nº        
11.947, de 16 de junho de 2009, e pela Lei nº 10.880, de 9              
de junho de 2004, para os quais serão considerados os          
200 dias letivos obrigatórios. 

Os repasses da União no âmbito dos       
programas nacionais devem ser    
garantidos, considerando-se os 200 dias     
letivos. Defendemos, portanto, a    
aprovação desta emenda. 

 

170 Deputado Federal  
Marcon (PT/RS) 

Art. A União apoiará com recursos e ações complementares         
a educação do campo em todas as suas etapas e          
modalidades, bem como para executar os cursos em        
andamento do Programa Nacional de Educação da       
Reforma Agrária (PRONERA) durante e após o período de         
calamidade pública derivado da pandemia do COVID-19,       
seja por intermédio das Instituições de Ensino Superior,        
dos Institutos Federais ou das redes estaduais e municipais         
de ensino, garantindo o atendimento aos alunos do campo         
o direito à educação de qualidade, respeitada a autonomia         
dos sistemas de ensino e seus processos específicos. 

Os repasses da União no âmbito dos       
programas nacionais devem ser    
garantidos e ampliados adequadamente    
em consonância com as necessidades     
particulares das diferentes etapas e     
modalidades. Defendemos, portanto, a    
aprovação desta emenda. 
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171 Deputado Federal  
Zeca Dirceu  
(PT/PR) 

Art 1º. 

§ 1º 

§ 2º Fica vedada, em decorrência da dispensa de que trata o            
caput, a suspensão ou anulação de contratos temporários        
dos profissionais da educação, docentes e não docentes,        
no âmbito da educação básica, pública e privada, uma vez          
que o estabelecimento de ensino deverá assegurar o        
cumprimento da carga horária mínima anual prevista no        
inciso I do caput do art. 24 e no inciso II do caput do art. 31                
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, observado           
também o disposto nos incisos I, VII, VIII e IX do art. 3º da              
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

§ 3º Observado o disposto nos incisos I, VIII e IX do art. 3º              
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, os sistemas            
de ensino que optarem por, durante a suspensão das aulas          
presenciais derivada da pandemia do COVID-19, explorar       
recursos de educação a distância, devem assegurar, antes        
da implementação de atividades EaD, o acesso de todos         
os estudantes e profissionais da educação aos meios        
tecnológicos necessários ao acompanhamento dessas     
atividades e garantir a qualidade do ensino, de modo a não           
agravar as desigualdades educacionais. 

§ 4º Os sistemas de ensino que optarem por, durante a           
suspensão das aulas presenciais derivada da pandemia do        
COVID-19, explorar recursos de educação a distância,       
devem assegurar a participação efetiva dos profissionais       
da educação e das escolas tanto no processo de seleção          
de materiais didáticos, metodologias de ensino e       
conteúdos, como no acompanhamento dos estudantes      
durante as atividades EaD. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação.     
Ainda, se faz ainda mais necessária a       
proteção trabalhista, sanitária e social de      
todas/os, mas especialmente das/os    
profissionais da educação. É primordial,     
também, garantir a gestão democrática da      
educação e a mudança nos calendários      
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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§ 5º A União, em cooperação com o Distrito Federal, os           
Estados e os Municípios, adotará as políticas públicas        
necessárias para universalizar o acesso domiciliar da       
população brasileira à internet banda larga, e facilitar o         
acesso de estudantes e profissionais da educação a        
recursos tecnológicos que podem auxiliar no processo de        
ensino e aprendizagem, como tablets e computadores, em        
especial quando os sistemas de ensino optarem por,        
durante a suspensão das aulas presenciais derivada da        
pandemia do COVID-19, explorar recursos de educação a        
distância. 

§ 6º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no         
ENEM 2019 e de solicitação de isenção da taxa de          
inscrição no ENEM 2020, o prazo de inscrições no ENEM          
2020 e o prazo de pagamento da taxa de inscrição no           
ENEM 2020, previstos no Edital nº 25, de 30 de março de            
2020, e no Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo              
a não prejudicar estudantes que tenham dificuldade de        
acessar a internet em decorrência das medidas de        
isolamento social adotadas para o controle da pandemia do         
COVID-19. 

§ 7º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no ENEM 2020, de modo que os estudantes          
que integram famílias gravemente afetadas pelos impactos       
econômicos da pandemia do COVID-19 tenham acesso à        
isenção. 
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§ 8º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o ENEM 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 

172 Deputado Federal  
Zeca Dirceu  
(PT/PR) 

Art. _ Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, a União, os Estados, o Distrito Federal e os          
Municípios ficam autorizados a promover a isenção dos        
impostos devidos pelas instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior. 

Parágrafo único. As instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior, ficam obrigadas a descontar        
das anuidades, semestralidades ou mensalidades devidas      
pelos estudantes ou responsáveis legais o valor       
correspondente à isenção tributária referida no caput,       
sendo vedadas a demissão e a redução da remuneração         
dos profissionais da educação das respectivas instituições       
de ensino durante a vigência da isenção. 

É preciso analisar com cuidado os      
impactos da isenção de impostos, já que       
não cabe, neste momento de crise      
econômica, reduzir os recursos públicos     
de arrecadação de impostos. Defendemos,     
portanto, a rejeição desta emenda. 
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173 Deputado Federal  
Zeca Dirceu  
(PT/PR) 

Art.1º 

§ 1º 

§ 2° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no Enem          
2019 e de solicitação de isenção da taxa de inscrição no           
Enem 2020, o prazo de inscrições no Enem 2020 e o prazo            
de pagamento da taxa de inscrição no Enem 2020,         
previstos no Edital nº 25, de 30 de março de 2020, e no             
Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo a não             
prejudicar estudantes que tenham dificuldade de acessar a        
internet em decorrência das medidas de isolamento social        
adotadas para o controle da pandemia do COVID-19. 

§ 3º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no Enem 2020, e isentará do pagamento da          
taxa de inscrição todos os estudantes que cursaram o         
último ano do ensino médio em escolas das redes públicas          
de educação básica. 

§ 4° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o Enem 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a mudança nos calendários       
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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174 Deputado Federal  
Zeca Dirceu  
(PT/PR) 

Art. O Poder Público garantirá o acesso dos estudantes da          
educação básica e do ensino superior aos programas de         
apoio, entre os quais alimentação e assistência à saúde,         
que serão mantidos pelos respectivos sistemas desde que        
em formato que não representem ampliação do risco        
epidemiológico que atinja a vida humana. 

A legislação vigente já garante     
alimentação aos estudantes da educação     
básica e do ensino superior nos      
programas de apoio, assim como já prevê       
flexibilizações decorrentes da pandemia.    
Ao apresentar a redação “desde que em       
formato que não representem ampliação     
do risco epidemiológico que atinja a vida       
humana”, torna-se uma diretriz esvaziada,     
que pode abrir brechas para programas      
como de cartão alimentação, vouchers ou      
distribuição direta de recursos, o que é um        
risco à segurança alimentar e à agricultura       
familiar. 

É preciso alterar o texto para garantir que        
a prevenção epidemiológica seja realizada     
conforme a legislação já aprovada,     
notadamente a Lei nº 13.979/2020, a Lei       
nº 13.987/2020 e a Resolução nº 2, de 9         
de Abril de 2020, do Ministério da       
Educação/Fundo Nacional de   
Desenvolvimento da Educação.  

Sugerimos aprovação, com alteração na     
redação. 
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175 Deputado Federal  
Zeca Dirceu  
(PT/PR) 

Art. Caberá a União criar e implementar estratégias,        
políticas, programas e orientações para assegurar a       
manutenção e desenvolvimento do ensino no âmbito da        
educação básica pública, em todas as suas etapas e         
modalidades, durante e após o período de calamidade        
pública derivado da pandemia do COVID-19, auxiliando       
redes estaduais e municipais na garantia do direito à         
educação de qualidade, respeitada a autonomia dos       
sistemas de ensino. 

§1º A União, por meio do Ministério da Educação, prestará          
apoio técnico e financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal         
e aos Municípios, para a implementação das ações        
voltadas a qualificação da oferta da educação durante e         
posterior ao isolamento. 

§2º Os Estados e o Distrito Federal deverão constituir         
instâncias colegiadas, com participação de representantes      
municipais, das organizações sociais, conselhos de      
educação, das universidades públicas e outras instancias       
afins, com vistas a colaborar com a formulação,        
implementação e acompanhamento dos planos de      
recuperação de aulas do ensino público em decorrência da         
situação extraordinária e emergencial, considerando as      
seguintes recomendações: 

I. Propor alternativas prioritariamente presenciais, atividades      
coletivas e complementares após término do isolamento; 

II. Utilizar as tecnologias, durante o isolamento, para manter         
conectados os alunos às escolas e professores orientando        
com materiais que estimulem a leitura e reflexões; 

A garantia de gestão democrática e de       
financiamento adequado à educação é     
primordial nesse momento de    
emergência. Defendemos, portanto, a    
aprovação desta emenda. 
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III. Considerar de forma diferenciada os alunos das escolas         
públicas que estão no ano final do ensino médio e da           
educação profissional integrada; 

IV. As instâncias colegiadas realizarão suas reuniões e        
trâmite de documentos por meio de tecnologias de        
comunicação tomando as precauções necessárias para      
não romper as medidas de contenção do vírus; 
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176 Deputado Federal  
Zeca Dirceu  
(PT/PR) 

Art. Fica vedada a demissão arbitrária, rescisão antecipada        
ou a suspensão de contrato de trabalho, inclusive os         
temporários, mantida a remuneração estabelecida     
originalmente dos profissionais da educação e das escolas        
enquanto durarem as medidas de restrição de mobilidade,        
isolamento social ou quarentena de que trata a Lei 13.979,          
de 6 de fevereiro de 2020 e o estado de calamidade           
pública estabelecido no Decreto Legislativo nº 6, de 2020,         
bem como da dispensa de que trata o art. 1º desta lei. 

§1º. São considerados profissionais da educação e das        
escolas todos aqueles necessários para o planejamento e        
realização das atividades curriculares , com funções       
acadêmicas, administrativas ou nas dependências das      
unidades escolares, sob qualquer forma de contratação. 

§2º. As instituições de ensino que mantiverem seus        
empregados ou prestadores de serviço atuando      
presencialmente, deverão assegurar, imediatamente, o     
acesso irrestrito às condutas preventivas de higiene       
pessoal no local (lavagem de mãos, disponibilização de        
álcool gel, máscara, se for o caso) e à limpeza e           
higienização adequadas no ambiente laboral, sob pena de        
aplicação de multa de que trata o inciso II do art. 634-A e             
observado o disposto no art. 634-B, ambos do Decreto-Lei         
nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

§3º Os trabalhadores pertencentes a grupos de risco, assim         
considerados pelos atos oficiais, em especial as pessoas        
maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas, que         
tenham sido submetidos a intervenções cirúrgicas,      
gestantes, lactantes ou aqueles que fazem tratamento de        
saúde que cause diminuição da imunidade, terão prioridade        

Neste momento, se faz ainda mais      
necessária a proteção trabalhista, sanitária     
e social de todas/os, mas especialmente      
das/os profissionais da educação.    
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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na dispensa do trabalho ou no estabelecimento de trabalho         
remoto. 

§4º. Os contratos de prestação de serviços a terceiros não          
serão afetados enquanto durarem as medidas de que trata         
esta lei, mesmo que haja redução de atividades        
contratadas. 

§5º. A União poderá encaminhar ao Congresso Nacional o         
pedido de abertura de crédito adicional extraordinário       
necessário à subvenção de empréstimos aos estados,       
Distrito Federal e municípios visando a cobertura das        
despesas decorrentes da manutenção dos postos de       
trabalho e dos contratos de que trata o caput. 
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177 Deputado Federal  
Zeca Dirceu  
(PT/PR) 

Art. XX Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, fica instituída a Bolsa Estudantil Emergencial,       
a ser financiada pela União e regulamentada pelos        
Ministérios da Educação e da Economia, destinada a        
estudantes matriculados em instituições privadas de      
educação básica e superior, quando o estudante ou seu         
mantenedor financeiro comprovar a redução da renda       
familiar em virtude de rescisão de contrato de trabalho,         
suspensão do contrato de trabalho ou redução salarial. 

§ 1º A Bolsa Estudantil Emergencial terá valor variável,         
correspondente ao valor da mensalidade devida pelos       
estudantes às instituições privadas de educação básica e        
superior, e poderá ser paga, na forma do regulamento,         
diretamente à mantenedora da respectiva instituição de       
ensino. 

§ 2º Durante o período referido no caput, como contrapartida          
das instituições privadas de educação básica e superior,        
fica vedada a demissão ou redução salarial dos        
profissionais da educação e demais funcionários das       
respectivas instituições, independentemente do vínculo     
empregatício. 

Não cabe ao Estado subsídio a instituições       
de ensino privadas, já que não tem       
demonstrado capacidade de financiamento    
adequado para o setor público, sobre o       
qual há prioridade. Defendemos, portanto,     
a rejeição desta emenda. 
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184 Deputado Federal  
Luizão Goulart  
(REPUBLICANOS/
PR) 

Art.1º 

§2º A reorganização do calendário escolar em decorrência        
da calamidade pública, respeitará as respectivas      
competências e responsabilidades federativas, definidas     
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, considerando         
as especificidades de cada regionalidade, sistema e nível        
de ensino. 

§3º Será considerado o uso de modalidade de educação a          
distância, ensino a distância, ensino remoto, aulas       
vinculantes ou de qualquer metodologia, tecnologia ou       
estratégia que tenha por objetivo substituir as aulas        
presenciais somente para os anos finais do ensino        
fundamental e o ensino médio, desde que sejam garantidos         
suporte tecnológico, metodológico e de formação dos       
professores, por parte da União e dos governos estaduais         
às redes municipais, e somente durante o período        
estabelecido de calamidade pública. 

Pelos motivos elencados acima,    
considerando que não há condições de      
acesso e permanência adequadas para     
educação remota de qualidade; que,     
portanto, esta é uma política     
discriminatória e o Estado não pode      
implementar políticas com esse teor; que é       
de prerrogativa das redes de ensino e das        
comunidades escolares realizarem suas    
atividades educacionais de acordo com     
seus calendários, suas respectivas    
realidades e seus projetos políticos     
pedagógicos, nos posicionamos pela    
rejeição desta emenda. 
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187 Senador Jaques  
Wagner (PT/BA) 

Art. _ Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, a União, os Estados, o Distrito Federal e os          
Municípios ficam autorizados a promover a isenção dos        
impostos devidos pelas instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior. 

Parágrafo único. As instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior, ficam obrigadas a descontar        
das anuidades, semestralidades ou mensalidades devidas      
pelos estudantes ou responsáveis legais o valor       
correspondente à isenção tributária referida no caput,       
sendo vedadas a demissão e a redução da remuneração         
dos profissionais da educação das respectivas instituições       
de ensino durante a vigência da isenção. 

É preciso analisar com cuidado os      
impactos da isenção de impostos, já que       
não cabe, neste momento de crise      
econômica, reduzir os recursos públicos     
de arrecadação de impostos. Defendemos,     
portanto, a rejeição desta emenda. 
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188 Senador Jaques  
Wagner (PT/BA) 

Art. XX Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, fica instituída a Bolsa Estudantil Emergencial,       
a ser financiada pela União e regulamentada pelos        
Ministérios da Educação e da Economia, destinada a        
estudantes matriculados em instituições privadas de      
educação básica e superior, quando o estudante ou seu         
mantenedor financeiro comprovar a redução da renda       
familiar em virtude de rescisão de contrato de trabalho,         
suspensão do contrato de trabalho ou redução salarial. 

§ 1º A Bolsa Estudantil Emergencial terá valor variável,         
correspondente ao valor da mensalidade devida pelos       
estudantes às instituições privadas de educação básica e        
superior, e poderá ser paga, na forma do regulamento,         
diretamente à mantenedora da respectiva instituição de       
ensino. 

§ 2º Durante o período referido no caput, como contrapartida          
das instituições privadas de educação básica e superior,        
fica vedada a demissão ou redução salarial dos        
profissionais da educação e demais funcionários das       
respectivas instituições, independentemente do vínculo     
empregatício. 

Não cabe ao Estado subsídio a instituições       
de ensino privadas, já que não tem       
demonstrado capacidade de financiamento    
adequado para o setor público, sobre o       
qual há prioridade. Defendemos, portanto,     
a rejeição desta emenda. 
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189 Senador Jaques  
Wagner (PT/BA) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no Enem          
2019 e de solicitação de isenção da taxa de inscrição no           
Enem 2020, o prazo de inscrições no Enem 2020 e o prazo            
de pagamento da taxa de inscrição no Enem 2020,         
previstos no Edital nº 25, de 30 de março de 2020, e no             
Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo a não             
prejudicar estudantes que tenham dificuldade de acessar a        
internet em decorrência das medidas de isolamento social        
adotadas para o controle da pandemia do COVID-19. 

§ 3º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no Enem 2020, e isentará do pagamento da          
taxa de inscrição todos os estudantes que cursaram o         
último ano do ensino médio em escolas das redes públicas          
de educação básica. 

§ 4° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o Enem 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a mudança nos calendários       
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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190 Senador Jaques  
Wagner (PT/BA) 

Art. 1º. 

§ 1º 

§ 2º Fica vedada, em decorrência da dispensa de que trata o            
caput, a suspensão ou anulação de contratos temporários        
dos profissionais da educação, docentes e não docentes,        
no âmbito da educação básica, pública e privada, uma vez          
que o estabelecimento de ensino deverá assegurar o        
cumprimento da carga horária mínima anual prevista no        
inciso I do caput do art. 24 e no inciso II do caput do art. 31                
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, observado           
também o disposto nos incisos I, VII, VIII e IX do art. 3º da              
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

§ 3º Observado o disposto nos incisos I, VIII e IX do art. 3º              
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, os sistemas            
de ensino que optarem por, durante a suspensão das aulas          
presenciais derivada da pandemia do COVID-19, explorar       
recursos de educação a distância, devem assegurar, antes        
da implementação de atividades EaD, o acesso de todos         
os estudantes e profissionais da educação aos meios        
tecnológicos necessários ao acompanhamento dessas     
atividades e garantir a qualidade do ensino, de modo a não           
agravar as desigualdades educacionais. 

§ 4º Os sistemas de ensino que optarem por, durante a           
suspensão das aulas presenciais derivada da pandemia do        
COVID-19, explorar recursos de educação a distância,       
devem assegurar a participação efetiva dos profissionais       
da educação e das escolas tanto no processo de seleção          
de materiais didáticos, metodologias de ensino e       
conteúdos, como no acompanhamento dos estudantes      
durante as atividades EaD. 

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação.     
Ainda, se faz ainda mais necessária a       
proteção trabalhista, sanitária e social de      
todas/os, mas especialmente das/os    
profissionais da educação. É primordial,     
também, garantir a gestão democrática da      
educação e a mudança nos calendários      
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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§ 5º A União, em cooperação com o Distrito Federal, os           
Estados e os Municípios, adotará as políticas públicas        
necessárias para universalizar o acesso domiciliar da       
população brasileira à internet banda larga, e facilitar o         
acesso de estudantes e profissionais da educação a        
recursos tecnológicos que podem auxiliar no processo de        
ensino e aprendizagem, como tablets e computadores, em        
especial quando os sistemas de ensino optarem por,        
durante a suspensão das aulas presenciais derivada da        
pandemia do COVID-19, explorar recursos de educação a        
distância. 

§ 6º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no         
ENEM 2019 e de solicitação de isenção da taxa de          
inscrição no ENEM 2020, o prazo de inscrições no ENEM          
2020 e o prazo de pagamento da taxa de inscrição no           
ENEM 2020, previstos no Edital nº 25, de 30 de março de            
2020, e no Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo              
a não prejudicar estudantes que tenham dificuldade de        
acessar a internet em decorrência das medidas de        
isolamento social adotadas para o controle da pandemia do         
COVID-19. 

§ 7º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no ENEM 2020, de modo que os estudantes          
que integram famílias gravemente afetadas pelos impactos       
econômicos da pandemia do COVID-19 tenham acesso à        
isenção. 
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§ 8º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o ENEM 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 

191 Deputado Federal  
Luizão Goulart  
(REPUBLICANOS/
PR) 

Art.1º 

§4º Será garantido durante o período de calamidade pública,         
os repasses da União aos programas suplementares       
(alimentação escolar, transporte escolar e dinheiro direto       
na escola) com a manutenção da cobertura dos 200 dias          
letivos, permitindo que as redes estaduais e municipais        
possam, posteriormente, utilizar os recursos para as       
reposições escolares. 

É preciso alterar o texto para garantir que os 
gestores tenham segurança para realizar a 
distribuição de gêneros alimentícios durante 
a pandemia, e que não deixem de fazê-lo 
por receio de que faltarão recursos quando 
da reposição das aulas. Sugerimos que 
sejam seguidas as diretrizes e orientações 
definidas em legislação já aprovada e em 
implementação, notadamente a Lei nº 
13.979/2020, e a Resolução nº 2, de 9 de 
Abril de 2020, do Ministério da 
Educação/Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. 
 
Sugerimos a retirada do trecho 
“posteriormente, utilizar os recursos para as 
reposições escolares” e sua substituição 
por “utilizar os recursos, em caráter 
excepcional, durante o período de 
suspensão das aulas, para a  distribuição de 
gêneros alimentícios adquiridos com 
recursos do PNAE aos pais ou responsáveis 
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dos estudantes das escolas públicas de 
educação básica”, tal qual definido na a Lei 
nº 13.987/2020. 
Sugerimos, portanto, a  aprovação, com 
alteração na redação. 
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193 Deputado Federal  
José Ricardo  
(PT/AM) 

Art. 1° Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, fica instituída a Bolsa Estudantil Emergencial,       
a ser financiada pela União e regulamentada pelos        
Ministérios da Educação e da Economia, destinada a        
estudantes matriculados em instituições privadas de      
educação básica e superior, quando o estudante ou seu         
mantenedor financeiro comprovar a redução da renda       
familiar em virtude de rescisão de contrato de trabalho,         
suspensão do contrato de trabalho ou redução salarial. 

§ 1º A Bolsa Estudantil Emergencial terá valor variável,         
correspondente ao valor da mensalidade devida pelos       
estudantes às instituições privadas de educação básica e        
superior, e poderá ser paga, na forma do regulamento,         
diretamente à mantenedora da respectiva instituição de       
ensino. 

§ 2º Durante o período referido no caput, como contrapartida          
das instituições privadas de educação básica e superior,        
fica vedada a demissão ou redução salarial dos        
profissionais da educação e demais funcionários das       
respectivas instituições, independentemente do vínculo     
empregatício. 

Não cabe ao Estado subsídio a instituições       
de ensino privadas, já que não tem       
demonstrado capacidade de financiamento    
adequado para o setor público, sobre o       
qual há prioridade. Defendemos, portanto,     
a rejeição desta emenda. 
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195 Deputado Federal  
José Ricardo  
(PT/AM) 

Art. 3º Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, a União, os Estados, o Distrito Federal e os          
Municípios ficam autorizados a promover a isenção dos        
impostos devidos pelas instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior. 

Parágrafo único. As instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior, ficam obrigadas a descontar        
das anuidades, semestralidades ou mensalidades devidas      
pelos estudantes ou responsáveis legais o valor       
correspondente à isenção tributária referida no caput,       
sendo vedadas a demissão e a redução da remuneração         
dos profissionais da educação das respectivas instituições       
de ensino durante a vigência da isenção. 

É preciso analisar com cuidado os      
impactos da isenção de impostos, já que       
não cabe, neste momento de crise      
econômica, reduzir os recursos públicos     
de arrecadação de impostos. Defendemos,     
portanto, a rejeição desta emenda. 
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196 Deputado Federal  
José Ricardo  
(PT/AM) 

Art.1º 

§ 1º 

§ 2° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no Enem          
2019 e de solicitação de isenção da taxa de inscrição no           
Enem 2020, o prazo de inscrições no Enem 2020 e o prazo            
de pagamento da taxa de inscrição no Enem 2020,         
previstos no Edital nº 25, de 30 de março de 2020, e no             
Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo a não             
prejudicar estudantes que tenham dificuldade de acessar a        
internet em decorrência das medidas de isolamento social        
adotadas para o controle da pandemia do COVID-19. 

§ 3º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no Enem 2020, e isentará do pagamento da          
taxa de inscrição todos os estudantes que cursaram o         
último ano do ensino médio em escolas das redes públicas          
de educação básica. 

§ 4° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o Enem 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a mudança nos calendários       
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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197 Deputado Federal  
José Ricardo  
(PT/AM) 

Art. Fica vedada a demissão arbitrária, rescisão antecipada        
ou a suspensão de contrato de trabalho, inclusive os         
temporários, mantida a remuneração estabelecida     
originalmente dos profissionais da educação e das escolas        
enquanto durarem as medidas de restrição de mobilidade,        
isolamento social ou quarentena de que trata a Lei 13.979,          
de 6 de fevereiro de 2020 e o estado de calamidade           
pública estabelecido no Decreto Legislativo nº 6, de 2020,         
bem como da dispensa de que trata o art. 1º desta lei. 

§1º. São considerados profissionais da educação e das        
escolas todos aqueles necessários para o planejamento e        
realização das atividades curriculares, com funções      
acadêmicas, administrativas ou nas dependências das      
unidades escolares, sob qualquer forma de contratação. 

§2º. As instituições de ensino que mantiverem seus        
empregados ou prestadores de serviço atuando      
presencialmente, deverão assegurar, imediatamente, o     
acesso irrestrito às condutas preventivas de higiene       
pessoal no local (lavagem de mãos, disponibilização de        
álcool gel, máscara, se for o caso) e à limpeza e           
higienização adequadas no ambiente laboral, sob pena de        
aplicação de multa de que trata o inciso II do art. 634-A e             
observado o disposto no art. 634-B, ambos do Decreto-Lei         
nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

§3º Os trabalhadores pertencentes a grupos de risco, assim         
considerados pelos atos oficiais, em especial as pessoas        
maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas, que         
tenham sido submetidos a intervenções cirúrgicas,      
gestantes, lactantes ou aqueles que fazem tratamento de        
saúde que cause diminuição da imunidade, terão prioridade        

Neste momento, se faz ainda mais      
necessária a proteção trabalhista, sanitária     
e social de todas/os, mas especialmente      
das/os profissionais da educação.    
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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na dispensa do trabalho ou no estabelecimento de trabalho         
remoto. 

§4º. Os contratos de prestação de serviços a terceiros não          
serão afetados enquanto durarem as medidas de que trata         
esta lei, mesmo que haja redução de atividades        
contratadas. 

§5º. A União poderá encaminhar ao Congresso Nacional o         
pedido de abertura de crédito adicional extraordinário       
necessário à subvenção de empréstimos aos estados,       
Distrito Federal e municípios visando a cobertura das        
despesas decorrentes da manutenção dos postos de       
trabalho e dos contratos de que trata o caput. 
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198 Deputado Federal  
José Ricardo  
(PT/AM) 

Art. Caberá a União criar e implementar estratégias,        
políticas, programas e orientações para assegurar a       
manutenção e desenvolvimento do ensino no âmbito da        
educação básica pública, em todas as suas etapas e         
modalidades, durante e após o período de calamidade        
pública derivado da pandemia do COVID-19, auxiliando       
redes estaduais e municipais na garantia do direito à         
educação de qualidade, respeitada a autonomia dos       
sistemas de ensino. 

§1º A União, por meio do Ministério da Educação, prestará          
apoio técnico e financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal         
e aos Municípios, para a implementação das ações        
voltadas a qualificação da oferta da educação durante e         
posterior ao isolamento. 

§2º Os Estados e o Distrito Federal deverão constituir         
instâncias colegiadas, com participação de representantes      
municipais, das organizações sociais, conselhos de      
educação, das universidades públicas e outras instancias       
afins, com vistas a colaborar com a formulação,        
implementação e acompanhamento dos planos de      
recuperação de aulas do ensino público em decorrência da         
situação extraordinária e emergencial, considerando as      
seguintes recomendações: 

I. Propor alternativas prioritariamente presenciais, atividades      
coletivas e complementares após término do isolamento; 

II. Utilizar as tecnologias, durante o isolamento, para manter         
conectados os alunos às escolas e professores orientando        
com materiais que estimulem a leitura e reflexões; 

A garantia de gestão democrática e de       
financiamento adequado à educação é     
primordial nesse momento de    
emergência. Defendemos, portanto, a    
aprovação desta emenda. 
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III. Considerar de forma diferenciada os alunos das escolas         
públicas que estão no ano final do ensino médio e da           
educação profissional integrada; 

IV. As instâncias colegiadas realizarão suas reuniões e        
tramite de documentos por meio de tecnologias de        
comunicação tomando as precauções necessárias para      
não romper as medidas de contenção do vírus; 

199 Senadora Leila  
Barros (PSB/DF) 

Art. 3º Após o retorno às atividades escolares regulares, será          
facultado aos estudantes em situações excepcionais de       
risco epidemiológico, definidas em regulamento pela      
autoridade sanitária, o cumprimento da carga horária       
mínima anual por meio de exercícios domiciliares, com        
utilização da educação a distância ou outra estratégia        
equivalente, nos termos das normas do respectivo sistema        
de ensino. 

Esta previsão já é garantida pela LDB.       
Defendemos, portanto, a rejeição desta     
emenda. 

 

200 Senadora Leila  
Barros (PSB/DF) 

Art. 3º Enquanto durar a Emergência em Saúde Pública de          
Importância Nacional declarada pelo Ministério da Saúde       
em decorrência da infecção humana causada pelo       
coronavírus SARSCoV-2, a educação a distância poderá       
ser utilizada como estratégia com vistas ao cumprimento        
da carga horária mínima anual e à recomposição de         
conteúdos nos ensinos fundamental e médio e na        
educação superior, nos termos das normas dos respectivos        
sistemas de ensino. 

Pelos motivos elencados acima,    
considerando que não há condições de      
acesso e permanência adequadas para     
educação remota de qualidade; que,     
portanto, esta é uma política     
discriminatória e o Estado não pode      
implementar políticas com esse teor; que é       
de prerrogativa das redes de ensino e das        
comunidades escolares realizarem suas    
atividades educacionais de acordo com     
seus calendários, suas respectivas    
realidades e seus projetos políticos     
pedagógicos, nos posicionamos pela    
rejeição desta emenda. 
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202 Deputado Federal  
Raul Henry  
(MDB/PE) 

Art.3º Compete ao Conselho Nacional de Educação       
normatizar o disposto nesta Medida Provisória, emitindo       
Pareceres para posterior homologação do Ministério da       
Educação. 

Diversos itens desta MPV podem caber à       
regulação do Legislativo e o CNE já se        
pronunciou sobre elementos desta    
matéria. Portanto, defendemos a    
rejeição desta emenda. 

 

203 Deputado Federal  
Danilo Cabral  
(PSB/PE) 

Art.3º Compete ao Conselho Nacional de Educação       
normatizar o disposto nesta Medida Provisória, emitindo       
Pareceres para posterior homologação do Ministério da       
Educação. 

Diversos itens desta MPV podem caber à       
regulação do Legislativo e o CNE já se        
pronunciou sobre elementos desta    
matéria. Portanto, defendemos a    
rejeição desta emenda. 

 

205 Senador Jean Paul   
Prates (PT/RN) 

Art. _ Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, a União, os Estados, o Distrito Federal e os          
Municípios ficam autorizados a promover a isenção dos        
impostos devidos pelas instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior. 

Parágrafo único. As instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior, ficam obrigadas a descontar        
das anuidades, semestralidades ou mensalidades devidas      
pelos estudantes ou responsáveis legais o valor       
correspondente à isenção tributária referida no caput,       
sendo vedadas a demissão e a redução da remuneração         
dos profissionais da educação das respectivas instituições       
de ensino durante a vigência da isenção. 

É preciso analisar com cuidado os      
impactos da isenção de impostos, já que       
não cabe, neste momento de crise      
econômica, reduzir os recursos públicos     
de arrecadação de impostos. Defendemos,     
portanto, a rejeição desta emenda. 
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206 Senador Jean Paul   
Prates (PT/RN) 

Art. XX Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, fica instituída a Bolsa Estudantil Emergencial,       
a ser financiada pela União e regulamentada pelos        
Ministérios da Educação e da Economia, destinada a        
estudantes matriculados em instituições privadas de      
educação básica e superior, quando o estudante ou seu         
mantenedor financeiro comprovar a redução da renda       
familiar em virtude de rescisão de contrato de trabalho,         
suspensão do contrato de trabalho ou redução salarial. 

§ 1º A Bolsa Estudantil Emergencial terá valor variável,         
correspondente ao valor da mensalidade devida pelos       
estudantes às instituições privadas de educação básica e        
superior, e poderá ser paga, na forma do regulamento,         
diretamente à mantenedora da respectiva instituição de       
ensino. 

§ 2º Durante o período referido no caput, como contrapartida          
das instituições privadas de educação básica e superior,        
fica vedada a demissão ou redução salarial dos        
profissionais da educação e demais funcionários das       
respectivas instituições, independentemente do vínculo     
empregatício. 

Não cabe ao Estado subsídio a instituições       
de ensino privadas, já que não tem       
demonstrado capacidade de financiamento    
adequado para o setor público, sobre o       
qual há prioridade. Defendemos, portanto,     
a rejeição desta emenda. 
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208 Senador Jean Paul   
Prates (PT/RN) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no Enem          
2019 e de solicitação de isenção da taxa de inscrição no           
Enem 2020, o prazo de inscrições no Enem 2020 e o prazo            
de pagamento da taxa de inscrição no Enem 2020,         
previstos no Edital nº 25, de 30 de março de 2020, e no             
Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo a não             
prejudicar estudantes que tenham dificuldade de acessar a        
internet em decorrência das medidas de isolamento social        
adotadas para o controle da pandemia do COVID-19. 

§ 3º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no Enem 2020, e isentará do pagamento da          
taxa de inscrição todos os estudantes que cursaram o         
último ano do ensino médio em escolas das redes públicas          
de educação básica. 

§ 4° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o Enem 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a mudança nos calendários       
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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209 Deputada Federal  
Tabata Amaral  
(PDT/SP) 

Art. 3º. A dispensa de que trata o artigo 1º desta lei não se              
aplica ao cálculo e à periodicidade da distribuição dos         
repasses da União no âmbito dos programas nacionais        
instituídos pela Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, e            
pela Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, para os quais             
serão considerados os 200 dias letivos obrigatórios. 

Parágrafo único. Durante o estado de calamidade pública, os         
recursos destinados ao Programa Nacional de Apoio ao        
Transporte do Escolar - PNATE poderão ser utilizados para         
garantia de manutenção de alimentação escolar,      
garantindo recursos para manutenção e seguro dos       
veículos ou uso do transporte para a entrega da         
alimentação em domicílio, de acordo com as regras e         
condições dispostas na Lei nº 11.947, de 16 de junho de           
2009. 

O orçamento do PNAE é de fato insuficiente        
para atender às necessidades dos estudantes      
atualmente contEMClados no contexto da     
pandemia. Entre 2014 e 2019 os      
investimentos no Programa Nacional de     
Alimentação Escolar (PNAE) foram reduzidos     
em R$ 924 milhões ou 18,9%. Ou seja, se faz          
urgente maiores aportes de recursos novos ao       
programa, de forma a atender com qualidade       
todos os sujeitos de direito. Vale ressaltar que        
usar recursos de outros programas não é       
adequado, já que a alocação e execução       
orçamentária da educação já está baixa e       
comprometida com investimentos   
essenciais.Essa prática desorganiza o    
orçamento e abre precedente para o uso       
desta em outras situações, o que pode causar        
impactos negativos em diversos programas. 

Sugerimos rejeição desta emenda. 

 

 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

www.campanha.org.br | coordenacao@campanhaeducacao.org.br 
+55 11 3159.1243 | Alameda Santos, 32 cj 12 - São Paulo - SP 

http://www.campanha.org.br/
mailto:coordenacao@campanhaeducacao.org.br


213 Deputado Federal  
Tiago Mitraud  
(NOVO/MG) 

Art. Xº. A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, passa a              
vigorar acrescida do seguinte art. 21-A: 

Art. 21-A. Durante o período de suspensão das aulas         
presenciais nas escolas públicas de educação básica em        
razão de situação de emergência ou calamidade pública,        
fica autorizada, em todo o território nacional, em caráter         
excepcional, com acompanhamento pelo CAE, nos termos       
desta Lei, à conta do Pnae: 

I - a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos          
estudantes nelas matriculados dos gêneros alimentícios      
adquiridos com recursos financeiros recebidos; 

II - a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos          
estudantes nelas matriculados dos recursos financeiros      
recebidos para aquisição dos gêneros alimentícios; 

III - a distribuição das refeições nas escolas, cumpridos os          
requisitos de higiene necessários determinados por cada       
Estado, quando os incisos I e II forem inviáveis de          
realização. 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II, fica permitida a          
distribuição dos recursos diretamente aos beneficiários      
através de meios próprios, ou, na ausência desses, através         
do cadastro no Programa Bolsa Família, nos termos da Lei          
nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004. 

A proposta flexibiliza as modalidades de      
distribuição, buscando adaptar a legislação     
para atender às escolhas feitas por alguns       
estados e municípios de grande porte, que       
optaram pela estratégias de transferência     
direta de recursos financeiros, com recursos      
próprios, e que pretendem acessar também os       
recursos do FNDE para esta finalidade. Neste       
caso, sugerimos: 

- Que seja apontada como preferencial a       
distribuição imediata dos gêneros, elaborados     
em consonância com o disposto no art. 12 da         
lei do PNAE. Para além das razões acima        
expostas, cabe considerar também que     
mediante a legislação anteriormente aprovada     
e a regulamentação já feita pelo FNDE estas        
estratégias de implementação já estão em      
curso; 

- Que sejam assegurados os 30% referente à        
compra da Agricultura Familiar; 

- Que a distribuição por meio de cartão        
alimentação ou cartão magnético seja     
apresentada como possibilidade, apenas    
mediante justificativa da impossibilidade da     
distribuição dos gêneros, e em caráter      
excepcional; 
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- Que não seja considera a possibilidade de        
transferência de recursos através do cartão do       
Programa Bolsa Família, sob risco de que o        
PNAE deixe de estar sob a gestão das        
secretarias estaduais e municipais de     
educação; 

- Que não sejam detalhadas questões      
referentes à gestão da entrega dos alimentos       
(uma vez que estas já foram devidamente       
regulamentadas pelo FNDE, e já estão em       
fase de implementação, tais como: i) a       
periodicidade de distribuição dos gêneros     
(proposta por Molon), que podem dificultar ou       
até mesmo comprometer a implementação,     
por insuficiência de condições para o seu       
atendimento; ii) ou definição de que deve ser        
feita pela “Secretaria de Educação do ente       
federado, por organização social ou do      
terceiro setor”, o que além do mais, transfere        
para o terceiro setor, o que deve ser        
responsabilidade do estado, especialmente    
das escolas, que estabelecem uma relação      
direta e pessoas com os titulares de direito do         
PNAE, o que configura privatização. 

Sugerimos a rejeição desta emenda. 
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214 Deputado Federal  
Tiago Mitraud  
(NOVO/MG) 

Art. 1º 

§ 2º A dispensa de que trata o caput não se aplica ao cálculo              
e à periodicidade da distribuição dos repasses da União no          
âmbito dos programas nacionais instituídos pela Lei nº        
11.947, de 16 de junho de 2009, e pela Lei nº 10.880, de 9              
de junho de 2004, para os quais serão considerados os          
200 dias letivos obrigatórios. 

Os repasses da União no âmbito dos       
programas nacionais devem ser    
garantidos, considerando-se os 200 dias     
letivos. Defendemos, portanto, a    
aprovação desta emenda. 

 

216 Deputado Federal  
Tiago Mitraud  
(NOVO/MG) 

§2º A previsão do caput não desobriga as instituições         
públicas de educação superior do cumprimento da oferta        
de disciplinas teóricas equivalentes às horas-aulas      
previstas no Art. 57 da Lei nº 9.394, de 1996, ficando           
autorizado o cumprimento destas por meio de educação a         
distância. 

Pelos motivos elencados acima,    
considerando que não há condições de      
acesso e permanência adequadas para     
educação remota de qualidade; que,     
portanto, esta é uma política     
discriminatória e o Estado não pode      
implementar políticas com esse teor; que é       
de prerrogativa das redes de ensino e das        
comunidades escolares realizarem suas    
atividades educacionais de acordo com     
seus calendários, suas respectivas    
realidades e seus projetos políticos     
pedagógicos, nos posicionamos pela    
rejeição desta emenda. 
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217 Deputado Federal  
Padre João  
(PT/MG) 

Art. XX Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, fica instituída a Bolsa Estudantil Emergencial,       
a ser financiada pela União e regulamentada pelos        
Ministérios da Educação e da Economia, destinada a        
estudantes matriculados em instituições privadas de      
educação básica e superior, quando o estudante ou seu         
mantenedor financeiro comprovar a redução da renda       
familiar em virtude de rescisão de contrato de trabalho,         
suspensão do contrato de trabalho ou redução salarial. 

§ 1º A Bolsa Estudantil Emergencial terá valor variável,         
correspondente 

ao valor da mensalidade devida pelos estudantes às        
instituições privadas de educação básica e superior, e        
poderá ser paga, na forma do regulamento, diretamente à         
mantenedora da respectiva instituição de ensino. 

§ 2º Durante o período referido no caput, como contrapartida          
das instituições privadas de educação básica e superior,        
fica vedada a demissão ou redução salarial dos        
profissionais da educação e demais funcionários das       
respectivas instituições, independentemente do vínculo     
empregatício. 

Não cabe ao Estado subsídio a instituições       
de ensino privadas, já que não tem       
demonstrado capacidade de financiamento    
adequado para o setor público, sobre o       
qual há prioridade. Defendemos, portanto,     
a rejeição desta emenda. 
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218 Deputado Federal  
Felipe Rigoni  
(PSB/ES) 

Art. 3º. A dispensa de que trata o artigo 1º desta lei não se              
aplica ao cálculo e à periodicidade da distribuição dos         
repasses da União no âmbito dos programas nacionais        
instituídos pela Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, e            
pela Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, para os quais             
serão considerados os 200 dias letivos obrigatórios. 

Parágrafo único. Durante o estado de calamidade pública, os         
recursos destinados ao Programa Nacional de Apoio ao        
Transporte do Escolar - PNATE poderão ser utilizados para         
garantia de manutenção de alimentação escolar,      
garantindo recursos para manutenção e seguro dos       
veículos ou uso do transporte para a entrega da         
alimentação em domicílio, de acordo com as regras e         
condições dispostas na Lei nº 11.947, de 16 de junho de           
2009. 

O orçamento do PNAE é de fato insuficiente        
para atender às necessidades dos estudantes      
atualmente contEMClados no contexto da     
pandemia. Entre 2014 e 2019 os      
investimentos no Programa Nacional de     
Alimentação Escolar (PNAE) foram reduzidos     
em R$ 924 milhões ou 18,9%. Ou seja, se faz          
urgente maiores aportes de recursos novos ao       
programa, de forma a atender com qualidade       
todos os sujeitos de direito. Vale ressaltar que        
usar recursos de outros programas não é       
adequado, já que a alocação e execução       
orçamentária da educação já está baixa e       
comprometida com investimentos   
essenciais.Essa prática desorganiza o    
orçamento e abre precedente para o uso       
desta em outras situações, o que pode causar        
impactos negativos em diversos programas.  

Sugerimos rejeição desta emenda. 
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220 Deputado Federal  
Alencar Santana  
Braga (PT/SP) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2º Fica vedada, em decorrência da dispensa de que trata o            
caput, a suspensão ou anulação de contratos temporários        
e terceirizados dos profissionais da educação, docentes e        
não docentes, no âmbito da educação básica, pública e         
privada, uma vez que o estabelecimento de ensino deverá         
assegurar o cumprimento da carga horária mínima anual        
prevista no inciso I do caput do art. 24 e no inciso II do              
caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de             
1996, observado também o disposto nos incisos I, VII, VIII          
e IX do art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação             
Nacional. 

§ 3º Observado o disposto nos incisos I, VIII e IX do art. 3º              
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, os sistemas            
de ensino que optarem por, durante a suspensão das aulas          
presenciais derivada da pandemia do COVID-19, explorar       
recursos de educação a distância, devem assegurar, antes        
da implementação de atividades EaD, o acesso de todos         
os estudantes e profissionais da educação aos meios        
tecnológicos necessários ao acompanhamento dessas     
atividades e garantir a qualidade do ensino, de modo a não           
agravar as desigualdades educacionais. 

§ 4º Os sistemas de ensino que optarem por, durante a           
suspensão das aulas presenciais derivada da pandemia do        
COVID-19, explorar recursos de educação a distância,       
devem assegurar a participação efetiva dos profissionais       
da educação e das escolas tanto no processo de seleção          
de materiais didáticos, metodologias de ensino e       

É preciso garantir com urgência condições      
de acesso e permanência com qualidade      
para atividades remotas na educação.     
Ainda, se faz ainda mais necessária a       
proteção trabalhista, sanitária e social de      
todas/os, mas especialmente das/os    
profissionais da educação. É primordial,     
também, garantir a gestão democrática da      
educação e a mudança nos calendários      
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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conteúdos, como no acompanhamento dos estudantes      
durante as atividades EaD. 

§ 5º A União, em cooperação com o Distrito Federal, os           
Estados e os Municípios, adotará as políticas públicas        
necessárias para universalizar o acesso domiciliar da       
população brasileira à internet banda larga, e facilitar o         
acesso de estudantes e profissionais da educação a        
recursos tecnológicos que podem auxiliar no processo de        
ensino e aprendizagem, como tablets e computadores, em        
especial quando os sistemas de ensino optarem por,        
durante a suspensão das aulas presenciais derivada da        
pandemia do COVID-19, explorar recursos de educação a        
distância. 

§ 6º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no         
ENEM 2019 e de solicitação de isenção da taxa de          
inscrição no ENEM 2020, o prazo de inscrições no ENEM          
2020 e o prazo de pagamento da taxa de inscrição no           
ENEM 2020, previstos no Edital nº 25, de 30 de março de            
2020, e no Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo              
a não prejudicar estudantes que tenham dificuldade de        
acessar a internet em decorrência das medidas de        
isolamento social adotadas para o controle da pandemia do         
COVID-19. 

§ 7º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no ENEM 2020, de modo que os estudantes          
que integram famílias gravemente afetadas pelos impactos       
econômicos da pandemia do COVID-19 tenham acesso à        
isenção. 
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§ 8º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o ENEM 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 

222 Deputado Federal  
Alencar Santana  
Braga (PT/SP) 

Art. _ Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, a União, os Estados, o Distrito Federal e os          
Municípios ficam autorizados a promover a isenção dos        
impostos devidos pelas instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior. 

Parágrafo único. As instituições de ensino privadas, de        
educação básica e superior, ficam obrigadas a descontar        
das anuidades, semestralidades ou mensalidades devidas      
pelos estudantes ou responsáveis legais o valor       
correspondente à isenção tributária referida no caput,       
sendo vedadas a demissão e a redução da remuneração         
dos profissionais da educação das respectivas instituições       
de ensino durante a vigência da isenção. 

É preciso analisar com cuidado os      
impactos da isenção de impostos, já que       
não cabe, neste momento de crise      
econômica, reduzir os recursos públicos     
de arrecadação de impostos. Defendemos,     
portanto, a rejeição desta emenda. 
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223 Deputado Federal  
Alencar Santana  
Braga (PT/SP) 

Art. 1º 

§ 1º 

§ 2° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, ampliará o prazo de justificativa de ausência no Enem          
2019 e de solicitação de isenção da taxa de inscrição no           
Enem 2020, o prazo de inscrições no Enem 2020 e o prazo            
de pagamento da taxa de inscrição no Enem 2020,         
previstos no Edital nº 25, de 30 de março de 2020, e no             
Edital nº 27, de 30 de março de 2020, de modo a não             
prejudicar estudantes que tenham dificuldade de acessar a        
internet em decorrência das medidas de isolamento social        
adotadas para o controle da pandemia do COVID-19. 

§ 3º O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, facilitará o processo de solicitação de isenção da taxa          
de inscrição no Enem 2020, e isentará do pagamento da          
taxa de inscrição todos os estudantes que cursaram o         
último ano do ensino médio em escolas das redes públicas          
de educação básica. 

§ 4° O Ministério da Educação, através do Instituto Nacional          
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –        
Inep, aplicará o Enem 2020, versões impressa e digital,         
após as escolas públicas que ofertam ensino médio        
concluírem o ano letivo, de modo que os estudantes não          
sejam prejudicados. 

É primordial garantir a gestão democrática      
da educação e a mudança nos calendários       
das avaliações, como o Enem.     
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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224 Deputado Federal  
Alencar Santana  
Braga (PT/SP) 

Art. XX Durante a vigência de calamidade pública nacional         
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março          
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância          
internacional, fica instituída a Bolsa Estudantil Emergencial,       
a ser financiada pela União e regulamentada pelos        
Ministérios da Educação e da Economia, destinada a        
estudantes matriculados em instituições privadas de      
educação básica e superior, quando o estudante ou seu         
mantenedor financeiro comprovar a redução da renda       
familiar em virtude de rescisão de contrato de trabalho,         
suspensão do contrato de trabalho ou redução salarial. 

§ 1º A Bolsa Estudantil Emergencial terá valor variável,         
correspondente ao valor da mensalidade devida pelos       
estudantes às instituições privadas de educação básica e        
superior, e poderá ser paga, na forma do regulamento,         
diretamente à mantenedora da respectiva instituição de       
ensino. 

§ 2º Durante o período referido no caput, como contrapartida          
das instituições privadas de educação básica e superior,        
fica vedada a demissão ou redução salarial dos        
profissionais da educação e demais funcionários das       
respectivas instituições, independentemente do vínculo     
empregatício. 

Não cabe ao Estado subsídio a instituições       
de ensino privadas, já que não tem       
demonstrado capacidade de financiamento    
adequado para o setor público, sobre o       
qual há prioridade. Defendemos, portanto,     
a rejeição desta emenda. 
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226 Deputado Federal  
Alencar Santana  
Braga (PT/SP) 

Art. O Poder Público garantirá o acesso dos estudantes da          
educação básica e do ensino técnico e superior aos         
programas de apoio, entre os quais alimentação e        
assistência à saúde, que serão mantidos pelos respectivos        
sistemas desde que em formato que não representem        
ampliação do risco epidemiológico que atinja a vida        
humana. 

A legislação vigente já garante     
alimentação aos estudantes da educação     
básica e do ensino superior nos      
programas de apoio, assim como já prevê       
flexibilizações decorrentes da pandemia.    
Ao apresentar a redação “desde que em       
formato que não representem ampliação     
do risco epidemiológico que atinja a vida       
humana”, torna-se uma diretriz esvaziada,     
que pode abrir brechas para programas      
como de cartão alimentação, vouchers ou      
distribuição direta de recursos, o que é um        
risco à segurança alimentar e à agricultura       
familiar. 

É preciso alterar o texto para garantir que        
a prevenção epidemiológica seja realizada     
conforme a legislação já aprovada,     
notadamente a Lei nº 13.979/2020, a Lei       
nº 13.987/2020 e a Resolução nº 2, de 9         
de Abril de 2020, do Ministério da       
Educação/Fundo Nacional de   
Desenvolvimento da Educação.  

Sugerimos aprovação, com alteração na     
redação. 
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227 Deputado Federal  
Alencar Santana  
Braga (PT/SP) 

Art. Fica vedada a demissão arbitrária, rescisão antecipada        
ou a suspensão de contrato de trabalho, inclusive os         
temporários e terceirizados, mantida a remuneração      
estabelecida originalmente dos profissionais da educação e       
das escolas enquanto durarem as medidas de restrição de         
mobilidade, isolamento social ou quarentena de que trata a         
Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o estado de            
calamidade pública estabelecido no Decreto Legislativo nº       
6, de 2020, bem como da dispensa de que trata o art. 1º             
desta lei. 

§1º. São considerados profissionais da educação e das        
escolas todos aqueles necessários para o planejamento e        
realização das atividades curriculares, com funções      
acadêmicas, administrativas ou nas dependências das      
unidades escolares, sob qualquer forma de contratação. 

§2º. As instituições de ensino que mantiverem seus        
empregados ou prestadores de serviço atuando      
presencialmente, deverão assegurar, imediatamente, o     
acesso irrestrito às condutas preventivas de higiene       
pessoal no local (lavagem de mãos, disponibilização de        
álcool gel, máscara, se for o caso) e à limpeza e           
higienização adequadas no ambiente laboral, sob pena de        
aplicação de multa de que trata o inciso II do art. 634-A e             
observado o disposto no art. 634-B, ambos do Decreto-Lei         
nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

§3º Os trabalhadores pertencentes a grupos de risco, assim         
considerados pelos atos oficiais, em especial as pessoas        
maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas, que         
tenham sido submetidos a intervenções cirúrgicas,      
gestantes, lactantes ou aqueles que fazem tratamento de        
saúde que cause diminuição da imunidade, terão prioridade        

Neste momento, se faz ainda mais      
necessária a proteção trabalhista, sanitária     
e social de todas/os, mas especialmente      
das/os profissionais da educação.    
Defendemos, portanto, a aprovação    
desta emenda. 
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na dispensa do trabalho ou no estabelecimento de trabalho         
remoto. 

§4º. Os contratos de prestação de serviços a terceiros não          
serão afetados enquanto durarem as medidas de que trata         
esta lei, mesmo que haja redução de atividades        
contratadas. 

§5º. A União poderá encaminhar ao Congresso Nacional o         
pedido de abertura de crédito adicional extraordinário       
necessário à subvenção de empréstimos aos estados,       
Distrito Federal e municípios visando a cobertura das        
despesas decorrentes da manutenção dos postos de       
trabalho e dos contratos de que trata o caput. 
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228 Deputado Federal  
Alencar Santana  
Braga (PT/SP) 

Art. Caberá a União criar e implementar estratégias,        
políticas, programas e orientações para assegurar a       
manutenção e desenvolvimento do ensino no âmbito da        
educação básica pública, em todas as suas etapas e         
modalidades, durante e após o período de calamidade        
pública derivado da pandemia do COVID-19, auxiliando       
redes estaduais e municipais na garantia do direito à         
educação de qualidade, respeitada a autonomia dos       
sistemas de ensino. 

§1º A União, por meio do Ministério da Educação, prestará          
apoio técnico e financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal         
e aos Municípios, para a implementação das ações        
voltadas a qualificação da oferta da educação durante e         
posterior ao isolamento. 

§2º Os Estados e o Distrito Federal deverão constituir         
instâncias colegiadas, com participação de representantes      
municipais, das organizações sociais, conselhos de      
educação, das universidades públicas e outras instancias       
afins, com vistas a colaborar com a formulação,        
implementação e acompanhamento dos planos de      
recuperação de aulas do ensino público em decorrência da         
situação extraordinária e emergencial, considerando as      
seguintes recomendações: 

I. Propor alternativas prioritariamente presenciais, atividades      
coletivas e complementares após término do isolamento; 

II. Utilizar as tecnologias, durante o isolamento, para manter         
conectados os alunos às escolas e professores orientando        
com materiais que estimulem a leitura e reflexões; 

A garantia de gestão democrática e de       
financiamento adequado à educação é     
primordial nesse momento de    
emergência. Defendemos, portanto, a    
aprovação desta emenda. 
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III. Considerar de forma diferenciada os alunos das escolas         
públicas que estão no ano final do ensino médio e da           
educação profissional integrada; 

IV. As instâncias colegiadas realizarão suas reuniões e        
tramite de documentos por meio de tecnologias de        
comunicação tomando as precauções necessárias para      
não romper as medidas de contenção do vírus; 

229 Senadora Rose de   
Freitas 
(PODEMOS/ES) 

Art. 3º A educação a distância poderá ser utilizada para          
recomposição da carga horária mínima anual de que trata o          
art. 1º e dos dias letivos de que trata o art. 2º desta Lei,              
observadas as normas a serem editadas pelos respectivos        
sistemas de ensino, asseguradas pelo poder público aos        
profissionais da educação e aos estudantes, especialmente       
aqueles de nível socioeconômico mais baixo, as condições        
tecnológicas para fazerem uso dessa modalidade de       
ensino. 

Pelos motivos elencados acima,    
considerando que não há condições de      
acesso e permanência adequadas para     
educação remota de qualidade; que,     
portanto, esta é uma política     
discriminatória e o Estado não pode      
implementar políticas com esse teor; que é       
de prerrogativa das redes de ensino e das        
comunidades escolares realizarem suas    
atividades educacionais de acordo com     
seus calendários, suas respectivas    
realidades e seus projetos políticos     
pedagógicos, nos posicionamos pela    
rejeição desta emenda. 
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