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I. Introdução

Este guia é destinado a:

- Comunidade escolar: estudantes, professores, diretores, coordenadores

pedagógicos e profissionais da educação;

- Familiares: mães, pais, responsáveis, tias, tios, primas, primos, avós, irmãs e

irmãos mais velhos;

- Tomadores de decisão do Poder Público, especialmente das secretarias e

conselhos de educação do país.

Este guia tem por objetivo:

1. Compilar uma série de informações, conceitos, dados e referências

confiáveis sobre a reabertura de escolas segura e garantidora de direitos no quadro

do contexto da pandemia do coronavírus (COVID-19);

2. Elaborar recomendações para a garantia do direito à educação na volta às

aulas, sem deixar ninguém para trás;

3. Orientar as comunidades escolares, as famílias e os profissionais da

educação sobre como atuar para além da ação individual. Este momento é de ação

coletiva.
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II. Contexto da educação em cenário de
emergência
Com a chegada da variante Ômicron ao Brasil no final de novembro de 2021, os casos de Covid-19

voltaram a disparar. Em 14 de fevereiro, foram registrados mais 54.220 novos casos, totalizando

638.362 óbitos oficiais pela doença no país. Atualmente, há tendência de queda nesses números em

oito estados. Em 3 de fevereiro, a Fiocruz lançou alerta sobre a alta dos casos graves da doença em

Nota Técnica sobre o crescimento nas taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19.

No Brasil, até 4 de dezembro de 2021, foram contabilizadas 19,9 mil hospitalizações na faixa etária

abaixo de 19 anos, com 1.422 óbitos confirmados por Covid-19. Às vésperas do início do ano letivo,

o avanço da variante Ômicron causa preocupação. Um estudo da Universidade de Granada

demonstrou que colocar 20 crianças numa sala de aula implica em 808 contatos cruzados em dois

dias. Com seu maior poder de transmissão, especialmente em indivíduos não vacinados, crianças

abaixo de 12 anos são um grande alvo. No Brasil, a média de alunos por turma na educação infantil,

de acordo com os dados do Censo Escolar 2021, é 15. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a

média de alunos por turma é 22 e nos anos finais do ensino fundamental a média de alunos por

turma foi 24. No ensino médio, a média é de 30 alunos por turma.
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Como medida de segurança, a Fiocruz recomenda que na volta às aulas, sejam feitos testes para

permanecer na escola (testes semanais, testes de sintomáticos respiratórios e de quem teve

contato), além de reforçar a importância da vacinação dos estudantes.

III. Vacinação e testagem para todos os adultos,
crianças e adolescentes!
Em 3 de fevereiro, cerca de 150 milhões de brasileiros, o equivalente a 70,1% da população, já

estavam totalmente imunizados contra a Covid-19. Em 16 de dezembro, a Anvisa autorizou a

aplicação da vacina em crianças entre 5 e 11 anos. A medida se justifica pela mitigação de formas

graves, sequelas e óbitos por Covid-19 nesse grupo, redução da transmissão do vírus e configura uma

importante estratégia para aumentar a segurança no retorno das atividades escolares ao modo

presencial.

Primeira criança vacinada contra covid-19 no Brasil. (NELSON ALMEIDA/AFP)
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Segundo Nota Técnica publicada pela Fiocruz em 28/12/2021, as etapas de aprovação da vacina para

essa faixa etária incluíram rigorosos testes pré-clínicos e ensaios clínicos em diferentes fases, além da

experiência de uso em larga escala em diferentes países.

Além de evitar complicações graves causadas pela doença, a vacinação de crianças também colabora

potencialmente para a redução da transmissibilidade da doença, o que diminui a probabilidade de

surgimento de novas variáveis, que podem ser mais transmissíveis, letais e resistentes às vacinas,

como também reduz as possibilidades de contaminação de familiares idosos, conhecidamente mais

suscetíveis à doença.

Vale reiterar que a testagem em massa é essencial para a garantia de segurança sanitária das

comunidades escolares.

Precisamos unir esforços em grande campanha nacional pela vacinação

infantil!
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MST constrói campanha de vacinação infantil contra a Covid-19 nos territórios da Reforma Agrária Popular pelo

país. Foto: MST

IV. Condições físicas das escolas

Segundo o boletim Situação da educação no Brasil, publicado pela Unesco em novembro de 2021,

em todos os estados as escolas já retomaram as aulas presenciais, mesmo que de forma híbrida em

alguns locais. Porém, de acordo com o Censo Escolar 2021,

● apenas 34% das escolas municipais de educação infantil têm banheiro adequado a essa

etapa,

● no que se refere à rede pública de abastecimento de água, apenas 54% das escolas públicas

são cobertas, sendo que o recurso é menos comum no Norte do País.
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Segundo dados de agosto de 2020, do Programa Conjunto de Monitoramento da OMS e do UNICEF

para Saneamento e Higiene (JMP),

● 39% das escolas no Brasil não dispõem de estruturas básicas para lavagem das mãos;

● em termos regionais, apenas 19% das escolas públicas do Estado do Amazonas têm acesso

ao abastecimento de água, ao passo que a média nacional é de 68%.

● em relação ao esgotamento sanitário, a situação é ainda mais crítica, pois em alguns estados

do Norte, menos de 10% das escolas têm acesso a serviços públicos de esgotamento.

De acordo com os dados só 65% das escolas municipais e 84% das escolas estaduais possuíam água

encanada, 18% e 14% das instituições das redes municipais e estaduais respectivamente usavam

poços artesianos, 13% e 5% cacimba, 6% e 2% rio e 3% e 1% não tinham acesso a água.

Ainda sobre infraestrutura não foram encontrados dados sobre as condições de ventilação das salas

de aula. Não é possível saber, por exemplo, se todas as salas de uma determinada escola possuem

janelas ou não. Pelo nível de desorganização com que têm sido conduzidas as medidas para reduzir o

contágio da doença é possível inferir que insumos básicos como álcool em gel, máscaras e sabão não

chegarão às escolas no tempo e em quantidades suficientes para que os protocolos de segurança

sejam seguidos, como já há relatos por todo o país - e estamos colhendo dados e mais informações a

respeito.

A. Custo Aluno-Qualidade (CAQ)

Aprovado pela Emenda Constitucional 108/2020, do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e desenvolvido pela1

Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) é um mecanismo que

une qualidade, controle social e financiamento da educação.

Ao considerar os insumos necessários para a garantia de um padrão de qualidade, o CAQ pauta os

investimentos que cubram os custos de manutenção das creches, pré-escolas e escolas de ensino

fundamental e médio, em suas diferentes modalidades, conforme previsto na Constituição Federal,

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996) e no Plano Nacional de

Educação (Lei no 13.005/2014), entre outras leis.

O CAQ propõe um avanço em relação à realidade, uma vez que as condições objetivas de oferta

(infraestrutura, recursos materiais e humanos) da maioria das escolas públicas brasileiras não

condizem com o que é necessário para garantir o direito à educação, conforme preconiza a Carta

Magna e outros textos legais.

1 Mais informações:
https://media.campanha.org.br/acervo/documentos/Fundeb2020_NotaTecnica_2020_08_12_CAQ-SenadoFed
eral_FINAL.pdf

10

https://www.unicef.org/brazil/media/9721/file/nota-tecnica-saneamento-higiene-na-resposta-a-covid-19.pdf
https://www.unicef.org/brazil/media/9721/file/nota-tecnica-saneamento-higiene-na-resposta-a-covid-19.pdf
https://media.campanha.org.br/acervo/documentos/Fundeb2020_NotaTecnica_2020_08_12_CAQ-SenadoFederal_FINAL.pdf
https://media.campanha.org.br/acervo/documentos/Fundeb2020_NotaTecnica_2020_08_12_CAQ-SenadoFederal_FINAL.pdf


É inaceitável que algumas escolas tenham professores condignamente remunerados, banheiros

dignos, água potável, bibliotecas, laboratórios de Ciências, quadras número adequado de alunos por

turma e outros insumos essenciais e que outras não tenham.

O CAQ contempla as condições adequadas e os insumos materiais e humanos necessários para que

os professores consigam ensinar e para que os alunos possam aprender. A ideia central é que a

garantia de insumos adequados é condição fundamental – ainda que não suficiente –, para o

cumprimento do direito à educação.

Fundamental porque sem valorização dos profissionais da educação e infraestrutura adequada nas

escolas públicas, a educação não acontece. O CAQ garante que o processo de ensino-aprendizado

ocorra plenamente. Os insumos do CAQ são dispostos em quatro dimensões:

Precisamos cobrar a garantia

de infraestrutura nas escolas,

conforme a Lei, especialmente

nesse momento de

emergência!
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B. Indicadores Fiocruz

A Fiocruz recomenda a utilização de sete indicadores para a abertura segura do atendimento

presencial nas escolas. Adiantamos que o governo federal não tem feito sequer o mínimo para aferir

e implementar cada um deles, como testagem, rastreamento, distribuição de equipamentos de

proteção individual (EPIs) eficazes e reorganização do espaço e do cotidiano escolar com adaptações

arquitetônicas para melhorar a circulação de ar nas escolas, o distanciamento nos ambientes

escolares e a higiene respiratória.

Indicador 1: Indicador de casos novos por 100.000 habitantes (baseado nos critérios do

CDC/EUA - Centers for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos da América,

revistos em agosto/2021).

Este indicador estabelece como critério de retorno às atividades presenciais a redução da

transmissão comunitária avaliada pelo número de novos casos por 100.000 habitantes, nos

últimos 7 dias (semana epidemiológica).

Segundo o critério da Fiocruz, a média semanal de 100 novos casos por 100 mil habitantes

determina risco altíssimo para a reabertura das escolas, colocando em risco de contaminação

a comunidade escolar, bem como o próprio esforço de controle da pandemia. Um baixo fator

de risco para o retorno às atividades presenciais é determinado pelo patamar de 0 a 9 novos

casos por 100 mil habitantes em 7 dias.

Indicador 2: Indicadores de medidas sanitárias a serem implementadas nas escolas: uso

correto e constante de máscara, distanciamento nos ambientes escolares, higiene

respiratória, rastreamento de contatos em colaboração com a saúde.

Indicador 3: Taxa de contágio: valor de R < 1 (ideal 0,5) por um período de pelo menos 7 dias.

Indicador 4: Disponibilidade de leitos clínicos e leitos de UTI COVID, na faixa de pelo menos

25% livres. (Faixa verde – CONASS/CONASEMS).
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Indicador 5: Redução de 20% ou mais em número de óbitos e casos de Síndrome Respiratória

Aguda Grave (SRAG) comparando à Semana Epidemiológica (SE) finalizada, em relação a duas

Semanas anteriores (Faixa verde – CONASS / CONASEMS).

Indicador 6: Taxa de positividade para COVID-19 menor que 5% - número de

positivos/número de amostras para SARS- CoV-2 realizadas em determinado período.

Porcentagem de testes positivos de RT-PCR na comunidade durante os últimos 07 dias.

Indicador 7: Capacidade para detectar, testar (RT-PCR), isolar e monitorar

pacientes/contactantes. Diagnosticar pelo menos 80% dos casos no município ou território.

Este indicador se relaciona diretamente com a rede do Sistema Único de Saúde e o

investimento necessário, na Atenção Primária em Saúde, no nível de atenção especializada e

hospitalar para atender com qualidade a população.
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V. Recomendações da Campanha Nacional pelo
Direito à Educação
Quando as atividades escolares foram encerradas ainda em março de 2020, havia uma expectativa

de retorno rápido. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação e as entidades alinhadas ao seu

posicionamento vêm se dedicando, desde então, a refletir sobre as especificidades do território

nacional, especialmente sobre a gravidade da situação, e a pautar a necessidade de investimentos

em infraestrutura para a garantia de retornos seguros.

Acreditamos que mais que um debate, é preciso ações concretas para equipar as escolas. A

precariedade de infraestrutura não será sanada de um dia para o outro e, por isso, é no mínimo

necessário um plano nacional de reabertura, que estabeleça protocolos de segurança e

disponibilize recursos para as alterações necessárias. Além disso, é preciso também criar condições

subjetivas de segurança, para que a comunidade escolar se sinta segura para retornar.

No sentido de colaborar, compilamos 70 recomendações sobre educação e proteção para o

enfrentamento à pandemia em 2021. Essa síntese de informações foi desenvolvida a partir de todo

acúmulo ao longo de 2020 e traz atualizações de contexto neste novo ano, assim como

recomendações para uma tomada de decisão para que as políticas emergenciais a serem

desenvolvidas em 2022 sejam baseadas em direitos. É um instrumento também essencial para as

comunidades escolares, famílias e profissionais da educação e proteção se informarem, participarem

da formulação das políticas, monitorarem e demandarem respostas que garantam seus direitos à

saúde, educação e proteção.

A. Para reabertura das escolas e volta às aulas presenciais
Para o processo de reabertura das escolas e retorno às aulas, recomendamos que, além dos

protocolos de segurança exigidos e recomendados pela área de saúde, os sistemas de ensino e

demais tomadores de decisão do poder público, de outras áreas:

1. promovam ações de maneira transparente, democrática, interfederativa e em Regime de

Colaboração, desenvolvendo trabalho intersetorial entre as áreas de educação, saúde,

assistência social e Conselhos Tutelares, juntamente com representações da sociedade civil e

da comunidade escolar. É importante a formação de comissões municipais intersetoriais com

representantes dos setores já mencionados, assim como de transporte, segurança, limpeza

urbana, e planejamento. Também devem ser constituídas comissões em cada escola com

representações de todos os segmentos: gestão, coordenação, professoras/es, merendeiras/os,

porteiras/os, serviço geral, secretaria, famílias, estudantes, unidade local de saúde, CRAS e

conselho tutelar da região;

2. priorizem a vacinação completa, com reforço, das e dos profissionais da educação em todo o

país, com cronograma urgente de imunização de toda a população, de forma a proteger

também familiares da contaminação;
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3. priorizem a vacinação de crianças e adolescentes, com urgência, de forma a protegê-las

nesse momento de volta às aulas;

4. garantam a participação da comunidade escolar em todos os processos, inclusive com

processos de escuta de estudantes, que são muitas vezes colocados de lado das discussões e

decisões;

5. fortaleçam a participação significativa de mulheres e meninas em todos os processos de

tomada de decisões, também das populações negras, indígenas, quilombolas, entre outras

diversidades étnico-raciais, assim como das populações LGBTQIA+;

6. garantam canais de comunicação eficientes na comunidade escolar, assim como entre o

governo e outras autoridades educacionais e as escolas;

7. desenvolvam protocolos sanitários e de reabertura no nível de cada escola, com assessoria

de equipes de saúde e assistência, envolvendo nesse processo toda a comunidade escolar,

de forma que toda a participação social seja contemplada, trazendo informação qualificada,

complexidade, profundidade, especificidade e segurança - assim como sejam pensadas

diretrizes para implementação de políticas em caso de novas suspensões de aulas. É preciso

também que a saúde desenvolva protocolos de monitoramento dos casos de Covid-19 nas

escolas públicas e privadas, incluindo inquéritos sorológicos e estudos locais de

rastreamento de contatos. Os dados e informações produzidos por essas iniciativas devem

ser publicizados com as comunidades escolares.

8. construam protocolos de retorno, garantindo as condições adequadas. Para tal,

recomendamos que o tempo e o esforço seja dedicado primeiramente a realizar diagnósticos

qualificados e coletivos de cada rede de ensino e de suas escolas, levando em conta uma

série de dimensões de garantias de direito (conforme indicado no item IV deste guia) e

olhando para as especificidades da educação especial na perspectiva inclusiva, da Educação

de Jovens e Adultos (e das populações adultas e idosas), da socioeducação, da educação

quilombola e indígena, das populações do campo, das florestas e das águas, itinerantes, em

situação de rua, entre outras;

9. considerem uma educação humanizada e integral para essa fase de reabertura das escolas e

volta às atividades presenciais, que deve ser marcada por processos de acolhida, segurança,

cuidados, escutas e diálogos de todos e para todos os sujeitos da comunidade escolar, com

atendimento psicossocial e de saúde especializados - essa é a prerrogativa prioritária,

passando à frente de qualquer processo de avaliação e/ou “recuperação” de conteúdos;

10. desenvolvam novas formas de avaliação que privilegiem abordagens mais qualitativas e

menos quantitativas;

11. façam uma reorganização curricular, contando com a participação das educadoras e

educadores, demais profissionais da educação, pais, mães e responsáveis, trazendo para o

currículo o debate da Covid-19, a pandemia e suas consequências, como isolamento social,
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condições sanitárias, proteção individual e social, atendimento à saúde e desigualdades

sociais, raciais e de gênero;

12. façam formação das educadoras e dos educadores sobre o vírus, sua forma de contágio e

propagação, formas de prevenção, uso de equipamentos de proteção individual e coletiva,

identificação de sintomas e modo de trabalhar de forma a não estigmatizar os possíveis

infectados; e garantam não somente as condições de trabalho como também a previsão do

número adequado de profissionais da educação, incluindo medidas de contratação de novos

quadros, caso sejam necessárias;

13. garantam financiamento adequado inclusive nas leis orçamentárias (em âmbito federal,

estadual e municipal) para a qualidade e a disponibilidade de todos os insumos necessários

para a reabertura das escolas com segurança sanitária, formação das e dos profissionais da

educação e outros elementos essenciais - considerando para tal a revogação da EC 95 do

Teto de Gastos e a garantia de piso mínimo emergencial;

14. Garantir o acesso à água, saneamento básico completo, instalação de banheiros, pias e

bebedouros, considerando o quantitativo de estudantes e de profissionais da educação e o

aspecto da acessibilidade;

15. garantam infraestrutura nas escolas que assegurem a ventilação/circulação de ar adequada e

o distanciamento social e para que as e os estudantes possam realizar estudos e pesquisas

orientados pelas educadoras e educadores, de forma segura, em salas de leitura, bibliotecas

e laboratórios;

16. garantam equipamentos públicos seguros, como bibliotecas públicas, museus, planetários de

modo que as e os estudantes possam realizar estudos e pesquisas, que auxiliem no processo

de ensino e aprendizagem, orientado pelas educadoras e educadores, de forma a

complementar seus estudos e carga horária. Para isso, é necessário que os sistemas de

ensino garantam as condições adequadas para estudantes e profissionais da educação, como

condição de garantia do direito à educação em sua plenitude;

17. proporcionem ambientes seguros para a alimentação escolar, com segurança alimentar e

nutricional, prezando por observar necessidades de encaminhamento para atendimento

nutricional àqueles estudantes em situação de vulnerabilidade;

18. garantam a oferta de transporte escolar, de qualidade e em quantidades suficientes, que

passa a seguir novas orientações sanitárias, como uso de máscaras, higienização regular dos

veículos, distanciamento entre os passageiros;

19. Qualificar a articulação integrada entre as áreas da educação, serviço social e saúde para a

identificação, atendimento, monitoramento e acompanhamento de casos de Covid-19 nas

escolas públicas, divulgando os dados e informações para as comunidades escolares;

20. Realizar testagem para crianças e adolescentes e/ou trabalhadores, ainda que estejam

assintomáticos, que tiveram contato com pessoas que testaram positivo;
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21. adotem estratégias intersetoriais urgentes para evitar o abandono escolar, através de

programas e ações que visem a busca ativa de crianças e adolescentes que estão fora da

escola, com atenção especial aquelas/es mais vulneráveis aos homicídios, ao trabalho infantil

e às situações de abusos e/ou violências (institucional, sexual, doméstica, de gênero);

22. considerem as especificidades de cada faixa etária dos estudantes e de cada modalidade de

ensino, em especial quanto à adequação da utilização de tecnologias de informação e

comunicação, garantida a privacidade e o tratamento de dados pessoais conforme a Lei nº

13.709, de 14 de agosto de 2018, e a autonomia pedagógica das escolas assegurada pelos

arts. 12 e 14 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

23. considerem as especificidades das/dos adolescentes em cumprimento de medida

socioeducativa e as necessidades das escolas localizadas em Unidades de Privação de

Liberdade, garantindo a adoção de protocolos sanitários e adequação dos prédios escolares,

bem como assegurar todas as condições necessárias para a garantia do direito ao ensino

presencial;

24. não implementem “modelos de educação acelerada”, tendo em vista que estes não

respeitam os tempos de ensino-aprendizagem das e dos estudantes e ferem a garantia do

direito à educação. Além disso, na contramão desses modelos, o tempo é justamente de

acolhida e de desacelerar, de forma a prezar pela recuperação psicossocial de todas as

pessoas. Não é o momento de pressionar por uma corrida conteudista que não tem sentido

em termos de construção de sociedade e de desenvolvimento humano;

25. não implementem processos precarizados de formação de profissionais da educação e,

muito menos, de coaching (como sugerem alguns documentos), que é uma prática nada

adequada para o ambiente escolar;

26. não implementem a ideia privatista de oferecimento de bolsas de estudos, que traz um

caráter assistencialista e de desvio da função do Estado de oferta de educação pública,

gratuita e com qualidade.

B. Para processos de educação remota e/ou ensino híbrido

27. Se a educação é um direito, uma situação de emergência não deve destruí-lo, especialmente

para crianças e famílias em situações diversas de vulnerabilidade. Essa situação está

aumentando as desigualdades sociais que já tínhamos. É necessário, portanto, pensar em

todas/os.

28. Nesta situação de emergência, consideramos que as medidas tomadas devem ser flexíveis.

Dessa forma, é preciso flexibilizar o calendário escolar, propor atividades complementares e

que aliem o envolvimento das famílias e da comunidade escolar, e que seja reorganizado o

calendário letivo de forma inclusiva. É preciso flexibilizar também a organização de grupos e

a utilização de espaços dentro e fora da escola. Abrir literalmente janelas e diminuir muros
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por questões sanitárias e também para dialogar com a comunidade, trazendo a vida para a

escola.

29. Não sabemos como será o futuro da educação, mas desejamos que seja outro, diferente do

que estava sendo construído, calcado na exclusão. O retorno à normalidade, do qual os

estudantes em situações de vulnerabilidade e pobreza nunca fizeram parte, será impossível,

porque o que está acontecendo conosco não nos levará a um retorno, mas a uma

normalidade diferente a ser construída.

30. Os sistemas de ensino não devem ficar obcecados com notas e resultados, com

nivelamento dos alunos e avaliações. Agora é a hora de destacar os valores que estamos

aprendendo, hoje é hora de fazer pedagogia e de pensar formas de avaliação que sejam

respeitosas e complexas.

31. A experiência da crise nos convida a repensar tempos, espaços e recursos que temos e a

função de apoio que a TV, o rádio, as redes sociais e as TIC podem desenvolver, sem perder o

contato com o ambiente natural e social.

32. Outra lição é que é preciso desacelerar, também na escola, dando tempo e respeitando os

processos de ensino-aprendizagem de cada pessoa. É necessário também ressignificar os

processos educativos, que são a apropriação de cultura, fruto da relação entre os sujeitos da

educação.

33. Podemos ainda aproveitar esse momento para fazer uma revisão completa da estrutura e

do conteúdo do currículo escolar. Para que conteúdos interdisciplinares e transdisciplinares,

de complexidade crescente e interconectadas, sempre focados nas respectivas diversidades

locais e sociais e na produção a partir da escola, tomem a centralidade da educação. Esse

conhecimento deve nos fornecer uma compreensão mais profunda do mundo e dos

problemas da humanidade.

34. É também uma oportunidade para energizar o diálogo, a conversa, o pensamento crítico

como instrumentos pedagógicos básicos para a formação de pessoas autônomas, sujeitos

em um processo permanente de produção de suas próprias vidas.

35. É o momento de melhorar a dimensão relacional da educação por meio da experimentação

da democracia, onde o diálogo e o acordo deliberativos são centrais. Assim, é impreterível

fortalecer a comunidade e o senso democrático da escola, dando às famílias e aos

estudantes o seu espaço de responsabilidade coletiva nos bens comuns da educação,

tornando mais efetivos os atuais canais de participação e criando outros.

36. Precisamos repensar as políticas educacionais, protegendo e expandindo a escola pública e

eliminando os processos de privatização, a partir das novas perspectivas sociais, a fim de

garantir o papel dos cidadãos e das pessoas, garantindo o direito de todos à educação e à

vida digna.
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37. É necessário também promover o compromisso no combate às discriminações dentro e fora

da escola, com políticas antidiscriminatórias e promotoras das diversidades.

38. Em primeiro plano, é preciso ser colocado o agora oculto e socialmente desvalorizado pilar

do ensino, com nossos professores como sujeitos, para que possam ter uma sólida

formação cultural e pedagógica e para que sejam motor central da socialização, da criação de

ambientes educacionais compartilhados e cooperativos.

Entendemos que esses podem ser alguns dos elementos constitutivos do caminho pelo qual

avançar em direção a uma nova educação. Vamos dar uma solução positiva e construtiva ao

que o atual sistema educacional vive em uma sociedade em situação de emergência.

C. Para garantia da alimentação escolar

Para os tomadores de decisão do poder público

39. Garantir medidas que cumpram com as previsões legais e orientações:

a. Constituição Federal de 1988 (especialmente artigos 6º, 208 e 227);

b. Lei nº 11.346/2006 (Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional);

c. Lei nº 11.947/2009 (Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE);

d. Lei nº 13.979/2020 e Decreto nº 10.282/2020 (medidas de enfrentamento à

Covid-19);

e. Lei nº 13.987/2020 (distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do

PNAE aos pais ou responsáveis);

f. Resolução FNDE/MEC nº 2/2020 (sobre execução do PNAE durante o estado de

calamidade pública);

g. Cartilha do MEC: Orientações para a execução do PNAE - Pandemia do Coronavírus

(Covid-19) e documento FAQ;

h. Recomendação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério

Público Federal, presente no Ofício Nº 153/2020/PFDC/MPF, de 30/4/2020, para que

seja respeitado, na aplicação dos recursos do PNAE, o mínimo destinado à

agricultura familiar e a observância do caráter nutricional dos alimentos adquiridos e

fornecidos aos alunos;

i. o Congresso Nacional deve se comprometer com o aumento do orçamento do PNAE

com base nos valores estabelecidos na proposta de Piso Mínimo Emergencial feita

em estudo da Fineduca;
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j. o FNDE precisa reativar o Grupo Consultivo do PNAE no âmbito do FNDE, instância

formal de participação social, e as secretarias de educação devem criar as condições

necessárias para o efetivo funcionamento dos CAEs, assegurando a devida

transparência e fornecimento de informações necessárias para o controle social;

k. o FNDE deve adotar estratégias de sensibilização e capacitação dos novos secretários

municipais de educação sobre a gestão do PNAE, de modo a superar a falta de

conhecimento dos que chegam, e a insegurança jurídica relacionada às compras da

agricultura familiar e à distribuição de cestas autorizada pela Lei nº 13.987/2020;

l. o FNDE deve socializar os resultados de pesquisa realizada em parceria com os

Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE), que tinha

como objetivo monitorar a implementação do programa durante a pandemia, e

propor soluções de gestão adequadas a esta grave crise humanitária.

40. Implementar como estratégia preferencial de execução do PNAE, em caso suspensão de

aulas, 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 Conselheiros da Alimentação Escolar em todo o processo.

Em caso de volta às aulas presenciais plenas, garantir a distribuição de kits e o

distanciamento social no momento da refeição, em espaços abertos, por exemplo, e em

pequenos grupos;

41. 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, com preferência àquelas de maior durabilidade. O que

reforça a importância de que sejam mantidas as compras de alimentos frescos e saudáveis

da agricultura familiar;

42. A aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar deverá ser mantida,

priorizando-se a compra local e os contratos existentes com fornecedores de alimentação,

inclusive os oriundos da agricultura familiar, que podem ser adaptados para tornar viável a

distribuição individualizada dos kits alimentares;

43. Fazer parcerias, firmar contratos de compra de alimentos e se inspirar nas ações do

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), do Movimento dos Pequenos

Agricultores (MPA) e de outras organizações sociais, pequenos produtores da agricultura

familiar, e órgãos da assistência social.

Para conselhos

44. Considerando a importância de que as estratégias adotadas sejam intersetoriais,

participativas e ágeis, e que levem em conta todas as dimensões da segurança alimentar e
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nutricional, da produção ao consumo, é importante que representantes dos conselhos de

educação, alimentação escolar e de segurança alimentar e nutricional participem no

processo de tomada de decisão e monitoramento das ações.

45. Em alguns estados e municípios foram formados comitês emergenciais para o enfrentamento

da pandemia, em outros os conselhos já estão envolvidos no planejamento das ações. Onde

estes espaços não foram criados e/ou a participação social não está acontecendo, é preciso

exigir que a mesma aconteça. Nestes casos, é necessário demandar, de maneira oficial, a

participação e o controle social à : i) prefeitura ou governo do estado; ii) câmara legislativa

estadual ou municipal.

Se o poder público: i) não tiver tomado ainda a iniciativa de distribuição dos kits, no caso de

suspensão das aulas presenciais, ou; ii) se a implementação estiver em desacordo com a

legislação, ou; iii) se não estiver acontecendo a participação e o controle social, ou; iv) se

houver falta de transparência e/ou denúncias, é preciso a mobilização para a exigibilidade

de direitos. Nestes casos, representantes da sociedade civil podem abrir interlocução com o

Ministério Público e/ou Defensoria Pública.

46. É estratégico que seja dada ampla divulgação às solicitações feitas em nível local. As rádios e

TVs comunitárias e/ou educativas são muito importantes. É interessante, também, que sejam

utilizadas as redes sociais para pressão e incidência política.

Para a comunidade e para as famílias

Para cobrar e garantir seus direitos para garantia da alimentação escolar:

47. Entre em contato com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e/ou o Centro de

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) da sua região para informações e

pedido de apoio:

● Digite na busca da Internet: “Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)” + seu

bairro e busque informações e/ou email ou telefone em funcionamento;

● Digite na busca da Internet: “Centro de Referência Especializado de Assistência Social

(CREAS)” + seu bairro e busque informações e/ou email ou telefone em funcionamento;

● Ou procure se informar no seu bairro qual o CRAS ou CREAS mais próximo e vá até o local

- sempre usando máscaras e tomando todas as precauções de higiene possíveis.

48. Entre em contato com os Conselhos de educação, alimentação escolar e de segurança

alimentar e nutricional para informações e pedido de apoio:

a. Caso a criança ou o adolescente seja matriculado na rede distrital ou estadual de

ensino, digite na busca da Internet “Conselho Estadual (ou Distrital) de Educação”

e/ou “Conselho Estadual (ou Distrital) de Alimentação Escolar” e/ou “Conselho
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Estadual (ou Distrital) de Segurança Alimentar e Nutricional” + seu Estado (ou DF) e

procure informações e/ou email ou telefone em funcionamento;

b. Caso a criança ou o adolescente seja matriculado na rede municipal de ensino, digite

“Conselho Municipal de Educação” e/ou “Conselho Municipal de Alimentação

Escolar” e/ou “Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional” + seu

Município e procure informações e/ou email ou telefone em funcionamento.

49. Entre em contato com a Defensoria Pública e/ou Ministério Público de sua região, caso

constate que a administração pública municipal ou estadual não está distribuindo os kits

diretamente aos alunos, em caso de suspensão das aulas, ou a manutenção da alimentação

escolar, em aulas presenciais.

Para colaborar para que outras pessoas possam ter seus direitos
garantidos

● Divulgue nas redes sociais este Guia sobre Alimentação Escolar (nas páginas da Campanha há

cards e peças para essa divulgação: www.campanha.org.br) ;

● Divulgue nas redes sociais e/ou cole no seu bairro cartazes indicando telefone e email de

contato dos CRAS, CREAS, Conselhos de Educação, Conselhos de Alimentação Escolar,

Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional;

● Avise conhecidos e parentes sobre o direito à alimentação escolar e indique como cobrarem

por seus direitos.

D. Para garantia de inclusão

Para os tomadores de decisão do poder público

Para o enfrentamento da situação vivenciada pelo isolamento decorrente da pandemia, para que

haja a continuidade das atividades do Atendimento Educacional Especializado (AEE), reforçamos a

importância da articulação entre os professores da sala comum e o professor especializado,

intensificando o trabalho colaborativo.

O conjunto das atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente

e prestados de forma complementar ou suplementar à escolarização que compõe o Atendimento

Educacional Especializado, será tão mais efetivo para a identificação e eliminação das barreiras no

processo de aprendizagem quanto mais colaborativas forem as ações entre os educadores. A escuta

ativa desses estudantes e suas famílias pode ampliar e aprimorar as possibilidades de atuação

colaborativa e articulada entre o AEE e o professor de sala comum, possibilitando maior sucesso do

fazer pedagógico.

Assim, as chamadas adaptações razoáveis, devem considerar a especificidade de cada estudante em

cada contexto para possibilitar autonomia no processo de ensino-aprendizagem.
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Para que isso aconteça, é essencial o investimento adequado em políticas educacionais, desde a

formação até às condições de qualidade da educação.

Para as comunidades escolares
Ainda, os educadores e gestores podem pensar em ações que considerem:

50. As diferentes condições sociais e econômicas dos estudantes e seus familiares;

51. As diversas condições emocionais e cognitivas do estudante e de sua família, uma vez que

estas podem ter sido bastante afetadas pelo isolamento social e suas consequências;

52. Diferentes formatos e metodologias para promover o aprendizado e manter o vínculo dos

estudantes e da família com as educadoras e educadores;

53. Planejamento conjunto e colaborativo entre professor do Atendimento Educacional

Especializado (AEE), professor da sala comum e equipe gestora da escola, na elaboração de

atividades gerais e individualizadas;

54. Flexibilização das formas de avaliação e demonstração de aprendizagem por parte dos

estudantes - diferentes formas de aprender requerem diferentes formas de avaliar;

55. Elaborar propostas, gerais e de caráter individual, considerando ações de parceria entre toda

equipe pedagógica. O momento convida à solidariedade e é, portanto, muito oportuno para

desenvolver o trabalho colaborativo entre gestão escolar, professor regente e professor do

Atendimento Educacional Especializado (AEE);

56. Reorganizar sugestões não-presenciais considerando bebês, crianças, adolescentes, jovens e

adultos sem e com deficiências, de maneira que ninguém fique para trás e possa usufruir

plenamente do que, no momento, temos a oferecer.

E. Para garantia de proteção
As ações de enfrentamento sugeridas pelo FONSEAS em 2020 alinham ações para o enfrentamento

da Covid-19 em todo o Brasil na área de Assistência Social. O órgão também destaca a necessidade

de garantir o funcionamento dos serviços de assistência social e a proteção destes profissionais. As

principais ações em desenvolvimento são:

57. criação de comitês de enfrentamento à Covid-19;

58. maximização da capacidade dos programas de renda estaduais e criação de

complementação de renda por parte de alguns estados;

59. fortalecimento da atuação intersetorial, especialmente com as políticas de saúde, educação,

e habitação;

60. medidas voltadas à garantia de sobrevivência e proteção às famílias e pessoas em situação

de vulnerabilidade, com compras emergenciais de cestas básicas e ampliação ao direito à

segurança alimentar e nutricional;

61. abertura e provisão de acolhimentos institucionais para a população em situação de rua, ou

apoio aos municípios;
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62. antecipação de recursos de cofinanciamento estadual aos municípios;

63. produção de orientações técnicas aos municípios, bem como articulação de campanhas e

demais medidas que visam intensificar o combate à Covid-19.

O documento ainda sugere outras ações que podem ser encaminhadas na ação conjunta com a

Secretaria Nacional de Assistência Social, dada a responsabilidade dos entes federados nas instâncias

do SUAS, ou assumidas pelo governo federal com absoluta prioridade. Dentre elas destacamos:

64. necessidade de cobertura vacinal para todos os trabalhadores do Sistema Único de

Assistência Social – SUAS, tendo em vista a necessidade de atendimento à população, sendo

um serviço essencial, bem como

65. disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual, especialmente máscaras e luvas;

66. a importância de definições que resultem em contratações emergenciais e na devida

reorganização dos atendimentos, considerando as medidas orientadas em saúde a garantia

do atendimento à população;

67. orientações quanto ao funcionamento do Programa Primeira Infância no SUAS, tendo em

vista a previsão das visitações e medidas em saúde.

Outra recomendação importante foi emitida pelo Conselho Nacional de Gestores Municipais de

Assistência Social (CONGEMAS). Assim como o FONSEAS, o CONGEMAS reforça a necessidade de

revogação da Emenda Constitucional nº 95/16 e evidencia suas consequências negativas para a

política de Assistência Social. Também considera como medida imediata a do Ministério da

Cidadania, de 20 de dezembro de 2019.

A Recomendação 01/2020 do FCNCT apresenta as características legais dos Conselhos Tutelares,

como a natureza do órgão que é de requisitar serviços e não executar medidas, o que permite que o

atendimento seja na forma de plantão, sobreaviso e remota.

Deste modo, o FCNCT recomenda aos Gestores Municipais dos municípios brasileiros que assegurem

nos Conselhos Tutelares condições necessárias para o atendimento à população, salvaguardando, a

integridade, a saúde e a vida dos (as) Conselheiros (as) Tutelares do Brasil, especialmente,

enquanto existir a manifestação desta pandemia no Brasil, através de:

68. flexibilização do atendimento em regime de “Plantão ou Sobreaviso”, preferencialmente,

não presencial, quando possível, e que o trabalho seja em forma de rodízio;

69. diante da impossibilidade de atendimento não presencial, que a prestação de serviço seja

em local ventilado, não fechado, que permita manter distância de um a dois metros entre

pessoas, a fim de inviabilizar o contágio, atendendo apenas os casos emergenciais;

70. viabilização dos equipamentos de prevenção ao novo coronavírus, a exemplo de: máscaras

de uso pessoal e descartáveis, álcool em gel 70º, luvas e outros instrumentos;
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71. possibilidade de trabalho de casa (home office), se necessário, realizando os contatos com

os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos por telefone e encaminhando as Requisições de

Serviços de forma virtual (por e-mail, WhatsApp etc);

72. que não haja prejuízo à promoção, defesa e controle para atendimento e efetivação dos

direitos da criança e do adolescente, nem risco à saúde dos profissionais e do público que

procura os serviços deste órgão.
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Cynthia Betti

Daniel Cara

Danielle Bambace

Débora Goulart

Deise Rocha

Dielle Perin

Eliene Dias

Eliseu da Silva Souza

Fabiana Bitello

Fabiana Canavieira

Fabiane Lopes de Oliveira

Felipe Tau

Fernanda Cristina Campos da Rocha

Fernando Cássio

Fernando Rufino
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Flávia Loss de Araújo

Flávio Debique

Gabriel Morais

Gabriela de Torres

Geraldo Grossi Junior

Gilvânia Nascimento

Helena Rodrigues

João Marcelo Lucas Schneider

João Paulo de Campos Dorini

Kalinca Costa Pinto das Neves

Kezia Alves

Leehaney Cavalcanti

Letícia Carneiro da Conceição

Liliane Garcez

Lucia Isabel da Conceição Silva

Lucy Teixeira

Magna Silva

Malu Flores

Marcele Frossard de Araújo

Marcia Adriana de Carvalho

Maria Luiza Flores

Maria Teresa Avance

Maria Thereza Marcílio

Mariana Santarelli

Mariete Félix Rosa

Mariete Rosa

Marina Araújo Braz

Marina Avelar

Marluce Pereira

Michela Albuquerque

Natacha Costa

Patrícia Barral

Pedro Prata

Peterson Rigato da Silva

Rafael Bastos

Ramuth Marinho

Renan Simão

Ricardo Teixeira
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Rodrigo Ratier

Sandra Cardoso

Sara Santana

Sara Wagner York* ou Sara Wagner Pimenta Gonçalves Junior

Simone Magalhães

Sumika Soares de Freitas Hernandez-Piloto

Talita Barcelos
Tânia Dornellas

Thalles Gomes

Thiago Alves

Vanderlete Pereira da Silva

Vanessa Pipinis

Vanessa Schottz

Vivian Ka. Fuhr Melcop

Viviane Sousa

Wagner Santana

Yasmin Abdalla

Organizações que colaboraram em 2020 e 2021 com a produção dos Guias Covid-19, que

subsidiaram esta publicação (além do Comitê Diretivo):

FNPETI, Plan, Mais Diferenças, Escola de Gente, Coletivx, Visão Mundial, FBSSAN

Parceiros institucionais da Campanha:

Fundo Malala, Porticus, Trindade Tecnologia, CESE, Visão Mundial

Comitê Diretivo da Campanha: https://campanha.org.br/quem-somos/comite-diretivo/
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