
MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROMOTORIAS DA
CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DA EDUCAÇÃO

ORIENTAÇÕES

Ementa:  Monitoramento  das  estratégias  traçadas  para  o  retorno  gradual  das
atividades pedagógicas presenciais.

Considerando  a  situação  internacional  de  calamidade  pública
declarada  decorrente  da  pandemia  do  novo  coronavírus  (COVID-19), O
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROMOTORIAS DA CRIANÇA,
DO ADOLESCENTE E DA EDUCAÇÃO, sem caráter vinculativo e a título de
contribuição,  apresenta  ORIENTAÇÕES  com  sugestões  de  atuação  para
monitoramento  das  estratégias  adotadas  para  retomada  gradual  das  atividades
pedagógicas presenciais.

I – Introdução

O surgimento  do  vírus  nomeado  pela  comunidade  científica  como
SARS-CoV-2 exigiu a adoção de medidas específicas para fins de contenção ao
avanço da sua disseminação.

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
declarou  Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência  da  infecção  humana  pelo  novo coronavírus  e  considerou  que  a
situação demandava o  emprego urgente  de  medidas  de  prevenção,  controle  e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública.

Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, as autoridades adotaram, no âmbito de
suas  competências,  diversas  medidas  restritivas,  dentre  elas,  o  fechamento de
escolas.
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Por meio do Decreto Estadual nº 40.122 de 13 de março de 20201, o
Governador do Estado da Paraíba declarou situação de Emergência, em razão da
epidemia  por  Coronavírus  (Covid-19)  no  Brasil  e,  através  de  outros  atos
normativos sequencialmente renovados, tem suspendido as aulas presenciais nas
escolas, universidades e faculdades da rede pública e privada em todo o território
estadual, na tentativa de conter a propagação da pandemia.

Com a suspensão do calendário letivo das redes públicas e privadas de
ensino, os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de Educação passaram a
se  debruçar  sobre  as  soluções  para  a  continuidade  das  aulas  de  forma  não
presencial.

Através do Parecer nº 5/2020, aprovado em 28 de abril de 20202, o
Conselho Nacional  de  Educação,  no  exercício  de  sua  função normativa  e  de
coordenação  da  política  nacional  de  educação,  conforme  art.  9º,  §1º,  da  Lei
Federal  nº  9.394/96,  consagrou a  competência  das  autoridades  do sistema de
ensino  estaduais  e  municipais  para  autorizar  aulas  à  distância  e  reafirmou  o
entendimento de que a gestão do calendário e a forma de organização, realização
ou reposição de atividades acadêmicas e escolares são de responsabilidade dos
sistemas e redes ou instituições de ensino.

Através do Parecer nº 11/2020, homologado em 03 de agosto de 20203

o  Conselho  Nacional  de  Educação,  admitindo  a  plenitude  da  autonomia  dos
sistemas educacionais em relação às perspectivas de admissão da possibilidade
do  retorno  às  atividades  escolares  presenciais,  trouxe  recomendações  e
orientações pedagógicas para o planejamento de volta às aulas.

1 PARAÍBA. Decreto  nº  40.304,  de 12 de junho de  2020.  Dispõe sobre  a  adoção do plano Novo
Normal Paraíba, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela COVID-19
(Novo  Coronavírus)  no  âmbito  da  Administração  Pública  direta  e  indireta,  bem  como  sobre
recomendações aos municípios e ao setor privado estadual. Diário Oficial, Paraíba,  16 jun. 2020.
Disponível  em:  https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/doe/janeiro/junho/diario-oficial-16-
06-2020.pdf/@@download/file/Diario%20Oficial%2016-06-2020.pdf   . Acesso em 01 set. 2020.

2 BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP Nº 5 de 28 de
abril de 2020. Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não
presenciais  para fins de cumprimento da carga horária  mínima anual,  em razão da Pandemia da
COVID-19.  Brasília:  Ministério  da  Educação,  28  abr.  2020.  Disponível  em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pcp005-
20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 1 set. 2020.

3 BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP Nº 11 de 7 de
julho  de  2020.  Orientações  Educacionais  para  a  Realização  de  Aulas  e  Atividades  Pedagógicas
Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia. Brasília: Ministério da Educação, 28 abr.
2020.  Disponível  em:  http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_docman&view=download&alias=148391-pcp011-20&category_slug=julho-2020-
pdf&Itemid=30192. Acesso em: 1 set. 2020.
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Com  esteio  nas  orientações  nacionais,  o  Conselho  Estadual  de
Educação da Paraíba publicou as Resoluções nº 1204, 1405 e 160/206, orientando
sobre o regime especial de ensino no que tange à reorganização das atividades
curriculares  assim como dos calendários  escolares  das instituições  do sistema
estadual  de  educação  da  Paraíba,  em  caráter  de  excepcionalidade  e
temporalidade, enquanto permanecerem as medidas de prevenção a COVID-19,
prevendo a possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de
cumprimento da carga horária mínima anual.

Nesse cenário, diversas redes e instituições de ensino no Estado da
Paraíba  passaram a  oferecer  atividades  pedagógicas  em formatos  à  distância,
pretendendo, em alguns casos, contabilizá-las no calendário no ano letivo.

Embora  a  proposição  de  atividades  pedagógicas  não  presenciais,
discutidas e implementadas com vistas a serem formalmente contabilizadas como
dias  letivos  e  carga  horária  obrigatória, as  atuais  condições  de  acesso  dos
domicílios  a  recursos  tecnológicos,  a  precária  utilização  de  ferramentas
tecnológicas por professores e alunos no cotidiano escolar para fins pedagógicos
e  a  falta  de  um  ambiente  familiar  que  apoie  e  promova  o  aprendizado  são
obstáculos que se impõem no contexto atual ao bom aproveitamento do ensino
remoto.

O fechamento de escolas em todo o mundo em resposta à pandemia
gera  um  abalroamento  negativo  sem  precedentes  para  a  educação  e  para  a
proteção e o bem-estar de estudantes.

No documento  intitulado  “Marco de  ação  e  recomendações  para  a
reabertura de escolas”, lançado em abril de 2020, o  Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF)  e o Banco Mundial  apontam: “Embora ainda não
tenhamos  evidências  suficientes  para  mensurar  o  efeito  do  fechamento  das

4 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA.
Conselho Estadual de Educação da Paraíba.  Resolução n.  120, de 7 de abril  de 2020. Orienta o
regime especial de ensino no que tange à reorganização das atividades curriculares assim como dos
calendários escolares das instituições do Sistema Estadual de Educação da Paraíba, em caráter de
excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem as medidas de prevenção ao COVID-19.
João  Pessoa:  Conselho  Estadual  de  Educação  da  Paraíba,  2020.  Disponível  em:
http://www.cee.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Re120-2020.pdf. Acesso em: 1 set. 2020.

5 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA.
Conselho  Estadual  de  Educação  da Paraíba.  Resolução  n.  140,  de  4 de  maio  de  2020.  Altera  e
estabelece normas complementares ao que dispõe a resolução nº 120/2020, que orienta o regime
especial  de  ensino  no  que  tange  à  reorganização  das  atividades  curriculares  assim  como  dos
calendários escolares  das  instituições  do sistema estadual  de educação da Paraíba,  em caráter  de
excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem as medidas de prevenção ao COVID-19.
João  Pessoa:  Conselho  Estadual  de  Educação  da  Paraíba,  2020.  Disponível  em:
https://www.cee.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Re140-2020.pdf. Acesso em: 1 set. 2020.

6 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA.
Conselho Estadual de Educação da Paraíba. Resolução n. 160, de 20 de agosto de 2020. Altera as
resoluções 120/2020 e 140/2020 e estabelece novas normas que orientam o regime especial de ensino
no que tange à reorganização das atividades curriculares assim como dos calendários escolares e
processos avaliativos das  instituições  do sistema estadual  de educação da paraíba,  em caráter  de
excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem as medidas de prevenção ao covid-19.
João  Pessoa:  Conselho  Estadual  de  Educação  da  Paraíba,  2020.  Disponível  em:
https://www.cee.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Re160-2020-Normativa-Altera-Re120-2020-
e-Re140-2020.pdf. Acesso em: 1 set. 2020.
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escolas  sobre  o  risco  de  transmissão  da  doença,  os  efeitos  adversos  desse
fechamento sobre a segurança, o bem-estar e a aprendizagem das crianças estão
bem documentados. A interrupção dos serviços educacionais também acarreta
graves consequências de longo prazo para as economias e sociedades, como o
aumento das desigualdades, impactos negativos nos avanços nas áreas de saúde
e redução da coesão social.”7

Ainda,  segundo a UNICEF e o Banco Mundial:   “Interrupções  no
período de ensino presencial em sala de aula podem ter um impacto grave sobre
a capacidade de aprendizagem do estudante. Quanto mais tempo as crianças,
principalmente  as  que  se  encontram  em  situação  de  maior  vulnerabilidade,
permanecerem fora da escola, menor será a probabilidade de elas retornarem. As
crianças de famílias mais pobres já têm uma probabilidade cinco vezes maior de
estarem fora da escola primária do que as crianças de famílias mais ricas. Estar
fora da escola também aumenta o risco de gravidez na adolescência, exploração
sexual,  casamento  infantil  e  violência,  entre  outras  ameaças. Além  disso,  o
fechamento  prolongado  interrompe  serviços  essenciais  da  escola,  como
vacinação, alimentação escolar, apoio à saúde mental e psicossocial, podendo
causar ainda estresse e ansiedade devido à falta de interação com os colegas e à
interrupção     das  rotinas.  Esses  impactos  negativos  serão  significativamente
maiores para crianças vulneráveis, como aquelas que vivem em países afetados
por  conflitos  e  outras  crises  prolongadas,  migrantes,  deslocadas  à  força,  de
minorias,  com  deficiências  e  que  vivem  em  instituições. A  reabertura  das
escolas deve ser segura e consistente com a resposta geral de saúde à COVID-
19 de cada país, com a adoção de todas as medidas adequadas para proteger
estudantes, funcionários, professores e suas famílias.”8

Como visto, estima-se que a interrupção das aulas presenciais pode
acarretar  significativo impacto  na  capacidade  de aprendizagem de  estudantes,
além de  efeitos  emocionais  e  físicos,  que  podem se  prolongar  por  um longo
período.

Acerca do momento de reabertura das escolas, a UNICEF e o Banco
Mundial alertam: “O momento de reabertura das escolas deve ser orientado pelo
melhor interesse dos estudantes e por considerações gerais de saúde pública,
com base em uma avaliação dos benefícios e dos riscos associados, assim como
em evidências intersetoriais  e  específicas de  cada contexto,  incluindo fatores
educacionais, socioeconômicos e de saúde pública. Essa análise também ajudará
a priorizar medidas de mitigação de riscos. As decisões devem ser tomadas em
conjunto com as partes interessadas no âmbito dos estados e municípios, para que
as ações tenham como base a análise de cada contexto local.”9

Desta feita, segmentos da área da saúde, da educação e da assistência
social devem dialogar, na perspectiva de avaliar benefícios e riscos associados a
questões  sociais  e  econômicas,   com  sobressalência  do  direito  à  vida  e  do
7 UNICEF. Marco de ação e recomendações para a reabertura de escolas. Abril, 2020. Disponível em:

www.unicef.org/brazil/media/8761/file/Marco%20de%20ação%20e%20recomendações%20para
%20a%20reabertura%20de%20escolas.pdf. Acesso em 1 set. 2020.

8 Ibidem, 2020. Nota 7.

9 Ibidem, 2020. Nota 7.
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princípio do melhor interesse de crianças e adolescentes  (art.227 da CF e art. 3º,
4º  e  5º  do  ECA) com vistas  a  definir  o  momento  de  reabertura  das  escolas,
tomando em consideração a transmissibilidade do vírus,  o  fato de não existir
vacina ou tratamento clinicamente eficaz contra o SARS-CoV-2 e de constituir-se
a unidade escolar em espaço de aglomeração por excelência.

A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) recomenda que a decisão de
retomada das aulas deve ser  tomada com base no número de casos,  óbitos  e
características da população dos municípios e seus entornos, considerando a rede
de  influência  das  cidades.  Ressalta  ainda  que  a  discussão  acontece  em  um
contexto incerto de involução de óbitos, com o agravante da desmobilização de
recursos da saúde pelo desmonte de hospitais  de campanha,  em razão de sua
subutilização em algumas regiões,  mas que podem ser  demandados de forma
abrupta,  em um cenário  de  espalhamento  da  doença  em função  da  volta  às
aulas.10

A reabertura das escolas deve ser segura e consistente, de acordo com
as orientações das autoridades sanitárias locais  e das diretrizes definidas pelo
sistema de ensino e deve contemplar medidas de proteção à comunidade escolar.

Cabem  às  autoridades  locais  e  aos  órgãos  de  saúde  decidir,  após
avaliação do quadro epidemiológico e  da capacidade de resposta da rede de
atenção à saúde, quanto à retomada das atividades, que deve ocorrer de forma
segura, gradativa, planejada, regionalizada, monitorada e dinâmica de forma a
preservar a vida e a saúde dos envolvidos.

O retorno das  atividades  escolares  sucederá  à formulação de plano
claro pelos órgãos de saúde, que contemple critérios de faseamento divulgados e
explicados à população.

Ainda,  concernente  ao  momento  da  retomada,  a  diretora-geral  da
UNESCO, Audrey Azoulay pontuou que: a decisão de quando e como reabrir as
escolas deve ser uma prioridade. “Quando houver uma luz verde no front da
saúde, será necessário todo um conjunto de medidas para garantir que nenhum
aluno seja deixado para trás”11.

Questão  crucial  concernente  à  volta  às  aulas  presenciais  reside  na
detecção das condições das redes públicas estaduais e municipais em realizar as
adaptações necessárias às determinações contidas nos protocolos traçados, para
assegurar  segurança  sanitária  e  fazer  frente  às  necessidades  operacionais
impostas pela pandemia.

Quando as  condições  sanitárias  propiciarem a retomada segura  das
atividades pedagógicas presenciais, a rede ou instituição de ensino que revelar
adaptação aos protocolos traçados, com o aval da autoridade em saúde, poderá
retornar.

10 FIOCRUZ. Nota Técnica 12, de 22 de julho de 2020. Populações em risco e a volta às aulas: Fim do
isolamento  social.  Disponível  em:
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/nota_tecnica_12_monitoracovid19.pd
f. Acesso em 1 set. 2020.

11 Ibidem, 2020. Nota 5.
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Tal ilação implica em admitir a possibilidade de retorno diferenciado
para  as  instituições  privadas,  que,  dotadas  de  infraestrutura  e  aporte  humano
inferior às redes públicas, vêm empreendendo esforços para equipar-se em tempo
hábil, em conformidade ao protocolos traçados.

Imperativa  a  atuação  ministerial  voltada  a  garantir  que  seja
providenciado,  o  quanto  antes,  no  âmbito  das  escolas  públicas  (estadual  e
municipais),  tudo  o  que  for  necessário  às  suas  adequações,  aos  protocolos
elaborados pelas autoridades competentes.

Uma vez sinalizada a possibilidade de retomada das aulas presenciais,
as  redes  públicas  estadual  e  municipais  de  ensino  devem estar  estruturadas  e
habilitadas ao retorno, para que prejuízos pedagógicos resultantes do fechamento
das escolas não se aprofundem.

Atuação nesse sentido propicia a garantia de políticas igualitárias de
retomada,  que  não  resulte  em  distorções  entre  os  estudantes  dos  sistemas
públicos-estadual e municipal- e da rede privada, com foco em evitar o avanço do
fosso da desigualdade educacional entre esses segmentos.

II – Estrutura de governança

Em havendo possibilidade de retorno às aulas presenciais, a retomada
deve  estar  acompanhada de cautelas  e  de  cuidados  sanitários.  O processo de
reorganização do retorno às aulas presenciais é complexo e requer planejamento
detalhado.

A  retomada  segura  das  aulas  presenciais  é  uma  temática,
necessariamente  intersetorial  e  deve ser  compartilhada por segmentos  da área
educacional,  da  saúde,  da  assistência  social  e  por  membros  da  comunidade
escolar e prescinde da análise criteriosa do contexto local.

Nesse  aspecto,  em conformidade às  orientações  da União Nacional
dos Dirigentes Municipais da Educação (UNDIME) e do Conselho Nacional dos
Secretários de Educação (CONSED), que contemplam a constituição de comitês
estaduais articulados com os respectivos municípios, o Governador do Estado da
Paraíba  estabeleceu  diretrizes  para  o  retorno  às  aulas  presenciais- através  do
Protocolo Novo Normal para a Educação da Paraíba – PNNE/PB12,  que dispõe
sobre o processo de retomada das aulas presenciais dos Sistemas educacionais
da  Paraíba  e  demais  instituições  de  ensino  superior  sediadas  no  território
paraibano, por intermédio do qual estruturou fluxo de governança no Estado, por
meio da constituição de comitês e comissões, envolvendo representantes da área
da saúde, educação, pais,  alunos,  professores,  organizações da sociedade civil
que possam prestar apoio e gerar uma articulação com as diversas perspectivas
sobre a questão.

Nesse prospecto, o PNNE/PB instituiu o Comitê Interinstitucional e
Intersetorial  de  Acompanhamento  Estadual  (CIIAE)  integrando as  áreas  de
Educação, Saúde, Desenvolvimento Humano, Universidade Estadual da Paraíba,
12 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Protocolo Novo

Normal para a Educação da Paraíba – PNNE/PB. Paraíba, 2020. No prelo (Decreto a ser publicado).
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Conselho Estadual da Educação, Ministério Público, UNDIME, UNCME, CGE,
TCE, Sindicato de Professores, Sindicato de Escolas Privadas e Representação de
Estudantes e Familiares, que tem caráter eminentemente consultivo e se propõe o
acompanhamento da implementação de protocolos.

Sob  esse  ponto,  é  importante  considerar  que  o  Centro  de  Apoio
Operacional às Promotorias de Defesa da Criança, do Adolescente e da Educação
(CAOCAE) é membro participante deste Comitê Consultivo Estadual (CIIAE),
com foco na discussão multissetorial, sobre a retomada das atividades presenciais
na rede pública estadual. É importante registrar que o Ministério Público assume,
nesse  colegiado a  função primordial  de  ouvinte,  tendo como objetivo de sua
participação o monitoramento das  ações  articuladas. É lícito  ao órgão ofertar
contribuições  e  questionamentos,  mas  não  deve  exercer  o  protagonismo  na
articulação das políticas públicas de educação no contexto da pandemia, que deve
permanecer centrado nas autoridades públicas sanitárias e de gestão da educação.

O PNNE/PB instituiu a Comissão Operacional Intersetorial Estadual
Interna  (COIEI)  composta  pelos  diversos  setores  da  Secretaria  Estadual  de
Educação, UEPB e Conselho Estadual de Educação, tendo caráter deliberativo e
operacional  e  com  a  atribuição  na  consolidação  das  estratégias  sanitárias,
pedagógicas  e  administrativas  no âmbito da  Rede  Estadual  de  Ensino para  a
retomada das aulas presenciais.

O  Governador  do  Estado  da  Paraíba,  através  do  Protocolo  Novo
Normal para a Educação da Paraíba – PNNE/PB estabeleceu, ainda, no âmbito da
rede estadual de ensino, a necessidade de  instituição, em cada uma das unidades
escolares, de um Comitê Escolar de Crise (CEC) composto pela gestão escolar,
Conselho  Escolar, uma  vez  que  este  é  composto  por  representantes  dos
professores,  representante  dos  funcionários,  representante  estudantil  e
representante  das  famílias,  e  uma  representação  da  Estratégia  de  Saúde  da
Família/Unidade Básica de Saúde ou outra designação da Secretária da Saúde. O
CEC terá caráter operacional e ficará sob o encargo de implementar os protocolos
de retomada das aulas presenciais.

O  PNNE/PB  traz  recomendação  lançada  no  âmbito  municipal,  no
sentido  da  constituição  do  Comitê  Interinstitucional  e  Intersetorial  de
Acompanhamento  Municipal  (CIIAM),  composto  por  órgãos  intersetoriais
vinculados  às  Secretarias  Municipais  de  Educação,  Secretarias  Municipais  de
Saúde  (deverá  ser  considerada  uma  representação  da  Estratégia  de  Saúde  da
Família/Unidade  Básica  de  Saúde  ou  outra  designação  desta  Secretaria),  de
Assistência Social, Conselho Municipal de Educação (se houver), representação
da Secretaria Estadual de Educação, representações de classe, sociedade civil,
entre outros e terá caráter operacional, com atribuição sobre o acompanhamento e
articulação de demandas territoriais que deverão constar na implementação dos
protocolos,  respeitando as  determinações,  protocolos  e  medidas  emitidas  pelo
CIIAE.

No âmbito das Redes Municipais de Educação, o PNNE/PB sugeriu a
constituição em cada uma das unidades escolares de um Comitê Escolar de Crise
(CEC)  composto  pela  gestão  escolar  e  Conselho  Escolar,  articulado  com  o
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profissional designado ligado à Estratégia de Saúde da Família, com o intuito de
promover uma melhor gestão do processo de implementação dos protocolos de
retomada.

No âmbito da rede privada e demais instituições de Ensino Superior
(públicas  ou  privadas),  o  PNNE/PB  recomendou  a  instituição  de  Comissões
Escolares Locais articuladas com o profissional designado ligado à Estratégia de
Saúde da Família com o intuito de promover uma melhor gestão do processo de
implementação dos protocolos de retomada.

Impende registrar que as escolas de educação básica da rede pública e
privada e demais instituições de nível superior sediadas em território paraibano
devem validar suas estratégias de retomada junto ao comitês de abrangência, em
consonância a fluxos pré-definidos pela Secretaria da Educação e da Ciência e
Tecnologia-SEECT.

A coordenação territorial de ações intersetoriais da educação, saúde e
assistência social,  em parceria com a comunidade escolar é fundamental  para
assegurar  a  segurança  sanitária  e  condições  adequadas  de  atendimento,
objetivando o retorno gradual das atividades escolares presenciais.

III – Diagnóstico prévio

A adaptação dos protocolos e a formulação de estratégias de retomada
das aulas presenciais prescinde do diagnóstico, fincado no qual devem as redes
de ensino públicas e escolas privadas se organizar, sob o aspecto estrutural e de
recursos humanos.

Considerando  a  imprescindibilidade  do  diagnostico  prévio  para  o
planejamento, monitoramento e avaliação da efetividade das ações estratégicas
implementadas,  o  PNNE/PB13,  propôs  a  adoção,  no  âmbito  do  sistema
educacional  da  Paraíba  e  demais  instituições  de  ensino  superior  sediadas  no
território paraibano,  das seguintes medidas: 1)  Levantamento da infraestrutura
necessária do ponto de vista sanitário, obedecendo às recomendações científicas,
subsequente dimensionamento de gastos com reformas e construções, sobretudo
para  garantir  o  atendimento  de  saneamento  básico,  o  abastecimento  de  água
potável e o redimensionamento de turmas e adoção de providências com vistas ao
saneamento das falhas detectadas. Assim como, dimensionamento de gastos para
aquisição de  EPI’s (Equipamentos  de  Proteção Individual)  e  outros  itens  que
possibilitem a implementação de medidas sanitárias nas escolas; 2) Estimativa de
custos para a implantação das medidas necessárias à implementação, execução e
acompanhamento do PPNE/PB para o retorno das aulas,  abrangendo todas as
despesas relativas a aquisição de equipamentos, materiais e serviços, deixando o
registro  daquelas  inerentes  ao  momento  de  pandemia  e  exclusivamente
decorrentes  das  medidas  de  prevenção;  3)  Mapeamento  de  familiares,
profissionais da educação, estudantes e servidores que constituem grupos de risco
para a COVID-19 e a alocação dos mesmos em atividades remotas durante o
retorno das aulas presenciais. 4) Possibilitar às famílias e estudantes maiores de

13 Ibidem, 2020. Nota 12.
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18  anos  a  avaliação  para  o  retorno  dos  estudantes  às  atividades  presenciais,
considerando  a  manutenção  exclusiva  das  atividades  não  presenciais  para  os
estudantes que assim indicarem; 5) Dimensionamento de alternativas de rodízio
para  estudantes  face  às  condições  da  rede  de  escolas  e/ou  instituições
educacionais e a diversidade de porte apresentado pelas mesmas, embasando a
definição de estratégias no planejamento escolar de retomada das aulas. Assim
como, elaboração de diretrizes para a realização de contratações temporárias e/ou
ajuste  de  carga  horária  dos  profissionais  da  educação que  respondam  às
demandas específicas das unidades de ensino.

Como visto, as redes e instituições de ensino devem se debruçar sobre
questões  pertinentes  à  verificação  da  infraestrutura  de  cada  unidade  escolar
(abastecimento de água, condição de uso dos banheiros, ventilação e dimensão
das  salas  de  aulas,  com vistas  a  propiciar  o  distanciamento  dos  estudantes  –
1,5m).  Devem  estudar  o  rodízio  de  estudantes  e  reenturmação  para  evitar
aglomerações  e  dimensionar gastos  com  a  aquisição  de  EPI´s.  (inclusive
individuais, destinados aos alunos da rede pública, considerando que a exigência
de sua aquisição pelas famílias pode representar óbices ao retorno dos alunos de
baixa renda).

O mapeamento da comunidade escolar é tarefa inerente à diagnose e
tem por finalidade identificar as condições de saúde dos servidores e estudantes,
que  eventualmente  reclamem  a  permanência  em  ambiente  remoto
(monitoramento  do  absenteísmo)  ensejando  a  necessidade  de  contratação  de
novos profissionais da educação ou ajuste de carga horária. O diagnóstico prévio
implica  em  replanejamento  do  transporte  escolar,  para  evitar  aglomerações,
reorganização da merenda escolar e divisar o estado emocional de professores e
estudantes, como forma de elaborar planos específicos que propiciem cuidados
socioemocionais.  Atenção  especial  deve  ser  dada  aos  estudantes
socioeconomicamente mais vulneráveis.

A diagnose envolve, ainda, o mapeamento das condições de acesso
dos alunos às atividades não presenciais e o levantamento dos estudantes que não
tiveram acesso às tais atividades.

Necessário,  ainda,  antever  mecanismos de contingência para  conter
surtos possíveis, advindos na retomada das aulas presenciais.

Ainda sobre o tema em pauta, de acordo com o Conselho Nacional de
Educação em seu Parecer nº 11/20 homologado em 03 de agosto de 2020:  “O
retorno  das  aulas  presenciais  requer  grande  esforço  dos  governos  para
assegurar  condições de higiene e segurança nas escolas públicas, o acesso à
internet  aos  estudantes  de  baixa  renda,  investimento  na  infraestrutura  das
escolas e na formação dos professores para o uso de novas metodologias e de
tecnologias.”14

IV – Modelo de retorno

14 Ibidem, 2020. Nota 3.
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O  planejamento  da  reabertura  das  atividades  escolares  presenciais
deve ser acompanhado por intensa comunicação entre as famílias, os alunos, os
professores e profissionais de educação, que devem ter explicados com clareza a
respeito dos critérios adotados no retorno gradual das escolas e os cuidados com
as questões de segurança sanitária, com vistas a evitar o abandono e a evasão
escolar.

As  famílias  devem ser  cientificadas  dos  protocolos  elaborados  que
envolvem  questões  como  distanciamento  físico  entre  alunos,  cuidado  com
aglomerações e escalonamento de horários de entrada e saída e do planejamento
do calendário escolar de 2020-2021.

As  autoridades  locais  e  estaduais  têm  competência  para  definir  a
retomada  das  atividades  pedagógicas  presenciais,  considerando  o  ritmo  e  a
intensidade da pandemia em cada localidade.

Com  base  na  experiência  internacional,  o  Conselho  Nacional  de
Educação, em seu parecer nº 11/202015, elencou os modelos de retorno às aulas
presenciais  que  podem  ser  utilizados  pelos  sistemas  de  ensino,  a  seguir:
intermitente  –  presencial  em  alguns  dias;  alternado  –  grupos  alternando
frequência  presencial;  excepcional  –  somente  determinados  grupos  de  alunos
retornam presencialmente (alunos sem possibilidade de acesso remoto); integral
– retorno de todos os alunos; virtual – casos em que não é possível o retorno do
aluno presencialmente (risco de contaminação, contágio,  doença preexistente);
híbrido – utilização de mais de uma estratégia de retorno.

O  PNNE/PB16 definiu  a  progressividade  do  retorno  às  aulas
presenciais com base na análise dos preceitos sanitários e institui estratégias de
ensino que contemplem as características  do contexto local  e  o  cumprimento
mínimo da carga horária anual, de sorte que possa ser implementado: a) o ensino
presencial,  com protocolos sanitários;  b) o ensino híbrido, considerado para a
retomada gradual das turmas com aulas presenciais e online e c) a manutenção do
ensino remoto.

É  importante  considerar  que  o  Conselho  Nacional  de  Educação
(CNE )  através  do  Parecer  nº  11/20,  homologado  em 03  de  agosto  de  2020
consagrou  ser  recomendável:  “a  possibilidade  de  opção  das  famílias  pela
continuidade  das  atividades  não  presenciais  nos  domicílios  em  situações
específicas,  como existência de comorbidade entre os membros da família ou
outras situações particulares, que deverão ser avaliadas pelos sistemas de ensino
e escolas.”17

O  PNNE/PB18,  na  linha  definida  pelo  Conselho  Nacional  de
Educação, consagrou o direito de opção pelas famílias e estudantes maiores
de  18 anos,  quanto à  avaliação para o  retorno  às  atividades  presenciais,

15 Ibidem, 2020. Nota 3.

16 Ibidem, 2020. Nota 12.

17 Ibidem, 2020. Nota 3.

18 Ibidem, 2020. Nota 12.
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consolidando a manutenção exclusiva de atividades não presenciais para os
estudantes que assim indicarem.

Ainda assegurou,  o PNNE/PB, que as estratégias de ensino remoto
adotadas no âmbito do Programa Paraíba Educa sejam mantidas em uso enquanto
durar a pandemia de modo que sejam ampliados os mecanismos que possibilitem
as atividades pedagógicas remotas (acesso à internet, tv educativa, entre outros),
garantindo o acesso aos estudantes do ensino híbrido.

Considerando  que  a  totalidade  do  público-alvo  mais  carente  e
vulnerável  ainda  permanece  sem  o  acesso  à  internet,  é  válido  ressaltar  a
necessidade de “se aprimorar estratégias em todas as redes públicas de ensino
da  educação  básica  (estadual  e  municipal)  no  sentido  de  proceder  ao
levantamento contínuo do acesso dos alunos aos conteúdos disponibilizados via
internet;  ampliação da oferta  de  internet  gratuita  e  realização de  estudo de
viabilidade de se fornecer também equipamentos aos professores e alunos e o
fortalecimento da oferta de conteúdo pedagógico por meio da televisão e rádio,
a partir da articulação com as emissoras locais ou outros órgãos/poderes que
possam viabilizar essa transmissão.”19

Uma estratégia voltada à democratização do ensino remoto tem sido a
oferta  de  chips  de  acesso à  internet  aos  estudantes,  pelas  redes  públicas  de
ensino.

Não é demais lembrar que a novel Lei nº 14040, de 18 de agosto de
2020,  que  estabelece normas  educacionais  excepcionais  a  serem  adotadas
durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº
6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 em
seu  art.2º,§5º  dispõe  que:  “os  sistemas  de  ensino  que  optarem  por  adotar
atividades pedagógicas não presenciais como parte do cumprimento da carga
horária anual deverão assegurar em suas normas que os alunos e professores
tenham acesso aos meios necessários para a realização dessas atividades”20.

Nesse aspecto, urge considerar a necessidade de preservar a formação
dos professores para a execução de atividades não presenciais e o fomento ao uso
de métodos inovadores e tecnologias de apoio ao professor.

No concernente à definição em torno das etapas e níveis priorizados
na abertura, importa esclarecer que convém aos sistemas de ensino, redes e às
escolas definir as etapas e níveis de ensino priorizados no processo gradual de
retorno, bem como planejar a reorganização das turmas.

V – Protocolo sanitário

19 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. Relatório Técnico de Levantamento nos
autos do Processo TC N. 10246/20. Disponível para consulta em: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita.
Acesso em 1 set. 2020.

20 BRASIL. Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020. Estabelece normas educacionais excepcionais a
serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de
20  de  março  de  2020;  e  altera  a  Lei  nº  11.947,  de  16  de  junho  de  2009.  Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14040.htm. Acesso em 1 set. 2020.
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O Governo do Estado da Paraíba, por sua  Secretaria de Estado da
Saúde lançou o protocolo Novo Normal21, implementando orientações técnicas e
legais  referentes  à  prevenção  e  ao  controle  da  COVID-19,  dirigido  a  todo
segmento da educação do Estado da Paraíba,  sem prejuízo da assimilação de
outras  iniciativas  das  próprias  unidades  de  ensino,  desde  que  guardem
fundamento técnico legal.

O protocolo sanitário foi calcado na premissa de estímulo aos métodos
de ensino não presencial.

O protocolo de saúde Novo Normal lançado pela SES/PB implementa
o distanciamento social entre todos os membros da comunidade escolar em no
mínimo 1,5 metros (com exceção  dos profissionais que atuam diretamente com
crianças  de  creche  e  pré-escola  e  cuidadores  de  estudantes  em  atendimento
educacional especializado – AEE); preceitua a necessidade de escalonamento e
revezamento entre os estudantes, diminuindo o seu contato; estabelece normas
para o uso da biblioteca,  refeitórios,  cantinas e transporte escolar;  consigna a
proibição de entrada de pais, responsáveis ou terceiros na instituição de ensino
sem permissão; organiza a entrada e saída de alunos para evitar aglomerações e
fixa disciplina especial aos alunos do ensino infantil.

Quanto às medidas de higiene pessoal,  estabelece a necessidade de
lavagem periódica, por parte de funcionários e estudantes, das mãos com água e
sabão, ou higienização em gel 70% ao entrar e sair de ambientes, após tossir,
espirrar, usar o banheiro, manusear alimentos, lixo, tocar em superfícies de uso
comum. Veda o fornecimento de água potável e alimentos de forma coletiva;
estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras dentro da instituição de ensino,
no transporte escolar e em todo o percurso até a instituição.

Estatui  orientações  à  higiene  pessoal  para  estudantes,  quanto  à
limpeza e higienização de ambientes e no intercâmbio de informações.

Por fim, estabelece critérios para o monitoramento das condições de
saúde  de  alunos  e  professores,  dispondo  sobre  a  necessidade  de  aferir  a
temperatura das pessoas, a cada ingresso na instituição de ensino, não permitindo
a permanência de pessoas sintomáticas para a COVID-19 na escola, impondo a
necessidade  de  transferência  do  aluno  para  sala  isolada  e  segura   (sem
revitimização   e amparado por apoio psicossocial) até que assistido pelos pais,
estabelecendo o dever de orientação parental quanto à necessidade de manter os
filhos em casa, aos primeiros sintomas.

O PNNE/PB22, por seu turno, disciplina a respeito da necessidade de
disponibilização  de  máscaras  reutilizáveis  para  servidores  e  estudantes
(sobretudo aos alunos da rede pública de ensino considerando que a exigência de
sua aquisição pelas famílias pode representar óbices ao retorno dos alunos de
baixa  renda),  dispõe  sobre  medidas  relativas  à  organização  dos  espaços  de
produção e distribuição de merenda escolar, do transporte escolar, estabelecendo

21 SECRETARIA  DE  ESTADO  DA  SAÚDE.  Protocolo  Novo  Normal:  Segmento  de  Educação.
Disponível  em:  https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos/protocolo-novo-normal-
educacao-2.pdf. Acesso em 1 set. 2020.

22 Ibidem, 2020. Nota 12.
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a obrigatoriedade às famílias de comunicar ao Comitê Escolar de Crise (CEC) o
diagnóstico para a COVID-19 ou mesmo a presença de sintomas, em estudantes,
criando, por fim, canal direto da unidade de ensino com a Equipe de Saúde da
Família/Unidade  de  Saúde  da  Família  ou  serviço  municipal  de  saúde  para
comunicação imediata em caso de sintomas da COVID-19, garantindo, por parte
deste  serviço,  o  acompanhamento  necessário  do  estudante  ou  profissional  da
escola até o retorno às suas atividades de rotina.

Especificamente em torno da oferta do serviço de transporte escolar, é
importante  registrar  o  asseguramento  do  direito  ao  atendimento  do  programa
suplementar ao estudante que terá aula presencial, em consonância às normas de
segurança,  de  forma  que  a  rede  ou  instituição  de  ensino  ordene  as  rotas  na
hipótese de reorganização do calendário escolar.

VI – Aspectos pedagógicos da retomada

As  limitações  na  capacidade  de  implementar  atividades  não
presenciais ao longo do período de isolamento social afetaram de modo desigual
as oportunidades de aprendizagem dos alunos.

Nesse contexto, o Conselho Nacional de Educação, em seu parecer nº
11/2020 enumera fatores que podem ter contribuído para afetar o processo de
aprendizagem remoto no período de isolamento da pandemia: “as diferenças no
aprendizado entre os alunos que têm maiores possibilidades de apoio dos pais;
as desigualdades entre as diferentes redes e escolas de apoiar remotamente a
aprendizagem de seus alunos; as diferenças observadas entre os alunos de uma
mesma escola em sua resiliência,  motivação e habilidades  para aprender  de
forma autônoma on-line ou off-line; as diferenças entre os sistemas de ensino em
sua capacidade de implementar respostas educacionais eficazes; e, as diferenças
entre os  alunos que têm acesso ou não à internet e/ou aqueles  que não têm
oportunidades de acesso às  atividades síncronas ou assíncronas.  Todos esses
fatores  podem  ampliar  as  desigualdades  educacionais  existentes.  No  caso
brasileiro, a pandemia surgiu em meio a uma crise de aprendizagem, que poderá
ampliar  ainda  mais  as  desigualdades  existentes.  O  retorno  exigirá  grande
esforço  de  readaptação  e  de  aperfeiçoamento  do  processo  de  ensino  e
aprendizagem”23.

Nesse  momento,  urge  a  importância  de  adequação  dos  planos
estratégicos  escolares,  com  táticas  capazes  de  oferecer  respostas  educativas
coerentes e efetivas para assegurar o direito à educação de todos (considerando
os limites impostos pela atual crise às condições de funcionamento das escolas no
Brasil)  levando em consideração os  preceitos  que resguardam a igualdade de
condições de acesso e permanência na escola (art. 206, I da CF/88) – advindo a
necessidade de buscar a inclusão de alunos, notadamente os mais vulneráveis,
como  os  estudantes  público-alvo  da  educação  especial  e  os  de  menor  poder
aquisitivo – e que garantam o padrão de qualidade mínimo insculpido no mesmo
art. 206, inciso VII da CF/88.

23 Ibidem, 2020. Nota 3.
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As  redes  e  instituições  de  ensino  deverão  definir  estratégias  para
atender as diferentes necessidades dos alunos, a fim de corrigir as defasagens de
aprendizado e  garantir  o  cumprimento  do  currículo,  mediante  a  aplicação  de
avaliações diagnósticas que subsidiem o trabalho dos professores.

Nesse aspecto, urge a necessidade de que as redes e instituições de
ensino se voltem a planejar a realização de avaliações diagnósticas e formativas
de cada estudante por meio da observação do desenvolvimento em relação aos
objetivos de aprendizagem e habilidades que se procurou desenvolver com as
atividades pedagógicas não presenciais e construir um programa de recuperação,
caso necessário, para que todas as crianças possam desenvolver, de forma plena,
o que é esperado de cada uma ao fim de seu respectivo ano letivo. Os critérios e
mecanismos de avaliação diagnóstica deverão ser definidos pelos sistemas de
ensino, redes de escolas públicas e particulares, considerando as especificidades
do currículo proposto pelas respectivas redes ou escolas.

Para além, os sistemas, redes e instituições de ensino devem organizar
programas de revisão de atividades realizadas antes do período de suspensão das
aulas, de eventuais atividades pedagógicas realizadas de forma não presencial24 e
bem assim, a  recuperação do conteúdo a quem se diagnosticou não ter  sido
contemplado pelas estratégias de ensino não presencial.

Sobre esse tema, o Conselho Estadual de Educação da Paraíba, através
da Resolução nº 160/20 estabeleceu que: “será de responsabilidade da instituição
de ensino, respeitando sua autonomia e consultando o conselho escolar ou órgão
similar,  a  definição  e  a  disponibilização  de  ferramentas  que  permitam  o
acompanhamento  da  aprendizagem dos  estudantes  em relação  aos  conteúdos
efetivamente  ofertados  ao  longo  do  regime  especial  de  ensino,  para  fins  de
realização de  atividades  diagnósticas,  somativas,  processuais  e  para  efeito  de
decisões de final de ciclo, série ou ano, assim como das atividades de revisão
e/ou recuperação para os estudantes que apresentarem baixo rendimento e/ou não
tenham  sido  completamente  contemplados  pelas  estratégias  de  ensino  não
presencial”25.

Haverá  três  agrupamentos  de  alunos  a  serem  especialmente
trabalhados no processo diagnóstico: a) aqueles que receberam as atividades não
presenciais e obtiveram aprendizado condizente com o conteúdo repassado; b)
aqueles  que  receberam  as  atividades  não  presenciais  e  não  obtiveram
aprendizagem  condizente  com  o  conteúdo  repassado;  c)  aqueles  que  não
receberam atividades ao longo do período da suspensão.

Cada um desses grupos, exigirá, potencialmente, tratamentos distintos,
sendo relevante que o sistema, rede ou instituição de ensino articule medidas para
atendimento às demandas de cada agrupamento, priorizando aqueles que sequer
tiveram acesso  às  atividades  não  presenciais  e  se  encontrem em situação  de
vulnerabilidade social. Num cenário em que se mantenha o sistema híbrido, há
grandes  riscos  de  que  esse  grupo  seja  novamente  excluído,  devendo  se
aprofundar  no  diagnóstico  para  compreender  as  razões  pelas  quais  não  foi

24 Ibidem, 2020. Nota 2.

25 Ibidem, 2020. Nota 6.
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possível o seu acesso aos canais remotos, provendo intervenções que  inibam  a
possibilidade de nova exclusão.

VII – Revisão curricular

O PNNE/PB26 estabelece a necessidade de que se desenvolvam ações
voltadas  à  revisão  do  Plano de  Ação Estratégico  Escolar  –  PAEE que  possa
considerar novas estratégias de ensino não presencial e presencial, conforme a(s)
etapa(s) e modalidade (s) do ensino ofertadas pela escola, as ações pedagógicas
necessárias  para a reorganização do calendário escolar  e  acompanhamento da
aprendizagem, respeitando o que disciplina a legislação nacional e estadual em
vigor.

Também,  o PNNE/PB  recomenda,  respeitadas  as  autonomias
pedagógicas das instituições de ensino, um processo de flexibilização curricular,
com  revisão  de  critérios  avaliativos,  objetivos  de  aprendizagem  e
estabelecimento de ações pedagógicas e administrativas, a fim de minimizar os
impactos relativos aos prejuízos de aprendizagem, retenção, abandono e evasão
escolar.

O  PNNE/PB  neste  aspecto,  guarda  consonância  ao  Parecer  nº
11/202027 oriundo do Conselho Nacional de Educação que, consagra o que se
denominou  como  Flexibilização  Curricular  e  Acadêmica,  que  envolve  a
integração  entre  o  calendário  do  ano  letivo  de  2020  e  2021,  em  um  fluxo
contínuo, quando não for possível o cumprimento dos objetivos de aprendizagem
do ano letivo de 2020,  a  saber:  revisão do currículo proposto e  seleção dos
objetivos  ou marcos de aprendizagem essenciais  previstos  para  o  calendário
escolar  de  2020-2021;  foco  nas  competências  leitora  e  escritora,  raciocínio
lógico  matemático,  comunicação  e  solução  de  problemas.  Planejar  período
integral ou carga horária maior para o ano escolar de 2020-2021; planejamento
curricular para cumprir objetivos de aprendizagem não oferecidos em 2020.

Como visto,  o Conselho Nacional  de  Educação,  em seu parecer  nº
11/20,  estabeleceu  ser  possível  reordenar  a  trajetória  escolar  reunindo  em
“continuum” o que deveria ter sido cumprido no ano letivo de 2020 com o ano
subsequente.  À luz  do  que  concebe  o  Conselho Nacional  de  Educação:  “Ao
longo do que restar do ano letivo presencial de 2020 e do ano letivo seguinte,
pode-se reordenar a programação curricular, aumentando, por exemplo, os dias
letivos e a carga horária do ano letivo de 2021, para cumprir, de modo continuo,
os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos no ano letivo anterior.
Seria uma espécie de ‘ciclo emergencial’, ao abrigo do art. 23, ‘caput’, da Lei
no. 9.394, de 1996.”28

O Conselho Estadual da Educação da Paraíba, em sua Resolução nº
160/20, assimilando a flexibilização curricular, na nessa mesma linha concebida
pelo Conselho Nacional de Educação, estabeleceu, no art. 2º,§3º “Para fins de
26 Ibidem, 2020. Nota 12.

27 Ibidem, 2020. Nota 3.

28 Ibidem, 2020. Nota 3.
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adequação do calendário escolar, deve-se levar em consideração aspectos da
flexibilização  dos  currículos,  promovendo  a  revisão  e  os  objetivos  de  seus
objetivos, ou marcos de aprendizagem essenciais, previstos para o calendário
escolar  de  2020-2021,  em  conformidade  com  os  Documentos  Curriculares
oficiais”.29

É, ainda,  importante frisar que as normativas  nacionais  e estaduais
resguardam a garantia de que critérios e mecanismos de avaliação ao final do ano
letivo de 2020 sejam empregados, considerando os objetivos de aprendizagem
efetivamente  cumpridos  pelas  escolas  e  redes  de  ensino,  de  modo  a  evitar  o
aumento da reprovação e do abandono escolar.

O Conselho Nacional de Educação (CNE), em seu parecer nº 11/2020,
embora reconhecendo a competência exclusiva dos sistemas de ensino, das redes
e  das  instituições,  quanto  à  responsabilidade  pela  aplicação  do  processo
avaliativo, recomendou fortemente adoção de medidas que minimizem a evasão e
a retenção escolar neste ano de 2020.

Ainda neste parecer, o CNE contempla a possibilidade de antecipar o
início do ano letivo de 2021 para assegurar o desenvolvimento dos objetivos de
aprendizagem que porventura não tenham sido cumpridos no ano de 2020, de
forma  a  garantir  as  aprendizagens  futuras,  o  pleno  desenvolvimento  das
competências  e  habilidades  da  BNCC  e  a  formação  integral  de  todos  os
estudantes.  Isso  significa  a  possibilidade  de  ampliação  dos  dias  letivos  do
calendário  escolar  de  2021,  tal  como prevê  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da
Educação Nacional (LDB) e a BNCC, por meio da antecipação do início do ano
letivo, ampliação da carga horária diária como também pela continuidade das
atividades remotas em complementação às aulas presenciais.30      

Nesse  aspecto,  importante  considerar  que  diante  da  ampliação  da
jornada  diária,  prorrogação  dos  calendários  de  atividades  para  o  período  de
recesso  ou  para  o  ano  seguinte,  há  de  ser  observada  a  cronobiologia  da
aprendizagem, ou seja, o tempo contínuo de ensino e a resposta cognitiva diante
da  necessidade  de  períodos  de  recreação,  recesso,  férias,  de  forma  que  a
quantidade de  horas  diárias  não  seja  superior  à  capacidade  de  aprendizagem,
considerando-se,  ainda,  a  carga  horária  dos  professores,  a  disponibilidade  de
transporte para alunos e condições de infraestrutura que assegure a qualidade e
acesso universal durante todo o período de aula.

VIII – Aspectos socioemocionais.

Para além do aspecto pedagógico, as estratégias de retomada devem
contemplar, com prioridade, atuações voltadas ao acolhimento e cuidados com
aspectos socioemocionais, decorrentes de traumas que podem ter afetado alunos
e educadores durante a pandemia.

29 Ibidem, 2020. Nota 6.

30 Ibidem, 2020. Nota 3.
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O  PNNE/PB31 preconiza a necessidade de instituição de espaços de
escuta  ativa  aos  alunos,  pais,  professores  e  servidores,  com  foco  nas
competências  socioemocionais,  tanto  remotamente  quanto  presencialmente,
respeitado o distanciamento físico, de modo a fortalecer as relações humanas e
promover a cooperação entre a comunidade escolar.

Nesse particular, impende frisar que a estratégia de círculos de diálogo
e  de  apoio,  propostos  por  meio  da justiça  restaurativa constitui  ferramenta
eficaz para  aprimorar  vínculos,  reconectar  as  relações humanas e promover a
cooperação meio à comunidade escolar.

De outro turno,  importa considerar que o PNNE/PB recomendou o
desenvolvimento de ações de atenção psicossocial a estudantes e profissionais da
educação, em articulação com os serviços de saúde, assistência social e rede de
apoio, com vistas à redução dos impactos emocionais vivenciados pelo contexto
da pandemia do COVID-19.

IX – Consulta Pública

É  curial  que  durante  o  período  de  isolamento  e  fechamento  das
escolas, as redes e instituições de ensino projetem trabalho de monitoramento,
com vistas a detectar se atividades não presenciais foram recebidas, se os alunos
estão ou não acompanhando as atividades propostas e identificar as dificuldades
encontradas.

Em  paralelo  ao  trabalho  de  supervisão,  as  instituições  de  ensino
devem organizar um registro detalhado das atividades desenvolvidas durante o
fechamento das  escolas;  apresentar  uma descrição das  atividades  relacionadas
aos objetivos de aprendizagem da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) de
acordo  com  a  proposta  curricular  da  escola,  rede  ou  sistema  de  ensino,
considerando a equivalência das atividades propostas em relação ao cumprimento
dos objetivos propostos no currículo, para cada ano e componente curricular. O
registro das atividades não presenciais durante o isolamento é fundamental para a
reorganização do calendário e computo da equivalência de horas cumpridas em
relação às 800 horas previstas na legislação, quando for o caso, tal como prevê o
Parecer CNE/CP nº 5/202032.

Considerando as deficiências detectadas com a operacionalização do
ensino  não  presencial  e  a  precária  organização  dos  registros  de  atividades
desenvolvidos pelas redes e instituições de ensino e sua implicação com vistas a
considerar o cômputo da equivalência de horas cumpridas pelos canais remotos
em relação às 800 horas previstas na legislação, o Ministério Público do Estado
da Paraíba, através do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Educação
disponibilizou,  pelo  período  de  um  mês,  formulário  voltado  a  dar  voz  à
população,  com  a  finalidade  de  colher  a  opinião  de  alunos,
genitores/responsáveis, professores, técnicos e gestores de instituições de ensino

31 Ibidem, 2020. Nota 12.

32 Ibidem, 2020. Nota 2.
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sobre a oferta da educação, durante o período de pandemia, em cada um dos
municípios paraibanos.

Concluída  a  consulta,  com  8080  (oito  mil  e  oitenta)  respostas,  a
apuração do resultado revelou que os entrevistados {oriundos em sua maioria
(77,8%) de rede pública de ensino,  sendo 70,7% municipal  e  7,1% estadual}
revelaram-se satisfeitos (62,3%), muito satisfeitos (25,3%) e insatisfeitos (11,5%)
com as aulas promovidas em substituição às atividades presenciais, de modo que
78,1% dos consultados manifestaram concordância em relação ao cômputo das
atividades não presencias desenvolvidas como dias letivos e carga horária dada.

X – Alterações trazidas pela Resolução nº 160/20 do Conselho Estadual da
Educação da Paraíba

Em  29  de  agosto  de  2020,  o  Conselho  Estadual  da  Educação  da
Paraíba alterou as Resoluções nº 12033 e 140/2034 e estabeleceu, por meio da
Resolução nº 160/2035 normas que orientam quanto ao regime especial de ensino
no  que  tange  à  reorganização  das  atividades  curriculares,  assim  como  dos
calendários escolares e processos avaliativos das instituições do sistema estadual
de  educação  da  Paraíba,  em  caráter  de  excepcionalidade  e  temporalidade,
enquanto permanecerem as medidas de prevenção a Covid-19, em conformidade
à Lei Federal nº 14040, de 18 de agosto de 202036.

Nesse  aspecto,  elucidou  que  os  estabelecimentos  de  ensino  que
ofertam a  educação  infantil,  observadas  as  diretrizes  nacionais  editadas  pelo
Conselho Nacional de Educação, a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e
as  normas  a  serem  editadas  pelos  respectivos  sistemas  de  ensino,  ficam
dispensados  em  caráter  excepcional,  da  obrigatoriedade  de  observância  do
mínimo de  dias  de  trabalho  educacional  e  do  cumprimento  da  carga  horária
mínima anual previstos, nos termos da Lei nº 14040/2020.

O CEE/PB, por meio da Resolução nº 160/20, em seus art. 5º e 7º,
extirpou  o  limite  de  cômputo  de  50% da  carga  horária  total,  em relação  às
atividades pedagógicas não presenciais desenvolvidas durante o regime especial
de ensino fixando: “que  as atividades pedagógicas vivenciadas no período da
excepcionalidade poderão ser computadas como parte da carga horária anual
prevista na LDB, respeitando a legislação em vigor, sobretudo as orientações
dos pareceres emitidos pelo Conselho Nacional de Educação.”37

XI – Busca ativa

33 Ibidem, 2020. Nota 4.

34 Ibidem, 2020. Nota 5.

35 Ibidem, 2020. Nota 6.

36 Ibidem, 2020. Nota 20.

37 Ibidem, 2020. Nota 6.

18

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.023199
Documento 2020/0000998236 criado em 16/09/2020 às 12:25
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/46943d4dfc55b87d48b438e4bb828181

A
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
: J

U
LI

A
N

A
 S

A
R

D
A

 e
m

 1
6/

09
/2

02
0



A realização de atividades não presenciais foi uma alterativa buscada
para permitir, em razão do cenário de isolamento social, a manutenção, por parte
dos estudantes, de uma rotina básica de atividades e de estímulos pedagógicos.

Entrementes, o modelo de ensino não presencial representou um fator
de  agravamento  das  desigualdades  educacionais,  visto  que  nem  todos  os
estudantes  possuem  condições  de  vida  e  estrutura  material  e  emocional
favoráveis à realização das atividades por mecanismos remotos, notadamente, a
população socioeconomicamente mais vulnerável.

Nesse  sentido,  tem-se  verificado  que  muitos  estudantes  não  têm
acessado ou vêm realizando atividades pedagógicas não presenciais.  

Sendo  assim,  é  importante  articular  estratégias,  valendo-se  dos
comitês  intersetoriais  instituídos  a  nível  estadual,  municipal  e  escolar,  para  a
realização de busca ativa de alunos que não retornem ou não sejam alcançados
pelas  atividades  pedagógicas  não  presenciais,  para  aplacar  os  prejuízos
pedagógicos e psicossociais advindos do distanciamento social.

O  PNNE  /PB  estabelece,  no  âmbito  das  escolas  públicas,  a
possibilidade de definição de um profissional integrante do Comitê Escolar de
Crise (CEC) responsável por coordenar as ações de Busca Ativa do estudante que
permaneça afastado das atividades pedagógicas durante as atividades de ensino
remoto  e/ou  não  apresentarem  justificativa  para  as  ausências  nas  atividades
presenciais,  além da detecção precoce de desengajamento dos estudantes com
maior risco de evasão e /ou abandono.

  Ainda, segundo o PNNE /PB, as unidades de ensino devem realizar
levantamento das  causas  da  evasão e  do  abandono escolar,  potencializando a
integração  entre  os  bancos  de  dados  da  educação,  da  saúde  e  da  assistência
social,  direcionando  ações  em  proveito  de  estudantes  em  situação  de
vulnerabilidade social e/ou com reiteradas faltas.

Desta feita, é recomendável que as instituições de ensino procedam a
busca ativa junto aos estudantes que se mantenham desengajados das atividades
pedagógicas  não  presenciais,  para  além  de  suas  famílias,  objetivando  a
apropriação de sua realidade com vistas a atender as necessidades que limitam
e/ou impedem o cumprimento das atividades, fortalecendo os núcleos familiares
para que cumpram o seu papel protetivo.

A  busca  ativa  tem  o  condão  de  provocar  a  apropriação  do
conhecimento em torno da realidade do estudante; identificar as necessidades e
as  demandas  das  famílias;  manter  preservado  o  vínculo  do  estudante  com a
escola;  planejar  ações  da  rede  socioassistencial  e  educacional  com  vistas  à
prevenção da evasão escolar; planejar estratégias de superação das demandas que
inviabilizam a realização das atividades não presenciais propostas pela escola e
identificar existência de violação de direitos com vistas à efetivação da proteção
integral.

Nesse contorno, com foco na intersetorialidade, deve a escola, a partir
de uma consolidação de dados, promover a articulação com os demais atores da
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rede de proteção,  com vistas a buscar estratégias conjuntas de enfrentamento,
humanizadas, acolhedoras e consensuadas com a família do estudante.

Importante frisar que os gestores públicos contam com ferramentas de
apoio como a plataforma de Busca Ativa Escolar do Fundo das Nações Unidas
para  a  Infância  (UNICEF)  –  https://buscaativaescolar.org.br –,  a  qual  muitos
municípios  paraibanos  já  aderiram e  vêm obtendo  excelentes  resultados,  que
consiste  em  uma  estratégia  composta  por  uma  metodologia  social  e  uma
ferramenta tecnológica disponibilizada gratuitamente para estados e municípios
a fim de apoiá-los no enfrentamento da exclusão escolar, no fortalecimento da
intersetorialidade  entre  as  políticas  e  os  serviços  públicos,  na  promoção  da
atuação comunitária e familiar, bem como no fomento ao regime de colaboração
entre  os  entes  federados.  A intenção  é  apoiar  os  governos  na  identificação,
registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora
da escola ou em risco de evasão. Por meio do busca ativa escolar, municípios e
estados  terão  dados  concretos  que  possibilitarão  planejar,  desenvolver  e
implementar políticas públicas que contribuam para a inclusão escolar. A busca
ativa  reúne  representantes  de  diferentes  áreas-educação,  saúde,  assistência
social, planejamento-dentro de uma mesma plataforma. Cada pessoa ou grupo
tem  um  papel  específico,  que  vai  desde  a  identificação  de  uma  criança  ou
adolescente fora da escola até a tomada de providências necessárias para a
matrícula e permanência do aluno na escola. Todo o processo é feito na internet
e a ferramenta pode ser acessada em qualquer dispositivo como computadores
de  mesa,  computadores  portáteis,  tablets,  celulares  (SMS)  ou  celulares
(smartphones). Há também formulários impressos para agentes comunitários e
técnicos verificadores que não têm acesso a dispositivos móveis 38.

Por  fim,  importante  pontuar  que  na  atuação  articulada  voltada  ao
resgate  do  estudante,  devem  ser  priorizadas  práticas  de  convencimento  em
relação  às  que  ensejem  eminentemente  a  responsabilização,  dado  o  cenário
excepcional vivenciado.

Abre-se um parênteses, por fim, para ponderar as iniciativas voltadas à
responsabilização de pais que desobrigam estudantes do ensino infantil, mas em
idade escolar obrigatória (art.  208, inciso I  da CF39)  à matrícula e frequência
escolar,  durante  o  período  pandêmico.  Para  a  educação  infantil,  não  há,  em
território paraibano, previsão legal ou normativa que fixe a obrigatoriedade do
desenvolvimento de atividades não presenciais.

XII – Educação especial

O  Parecer  CNE/CP  nº  05/2020  evidenciou  que  as  atividades
pedagógicas não presenciais aplicam-se a todos os níveis, etapas e modalidades
educacionais, sendo extensivas à Educação Especial, no atendimento educacional
ao  seu  público-alvo  (alunos  com  deficiência,  transtornos  globais  de
desenvolvimento,  altas  habilidades/superdotação  e  Transtorno  do  Espectro
38 Disponível em: https://buscaativaescolar.org.br. Acesso em 1 set. 2020.

39 BRASIL.  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988.  Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 1 set. 2020.
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Autista  (TEA),  durante  a  pandemia,  devendo  ser  asseguradas  medidas  de
acessibilidade, oferta de serviços, de recursos e de estratégias pedagógicas, com a
garantia  do  Atendimento  Educacional  Especializado  (AEE)  por  meio  da
mobilização  e  orientação  dos  professores  regentes  e  especializados,  em
articulação com as famílias.

 Ainda,  seguindo  o  CNE,  no  mesmo parecer,  professores  do  AEE
devem atuar em articulação aos professores regentes das classes regulares para
garantir  a  flexibilização  curricular  e  a  adequação  de  materiais,  provendo
orientações específicas e os apoios necessários.

Ocorre que, algumas das ações pedagógicas específicas requerem o
uso  da  Língua  Brasileira  de  Sinais  (Libras),  acessibilidade  à  comunicação  e
informação para os estudantes com deficiência visual e surdocegueira, no uso de
códigos e linguagens específicas, entre outros recursos, que atendam àqueles que
apresentem  comprometimentos  nas  áreas  de  comunicação  e  interação.  A
execução destas atividades de forma remota, demanda tempo, disponibilidade e
requer a habilidade de aplicação por parte dos pais/responsáveis.

 O ineditismo, a precariedade da universalização do ensino remoto e
as dificuldades de adequações metodológicas às especifidades de cada aluno da
educação especial levam a afirmar que esta modalidade de ensino foi uma das
mais  atingidas  pela  exclusão  na  assistência  do  ensino  a  distância  durante  a
pandemia.

O retorno presencial às atividades escolares pelos alunos público-alvo
da educação especial, no tocante àqueles que assim desejarem e puderem, não
deve  ser  obstado a  pretexto  de  cuidados  adicionais,  dificuldades  ampliadas  e
permeada de maiores riscos.

Mediador em domicilio deverá ser disponibilizado, quando do retorno
às  aulas  presenciais  da  rede,  nas  situações  em  que  os  pais  ou  responsáveis
solicitarem  que  o  aluno,  público-alvo  da  educação  especial,  permaneça  em
atividade escolar remota, por questões de saúde ou por estar inserido em grupo de
risco. O professor do AEE e o mediador em domicílio  devem desenvolver ações
articuladas, em consonância ao Plano Educacional Individualizado do aluno com
deficiência.

XIII– Conclusão

Nesse  prospecto,  O  CENTRO  DE  APOIO  OPERACIONAL  ÀS
PROMOTORIAS DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DA EDUCAÇÃO,
sem  caráter  vinculativo  e  a  título  de  contribuição,  apresenta  as  seguintes
sugestões de ações a serem impulsionadas pelos Promotores de Justiça que atuam
na defesa da Educação, em torno da política educacional no território do Estado
da Paraíba,  especialmente  voltadas  ao monitoramento das  estratégias  traçadas
para o retorno gradual das atividades pedagógicas presenciais, de modo a:
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1. velar  pela  coordenação  territorial  de  ações  intersetoriais  da  educação,
saúde e assistência social, compartilhadas com membros da comunidade
escolar,   através  da  constituição  do  Comitê  Interinstitucional  e
Intersetorial  de  Acompanhamento  Municipal  (CIIAM)  e  no  âmbito  de
cada uma das unidades escolares, da formação de um Comitê Escolar de
Crise (CEC) eis que fundamental para assegurar a segurança sanitária e
condições adequadas de atendimento, objetivando o retorno gradual das
atividades escolares presenciais, em consonância às peculiaridades locais;

2. considerar a possibilidade de acompanhar a elaboração e implementação
das  estratégias  de  retomada,  com  acesso  constante  aos  relatórios  de
atividades  e  ocorrências,  inclusive  integrando  o  comitê  local  como
ouvinte,  aproveitando  a  oportunidade  para  antecipar  questões
problemáticas  no  âmbito  das  medidas  para  a  retomada  das  aulas
presenciais, nomeadamente as que concernem à infraestrutura das escolas,
levantando  as  necessidades  prementes  para  serem  providenciadas  as
condições de retorno;

3. velar para que a adequação e implementação dos protocolos, pelas redes e
instituição  de  ensino,  sediadas  nos  limites  de  sua  atuação  funcional,
estejam em consonância ao Protocolo Novo Normal para a Educação da
Paraíba – PNNE/PB40, que dispõe sobre o processo de retomada das aulas
presenciais dos Sistemas educacionais da Paraíba e demais instituições
de  ensino  superior  sediadas  no  território  paraibano  e  normativas
posteriores dele decorrentes e ao Protocolo Novo Normal,  segmento de
educação41 elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, além
da legislação e normativas federais, estaduais e municipais em vigor;

4. velar para que seja providenciado, no âmbito das escolas públicas, tudo o
que  for  necessário  à  adequação  aos  protocolos  elaborados  pelas
autoridades competentes, visto que, uma vez sinalizada a possibilidade de
retomada  das  aulas  presenciais,  estejam  estruturadas  e  habilitadas  ao
retorno,  para  que  prejuízos  pedagógicos  resultantes  do fechamento  das
escolas não se aprofundem, acarretando distorções entre os estudantes dos
sistemas públicos-estadual e municipal- e da rede privada;

5. zelar para que a retomada das atividades escolares presenciais ocorra em
consonância  às  deliberações  dos  órgãos  de  saúde,  após  a  avaliação do
quadro  epidemiológico  e  capacidade  de  resposta  da  rede  de  atenção à
saúde,  para  que  se  efetive  de  forma  segura,  gradativa,  planejada,
monitorada  e  dinâmica,  de  forma  a  preservar  a  vida  e  a  saúde  dos
envolvidos;

6. fomentar  a  utilização  da  ferramenta  de  Busca  Ativa  Escolar
disponibilizada pela UNICEF-Brasil42;

40 Ibidem, 2020. Nota 12.

41 Ibidem, 2020. Nota 21.

42 Ibidem, Nota 38.
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7. monitorar  a  adequação  dos  planos  estratégicos  escolares,  com  táticas
capazes  de  oferecer  respostas  educativas  coerentes  e  efetivas  para
assegurar  o  direito  à  educação  de  todos  levando  em  consideração  os
preceitos  que  resguardam  a  igualdade  de  condições  de  acesso  e
permanência na escola (art. 206, I da CF/8843) – advindo a necessidade de
buscar a inclusão de alunos, notadamente os mais vulneráveis, como os
estudantes público-alvo da educação especial e de menor poder aquisitivo
– e que garantam o padrão de qualidade mínimo insculpido no mesmo art.
206, inciso VII da CF/8844.

8. velar  pela  democratização  do  ensino  remoto,  considerando  que  a
totalidade do público-alvo mais  carente  e vulnerável,  não contemplado
com  as  estratégias  de  ensino  não  presencial,  ainda  permanece  sem  o
acesso  à  internet  ou  aos  recursos  tecnológicos,  com  foco  no
aprimoramento de estratégias nas redes públicas de ensino da educação
básica (estadual  e municipal) no sentido de proceder ao  levantamento
contínuo do acesso dos alunos aos conteúdos disponibilizados de forma
remota,  procedendo  a  ampliação  da  oferta  de  internet  gratuita  aos
estudantes,  de  equipamentos  tecnológicos  aos  professores  e  alunos e  o
fortalecimento da oferta de conteúdo pedagógico por meio da televisão e
rádio,  a  partir  da  articulação  com  as  emissoras  locais  ou  outros
órgãos/poderes que possam viabilizar essa transmissão, garantindo a todos
os estudantes igualdade de condições de acesso e permanência na escola
(art. 206, I da CF/8845), sobretudo num cenário de manutenção do ensino
híbrido, com a retomada das aulas presenciais, com esteio no art. 2º ,§5º
da Lei nº 14040, de 18 de agosto de 2020.

João Pessoa, 11 de setembro de 2020

JULIANA COUTO RAMOS SARDA
Promotora de Justiça – Coordenadora do CAOCAE

43 Ibidem, Nota 39.

44 Ibidem, Nota 39.

45 Ibidem, Nota 39.
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