
• Os Estados, por meio da Secretaria de Educação ou Conselho Estadual de Educação, 

criaram regras sobre a oferta das etapas do ensino neste período de quarentena. 

• Observa-se, no geral, que as regras, editadas emergencialmente, pouco se atentaram às 

peculiaridades de cada etapa educacional, utilizando como solução o ensino à distância. É 

sabido que muitos profissionais não possuem formação específica em ensino à distância, 

além de não ser cabível na Educação Infantil. 

• Além disso, é importante ressaltar que no campo educacional há pluralidade de órgãos 

normativos, de modo que não somente os Estados legislam sobre o tema, como também o 

governo federal, por meio da Câmara de Educação Básica, ligada ao Conselho Nacional de 

Educação, que, por sua vez, é ligada ao Ministério da Educação. Ainda não existem 

deliberações do governo federal para a educação básica. 

• Os Municípios podem criar regras somente para a educação infantil.  

• Para as instituições de ensino particulares, há desafios próprios: garantir que as matrículas 

sejam mantidas e que não haja perda de empregos. Para tanto, é preciso avaliar cada 

caso. Recomenda-se que a instituição de ensino verifique seu orçamento, para ver se é 

capaz de oferecer algum desconto na mensalidade e, com isso, manter as matrículas. Com 

os professores, uma vez reduzindo a carga horária, também é possível diminuir os salários, 

e mesmo realizar negociações com os sindicatos. Há, ainda, a possibilidade de negociar 

pagamento de alugueis diretamente com o locador.  

• A palavra de ordem, portanto, considerando todas as variáveis é negociar, somente assim 

será possível manter os contratos, garantindo-se o direito à educação, os vínculos 

trabalhistas e a viabilidade financeira da escola. 

• Seguem abaixo as regras editadas pelos Estados sobre o período de quarentena. 

*as regras podem sofrer alterações durante o período de emergência. 
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ORIENTAÇÕES A RESPEITO DAS MEDIDAS DETERMINADAS PARA AS ESCOLAS PARA 
PREVENIR A DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS.



LEGISLAÇÃO APLICÁVEL      

Estado Norma Medida Adotada

Espírito Santo - ES Decreto Nº 4597-R DE 
16/03/2020 - Estadual - 
Espírito Santo 

PORTARIA Nº 048–R, DE 
01 DE ABRIL DE 2020. 
Institui o Programa 
EscoLAR no âmbito das 
escolas da Rede Pública 
Estadual de En 

Fonte: <Governador 
anuncia suspensão das 
aulas da Rede Estadual a 
partir desta terça (17) 

Fonte: <Alunos da rede 
estadual de ensino farão 
atividades à distância no 
ES>

“As unidades escolares da rede 
pública municipal e privada de ensino 
do Estado poderão adotar a 
antecipação do recesso/férias prevista 
neste Decreto, ou determinar a 
suspensão das aulas pelo período o 
determinado, a critério de cada 
unidade”. 

Não há especificação sobre Educação 
Infantil. 
Passado o período de recesso (15 
dias), os alunos passarão a ter aula 
através da Plataforma EscoLAR
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https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390701
https://sedu.es.gov.br/Media/sedu/pdf%2520e%2520Arquivos/Portaria%2520n%25C2%25BA%2520048-R%2520-%2520Programa%2520EscoLAR%2520revisada%2520-%252001.04.2020-2.pdf
https://www.es.gov.br/Noticia/governador-anuncia-suspensao-das-aulas-da-rede-estadual-a-partir-desta-terca-17
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2020/04/03/programa-de-ensino-a-distancia-da-sedu-podera-ser-usado-durante-periodo-de-quarentena-no-es.ghtml


São Paulo - SP RESOLUÇÃO SEDUC, DE 
18-3-2020 – 
HOMOLOGANDO, COM 
FUNDAMENTO NO § 1º 
DO ARTIGO 9º, DA LEI 
10.403, DE 6 DE JULHO 
DE 1971, A DELIBERAÇÃO 
CEE 177/2020.  

PL que reduz as 
mensalidades: <https://
www.al.sp.gov.br/
propositura/?
id=1000321792> 

Fonte: <Governo lança 
aulas em tempo real por 
TV aberta e celular a 
estudantes da rede 
estadual> 

Fonte: <Centro de Mídias 
da Educação de São 
Paulo> 

Fonte: <Com suspensão 
das aulas, Alesp obriga 
rede privada a reduzir 
mensalidades> 

Fonte: <https://
www1.folha.uol.com.br/
educacao/2020/04/sp-
libera-atividades-a-
distancia-na-educacao-
infantil-na-
quarentena.shtml?
utm_source=whatsapp&
utm_medium=social&ut
m_campaign=compwa>  

Fonte: <http://
www.undime-sp.org.br/
wp-content/uploads/
2020/pdf/

Ensino Fundamental e Médio: 
atividades semi presenciais na 
modalidade EAD. 

Ensino Infantil: em um primeiro 
momento, oriento que as 
especificidades do ensino dessa faixa 
etária sejam respeitadas e que 
recessos sirvam de compensação 
posteriormente.  
Com a extensão da quarentena, a 
Secretaria de Educação adotou o EAD 
como modelo de aulas para Ensino 
Médio e Fundamental. Após alguns 
dias, a medida foi estendida ao Ensino 
Básico, orientando que as atividades 
desenvolvidas com as crianças seja 
uma ação conjuntas das escolas e as 
famílias, com brincadeiras e jogos. 
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https://decentro.educacao.sp.gov.br/resolucao-seduc-de-18-3-2020/
https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000321792
https://www.educacao.sp.gov.br/noticias/governo-lanca-aulas-em-tempo-real-por-tv-aberta-e-celular-estudantes-da-rede-estadual/
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/
https://noticias.uol.com.br/ao-vivo/2020/03/18/coronavirus-pelo-mundo.htm?c=card_2066702646_1585939345000
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/04/sp-libera-atividades-a-distancia-na-educacao-infantil-na-quarentena.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa
http://www.undime-sp.org.br/wp-content/uploads/2020/pdf/undime_1604_normas.pdf


Minas Gerais - MG Diário Oficial Eletrônico 
Minas Gerais 

Orientações CEE: O 
CONSELHO 

Fonte: <Zema anuncia 
decreto de calamidade 
pública; comércios e 
escolas têm atividades 
suspensas>

De acordo com o governador, o 
calendário das escolas vai ser 
cumprido de forma remota, com aulas 
online. Segundo o chefe do Executivo 
mineiro, os jovens sem acesso à 
internet podem comparecer, 
semanalmente às escolas, para 
receber o material de estudos. 

Não há especificação sobre Educação 
Infantil.

Rio de Janeiro - RJ Decretos 

Decretos dos dias 13 e 
16 de março.  

Fonte:<RJ decreta 
suspensão de eventos 
públicos e antecipa 
férias escolares>  

Fonte: <Alunos da rede 
estadual podem acessar 
plataforma on-line com 
conteúdo de aulas a 
partir desta segunda-
feira>  

Fonte: <Ministério 
Público do Rio 
recomenda a suspensão 
das aulas à distância no 
estado>

Antecipação das férias em 15 dias, 
prorrogáveis.  

Não há especificação sobre Educação 
Infantil. 

Previsão de que sejam ministradas 
aulas através do Google Classroom a 
partir do dia 13 de abril. 
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https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-03-20
https://cee.educacao.mg.gov.br/
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/03/20/interna_gerais,1130957/zema-anuncia-decreto-de-calamidade-publica-comercios-e-escolas-tem-at.shtml
https://coronavirus.rj.gov.br/decretos/
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/03/13/escolas-municipais-e-estaduais-do-rio-suspendem-aulas-por-causa-de-pandemia.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/30/alunos-da-rede-estadual-podem-acessar-plataforma-on-line-com-conteudo-de-aulas-a-partir-desta-segunda-feira.ghtml
https://extra.globo.com/emprego/servidor-publico/ministerio-publico-do-rio-recomenda-suspensao-das-aulas-distancia-no-estado-rv1-1-24350237.html?fbclid=IwAR0zgto_IQdlo8r3060yb7ubbkrY-U6T8mVltQndCgMA6LZaHP6_M1oEfYw


Rio Grande do Sul - RS Diário Oficial do Rio 
Grande do Sul 

Fonte: <Estabelecido 
plano de ações para as 
escolas estaduais 
durante o período de 
suspensão das aulas> 

Fonte: <Escolas da Rede 
Estadual começam novo 
período das Aulas 
Programadas>

Suspensão das aulas por 15 dias, 
prorrogáveis. Não menciona a 
antecipação das férias ou medidas 
especiais para o ensino infantil. 

Após a extensão da quarentena, o 
Estado optou pelo uso de atividades 
remotas, que comportam plataformas 
digitais e listas de exercícios. A 
Secretaria de Educação ressalta que a 
medida é uma parceria entre as 
Escolas e os responsáveis, sendo a 
adaptação de responsabilidade de 
cada instituição. 

Santa Catarina - SC Jornal_2020_03_16 - 
A.indd 

Fonte: <Governo do 
Estado determina 
suspensão por 30 dias 
das aulas nas redes 
estadual, municipal e 
particular de SC> 

Fonte: <Secretaria de 
Estado da Educação - 
Recursos Digitais de 
Aprendizagem>

Suspensão das aulas por 30 dias, 
prorrogáveis. Os primeiros 30 dias de 
suspensão de aulas correspondem à 
antecipação do recesso escolar do mês 
de julho. Não cita medidas especiais 
para o ensino infantil.  

Com a prorrogação do período de 
quarentena, a Secretaria de Educação 
disponibilizou “atividades digitais” 
para alunos a partir do Ensino 
Fundamental. No entanto, não há 
qualquer atividade direcionada ao 
Ensino Infantil. 
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https://educacao.rs.gov.br/upload/arquivos/202003/17185909-materia395443.pdf
https://educacao.rs.gov.br/seduc-estabelece-plano-de-acoes-para-as-escolas-estaduais-durante-o-periodo-de-suspensao-das-aulas
https://educacao.rs.gov.br/escolas-da-rede-estadual-comecam-novo-periodo-das-aulas-programadas
http://www.sea.sc.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Jornal_2020_03_16-A.pdfASS.pdf.pdf.pdf
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/governo-determina-suspensao-das-aulas-nas-redes-estadual-municipal-e-particular-de-santa-catarina
http://sed.sc.gov.br/programas-e-projetos/30556-recursos-digitais-de-aprendizagem


Paraná - PR Decreto 4258 2020 do 
Paraná PR 

Fonte: <Novo decreto 
suspende aulas em 
escolas particulares do 
Paraná> 

Fonte: <Estudantes da 
rede estadual já podem 
baixar aplicativo para 
assistir às aulas EaD> 

Fonte: <Paraná 
Inteligência Artificial: 
PIÁ>

Aulas suspensas por tempo 
indeterminado a partir do dia 20 de 
março, sendo compreendidas como 
antecipação do recesso escolar. 

O Estado adotou as aulas on line 
através de um app desenvolvido para 
ministrar a matéria durante o período 
de quarentena. A plataforma não 
consome 3G ou 4G, mas para garantir 
que todos tenham acesso, o Estado 
criou uma parceria com as operadoras 
de sinal telefônico. 

Mato Grosso do Sul - MS DECRETO NORMATIVO 

Fonte: <Portal do MS> 

Fonte: <Protagonismo 
Digital é ferramenta para 
aulas remotas durante 
suspensão das atividades 
presenciais> 

Fonte: <Diário Oficial 
Eletrônico>

Aulas suspensas do dia 23 de março a 
6 de abril. Não há especificação sobre 
o calendário escolar ou medidas 
específicas para o Ensino Infantil. 

O Estado também adotou o sistema de 
aulas online, no entanto não há 
especificação sobre como o método 
está sendo adaptado ao Ensino 
Fundamental. 
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https://leisestaduais.com.br/pr/decreto-n-4258-2020-parana-altera-dispositivos-do-decreto-no-4-230-de-16-de-marco-de-2020-que-dispoe-sobre-as-medidas-para-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-decorrente-do-coronavirus-covid-19
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106160&tit=Novo-decreto-suspende-aulas-em-escolas-particulares-do-Parana
http://www.pr.gov.br/Noticia/Estudantes-da-rede-estadual-ja-podem-baixar-aplicativo-para-assistir-aulas-nao-presenciais
https://www.pia.pr.gov.br/modules/sobre/
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%25C2%25BA-15.393-DE-17-DE-MAR%25C3%2587O-DE-2020..pdf
http://www.ms.gov.br/governo-suspende-aulas-na-rede-estadual-de-ensino-pelos-proximos-15-dias/
https://www.sed.ms.gov.br/protagonismo-digital-e-uma-das-alternativas-durante-periodo-de-suspensao-das-atividades-presenciais-na-ree/
http://www.cee.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Parecer-Orientativo-CEE.pdf


Mato Grosso - MT IOMAT - 
Superintendência da 
Imprensa Oficial do 
Estado de Mato Grosso 
Dia: 16.03.2020 

Fonte: <Governo 
suspende aulas e 
eventos com mais de 
200 pessoas em MT por 
causa do coronavírus> 

Fonte: <Alunos da rede 
estadual já estudam em 
casa com plataforma 
digital de ensino - 
Notícias> 

Fonte: <Aprendizagem 
Conectada: Início> 

Fonte: <http://
www.aprendizagemcone
ctada.mt.gov.br/
educacao-infantil?
p_p_id=110_INSTANCE_z
vOIEo9YAxOg&p_p_lifecy
cle=0&p_p_state=normal
&p_p_mode=view&p_p_
col_id=column-1&p_p_c
ol_count=1>

Aulas suspensas por 15 dias como 
antecipação das férias escolares. Não 
há especificação sobre medidas 
especiais para o Ensino Infantil. 

Após a prorrogação da quarentena, o 
Estado adotou as aulas online. Para a 
Educação Infantil há atividades 
específicas, que incluem vídeos e o 
que é chamado de “atividades 
diversas”, como produções manuais e 
hora da história. O site está equipado 
com cartilhas orientando 
pedagogicamente os pais sobre como 
as atividades devem ser 
desenvolvidas.
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https://www.iomat.mt.gov.br/
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2020/03/16/governo-suspende-aulas-e-eventos-com-mais-de-200-pessoas-em-mt-por-causa-do-coronavirus.ghtml
http://www2.seduc.mt.gov.br/-/14170414-alunos-da-rede-estadual-ja-estudam-em-casa-com-plataforma-digital-de-ensino
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/educacao-infantil?p_p_id=110_INSTANCE_zvOIEo9YAxOg&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1


Goiás - GO RESOLUÇÃO 02/2020 – 
SOBRE O REGIME 
ESPECIAL DE AULAS NÃO 
PRESENCIAIS NO SISTEMA 
EDUCATIVO DO ESTADO 
DE GOIÁS, COMO MEDIDA 
PREVENTIVA À 
DISSEMINAÇÃO DO 
COVID-19 

NOVA RESOLUÇÃO DO 
CONSELHO PLENO 
AMPLIA O PERÍODO DO 
REGIME ESPECIAL DE 
AULAS NÃO PRESENCIAIS 
EM GOIÁS ATÉ 30 DE 
ABRIL 

Fonte: >Todas as escolas 
estaduais de tempo 
integral de Goiás estão 
em aulas não 
presenciais> 

Fonte: <Aulas não 
presenciais: Governo de 
Goiás lança portal de 
conteúdo para auxiliar 
professores e alunos> 

Fonte: <Sistema de 
monitoramento permite 
à Seduc acompanhar 
evolução dos estudantes 
nas aulas não presenciais 
>

Aulas suspensas até o dia 30 de abril, 
prorrogáveis. O Governo desenvolveu 
sistema de ensino a distância por meio 
de um portal para alunos e 
professores. 

O Estado está mantendo as aulas 
online, a novidade é que criou uma 
equipe de monitoramento das 
atividades. A ideia é a de que as 
escolas contem com tutores que 
orientem os professores e que 
também alimentem um senso se 
alcance das atividades desenvolvidas 
remotamente.  
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https://cee.go.gov.br/resolucao-022020-sobre-o-regime-especial-de-aulas-nao-presenciais/
https://cee.go.gov.br/nova-resolucao-do-conselho-pleno-amplia-o-periodo-do-regime-especial-de-aulas-nao-presenciais-em-goias-ate-30-de-abril/
https://www.goias.gov.br/index.php/servico/44-educacao/121088-todas-as-escolas-estaduais-de-tempo-integral-de-goias-estao-em-aulas-nao-presenciais
https://site.educacao.go.gov.br/educacao/aulas-nao-presenciais-governo-de-goias-lanca-portal-de-conteudo-para-auxiliar-professores-e-alunos/
https://site.educacao.go.gov.br/educacao/sistema-de-monitoramento-permite-a-seduc-acompanhar-evolucao-dos-estudantes-nas-aulas-nao-presenciais/


Distrito Federal - DF SEÇÃO I 

Fonte: <Covid-19: 
governo do Distrito 
Federal suspende aulas 
por mais 15 dias> 

SEÇÃO I 

Fonte:<Ibaneis prorroga 
fechamento de escolas e 
comércio no DF até 
maio> 

Fonte: <Formação de 
professores para uso do 
Google Sala de Aula 
começa nesta semana> 

Fonte: <Estudantes do 
Ensino Médio começam a 
usar Google Sala de Aula 
na quarta-feira (22/4)>

Aulas suspensas por 15 dias, a título 
de recesso escolar (férias). As férias 
de julho terão no máximo 15 dias, de 
acordo com o Decreto.  

Suspensão prorrogada até o dia 31 de 
maio. As unidades escolares da rede 
privada de ensino do Distrito Federal 
poderão adotar a antecipação do 
recesso ou férias escolares, a critério 
de cada unidade. 

O DF adotou o modelo de aulas à 
distância, mas está atrasado em 
relação aos demais entes federativos. 
Ofereceu cursos aos professores de 
como utilizar a plataforma Google 
Classroom, mas a medida só foi 
adotada para o Ensino Médio até o 
momento.
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http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020/03_Mar%25C3%25A7o/DODF%2520028%252014-03-2020%2520EDICAO%2520EXTRA&arquivo=DODF%2520028%252014-03-2020%2520EDICAO%2520EXTRA.pdf
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-03/covid-19-governo-do-distrito-federal-suspende-aulas-por-mais-15-dias
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/04_Abril/DODF%2520044%252001-04-2020%2520EDICAO%2520EXTRA/DODF%2520044%252001-04-2020%2520EDICAO%2520EXTRA.pdf
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-04/ibaneis-prorroga-fechamento-de-escolas-e-comercio-no-df-ate-maio
http://www.se.df.gov.br/formacao-de-professores-para-uso-do-google-sala-de-aula-comeca-nesta-semana/
http://www.se.df.gov.br/estudantes-do-ensino-medio-comecam-a-usar-google-sala-de-aula-na-quarta-feira-22-4/


Bahia Diário Oficial: Bahia 

→ O Decreto proíbe 
eventos com mais de 50 
pessoas, mas não 
especifica a questão das 
escolas. 

Fonte: <Governo da BA 
suspende aulas da rede 
estadual e particular e 
funcionamento do 
transporte 
intermunicipal como 
medida ao coronavírus> 

Fonte: <Estudantes 
recebem pela terceira 
semana roteiros de 
estudo por área de 
conhecimento durante 
isolamento social>

Suspensão das aulas pelo período de 
30 dias. Não há especificações.  

Com a prorrogação do período de 
quarentena, o Governo da Bahia optou 
por fornecer atividades escolares em 
casa. Elas podem ser feitas através de 
um Portal ou em lições físicas. A ideia 
é a de que os alunos sem acesso a 
internet não sejam prejudicados. Não 
há medidas divulgadas voltadas à 
Educação Básica. 
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http://diarios.egba.ba.gov.br/html/DO18/DO_frm0.html
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/03/18/governo-da-ba-suspende-aulas-em-escolas-particulares-e-funcionamento-do-transporte-intermunicipal-como-medida-ao-coronavirus.ghtml
http://estudantes.educacao.ba.gov.br/noticias/estudantes-recebem-pela-terceira-semana-roteiros-de-estudo-por-area-de-conhecimento-durante


Sergipe https://
segrase.se.gov.br/portal/
visualizacoes/jornal/
3350/#e:3350 

Fonte: <Governo de 
Sergipe suspende aulas 
em escolas, 
universidades e 
faculdades nas redes 
pública e privada> 

Fonte: <Estude em Casa> 

Links: 
ALFABETIZAR PRA VALE - 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 
ESTUDE EM CASA PRA 
VALER.pdf 

BRINCANDO E 
APRENDENDO - ED. 
INFANTIL.pdf 

VIAJANDO NA LEITURA - 
INFANTIL.pdf 

SERGIPANIDADE.pdf 

ORIENTAÇÕES PARA OS 
PAIS.pdf 

DICAS DE 
APLICATIVOS.pdf 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA - 
SUGESTÃO DE LEITURA E 
ATIVIDADES.pdf 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA - 
SUGESTÕES ALUNOS E 
PAIS.pdf

Suspensão das aulas por 15 dias, mas 
não há especificações das medidas.  

Com a prorrogação da quarentena, a 
Secretaria de Educação criou um 
programa de educação à distância 
para o Ensino Infantil que depende da 
interação com os pais. Há atividades 
onine, como vídeos da história de 
Sergipe, mas a maioria das atividades 
são offline,  como a leitura de livros e 
o desenvolvimento de brincadeiras. 
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https://segrase.se.gov.br/portal/visualizacoes/jornal/3350/#e:3350
https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2020/03/16/governo-de-sergipe-suspende-aulas-em-escolas-universidades-e-faculdades-nas-redes-publica-e-privada.ghtml
http://seed.se.gov.br/estudeemcasa/
https://drive.google.com/file/d/1yJp4ovKyT-RudwJhIXdexoV1YvQThB2_/view
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https://drive.google.com/file/d/19IHDcPmhHbtu-3GiYeejrxaMazBp_QpZ/view
https://drive.google.com/file/d/1cP9QKKJjIVvu1ltcgLMIXVls8kiw7MFO/view


Piauí http://
www.diariooficial.pi.gov.
br/diario.php?
dia=20200316 

Fonte: <Governo do 
Piauí suspende aulas na 
rede estadual e 
aglomeração de pessoas 
devido ao coronavírus> 

Fonte: <Secretaria de 
Estado da Educação> 

Fonte: <ESTRATÉGIAS E 
DIRETRIZES SOBRE O 
REGIME ESPECIAL DE 
AULAS DA REDE PÚBLICA 
ESTADUAL DE ENSINO DO 
PIAUÍ>

Suspensão das aulas por 15 dias, a 
título de antecipação das férias 
escolares. 

O Estado do Piauí também adotou 
métodos de ensino a distância, que 
podem ser feitos digitalmente ou 
fisicamente. Os alunos que não têm 
acesso a internet estão buscando as 
atividades em suas escolas. Não há 
especificação de planos de ação para 
o Ensino Infantil.

Pernambuco https://
diariooficial.cepe.com.b
r/diariooficialweb/#/
visualizar-diario?
dataPublicacao=17-03-2
020&diario=MQ%3D%3D 

→ Diário Oficial do  dia 
17.03.2020 

Fonte: <Coronavírus: 
decreto determina 
suspensão de aulas em 
todas as instituições de 
ensino de PE> 

Fonte: <http://
www.educacao.pe.gov.br
/
index_estudos_complem
entares_estudante_educ
acao_infantil_brincadeir
as.html >

Suspensão das aulas por tempo 
indeterminado. Não há especificações 
sobre o funcionamento. 

O Estado adotou atividades remotas. 
Para a Educação Infantil essas 
atividades incluem brincadeiras e 
vídeos com histórias. A programação é 
semanal e depende da colaboração 
das famílias. 
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http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20200316
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2020/03/16/governo-do-piaui-suspende-aulas-na-rede-estadual-devido-ao-coronavirus.ghtml
https://www.seduc.pi.gov.br/noticia/Alunos-sem-acesso-a-internet-recebem-material-de-estudo/8023/
https://www.seduc.pi.gov.br/download/arquivos/normativas/normativa_719096255.estrategias_e_diretrizes_sobre_o_regime_especial_de_aulas_-_assinado_-_com_anexos.pdf
https://diariooficial.cepe.com.br/diariooficialweb/#/visualizar-diario?dataPublicacao=17-03-2020&diario=MQ%253D%253D
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/03/17/coronavirus-decreto-determina-suspensao-de-aulas-em-todas-as-instituicoes-de-ensino-de-pe.ghtml
http://www.educacao.pe.gov.br/index_estudos_complementares_estudante_educacao_infantil_brincadeiras.html


Alagoas Poder Executivo 

Fonte: <Secretaria de 
Estado da Educação - 
Governo suspende aulas 
na rede estadual e 
amplia ações para conter 
coronavírus> 

Fonte: <Secretaria de 
Estado da Educação - 
Seduc adota regime 
especial de atividades 
escolares não 
presenciais durante 
pandemia>

Suspensão das aulas por 15 dias, 
prorrogáveis. O período de suspensão 
contará como férias escolares. Os 
ajustes necessários para o 
cumprimento do calendário escolar 
serão estabelecidos pela SEDUC, após 
o retorno das aulas. As crianças 
poderão receber merenda durante 
esse período. 

Com a prorrogação da quarentena, o 
Estado passou a admitir o uso de 
ensino à distância, mas não há uma 
plataforma comum. A recomendação é 
a de que cada unidade escolar adote a 
medida que preferir, desde que 
concretize o calendário programático. 
Não há especificações para o Ensino 
Infantil. 

Rio Grande do Norte ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE 

Fonte: <Governo do RN 
suspende aulas nas 
escolas públicas e 
privadas por causa do 
coronavírus> 

Fonte: <http://
www.educacao.rn.gov.br
/Conteudo.asp?
TRAN=ITEM&TARG=2294
70&ACT=&PAGE=&PARM
=&LBL=NOT%CDCIA>

Suspensão das aulas por 15 dias, 
prorrogáveis por tempo 
indeterminado. Caberá à Secretaria 
de Educação elaborar projetos de 
compensação do conteúdo perdido 
nesse período. 

Durante o período de quarentena, o 
Estado adotou as aulas não presenciais 
transmitidas através da televisão 
como medida de ensino à distância. 
Não há especificação sobre atividades 
para a Educação Infantil. 
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http://www.imprensaoficialal.com.br/wp-content/uploads/2020/03/DOEAL-18_03_2020-SUPLEMENTO.pdf
http://www.educacao.al.gov.br/noticia/item/17262-governo-suspende-aulas-na-rede-estadual-e-amplia-acoes-para-conter-coronavirus
http://www.educacao.al.gov.br/noticia/item/17277-seduc-adota-regime-especial-de-atividades-escolares-nao-presenciais-durante-pandemia
http://webdisk.diariooficial.rn.gov.br/Jornal/12020-03-18.pdf
https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2020/03/17/governo-do-rn-suspende-aulas-nas-escolas-publicas-e-privadas-do-estado.ghtml
http://www.educacao.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=229470&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=NOT%25CDCIA


Paraíba Governo da Paraíba 
Comitê de Gestão de 
Crise COVID-19 
Secretaria de Estado da 
Saúde Normativa 01 

Fonte: <João Azevêdo 
decreta suspensão das 
aulas, de eventos de 
massa e liberação de 
servidores com mais de 
60 para trabalhar em 
casa> 

Fonte: <https://
paraiba.pb.gov.br/
diretas/secretaria-da-
educacao-e-da-ciencia-
e-tecnologia/noticias/
secretaria-de-educacao-
anuncia-regime-especial-
de-ensino-da-rede-
estadual-durante-
pandemia-do-novo-
coronavirus>

O Governo optou pela antecipação do 
período das férias escolares de toda 
rede pública estadual de ensino de 
19/03/2020 até 18/04/2020. 
Recomendou que escolas particulares 
adotassem a mesma medida.  

O Estado passou a adotar um 
programa de educação remota. Para a 
educação infantil, eles propuseram: 
“Para as famílias dos estudantes da 
Educação Infantil, serão 
encaminhadas propostas de atividades 
interacionais e lúdicas, na perspectiva 
do desenvolvimento e fortalecimento 
das dimensões afetiva e sócio 
emocional das crianças. Estas 
propostas serão disponibilizadas por 
meio de roteiros de estudos 
sistematizados, que serão produzidos 
pelos professores e validados pela 
coordenação pedagógica de cada 
escola. Para atender aos alunos do 
Ensino Infantil serão utilizadas o 
Paraíba Educa, as redes sociais e 
vídeo-aulas.”
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https://paraiba.pb.gov.br/noticias/joao-azevedo-decreta-suspensao-das-aulas-de-eventos-de-massa-e-liberacao-de-servidores-com-mais-de-60-para-trabalhar-em-casa/normativa-01-gabinete-governador-convertido.pdf
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/joao-azevedo-decreta-suspensao-das-aulas-de-eventos-de-massa-e-liberacao-de-servidores-com-mais-de-60-para-trabalhar-em-casa
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-da-educacao-e-da-ciencia-e-tecnologia/noticias/secretaria-de-educacao-anuncia-regime-especial-de-ensino-da-rede-estadual-durante-pandemia-do-novo-coronavirus


Maranhão Diário Oficial do MA 

Fonte: <Secretaria de 
Educação do Governo do 
Estado do Maranhão> 

Estudo utilizado pelo 
Secretário de Educação: 
<https://
institutoayrtonsenna.org
.br/content/dam/
institutoayrtonsenna/
hub-socioemocional/
politicas-educacionais-
na-pandemia-do-
covid-19.pdf> 

Outras pesquisas no 
tema: <https://
institutoayrtonsenna.org
.br/pt-br/
socioemocionais-para-
crises/estudos-educacao-
e-impacto-
coronavirus.html> 

Fonte: <Secretaria de 
Educação do Governo do 
Estado do Maranhão> 

Fonte: <Secretaria de 
Educação do Governo do 
Estado do Maranhão> 

Suspensão das aulas presenciais pelo 
período de 15 dias, cabendo à 
Secretaria Estadual de Educação a 
adoção de medidas para 
complementar o decreto. 
  
Medidas adotadas pela SEDUC: (i) 
transmissão de aulas pela TV (canal da 
Assembleia Legislativa); (ii) aulas no 
modelo EAD (plataforma escolhida 
pelo Professor); (iii) transmissão de 
conteúdo didático por rádio.  

1. http://
www.educacao.ma.gov.br/
parceria-firmada-entre-
governo-e-assembleia-
legislativa-ira-garantir-aulas-
em-video-e-audio-a-estudantes-
da-rede-publica-na-
quarentena/ 

2. http://
www.educacao.ma.gov.br/a-
educacao-durante-a-pandemia/ 

3. http://
www.educacao.ma.gov.br/
governo-anuncia-veiculacao-de-
conteudos-para-estudantes-por-
meio-da-tv-assembleia-e-radio-
timbira/ 

4. http://
www.educacao.ma.gov.br/
seduc-publica-portaria-que-
regulamenta-uso-de-recursos-
tecnologicos-durante-periodo-
de-suspensao-das-aulas-
presenciais/ 

Portaria CEE: <http://
www.educacao.ma.gov.br/files/
2020/03/Portaria-n%C2%BA-506-2020-
Regulamenta-Resolu%C3%A7%C3%A3o-
CEE-n%C2%BA-94-2020.pdf> 

O Estado passou a contar com a 
parceria da Fundação Lemann e 
Imaginable Futures para desenvolver 
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https://www.diariooficial.ma.gov.br/public/index.xhtml
http://www.educacao.ma.gov.br/comunicado-suspensao-das-aulas-na-rede-publica-estadual/
https://institutoayrtonsenna.org.br/content/dam/institutoayrtonsenna/hub-socioemocional/politicas-educacionais-na-pandemia-do-covid-19.pdf
https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/socioemocionais-para-crises/estudos-educacao-e-impacto-coronavirus.html
https://www.educacao.ma.gov.br/ensino-do-maranhao-tera-apoio-da-fundacao-lemann-e-da-imaginable-futures-durante-a-pandemia-fonte-seduc/
https://www.educacao.ma.gov.br/maranhao-e-referencia-em-atividades-escolares-nao-presencias-durante-pandemia/
http://www.educacao.ma.gov.br/parceria-firmada-entre-governo-e-assembleia-legislativa-ira-garantir-aulas-em-video-e-audio-a-estudantes-da-rede-publica-na-quarentena/
http://www.educacao.ma.gov.br/a-educacao-durante-a-pandemia/
http://www.educacao.ma.gov.br/governo-anuncia-veiculacao-de-conteudos-para-estudantes-por-meio-da-tv-assembleia-e-radio-timbira/
http://www.educacao.ma.gov.br/seduc-publica-portaria-que-regulamenta-uso-de-recursos-tecnologicos-durante-periodo-de-suspensao-das-aulas-presenciais/
http://www.educacao.ma.gov.br/files/2020/03/Portaria-n%25C2%25BA-506-2020-Regulamenta-Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o-CEE-n%25C2%25BA-94-2020.pdf


Ceará Fortaleza, 16 de março 
de 2020 | SÉRIE 3 | ANO 
XII Nº053 | Caderno 1/4 
| Preço: R$ 17,96 

Fonte: <Governo do 
Ceará decreta suspensão 
de aulas em escolas 
públicas e estado de 
emergência por causa do 
coronavírus> 

Fonte: <Secretaria da 
Educação define ações 
para implementar ensino 
a distância no Ceará 
durante pandemia de 
coronavírus> 

Diretrizes SEDUC para 
EAD: <Diretrizes para 
unidades de ensino 
durante período de 
suspensão de aulas 
presenciais> 

Fonte: <Seduc lança 
Guia de Apoio aos 
Estudos Domiciliares> 

Fonte: <APOIO AOS 
ESTUDOS DOMICILIARES>

Suspensão das aulas presenciais, a 
princípio, pelo período de 15 dias. A 
SEDUC apresentou diretrizes no dia 
28/03, das quais: 

1. Os professores utilizarão 
estratégias de ensino e 
acompanhamento da 
aprendizagem de forma 
remota, as quais podem utilizar 
o suporte de tecnologias ou 
não. As diretrizes apontam o 
livro didático como principal 
ferramenta para as aulas 
remotas 

2. A Secretaria da Educação apoiará 
estudantes e educadores para o uso 
de aparatos tecnológicos a fim de 
facilitar a conexão neste período de 
ensino domiciliar.  Entre as 
plataformas disponíveis pela Seduc 
estão o Aluno Online, Professor 
Online e o Google Classroom 

Com a extensão da quarentena, a 
Secretaria de Educação do Ceará manteve 
as atividades EAD que já planejava. 
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http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20200316/do20200316p01.pdf
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2020/03/16/governo-do-ceara-decreta-suspensao-de-aulas-em-escolas-publicas-e-estado-de-emergencia-por-causa-do-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2020/03/28/estudantes-da-rede-publica-passarao-a-ter-aula-a-distancia-e-domiciliar-no-ceara-durante-quarentena.ghtml
https://www.seduc.ce.gov.br/2020/03/28/seduc-e-apeoc-divulgam-diretrizes-para-escolas-durante-periodo-de-suspensao-de-aulas-presenciais/
https://www.seduc.ce.gov.br/2020/04/08/seduc-lanca-guia-de-apoio-aos-estudos-domiciliares/
https://www.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2020/04/guia_estudos_domiciliares.pdf


Tocantins Diário Oficial do Estado 
do Tocantins 
Diário Oficial do dia 
13/03/2020 

Fonte: <Perguntas e 
respostas sobre 
suspensão de aulas na 
rede estadual para 
prevenção ao 
coronavírus - Notícias> 

Fonte: <Governador 
suspende aulas na rede 
pública estadual e 
Unitins para prevenir 
contra coronavírus> 

Fonte: <Seduc orienta 
escolas e regionais 
quanto ao fluxo de 
trabalho durante o 
período de suspensão 
das aulas - Notícias> 

Fonte: <Novo hotsite da 
Seduc reúne atividades 
pedagógicas interativas 
que promovem o 
conhecimento - Notícias

Aulas suspensas por tempo 
indeterminado. Orientações da SEDUC 
se limitam ao quadro de servidores 
das escolas.  

As aulas continuam suspensas e o 
Governo lançou um site com 
atividades interativas e pedagógicas, 
mas não é EAD. O Estado ainda não 
definiu como o conteúdo será 
ministrado ou reposto quandos as 
aulas voltarem. 
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https://diariooficial.to.gov.br/
https://seduc.to.gov.br/noticia/2020/3/17/perguntas-e-respostas-sobre-suspensao-de-aulas-na-rede-estadual-para-prevencao-ao-coronavirus/
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2020/03/13/governador-suspende-aulas-na-rede-publica-estadual-e-unitins-para-prevenir-transmissao-do-coronavirus.ghtml
https://seduc.to.gov.br/noticia/2020/3/23/seduc-orienta-escolas-e-regionais-quanto-ao-fluxo-de-trabalho-durante-o-periodo-de-suspensao-das-aulas/
https://seduc.to.gov.br/noticia/2020/4/17/novo-hotsite-da-seduc-reune-atividades-pedagogicas-interativas-que-promovem-o-conhecimento/


Pará 2020.03.17.DOE.pdf 

Fonte: <Rede pública de 
ensino do Pará suspende 
aulas em prevenção ao 
novo coronavírus> 

Fonte: <http://
www.seduc.pa.gov.br/
site/seduc/noticia/
10408-seduc-
disponibiliza-aulas-pela-
tv-e-internet-a-partir-
da-proxima-segunda--30 
> 

Fonte: <http://
www.seduc.pa.gov.br/
site/seduc/noticia/
10455-professor-da-
rede-estadual-mostra-
importancia-do-
whatsapp-no-ensino-dos-
alunos> 

Fonte: <http://
www.seduc.pa.gov.br/
site/seduc/noticia/
10464-anos-iniciais--
seduc-orienta-uso-de-
caderno-de-atividades-
durante-a-suspensao-
das-aulas> 

Fonte: <http://
www.seduc.pa.gov.br/
site/seduc/noticia/
10461-seduc-e-tv-
cultura-iniciam-
transmissao-das-aulas-
do-enem> 

Fonte: <http://
www.seduc.pa.gov.br/
site/seduc/noticia/

Suspensão das aulas presenciais por 
tempo indeterminado, com 
transmissão de conteúdo EAD pela TV 
Cultura para as turmas de 
Fundamental e Médio. 

O Estado está realizando atividades, 
seja por cadernos ou EAD, mas não há 
um programa unificado. Parte de 
conteúdo é ministrada pela televisão. 
Não foram anunciadas medidas 
específicas para o Ensino Infantil. 

Página  de 18 23

https://drive.google.com/file/d/1zW6jmwSatoJhRCQiALsKP8CGTye15yof/view
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/03/17/rede-publica-de-ensino-do-para-suspende-aulas-em-prevencao-ao-novo-coronavirus.ghtml
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http://www.seduc.pa.gov.br/site/seduc/noticia/10414-veja-aqui-as-atividades-on-line
http://www.seduc.pa.gov.br/site/educapara/noticia/10413-testes-on-line


Rondônia decreto nº 24.871 

Fonte: <http://
www.rondonia.ro.gov.br/
seduc-prorroga-
suspensao-das-aulas-na-
rede-estadual-por-
mais-15-dias-para-
prevencao-ao-
coronavirus/> 

Fonte: <Alunos da rede 
pública estadual contam 
com aulas on-line para 
manter rotina de 
estudos em Rondônia> 

Fonte: <Mediação 
Tecnológica Rondônia>

Suspensão das aulas por tempo 
indeterminado. A SEDUC está 
trabalhando em projeto de 
compensação de aulas.  

A Secretaria de Educação está 
promovendo aulas através do YouTube 
e outros portais. Também não há 
especificações para o Ensino Infantil. 
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http://data.portal.sistemas.ro.gov.br/2020/03/decreto-n%25C3%25BAmero-24.871-covid-19.pdf
http://www.rondonia.ro.gov.br/seduc-prorroga-suspensao-das-aulas-na-rede-estadual-por-mais-15-dias-para-prevencao-ao-coronavirus/
http://www.rondonia.ro.gov.br/alunos-da-rede-publica-estadual-contam-com-aulas-on-line-para-manter-rotina-de-estudos-em-rondonia/
https://www.youtube.com/channel/UCFF8qjuFRMmg6iLOf4ECmrQ


Amazonas http://
diario.imprensaoficial.a
m.gov.br/diariooficial/
consultaPublica.do;jsessi
onid=BEF79191E819A9B
B8897679C850E3117 

Fonte: <Governador 
Wilson Lima anuncia 
aulas em TV aberta para 
atender 180 mil alunos 
da rede estadual de 
ensino> 

Fonte: <Aula em Casa> 

Fonte: <Untitled> (Aula 
e Casa - Como vai 
funcionar) 

Fonte: <Governo do 
Amazonas vai credenciar 
emissoras de televisão 
para transmitir 'Aula em 
Casa' no interior> 

Fonte: <edital329-17 - 
CHAMAMENTO PUBLICO 
48-17 - proc. 27.441-17 
- EMPRESA DE TV - 
Finanças> 

Fonte: <Alunos da rede 
estadual apostam em 
plataformas digitais para 
acompanhar o 'Aula em 
Casa'>

Suspensão das aulas por tempo 
indeterminado com a apresentação do 
Programa “Aula em Casa”, aplicativo 
que permitirá que os alunos tenham 
acesso ao conteúdo programático. 

O Estado mantém o Programa Aula em 
Casa para manter o conteúdo 
programático no ano escolar. 
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http://diario.imprensaoficial.am.gov.br/diariooficial/consultaPublica.do%3Bjsessionid=BEF79191E819A9BB8897679C850E3117
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http://www.educacao.am.gov.br/governo-do-amazonas-vai-credenciar-emissoras-de-televisao-para-transmitir-aula-em-casa-no-interior/
http://www.educacao.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Edital-de-Chamada-Publina-n.-03_2020-16_04_2020-1.pdf
http://www.educacao.am.gov.br/alunos-da-rede-estadual-apostam-em-plataformas-digitais-para-acompanhar-o-aula-em-casa/


Acre Diário Oficial do Estado 
do Acre 

→ Diário Oficial do dia 
25/03/2020 
Fonte: <Novo 
Coronavírus: Aulas nas 
redes públicas e 
privadas são suspensas 
após confirmação de 
casos no AC> 

Fonte: <https://
agencia.ac.gov.br/
educacao-busca-
estrategias-de-ensino-a-
distancia-para-alunos-
da-rede-estadual/?
fbclid=IwAR1lH4ClkGD3d
tlnIGv0Tvww8psrJrazMM
ABuGfizsY2vPaSpBbKUJq
54zA> 

Fonte: <Rede Escola 
Digital>

Aulas suspensas por tempo 
indeterminado. A SEDUC está 
organizando um programa de ensino a 
distância através de exercícios 
remotos pela internet e aulas 
transmitidas pela rede de televisão. 

O Estado está fornecendo conteúdo 
das aulas através da Plataforma Rede 
Escola Digital. “São vídeos, jogos, 
infográficos, animações, apps, livros 
digitais e muito mais, organizados por 
disciplina, ano e tipo de recurso. Os 
conteúdos estão alinhados à nova 
BNCC (Base Nacional Curricular 
Comum) e podem ser acessados por 
computadores, celulares ou tablets.”
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http://www.diario.ac.gov.br/
https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2020/03/17/novo-coronavirus-aulas-nas-redes-publicas-e-privadas-sao-suspensas-apos-confirmacao-de-casos-no-ac.ghtml
https://agencia.ac.gov.br/educacao-busca-estrategias-de-ensino-a-distancia-para-alunos-da-rede-estadual/?fbclid=IwAR1lH4ClkGD3dtlnIGv0Tvww8psrJrazMMABuGfizsY2vPaSpBbKUJq54zA
https://educ.see.ac.gov.br/pagina/roteiro-de-estudos?clique_banner


Amapá Fonte: <Coronavírus: 
decreto suspende por 15 
dias aulas na rede 
pública do Amapá> 

Fonte: <Suspensão das 
aulas não é antecipação 
de férias, orienta Seed> 

Protaria da Secretaria da 
Educação estabelecendo 
diretrizes: <https://
editor.amapa.gov.br/
arquivos_portais/
publicacoes/
EDUCA%C3%A7%C3%A3O
_badc965aa1733ba2b82f
e2e18a7e9fc0.pdf> 

Fonte: <EDUCAçãO> 
(Programa Escola Digital 
Amapá) 

Fonte: <EDUCAçãO> 

Fonte: <EDUCAçãO - 
Secretaria de Estado da 
Educação>

A princípio, as aulas serão suspensas 
pelo período de 15 dias, com a 
utilização de plataformas digitais de 
ensino. 
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https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2020/03/16/coronavirus-decreto-suspende-por-15-dias-aulas-na-rede-publica-do-amapa.ghtml
https://www.portal.ap.gov.br/noticia/1703/suspensao-das-aulas-nao-e-antecipacao-de-ferias-orienta-seed
https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/EDUCA%25C3%25A7%25C3%25A3O_badc965aa1733ba2b82fe2e18a7e9fc0.pdf
https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/2703/plataformas-educacionais-auxiliam-professores-e-estudantes-durante-o-isolamento-por-conta-do-coronavirus
https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/2304/plataforma-online-auxilia-estudantes-da-rede-publica-na-preparacao-para-o-enem-2020
https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/0204/professores-recebem-treinamento-em-plataforma-digital-para-ministrar-aulas-virtuais


(*) Atualizado até 27/04/2020. 

A FEWB agradece o apoio da advogada Alynne Nunes no atendimento as necessidades das 
escolas Waldorf. 

 

Alynne Nayara Ferreira Nunes 
OAB/SP 349.585 

       

São Paulo, 27 de abril de 2020.

Roraima :: IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DE RORAIMA :: 

Fonte: <Governo de RR 
suspende aulas, visitas a 
presídios e proíbe 
eventos públicos por 
novo coronavirus> 

Fonte: <Aulas da rede 
estadual de ensino 
passarão a ser online - 
G1 Roraima - Vídeos - 
Catálogo de Vídeos> 

Fonte: <Aulas na rede 
estadual de ensino 
retornam de forma não 
presencial a partir de 
amanhã, 1º>

Aulas suspensas pelo período de 15 
dias, mas a Secretaria de Educação 
ainda não se manifestou sobre 
medidas de enfrentamento da 
situação. 

Com a prorrogação da quarentena, o 
Governo do Estado adotou o ensino a 
distância, mas deu liberdade para que 
cada instituição de ensino adapte o 
método à sua realidade. De acordo 
com o Governo, “os conteúdos e 
tarefas vão chegar aos alunos com a 
utilização de aplicativos, redes sociais 
como Whatsapp ou Facebook, blogs, 
sites, ou em guias e cartilhas 
educativas enviadas por via terrestre 
para as localidades que não dispõem 
de acesso à internet”.
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http://www.imprensaoficial.rr.gov.br/app/_visualizar-doe/
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/03/16/governo-de-rr-suspende-aulas-visitas-a-presidios-e-proibe-eventos-publicos-por-novo-coronavirus.ghtml
http://g1.globo.com/rr/roraima/videos/t/todos-os-videos/v/aulas-da-rede-estadual-de-ensino-passarao-a-ser-online/8449393/
http://portal.rr.gov.br/index.php/component/k2/item/1557-aulas-na-rede-estadual-de-ensino-retornam-de-forma-nao-presencial-a-partir-de-amanha-1

