
 

Análise e Posicionamento acerca das Emendas ao PL 5595/2020 no Senado Federal1 

O PL 5.595/2020, que torna a “educação presencial serviço ou atividade essencial”, deve ser rejeitado pelo Senado Federal sob pena de risco de vida para 

milhões de pessoas, não apenas na pandemia de COVID-19, mas em qualquer situação emergência e calamidade pública. 

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação considera lamentável a aprovação pela Câmara dos Deputados e recomenda que o Senado Federal rejeite 

inteiramente o projeto ou acate as emendas que fazem jus ao conhecimento científico – defendendo, assim, a possibilidade de acordo, desde que se retire a 

educação como atividade essencial e se incorpore as emendas que qualificam o PL, conforme demonstramos em análise a seguir. Não é o momento de causar 

mais caos, mais contaminações e mais mortes e é inadmissível que o Congresso Nacional se abstenha de exercer sua função democrática em representar a 

população e a comunidade escolar - representada em posicionamento público divulgado em 26/04, na Nota Técnica publicada em 27/04, na Nota Conjunta 

com Observatório COVID-19 BR e com Rede Análise Covid-19 expedida em 12/04, e em tantos outros documentos e estudos contrários à aprovação deste 

projeto de lei altamente equivocado. 

Urge ao Senado Federal corrigir essa decisão e retomar a racionalidade e o compromisso com os direitos humanos da população brasileira. 

Diante desse cenário e em análise às emendas propostas ao PL 5595 no Senado Federal, sugerimos a seguinte orientação de voto, à luz das Ciências da saúde 

e da educação, bem como da melhor interpretação do Direito: 

Nº da 
emenda  

Proponente  Teor  Análise  Posicionamento 

01  ROSE DE 
FREITAS 

Altera o art. 4º   
Art. 4º A estratégia de que 
trata o art. 3º considerará a 
imunização de professores 

Condiciona o retorno a imunização dos trabalhadores. 
 
Texto do PL da Câmara: 

Recomendamos aprovação.  
 
E indicamos a aprovação 
juntamente com outras emendas 

 
1 Elaborado por Andressa Pellanda (coordenadora geral da Campanha e doutoranda IRI/USP) e Catarina de Almeida Santos (dirigente da Campanha e Profa. Dra. FE/UnB), 
com base nos estudos e posicionamentos citados. 

https://media.campanha.org.br/acervo/documentos/PautasPoliticas_PL5595_20_AtividadesEssenciais_PosicionamentoPublico_2021_04_23_v1_paraCD.pdf
https://media.campanha.org.br/acervo/documentos/PautasPoliticas_PL5595_20_AtividadesEssenciais_NT_2021_04_26_final.pdf
https://campanha.org.br/noticias/2021/04/12/nota-tecnica-brasil-nao-e-hora-de-retomar-aulas-presenciais-nas-escolas-e-e-preciso-garantir-condicoes-adequadas-para-oferta-do-ensino-remoto-emergencial/


e demais trabalhadores da 
educação como requisito 
obrigatório para o retorno 
às aulas presenciais em 
cada escola, além dos 
seguintes princípios e 
diretrizes: 

Art. 4º A estratégia para o retorno às aulas presenciais observará 
os seguintes princípios e diretrizes: 

aqui dispostas que modificam os 
artigos 1º e 2º - retirando a 
educação do rol de atividades 
essenciais – e que obrigam a 
vacinação dos profissionais da 
educação. 

02 – Aditiva  RANDOLFE 
RODRIGUES 

Acrescenta parágrafo único 
ao art. 1º  
Parágrafo único. O disposto 
neste artigo não afasta o 
direito de greve assegurado 
nos artigos 9º e 37 da 
Constituição Federal e não 
implica na aplicação dos 
artigos 9º e 13 da Lei nº 
7.783, de 28 de junho de 
1989. 

Acrescenta a preservação do direito de greve. 
 
Texto do PL da Câmara: 
Art. 1º Esta Lei reconhece a educação básica e a educação 
superior, em formato presencial, como serviços e atividades 
essenciais e estabelece diretrizes para o retorno seguro às aulas 
presenciais. 

Recomendamos aprovação. 

03 – Aditiva  RANDOLFE 
RODRIGUES 

Acrescentam-se o inciso XI 
e o §3º no art. 4º do PL nº 
5595 de 2020:  
Art. 4º 
…………………………………………
……………  
XI - respeito às 
especificidades da 
educação escolar indígena. 
…………………………………………
………………………...  
§3º Às Escolas Indígenas e 
Quilombolas será 

Traz as especificidades indígenas e quilombolas. 
 
Texto do PL da Câmara: 
Art. 4º A estratégia para o retorno às aulas presenciais observará 
os seguintes princípios e diretrizes: (...) 

Recomendamos aprovação. 



assegurada a consulta 
prévia, livre e informada, 
conforme a convenção 169 
da OIT, sobre o retorno 
seguro às atividades 
presenciais. 

04 – 
Modificativa  

RANDOLFE 
RODRIGUES 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre 
as atividades e serviços de 
educação básica e 
educação superior durante 
o período da Emergência 
em Saúde Pública de 
importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (covid-19). 
(NR)  
Art. 2º Durante o período 
da Emergência em Saúde 
Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) referido 
no art. 1º, as atividades e 
serviços presenciais de 
educação básica e de 
educação superior, da rede 
pública e privada de ensino 
poderão ser suspensas, 
parcial ou integralmente, 
por determinação dos 
poderes estadual e 
municipal, conforme os 

Retira a educação como serviço essencial. 
 
Texto do PL da Câmara: 
Art. 1º Esta Lei reconhece a educação básica e a educação 
superior, em formato presencial, como serviços e atividades 
essenciais e estabelece diretrizes para o retorno seguro às aulas 
presenciais.  
 
Art. 2º A educação básica e a educação superior, das redes 
pública e privada de ensino, em formato presencial, são 
reconhecidas como serviços e atividades essenciais, inclusive 
durante o enfrentamento de pandemia, de emergência e de 
calamidade pública.  
 
Parágrafo único. É vedada a suspensão das atividades 
educacionais em formato presencial, exceto nas hipóteses em 
que as condições sanitárias do Estado, do Distrito Federal ou do 
Município, aferidas com base em critérios técnicos e científicos 
devidamente publicizados, não o permitirem, o que deverá 
constar de ato do respectivo chefe do Poder Executivo. 

Recomendamos aprovação. 



protocolos sanitários 
estabelecidos em cada 
esfera federativa. (NR) 

05- Aditiva  ZEQUINHA 
MARINHO 

Art. 4º A estratégia para o 
retorno às aulas presenciais 
observará os seguintes 
princípios e diretrizes:  
I - Estabelecimento de 
critérios epidemiológicos 
para a decisão sobre o 
funcionamento das escolas;  
II – Exigência prévia de 
vacinação de professores e 
funcionários das escolas 
públicas e privadas; 

Exige prévia vacinação dos professores. 
 
Texto do PL da Câmara: 
Art. 4º A estratégia para o retorno às aulas presenciais observará 
os seguintes princípios e diretrizes:  
I - estabelecimento de critérios epidemiológicos para a decisão 
sobre o funcionamento das escolas; 
II - prioridade na vacinação de professores e funcionários das 
escolas públicas e privadas; 

Recomendamos aprovação.  
 
E indicamos a aprovação 
juntamente com outras emendas 
aqui dispostas que modificam os 
artigos 1º e 2º - retirando a 
educação do rol de atividades 
essenciais – e que obrigam a 
vacinação dos profissionais da 
educação.  

06 - EMENDA 
SUBSTITUTIV
A GLOBAL 

Paulo Rocha Dispõe sobre as atividades 
de ensino e aprendizagem, 
na educação básica e 
superior, durante o 
enfrentamento de 
pandemia de Covid-19, e 
estabelece diretrizes para o 
retorno seguro às aulas 
presenciais. 

Apresenta um substitutivo global, retirando a educação como 
serviço essencial e estabelecendo condições para o retorno 
seguro. 

Recomendamos aprovação. 
 
Caso seja possível ajustar, é 
importante acrescentar a tríade 
testagem, rastreio e isolamento 
(TRIs). Ver emendas 25, 29 e 36. 

07 - 
Supressiva 

Paulo Rocha  Suprime o artigo 2º do PL 
5595  

Suprime a educação como serviço essencial do artigo 2º Recomendamos rejeição, já que 
não suprime o artigo 1º, que 
também determina educação como 
atividade essencial, e a Emenda 04 
é mais completa. 



08– EMENDA 
SUBSTITUTIV
A GLOBAL 

SENADOR 
JEAN PAUL 
PRATES 

Mesmo teor da PLEN 06 Apresenta um substitutivo global, retirando a educação como 
serviço essencial e estabelecendo condições para o retorno 
seguro. 

Recomendamos aprovação. 
 
Caso seja possível ajustar, é 
importante acrescentar a tríade 
testagem, rastreio e isolamento 
(TRIs). Ver emendas 25, 29 e 36. 

09 – 
Supressiva  

SENADOR 
JEAN PAUL 
PRATES 

Mesmo teor da PLEN 07 Suprime a educação como serviço essencial, ou seja, acaba com 
a proposta. 

Recomendamos rejeição, já que 
não suprime o artigo 1º, que 
também determina educação como 
atividade essencial, e a Emenda 04 
é mais completa. 

10 – 
Modificativa  

Paulo Rocha  Art. 1º Esta Lei dispõe sobre 
as atividades de ensino e 
aprendizagem, na educação 
básica e superior, durante o 
enfrentamento da 
pandemia de Covid-19, e 
estabelece diretrizes para o 
retorno seguro às aulas 
presenciais. 
 
Art. 2º Durante o 
enfrentamento da 
pandemia de Covid-19, as 
atividades de ensino e 
aprendizagem, na educação 
básica e superior, nas redes 
pública e privada de ensino, 
somente poderão se dar em 
formato presencial se 
aferidas as necessárias 

Retira do PL a educação como atividade essencial. 
 
Texto do PL da Câmara: 
Art. 1º Esta Lei reconhece a educação básica e a educação 
superior, em formato presencial, como serviços e atividades 
essenciais e estabelece diretrizes para o retorno seguro às aulas 
presenciais.  
 
Art. 2º A educação básica e a educação superior, das redes 
pública e privada de ensino, em formato presencial, são 
reconhecidas como serviços e atividades essenciais, inclusive 
durante o enfrentamento de pandemia, de emergência e de 
calamidade pública.  
 
Parágrafo único. É vedada a suspensão das atividades 
educacionais em formato presencial, exceto nas hipóteses em 
que as condições sanitárias do Estado, do Distrito Federal ou do 
Município, aferidas com base em critérios técnicos e científicos 
devidamente publicizados, não o permitirem, o que deverá 
constar de ato do respectivo chefe do Poder Executivo. 

Recomendamos aprovação. 



condições materiais e 
sanitárias pelo Estado, 
Distrito Federal ou 
Município, com base em 
critérios técnicos e 
científicos devidamente 
publicizados, o que deverá 
constar em ato do 
respectivo Chefe do Poder 
Executivo.  

11- Aditiva  Oto Alencar  Acrescenta inciso ao Art. 4º  
II- Obrigatoriedade na 
vacinação de professores e 
funcionários das escolas 
públicas e privadas; 

Mantém o PL e acrescenta a obrigatoriedade da vacinação dos 
trabalhadores em educação. 
 
Texto do PL da Câmara: 
Art. 4º A estratégia para o retorno às aulas presenciais observará 
os seguintes princípios e diretrizes:  
(...) 
II - prioridade na vacinação de professores e funcionários das 
escolas públicas e privadas; 

Recomendamos aprovação.  
 
E indicamos a aprovação 
juntamente com outras emendas 
aqui dispostas que modificam os 
artigos 1º e 2º - retirando a 
educação do rol de atividades 
essenciais – e que obrigam a 
vacinação dos profissionais da 
educação.  

12 – Aditiva  RODRIGO 
CUNHA 

II – vacinação dos 
professores e funcionários 
das escolas públicas e 
privadas, com garantia de 
prioridade no Plano 
Nacional de Imunizações – 
PNI; 

Define que os trabalhadores em educação entre na fila de 
prioridade do PNI, acrescentando texto ao art. 4º. 
 
Texto do PL da Câmara: 
Art. 4º A estratégia para o retorno às aulas presenciais observará 
os seguintes princípios e diretrizes:  
(...) 
II - prioridade na vacinação de professores e funcionários das 
escolas públicas e privadas; 

Recomendamos aprovação.  
 
E indicamos a aprovação 
juntamente com outras emendas 
aqui dispostas que modificam os 
artigos 1º e 2º - retirando a 
educação do rol de atividades 
essenciais – e que obrigam a 
vacinação dos profissionais da 
educação.  



13 - EMENDA 
SUBSTITUTIV
A GLOBAL 

Zenaide Maia Mesmo teor da PLEN 06  Apresenta um substitutivo global, tirando a educação como 
serviço essencial e estabelecendo condições para o retorno 
seguro. 

Recomendamos aprovação. 
 
Caso seja possível ajustar, é 
importante acrescentar a tríade 
testagem, rastreio e isolamento 
(TRIs), conforme as emendas 25, 29 
e 36, além da priorização dos 
profissionais da educação na 
vacinação. 

14 - 
Supressiva 

Zenaide Maia Mesmo teor da PLEN 07 Suprime a educação como serviço essencial, ou seja, acaba com 
a proposta. 

Recomendamos rejeição, já que 
não suprime o artigo 1º, que 
também determina educação como 
atividade essencial, e a Emenda 04 
é mais completa. 

15 – 
Modificativa  

Flavio Arns  Art. 1º Esta Lei dispõe sobre 
as atividades de ensino e 
aprendizagem, na educação 
básica e superior, durante o 
enfrentamento da 
pandemia de Covid-19, e 
estabelece diretrizes para o 
retorno seguro às aulas 
presenciais.  
Art. 2º Durante o 
enfrentamento da 
pandemia de Covid-19, será 
priorizada a adoção de 
medidas de retorno seguro 
às atividades de ensino e 
aprendizagem, na educação 
básica e superior, no 

Suprime a educação como serviço essencial e estabelece como 
critérios a adoção de medidas de retorno seguro.  
 
Texto do PL da Câmara: 
Art. 1º Esta Lei reconhece a educação básica e a educação 
superior, em formato presencial, como serviços e atividades 
essenciais e estabelece diretrizes para o retorno seguro às aulas 
presenciais.  
 
Art. 2º A educação básica e a educação superior, das redes 
pública e privada de ensino, em formato presencial, são 
reconhecidas como serviços e atividades essenciais, inclusive 
durante o enfrentamento de pandemia, de emergência e de 
calamidade pública.  
 
Parágrafo único. É vedada a suspensão das atividades 
educacionais em formato presencial, exceto nas hipóteses em 

Recomendamos aprovação. 



âmbito das redes pública e 
privada de ensino, com 
base na aferição das 
necessárias condições 
sanitárias, materiais e 
epidemiológicas pelo 
Estado, Distrito Federal ou 
Município, devidamente 
lastreadas em critérios 
técnicos e científicos 
divulgados em ato do 
respectivo Chefe do Poder 
Executivo. 

que as condições sanitárias do Estado, do Distrito Federal ou do 
Município, aferidas com base em critérios técnicos e científicos 
devidamente publicizados, não o permitirem, o que deverá 
constar de ato do respectivo chefe do Poder Executivo. 

16- 
Modificativa  

Flavio Arns  Art. 6º É direito dos pais dos 
alunos de 4 (quatro) a 17 
(dezessete) anos, ou dos 
responsáveis por esses 
alunos, optar 
excepcionalmente pelo não 
comparecimento de seus 
filhos e pupilos às aulas 
presenciais, desde que 
preenchida ao menos uma 
das seguintes condições:  
I - enquanto perdurar a 
emergência de saúde 
pública decorrente da 
pandemia da Covid-19, ou, 
alternativamente;  

Acrescenta o que está em destaque.  
 
Texto do PL da Câmara: 
Art. 6º É direito dos pais dos alunos de 4 (quatro) a 17 (dezessete) 
anos, ou dos responsáveis por esses alunos, optar 
excepcionalmente pelo não comparecimento de seus filhos e 
pupilos às aulas presenciais:  
I - enquanto perdurar o estado de pandemia, de emergência e de 
calamidade pública, conforme previsto no art. 2º desta Lei; 

Recomendamos aprovação.  
 
E indicamos a aprovação 
juntamente com outras emendas 
aqui dispostas que modificam os 
artigos 1º e 2º - retirando a 
educação do rol de atividades 
essenciais – e que obrigam a 
vacinação dos profissionais da 
educação.  
 



17 - - 
EMENDA 
SUBSTITUTIV
A GLOBAL 

ALESSANDRO 
VIEIRA 

Dispõe sobre o retorno 
seguro das atividades 
presenciais na área de 
educação no contexto da 
emergência de saúde 
pública ocasionada pela 
pandemia do novo 
coronavírus. 

Apresenta um substitutivo global, tirando a educação como 
serviço essencial e estabelecendo condições para o retorno 
seguro. 

Recomendamos aprovação. 
 
Caso seja possível ajustar, é 
importante acrescentar a tríade 
testagem, rastreio e isolamento 
(TRIs), conforme emendas 25, 29 e 
36, além da priorização dos 
profissionais da educação na 
vacinação. 

18 – Aditiva  LUIZ DO 
CARMO 

VIII – disponibilização e uso 
de medidores de 
temperaturas na entrada 
dos alunos e dos 
profissionais da educação 
nos estabelecimentos de 
ensino. 

Acrescenta a tomada de temperatura para entrada nas escolas, 
ao art. 4º. 

Recomendamos aprovação.  
 
E indicamos a aprovação 
juntamente com outras emendas 
aqui dispostas que modificam os 
artigos 1º e 2º - retirando a 
educação do rol de atividades 
essenciais – e que obrigam a 
vacinação dos profissionais da 
educação.  
 
As emendas 25 e 29 são mais 
completas. 

19- 
Modificativa  

FABIANO 
CONTARATO 

VII – respeito a parâmetros 
de infraestrutura sanitária e 
disponibilização de 
equipamentos de higiene, 
de higienização e de 
proteção, incluídos 
máscaras, álcool em gel 
70% (setenta por cento), 
água e sabão, durante as 

Acrescenta testagem periódica, para funcionários e alunos, ao 
art. 4º. 

Recomendamos aprovação. 
 
E indicamos a aprovação 
juntamente com outras emendas 
aqui dispostas que modificam os 
artigos 1º e 2º - retirando a 
educação do rol de atividades 
essenciais – e que obrigam a 
vacinação dos profissionais da 



aulas, os intervalos para 
recreio e para alimentação 
e no transporte escolar, 
bem como a testagem 
periódica dos educadores, 
funcionários e alunos; 

educação. 
 
Ainda, é importante acrescentar 
rastreio e isolamento, como 
complementares aos três pilares 
(TRIs – testagem, rastreio e 
isolamento). Nesse caso, as 
emendas 25, 29 e 36 são mais 
completas. 

20 – 
Modificativa  

FABIANO 
CONTARATO 

Art. 3º As diretrizes e as 
ações decorrentes da 
estratégia para o retorno às 
aulas presenciais em cada 
sistema de ensino serão 
adotadas com base no 
exercício da pactuação 
entre os entes da 
Federação, em regime de 
colaboração, e respeitarão 
as orientações das 
autoridades 
epidemiológicas e 
sanitárias brasileiras e 
internacionais, em especial 
as do Ministério da Saúde e 
suas autarquias e 
fundações vinculadas, e as 
da Organização Mundial da 
Saúde.  
§ 1º A organização da 
estratégia para o retorno às 

Acrescenta o que está em destaque ao texto original do PL. 
 

Recomendamos aprovação. 
 
E indicamos a aprovação 
juntamente com outras emendas 
aqui dispostas que modificam os 
artigos 1º e 2º - retirando a 
educação do rol de atividades 
essenciais – e que obrigam a 
vacinação dos profissionais da 
educação. 



aulas presenciais, em cada 
esfera federativa, será feita 
com a participação dos 
órgãos responsáveis pela 
educação, saúde, 
assistência social e direitos 
humanos. 

21- Aditiva  FABIANO 
CONTARATO 

II - vacinação de 
professores, funcionários e 
alunos das escolas públicas 
e privadas como condição 
de reabertura; 

Coloca a vacinação dos trabalhadores em educação como 
condição de retorno no art. 4º. 

Recomendamos aprovação. 
 
E indicamos a aprovação 
juntamente com outras emendas 
aqui dispostas que modificam os 
artigos 1º e 2º - retirando a 
educação do rol de atividades 
essenciais – e que obrigam a 
vacinação dos profissionais da 
educação. 

22- Aditiva  FABIANO 
CONTARATO 

VI - participação das 
famílias, dos profissionais 
da educação e suas 
entidades representativas; 

Acrescenta, as entidades representativas dos trabalhadores em 
educação no art. 4º. 
 

Recomendamos aprovação. 
 
E indicamos a aprovação 
juntamente com outras emendas 
aqui dispostas que modificam os 
artigos 1º e 2º - retirando a 
educação do rol de atividades 
essenciais – e que obrigam a 
vacinação dos profissionais da 
educação. 

23 – Aditiva  Rogério 
Carvalho  

§ 1º O retorno ao trabalho 
presencial de professores e 
funcionários das escolas 
públicas e privadas está 

Coloca a vacinação dos trabalhadores em educação como 
condição de retorno, acrescentando ao art. 4º. 

Recomendamos aprovação. 
 
E indicamos a aprovação 
juntamente com outras emendas 



condicionado à efetiva 
oferta e disponibilidade de 
vacinação para esses 
profissionais, com respeito 
ao prazo necessário para 
desenvolvimento da 
resposta imune pelo 
organismo 

aqui dispostas que modificam os 
artigos 1º e 2º - retirando a 
educação do rol de atividades 
essenciais. 

24 – 
Supressiva  

Rogério 
Carvalho 

– Suprima-se a expressão 
“em formato presencial” 
constante da ementa, art. 
1º e caput do art. 2º do 
projeto.  
Item 2 – Suprima-se o 
parágrafo único do art. 2º 

Suprime as expressões “em formato presencial” dos artigos 1º e 
2º. 

Recomendamos rejeição, já que 
não suprime dos artigos a 
determinação de inclusão da 
educação no rol de serviços 
essenciais e, portanto, não resolve a 
problemática central do PL. 

25- Weverton  I – Estabelecimento de 
critérios epidemiológicos 
para a decisão sobre o 
funcionamento das escolas, 
com base em informações e 
recomendações da 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e outros 
organismos e entidades 
competentes; 
............................................
............................................
........................... XI – 
determinação da rotina de 
fluxo e reorganização do 
espaço escolar, consultados 

Acrescenta critérios epidemiológicos técnicos da Fiocruz e outros 
organismos e entidades competentes, no art. 4º, assim como 
parâmetros de insumos e procedimentos de fluxo, incluindo TRIs 
(testagem, rastreio e isolamento). 

Recomendamos aprovação. 
 
E indicamos a aprovação 
juntamente com outras emendas 
aqui dispostas que modificam os 
artigos 1º e 2º - retirando a 
educação do rol de atividades 
essenciais – e que obrigam a 
vacinação dos profissionais da 
educação. 



o Conselho Escolar e a 
comunidade;  
XII – distribuição de 
máscaras aos estudantes e 
professores das redes 
públicas de ensino nos 
padrões PFF2 e N95 
aprovados por autoridades 
sanitárias;  
XIII – realização contínua de 
políticas e ações de 
testagem, rastreamento e 
isolamento social dos 
membros das comunidades 
escolares infectados.” 

26 – 
Modificativa  

MARA 
GABRILLI 

Estabelece diretrizes para o 
retorno seguro às aulas 
presenciais na educação 
básica. 

Propõe alteração na Ementa do PL. 
 
Texto do PL da Câmara: 
Reconhece a educação básica e a educação superior, em formato 
presencial, como serviços e atividades essenciais e estabelece 
diretrizes para o retorno seguro às aulas presenciais. 

Recomendamos a rejeição. 

27 – 
Mortificativa  

MARA 
GABRILLI 

Art. 1º Esta Lei estabelece 
diretrizes para o retorno 
seguro às aulas presenciais 
na educação básica.  
Art. 2º Durante o 
enfrentamento de 
pandemia, de emergência 
ou de calamidade pública, 
caberá aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos 

Modifica o teor dos 1º e 2º. Restringe as normas à educação 
básica; tira o caráter de essencial e traz o retorno seguro; 
estabelece critérios confusos, pois fala de manter as atividades 
presenciais, criação de modelos híbridos e suspensão das 
atividades presenciais.  
 
Texto do PL da Câmara: 
Art. 1º Esta Lei reconhece a educação básica e a educação 
superior, em formato presencial, como serviços e atividades 

Recomendamos a rejeição. 
 
Emenda 4 é mais precisa e 
garantidora de direitos. 



Municípios, no âmbito das 
respectivas áreas de 
atuação prioritária na 
educação básica, a adoção 
das seguintes medidas, de 
forma isolada ou articulada:  
I – manutenção das aulas 
presenciais ou seu retorno 
progressivo e seguro nos 
locais onde tenham sido 
suspensas;  
II – disponibilização de 
modelo híbrido de oferta 
do ensino;  
III – suspensão das 
atividades letivas 
presenciais, com a 
otimização das atividades 
remotas onde essa 
modalidade tenha sido 
adotada;  
IV – atenção aos grupos 
vulneráveis em suas 
necessidades pedagógicas, 
de alimentação e de outras 
formas de apoio.  
Parágrafo único. A adoção 
das medidas previstas no 
caput deste artigo deve ser 
fundamentada nas 
condições sociais e 

essenciais e estabelece diretrizes para o retorno seguro às aulas 
presenciais.  
 
Art. 2º A educação básica e a educação superior, das redes 
pública e privada de ensino, em formato presencial, são 
reconhecidas como serviços e atividades essenciais, inclusive 
durante o enfrentamento de pandemia, de emergência e de 
calamidade pública.  
 
Parágrafo único. É vedada a suspensão das atividades 
educacionais em formato presencial, exceto nas hipóteses em 
que as condições sanitárias do Estado, do Distrito Federal ou do 
Município, aferidas com base em critérios técnicos e científicos 
devidamente publicizados, não o permitirem, o que deverá 
constar de ato do respectivo chefe do Poder Executivo. 
 



sanitárias aferidas com 
base em critérios técnicos e 
científicos devidamente 
tornados públicos e 
constantes de ato do 
respectivo chefe do Poder 
Executivo.” 

28 -  MARA 
GABRILLI 

§ 4º Observadas as normas 
de segurança sanitária, os 
sistemas de ensino que 
adotarem a educação 
híbrida ou a oferta na 
modalidade remota 
poderão, conforme suas 
capacidades financeiras e 
os meios tecnológicos à 
disposição dos 
estabelecimentos de 
ensino, proporcionar aos 
educandos o uso de 
equipamentos da escola e o 
acesso à internet para 
realizar seus estudos e 
tarefas.” 

Acrescentou o que está em destaque, ao § 4º, do art. 6°. Recomendamos a rejeição. 
 
O modelo híbrido já incorpora em 
parte a modalidade remota, sendo 
redundante. Ainda, os meios 
tecnológicos devem estar a 
disposição de estudantes e 
profissionais da educação para o 
ensino remoto também e não só 
nos estabelecimentos de ensino. A 
redação é confusa e abre margem 
para impeditivos desnecessários. 

29 – Aditiva  Flavio Arns  XI – realização contínua de 
políticas e ações de 
testagem, rastreamento e 
isolamento social dos 
membros das comunidades 
escolares infectados pela 
Covid-19. 

Acrescenta o XI ao art. 4º, inserindo o TRI - Testagem, 
Rastreamento e Isolamento. 

Recomendamos a aprovação. 
 
E indicamos a aprovação 
juntamente com outras emendas 
aqui dispostas que modificam os 
artigos 1º e 2º - retirando a 
educação do rol de atividades 



essenciais – e que obrigam a 
vacinação dos profissionais da 
educação. 

30 – 
Supressiva  

MARA 
GABRILLI 

Suprima-se do Projeto de 
Lei nº 5.595, de 2020, com 
os pertinentes ajustes de 
redação, todas as menções 
à “educação superior”. 

Solicita a supressão da educação superior do PL. Recomendamos a rejeição. 
 
As mesmas condições 
determinadas para a educação 
básica devem constar para o ensino 
superior. 

31- 
Modificativa  

DÁRIO 
BERGER 

Reconhece a educação 
básica, a educação 
profissional técnica de nível 
médio e a educação 
superior, em formato 
presencial, como serviços e 
atividades essenciais e 
estabelece diretrizes para o 
retorno seguro às aulas 
presenciais. 
(...) 
Art. 1º Esta Lei reconhece a 
educação básica, a 
educação profissional 
técnica de nível médio e a 
educação superior, em 
formato presencial, como 
serviços e atividades 
essenciais e estabelece 
diretrizes para o retorno 
seguro às aulas presenciais. 
(...)  

Modifica a Ementa, e os artigos 1º e 2º, acrescentando a 
educação profissional técnica de nível médio, no rol das 
atividades essenciais. 

Recomendamos a rejeição. 
 
A educação profissional técnica de 
nível médio já está incluída nos 
trechos no PL original e esta 
emenda é, portanto, redundante. 



Art. 2º A educação básica, a 
educação profissional 
técnica de nível médio e a 
educação superior, das 
redes pública e privada de 
ensino, em formato 
presencial, são 
reconhecidas como 
serviços e atividades 
essenciais, inclusive 
durante o enfrentamento 
de pandemia, de 
emergência e de 
calamidade pública. 

32 – 
Modificativa  

Senador Jean 
Paul Prates 

I – a tomada de decisão 
sobre funcionamento das 
escolas a partir de critérios 
epidemiológicos, levando 
em especial consideração a 
situação local; 
............................................
............................................
................................... XI – 
estabelecimento de 
protocolos de testagem 
regular dos públicos 
docentes e discentes, 
incluindo todos os 
profissionais da educação, 
contratados diretamente 
ou terceirizados. 

Alter o inciso I do caput do art. 4º; e acrescente inciso XI ao caput 
do art. 4º, e acrescentando testagem.  
 

Recomendamos aprovação. 
 
E indicamos a aprovação 
juntamente com outras emendas 
aqui dispostas que modificam os 
artigos 1º e 2º - retirando a 
educação do rol de atividades 
essenciais – e que obrigam a 
vacinação dos profissionais da 
educação. 
 
Ainda, é importante acrescentar 
rastreio e isolamento, como 
complementares aos três pilares 
(TRIs – testagem, rastreio e 
isolamento). Nesse caso, as 



emendas 25, 29 e 36 são mais 
completas. 

33- Aditiva  Senador Jean 
Paul Prates 

§ 5º As redes de ensino 
deverão promover busca 
ativa para manter contato 
com os alunos ausentes, de 
modo a obter a 
confirmação do 
responsável sobre a 
participação ou não do 
discente nas atividades, 
bem como reportar ao 
Conselho Tutelar diante da 
impossibilidade de fazê-lo. 

Acrescente o § 5º ao art. 6º do Projeto, sobre a busca ativa.  Recomendamos a aprovação. 

34 – 
Modificativa  

Senador 
Rogério 
Carvalho 

Art. 7º A União entregará 
aos estudantes da 
educação básica e do 
ensino superior, da rede 
pública ou privada, 
aparelhos eletrônicos do 
tipo tablets para possibilitar 
o acompanhamento das 
atividades didáticas 
durante o estado de 
calamidade pública 
causado pelo novo Corona 
Vírus.  
 
Parágrafo único. A 
configuração dos aparelhos 
de que trata o caput será a 

Pede a renumeração do art. 7º para art. 14 e insira-se, um 
conjunto de artigos ao PL, obrigando a União a fornecer 
equipamentos, com configurações mínimas estabelecidas, SIM 
CARD, assim como os bytes mínimos (2GB). 
 
 

Recomendamos a aprovação, com 
modificações, incorporando o 
disposto no PL 3477/2020. 
 
E indicamos a aprovação 
juntamente com outras emendas 
aqui dispostas que modificam os 
artigos 1º e 2º - retirando a 
educação do rol de atividades 
essenciais – e que obrigam a 
vacinação dos profissionais da 
educação. 
 
Uma alternativa é rejeitar esta 
emenda e derrubar o veto ao PL 
3477/2020. 
 



necessária e suficiente para 
garantir o efetivo 
acompanhamento das 
atividades curriculares, 
inclusive por meio de tele 
aulas, vídeo aulas e 
teleconferências.  
 
Art. 8º A União viabilizará 
também a entrega, à rede 
pública, de todo material 
didático em meio digital 
para acompanhamento dos 
componentes curriculares.  
 
Parágrafo único. A 
disponibilização de que 
trata este artigo poderá ser 
feita por meio da indicação 
de sites da internet 
acreditados pelo Ministério 
da Educação.  
 
Art. 9º Será entregue a cada 
aluno um chip (SIM CARD), 
compatível com o aparelho 
do tipo tablet ofertado, 
com pacote básico de 
dados de no mínimo dois 
Gigabytes por mês. 
 



 Art. 10 É elegível aos 
benefícios desta Lei toda 
pessoa elegível aos 
benefícios previstos no art. 
20 da Lei 8.742 de 7 de 
dezembro de 1993, no art. 
2º da Lei nº 13.982 de 2 de 
abril de 2020, no art. 6º da 
Lei 14.017 de 29 de junho 
de 2020 e no Programa 
Bolsa Família ou qualquer 
de seus dependentes ou, 
ainda, a pessoa que não se 
enquadre nesses requisitos, 
mas que comprove a 
redução da renda familiar 
em virtude da pandemia da 
Covid-19 e a incapacidade 
financeira para arcar 
pessoalmente com os 
custos vinculados com os 
objetivos desta Lei. 
SF/21861.55591-00 00034 
PL 5595/2020 Gabinete do 
Senador Rogério Carvalho  
 
Art. 11 O processo de 
aquisição dos 
equipamentos, pacotes e 
serviços previstos nesta Lei 
será simplificado de acordo 



com legislação específica 
estabelecida para o período 
da Pandemia da Covid-19.  
 
Art. 12 A fonte de recursos 
para custear a aquisição dos 
equipamentos, pactos e 
serviços previstos nesta Lei 
será o superávit financeiro 
do Fundo de 
Universalização dos 
Serviços de 
Telecomunicações criado 
pela Lei nº 9.998, de 17 de 
agosto de 2000. 
 
Art. 13 Os recursos 
previstos nesta Lei não 
serão contabilizados na 
meta de resultado primário 
constante no art. 2º da Lei 
nº 14.116, de 31 de 
dezembro de 2020, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 

35- Aditiva  Senador Jean 
Paul Prates 

“Art. 3º 
............................................
............................................
.§  
1º A organização da 
estratégia para o retorno às 
aulas presenciais, em cada 

Dê-se nova redação aos § 1º e 2º do art. 3º; e acrescente-se  
§ 3º ao art. 3º do Projeto. 
 

Recomendamos aprovação. 
 
E indicamos a aprovação 
juntamente com outras emendas 
aqui dispostas que modificam os 
artigos 1º e 2º - retirando a 
educação do rol de atividades 



esfera federativa, será feita 
com a participação dos 
órgãos responsáveis pela 
educação, saúde e 
assistência social, bem 
como representação da 
sociedade civil e dos 
sindicatos dos profissionais 
envolvidos.  
§ 2º A partir das diretrizes 
pactuadas, Estados, Distrito 
Federal e Municípios 
criarão seus protocolos de 
retorno às aulas, que 
deverão ser observados 
pelas escolas na elaboração 
de procedimentos próprios, 
e incorporados, na medida 
do possível, em seus PPPs.  
§ 3º A determinação de 
retomada do 
funcionamento das 
instituições educacionais 
será feita caso a caso, 
atestando a adequação de 
cada instituição aos 
requisitos desta Lei. 

essenciais – e que obrigam a 
vacinação dos profissionais da 
educação. 
 

36 – Aditiva  FABIANO 
CONTRATO 

“Art. 4º 
............................................
............................................
...............  

Acrescenta critérios epidemiológicos técnicos da Fiocruz e outros 
organismos e entidades competentes, no art. 4º, assim como 
parâmetros de insumos e procedimentos de fluxo, incluindo TRIs 
(testagem, rastreio e isolamento). 

Recomendamos aprovação. 
 
E indicamos a aprovação 
juntamente com outras emendas 



I – Estabelecimento de 
critérios epidemiológicos 
para a decisão sobre o 
funcionamento das escolas, 
com base em informações e 
recomendações da 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e outros 
organismos e entidades 
competentes;  
XI – determinação da rotina 
de fluxo e reorganização do 
espaço escolar, consultados 
o Conselho Escolar e a 
comunidade;  
XII – distribuição de 
máscaras aos estudantes e 
professores das redes 
públicas de ensino nos 
padrões PFF2 e N95 
aprovados por autoridades 
sanitárias;  
XIII – realização contínua de 
políticas e ações de 
testagem, rastreamento e 
isolamento social dos 
membros das comunidades 
escolares infectados. 

aqui dispostas que modificam os 
artigos 1º e 2º - retirando a 
educação do rol de atividades 
essenciais – e que obrigam a 
vacinação dos profissionais da 
educação. 

 


