CÂMARA DOS DEPUTADOS
NOTA PÚBLICA

NOTA DE POSICIONAMENTO AO GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLOS DE
RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Os Coordenadores e os Relatores da Comissão Externa de Acompanhamento do
Ministério da Educação (COMEX/MEC) consideram positiva a publicação do Guia de
Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas da
Educação Básica1, e espera que o documento contribua para a retomada segura das
atividades escolares. A publicação do material atende a uma demanda urgente das redes de
ensino, da comunidade escolar e dá corpo a recomendações realizadas pelo parlamento
brasileiro.
O Guia apresentado pelo MEC contém orientações sanitárias para os diversos ambientes
das escolas, aponta cuidados a serem adotados no transporte escolar dos estudantes,
reforça o uso de equipamentos de proteção individuais e do distanciamento entre alunos,
professores e demais profissionais, elenca a importância do treinamento dos profissionais
das escolas e ressalta a necessidade de realizar o acolhimento dos docentes e discentes no
processo de volta às aulas. O documento sugere adequadamente que as decisões dos
gestores locais considerem os níveis de transmissão da COVID-19 em cada território e
destaca o caráter gradual do processo de retomada plena das atividades.
Por fim, merecem destaque as orientações específicas para a educação infantil, para os
alunos com deficiência e para a educação escolar indígena, quilombola e demais povos
tradicionais, principalmente no que diz respeito ao novo posicionamento do Ministério ao
recomendar que alunos com deficiência voltem às aulas juntamente com os demais
estudantes. Além disso, consideramos que o material acerta ao incentivar o ensino híbrido e
a proposição de um Conselho Escolar Ampliado, a fim de tornar o processo de volta às
aulas participativo, seguro e inclusivo.
Os parlamentares que integram a coordenação e relatoria da Comissão, reforçando a
preocupação com o retorno seguro às atividades escolares e reafirmando a crença do papel
central do MEC na liderança deste processo, recomendam que o Ministério da Educação
difunda as orientações deste documento para gestores públicos das redes escolares,
diretores, professores e estudantes, por meio de materiais gráficos informativos e
campanhas de esclarecimento público de amplo alcance.
O Papel da Comissão Externa de Acompanhamento do MEC (CEXMEC)
Desde o início da pandemia do novo coronavírus, as (os) Deputadas (os) que assinam esta
nota mantiveram o compromisso de fiscalizar e de acompanhar as ações realizadas pelo
Ministério. Nos dois boletins produzidos por este Grupo2, entre as recomendações
realizadas para a gestão da educação durante este período, apontamos a necessidade de
elaboração, por parte do MEC, de orientações sanitárias para o período da pandemia e para
a o retorno das aulas. A recomendação por escrito foi seguida por seminários online e por
reuniões internas entre os parlamentares, equipe técnica e o Ministro da Educação. O
material considera as orientações do Consed, da Undime, do Ministério da Saúde e de
Organizações Internacionais de referência, atende, de maneira direta ou indireta, 6 das 40
recomendações presentes nos boletins.

1
2

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/GuiaderetornodasAtividadesPresenciaisnaEducaoBsica.pdf
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Igq_AeBqiFQvZdGKdi_XYmPeWZjPKYnu
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Salientamos que continuaremos a dialogar e a acompanhar as ações tomadas pelo
Ministério neste momento singular. Entendemos que cabe ao Ministério coordenar políticas
educacionais que minimizem os impactos da desigualdade social no país e que auxiliem no
retorno seguro dos estudantes, professores e demais profissionais para o ambiente escolar.

Brasília, 07 de Outubro de 2020.
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