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MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROMOTORIAS DA CRIANÇA, 

DO ADOLESCENTE E DA EDUCAÇÃO 

 

 
 

ORIENTAÇÕES 

 

Ementa: Monitoramento e fiscalização da retomada das atividades escolares 

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 e fiscalização da 

retomada gradual das atividades pedagógicas presenciais. 

 Em 07 de fevereiro de 2021, o Governador do Estado da Paraíba publicou 

o Decreto nº 41.0101, que estabelece o Plano Educação para Todos em Tempos de 

Pandemia – PET-PB e disciplina sobre o processo de retomada das aulas presenciais 

 
1PARAÍBA. Decreto nº 41.010, de 07 de fevereiro de 2021. Estabelece o Plano Educação Para Todos Em 

Tempos De Pandemia - PET-PB, 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. 

Diário Oficial, Paraíba, 07 fev. 2021. Disponível em: https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-

digital/doe/2021/fevereiro/diario-oficial-07-02-2021.pdf. Acesso em 08 fev. 2021. 

https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/doe/2021/fevereiro/diario-oficial-07-02-2021.pdf
https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/doe/2021/fevereiro/diario-oficial-07-02-2021.pdf
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dos Sistemas Educacionais da Paraíba e demais instituições de Ensino Superior 

sediadas no território paraibano. 

Objetivando o retorno às aulas presenciais, de modo seguro e dentro do 

panorama de convivência com a COVID-19 e considerando aspectos pedagógicos, 

administrativos, de infraestrutura e de proteção à saúde mental e física dos membros 

da comunidade escolar e dos profissionais da educação, o PET-PB prevê a retomada 

progressiva ao ensino presencial, em território paraibano, nas redes de ensino públicas 

e privadas, a partir do modelo de ensino híbrido de ensino-aprendizagem, 

considerando as análises realizadas pelas autoridades sanitárias, em quatro fases: 

I - 1ª FASE: 70% Ensino Remoto + 30% de Ensino Presencial; 

II - 2ª FASE: 50% Ensino Remoto + 50% de Ensino Presencial; 

III - 3ª FASE: 30% Ensino Remoto + 70% de Ensino Presencial; 

IV - 4ª FASE: 10% Ensino Remoto + 90% Ensino Presencial. 

A progressão de fases ocorrerá nos interstícios entre os semestres letivos. 

A organização das atividades educacionais presenciais deve considerar a presença de 

grupos de no máximo 50% dos estudantes da forma convencional, respeitado o 

distanciamento social de 1,5 metro entre os alunos. 

A 1ª fase será implantada em três etapas progressivas dos ciclos 

educacionais: 

I - 1ª ETAPA: Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e 

educação não formal; 

II - 2ª ETAPA: Anos Finais do Ensino Fundamental; 

III - 3ª ETAPA: Ensino Médio, Técnico, Educação de Jovens e Adultos e 

Ensino Superior. 

As progressões das etapas nas redes públicas de ensino estarão vinculadas 

a avaliação quinzenal obtida a partir de inquérito sorológico, realizados nas escolas 
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públicas e privadas, que analisará o impacto gradual da retomada das atividades 

educacionais no território paraibano. 

A adoção desse modelo híbrido de ensino-aprendizagem pelos Municípios 

paraibanos não é impositiva, sendo-lhes é facultado o regime 100% remoto, contanto 

que se garanta a universalização do acesso a todos os estudantes da rede municipal. 

(art. 3º, §6º, do Decreto nº 41.010/20212). 

Nesse cenário, escolas municipais e privadas de educação básica, 

condicionadas às competências legislativas e administrativas do Município onde estão 

sediadas, estão autorizadas a retomar as suas atividades, atentando-se aos protocolos 

e recomendações da Secretaria de Estado da Saúde (Protocolo Novo Normal – 

Segmento da Educação3), da Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia 

(Plano Novo Normal para a Educação da Paraíba – PNNE/PB4, com as respectivas 

guias5) e do Conselho Estadual de Educação ou documentos equivalentes à nível 

municipal, se existentes. 

A escolha do momento ideal para a retomada das atividades presenciais em 

cada um dos Municípios paraibanos recai sobre as autoridades sanitárias locais, a 

partir de uma análise individualizada e intersetorial da realidade de cada município, 

contando com a participação efetiva de técnicos das áreas de saúde e educação, 

mediante uma atuação integrada. 

 
2Ibidem. Nota 2. 

3SECRETARIA 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. 

4PARAÍBA. Decreto nº 40.574, de 24 de setembro de 2020. Estabelece as Diretrizes para o retorno às aulas 

presenciais - Plano Novo Normal para a Educação da Paraíba (PNNE/PB), 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.. Diário Oficial, Paraíba, 25 set. 2020. Disponível em: 

https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/doe/janeiro/setembro/diario-oficial-25-09-2020.pdf. 

Acesso em 28 set. 2020. 

5SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Diretrizes para o retorno 

às aulas presenciais. Guias 1 a 4. Disponível em: 

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos-1/diretrizes-aulas. Acesso em 28 set. 2020. 

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos/protocolo-novo-normal-educacao-2.pdf
https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/doe/janeiro/setembro/diario-oficial-25-09-2020.pdf
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos-1/diretrizes-aulas
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Com foco na atuação intersetorial em âmbito municipal, a União Nacional 

dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) recomenda6 às Prefeituras em 

todo o país a instituição de um Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia da 

Covid-19, com a composição sugerida: I – Representante da Secretaria de Educação, 

que a presidirá; II – Representante da Secretaria de Saúde; III – Representante da 

Secretaria de Assistência Social ou equivalente; IV – Representante da Secretaria 

Municipal da Fazenda ou Administração; V – Representante dos profissionais e 

trabalhadores da educação; VI – Representante dos estudantes da educação básica; 

VII – Representante do Conselho Municipal de Educação; VIII – Representante das 

Comissões Escolares; IX – Representante das escolas da rede estadual; X – 

Representante das escolas da rede privada. 

Nessa construção, o Comitê figura como espaço de discussão, com foco na 

construção do planejamento para a retomada das aulas presenciais, conciliando as 

necessidades das categorias, contribuindo significativamente para o aumento da 

confiança da comunidade escolar, a partir da real segurança para o retorno. 

É sabido que as atividades pedagógicas em formatos à distância não têm 

alcançado a universalidade de estudantes, sobretudo, daqueles vinculados às redes 

públicas de ensino. 

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 tem 

gerado um abalroamento negativo sem precedentes para a educação e para a proteção 

e o bem-estar de estudantes. 

 
6União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Subsídios para a elaboração de protocolos 

de retornos às aulas na perspectiva das redes municipais de educação. Jun. 2020. Disponível em: 

https://undime.org.br/uploads/documentos/php7us6wi_5ef60b2c141df.pdf. Acesso em 23 jun. 2020. 

https://undime.org.br/uploads/documentos/php7us6wi_5ef60b2c141df.pdf
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O distanciamento físico dos alunos das salas de aula deve acarretar 

significativo impacto na capacidade de aprendizagem de estudantes, além de graves 

efeitos emocionais e sociais. 

Em 14 de setembro de 2020, a Organização Mundial da Saúde, a UNICEF 

e a Organização das Nações Unidades para a Educação, a Ciência e a Cultura lançou 

considerações para as medidas de saúde pública relacionadas às escolas no contexto 

da COVID-19 e anunciou: “O fechamento de instalações educacionais deve ser 

considerado apenas quando não houver outras alternativas”7. 

Em setembro de 2020, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou a nota 

“Reflexões sobre o Retorno às Aulas” abordando os prejuízos ocasionados pelo 

fechamento das escolas e reportou sobre as condições necessárias para o retorno 

seguro e saudável, indicando aos gestores recomendações importantes para a 

concretização da abertura das escolas: “Saliente-se que o retorno às aulas 

presenciais em um ambiente seguro é de extrema importância para a saúde das 

crianças e dos adolescentes. E, para atingir este objetivo, há exigências 

estruturais, higiênicas, sanitárias e comportamentais que necessitam ser 

planejadas e implantadas nas escolas”8. 

É sabido que muitos Municípios têm descuidado de estruturar 

adequadamente as suas redes para garantir segurança básica no retorno dos alunos às 

aulas presenciais, sem que consiga avançar no estabelecimento de protocolos 

sanitários e tecnologia de ensino para seus alunos. 

Faz-se, deste modo, indispensável a provocação, com a urgência 

necessária, dos gestores públicos municipais ao planejamento e investimento, os quais 

 
7UNICEF; UNESCO; Opas/OMS. Considerações para medidas de saúde pública relacionadas às escolas no 

contexto da COVID-19. 14 set; 2020. Disponível em: 

https://www.unicef.org/brazil/media/10526/file/consideracoes-medidas-saude-publica-relacionadas-a-

escolas-no-contexto-da-covid-19.pdf. Acesso em: 16 set. 2020. 

8Sociedade Brasileira de Pediatria. Reflexões da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre o retorno às aulas 

durante a pandemia de Covid-19. 25 set. 2020. Disponível em: 

https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/SBP-RECOMENDACOES-RETORNO-AULAS-

final.pdf. Acesso em: 28 set. 2020. 

https://www.unicef.org/brazil/media/10526/file/consideracoes-medidas-saude-publica-relacionadas-a-escolas-no-contexto-da-covid-19.pdf
https://www.unicef.org/brazil/media/10526/file/consideracoes-medidas-saude-publica-relacionadas-a-escolas-no-contexto-da-covid-19.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/SBP-RECOMENDACOES-RETORNO-AULAS-final.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/SBP-RECOMENDACOES-RETORNO-AULAS-final.pdf
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podem garantir as melhores condições estruturais e de gestão dos processos voltados 

ao controle dos riscos contra a COVID-19 no ambiente escolar, assim como na 

mobilidade dos alunos pelas cidades. 

Todos esses meses de fechamento das escolas não parecem ter determinado 

para muitos Prefeitos atitudes propositivas de investimento e revisão das condições 

físicas, materiais e funcionamento das escolas. Para tais gestores, a adoção do sistema 

100% remoto, parece ser a decisão mais confortável. 

Importa considerar que, nos regramentos em âmbito municipal, muitos 

gestores têm desconsiderado a prioridade às atividades presenciais da educação, na 

medida em que vem atuando com permissividade quanto a inobservância das 

proibições estabelecidas nas normativas em vigor, em especial atividades recreativas 

e de convívio social (praias, bares, festas, shows, academias, igrejas), dando causa ao 

quadro de gravidade e descontrole da pandemia, lançando óbices ao retorno das 

atividades escolares. 

Não se queira com isso pretender que a educação deva retomar as 

atividades presenciais de qualquer forma, sem critérios sanitários seguros, sem os 

Planos de Contingência aprovados nos diversos níveis e sem que o cenário 

epidemiológico assim permita. 

Nesse aspecto, urgem atitudes provocativas no sentido de que os 

Municípios elaborem planos  locais de investimentos e ações, voltados ao retorno 

seguro das atividades escolares presenciais. 

É exigível das redes e instituições de ensino que iniciem, o quanto antes, a 

elaboração dos Planos de Retomada das Atividades Escolares Presenciais, lembrando 

que, à luz do art. 4º do ECA: “é dever do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde de crianças e 

adolescentes, inclusive mediante destinação privilegiada de recursos públicos nas 

áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude.” 
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Como sugestão, a Equipe Técnica deste Centro de Apoio Operacional às 

Promotorias de Defesa da Educação elaborou roteiro voltado à produção de PLANO 

DE RETOMADA DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS (ANEXO I). 

Inúmeros protocolos existentes (Protocolo Novo Normal – Segmento da 

Educação, elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde9; Plano Novo Normal para a 

Educação da Paraíba – PNNE/PB10, com as respectivas guias elaboradas pela 

Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia11 e o Guia de Implementação 

de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação 

Básica12, divulgado pelo Ministério da Educação), para além das recomendações 

pedagógicas emanadas dos Conselhos de Educação, e outros documentos equivalentes 

à nível municipal, auxiliam com normas técnicas de saúde, ações sociais e 

pedagógicas o processo de planejamento para a reabertura efetiva das escolas, a partir 

do levantamento de cada realidade. 

Em linhas gerais, o planejamento para retomada das atividades escolares 

presenciais deve contemplar, para além das regras sanitárias, orientações claras sobre 

aspectos ligados diretamente ao funcionamento escolar, tais como: acolhimento dos 

membros da comunidade escolar, avaliações diagnósticas para identificar os níveis de 

aprendizagem dos estudantes (e, a partir disso, estabelecer intervenções, incluindo 

estratégias de recuperação de aprendizagem, caso necessário), reorganização do 

espaço físico para cumprimento das medidas de higiene necessárias para evitar a 

contaminação da COVID-19, assim como medidas de combate à evasão escolar, com 

estratégias de busca ativa dos estudantes que tenham, durante o período de suspensão 

 
9Ibidem. Nota 4. 

10Ibidem. Nota 5. 

11Ibidem. Nota 6. 

12BRASIL. Ministério da Educação. Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades 

Presenciais nas Escolas de Educação Básica. Brasília: Ministério da Educação, 07 out. 2020. Disponível 

em: https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/GuiaderetornodasAtividadesPresenciaisnaEducaoBsica.pdf. 

Acesso em: 10 out. 2020. 
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das aulas presenciais, abandonado os estudos, além de mapeamento de recursos 

humanos. 

Durante o traçado de estratégias, é válido o acompanhamento ministerial 

com vistas a monitorar o cenário epidemiológico local, aliado às ações que serão 

lançadas pelas redes (estadual, municipal e privada) para a retomada gradativa, híbrida 

e segura das atividades presenciais, materializadas em seus Planos de Retorno. 

Ainda na linha do planejamento, é importante evidenciar que cada uma das 

instituições escolares públicas e privadas deve constituir seu Comitê de 

Gerenciamento de Crise (CEC) – PNNE/PB – composto pela gestão escolar, conselho 

escolar e profissional ligados à Estratégia de Saúde da Família, no intuito de promover 

uma melhor gestão do processo de implementação dos protocolos de retomada (que 

envolve medidas sanitárias, alimentação, transporte escolar, gestão de pessoas, 

medidas pedagógicas, entre outras) 

A Equipe Técnica vinculada ao CAO CAE/PB elaborou sugestão de roteiro 

para Elaboração do Plano de Ação Estratégico Escolar (ANEXO II), com espeque no 

Plano Novo Normal para a Educação da Paraíba – PNNE/PB e respectivos guias 

produzidos pela Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia13, e na 

Resolução nº 220/2020 do Conselho Estadual de Educação da Paraíba14. 

Vale lembrar, por oportuno que, à luz da Resolução nº 220/2020, que 

estabelece normas educacionais a serem adotadas para a organização do sistema 

estadual de educação da Paraíba frente ao regime especial de ensino em atendimento 

à Lei 14.040, de 18 de agosto de 2020, do Conselho Estadual de Educação da Paraíba, 

os gestores escolares deverão informar ao Conselho, através do Plano de Ação 

 
13Ibidem. Notas 11 e 12. 

14SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA. Conselho 

Estadual de Educação da Paraíba. Resolução n. 220, de 22 de outubro de 2020. Estabelece normas 

educacionais excepcionais a serem adotadas para a organização do Sistema Estadual de Educação da 

Paraíba frente ao regime especial de ensino em atendimento à Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, e ao 

Decreto Estadual nº 40.574, de 24 de setembro de 2020, 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/2020/11/Re220-2020-Normativa-Regime-Especial-de-

Ensino.pdf. Acesso em: 26 set. 2020. 
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Estratégico Escolar, os procedimentos pedagógicos e de biossegurança adotados para 

a unidade escolar de forma garantir o retorno presencial em condições adequadas (art. 

1º, §3º). 

A atuação ministerial deve se voltar a monitorar não só o retorno às 

atividades presenciais para a rede municipal de ensino, mas também poderá ocorrer 

em relação ao retorno às atividades presenciais nas escolas da rede estadual de ensino 

e nas instituições privadas. 

Para as escolas da rede estadual de ensino, os planos de retomada deverão 

se pautar pelas estratégias previstas no Plano Educação para Todos em Tempos de 

Pandemia – PET-PB15, Protocolo Novo Normal – Segmento da Educação16, elaborado 

pela Secretaria de Estado da Saúde e Plano Novo Normal para a Educação da Paraíba 

– PNNE/PB e respectivos guias produzidos pela Secretaria de Estado da Educação, 

Ciência e Tecnologia17, podendo a interlocução das Promotorias de Justiça locais ser 

mantida tanto com as Superintendências Regionais de Ensino quanto com as direções 

das próprias escolas (a partir de uma demanda concreta específica). 

Para as instituições privadas de ensino, deverá ser observado o 

planejamento elaborado pela própria instituição (a partir de interlocução com a 

direção da escola), seguindo as diretrizes e protocolos postos pelas redes de ensino, a 

qual estejam vinculadas. 

A seguir, propõe-se, resguardada a autonomia funcional, sugestão de 

roteiro com medidas práticas e modelos de peças que possam ser utilizadas 

durante o acompanhamento da retomada das atividades presenciais, lastrados 

em trabalho elaborado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em 

“Orientações para Atuação. Retomada das atividades escolares presenciais”, 

pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em “Roteiro de Atuação 

Ministerial para a retomada das atividades pedagógicas presenciais”, pelo 

 
15Ibidem. Nota 2. 

16Ibidem. Nota 4. 

17Ibidem. Notas 5 e 6. 
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Ministério Público do Estado de Santa Catarina e Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro. 

 

I – Instauração de Procedimento Administrativo: 

Sugere-se a instauração de procedimento administrativo, com o objetivo 

de fiscalizar a retomada das atividades escolares presenciais para cada Município da 

Comarca. (ANEXO III). 

No bojo do procedimento administrativo instaurado, sugere-se o 

agendamento de reunião ministerial, com representantes do Município (gestor, 

secretários municipais de saúde e de educação), a fim de esclarecer os seguintes 

pontos (acaso não seja possível, a reunião poderá ser substituída a critério do órgão 

de execução, pela expedição de ofício endereçado ao chefe do Poder Executivo local): 

1) Se há a intenção de o Município autorizar, mediante a constatação de 

condições epidemiológicas favoráveis a reabertura das escolas localizadas 

em seu território (pertencentes à rede municipal, estadual e instituições 

privadas) e, em caso positivo, a partir de qual data; 

2) Se foi expedido pelo Município ato normativo sobre o assunto (decreto 

municipal), e, em caso positivo, em qual sentido; 

3) Quais providências têm sido adotadas pela rede municipal de ensino para 

viabilizar o retorno às aulas presenciais nas escolas sob sua administração; 

4) Se há protocolos sanitários construídos em âmbito municipal; 

5) Se foi constituído Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia da 

Covid-19 (composição e atribuições) e/ou Comitês de Gerenciamento de 

Crise (CEC) no âmbito escolar; 

6) Se foi iniciada e/ou concluída a elaboração dos Planos de Retorno às 

Atividades Escolares Presenciais na rede municipal de ensino, com 
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aprovação do Comitê Municipal de Gerenciamento de Retorno às 

Atividades Presenciais e homologado pela administração municipal; 

7) Se foi elaborado, pela Vigilância Sanitária, cronograma de inspeção 

sanitária, com ênfase na biossegurança e vigilância em saúde, nos 

estabelecimentos de ensino públicos e privados localizados no seu 

território; 

8) Se foram realizadas tratativas entre a Secretaria Municipal de Educação e a 

Secretaria de Estado de Educação, por meio da Superintendência Regional 

de Ensino local, para garantir o transporte escolar aos estudantes das redes 

públicas de ensino quando do retorno às atividades escolares presenciais; 

9) Se houve recebimento de recursos federais para o custeio de despesas 

prioritárias dos estabelecimentos de ensino durante a pandemia, como 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) ou Programa Saúde na Escola 

(PSE), dentre outros, indicando, em caso positivo, os valores e respectivas 

periodicidades; (com vistas a desconstruir o possível argumento de 

ausência de recursos para a promoção de medidas estruturais necessárias ao 

alcance dos protocolos e aquisições de EPIs). 

Paralelamente, o órgão de execução pode buscar informações, junto ao 

Secretário de Saúde do Município, a respeito dos índices de contágio e de mortes e 

bem assim, acerca da ocupação de leitos clínicos e de UTI disponíveis na rede pública 

de saúde, para subsidiar as suas decisões. 

 

II – Recomendação, a partir da situação concreta identificada: 

A partir do levantamento de dados colhidos (em reunião ou mediante 

ofício), ações podem ser realizadas no sentido de (ANEXO IV): 

1) Caso o Município informe a decisão de AUTORIZAR a reabertura das escolas 

localizadas em seu território, seja solicitada: 
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 a) adoção das medidas necessárias, capitaneadas pelas Secretarias Municipais 

de Educação e de Saúde, para construção coletiva dos Planos de Retorno às 

Atividades Escolares Presenciais, contendo parâmetros e orientações à 

comunidade escolar, seguindo os protocolos sanitários da Secretaria de 

Estado de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde (se houver), os quais 

deverão ser precedidos da formação de grupos de trabalho ou comitês 

mistos no nível da gestão local (Secretarias Municipais de Educação) e, 

acaso necessário (pela complexidade da rede), a criação de estrutura 

semelhante no nível de cada escola; 

 b) A apresentação, em prazo fixado, do PLANO DE AÇÃO (ou 

complementação caso já exista) visando à retomada das atividades 

escolares presenciais, nos seguintes termos: 1) Indicação dos critérios 

sanitários e epidemiológicos para definição das etapas da retomada do 

ensino presencial de forma progressiva, ancorados em estudos técnicos 

elaborados pelas autoridades sanitárias municipais com base em dados 

oficiais; 2) Indicação do cronograma detalhado para a retomada das 

atividades escolares presenciais contemplando cada ano/série de ensino, 

e prevendo, após a retomada da(s) série(s)/ano(s) contempladas na primeira 

etapa, os intervalos a serem observados para a implementação de cada etapa 

subsequente, até a integral retomada do ensino presencial, sempre de 

acordo com a manutenção de cenário epidemiológico; 3) Especificação dos 

protocolos de segurança sanitária a serem adotados visando a contenção da 

disseminação do Covid-19 no ambiente escolar, conforme as normativas 

vigentes e orientações das autoridades sanitárias nacionais e internacionais; 

4) Especificação das medidas a serem adotadas para garantia da ampla 

publicidade do Plano de Ação, bem como dos critérios estabelecidos para 

cada etapa do processo de retomada, dando transparência a todas as 

decisões e medidas que venham a ser implementadas, pelo site da 

Secretaria de Educação e outros canais de comunicação institucional, com 

ampla divulgação nas escolas da rede de ensino, bem como através do 
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envio ao Promotor de Justiça a cada 10 dias de relatório de 

monitoramento do cumprimento do Plano de Ação, explicitando a 

observância ao cronograma mencionado ou justificando o seu 

descumprimento; 

 c) Dê-se, a apresentação, em prazo máximo fixado, dos dados que 

demonstrem que as instituições de ensino sob sua responsabilidade (escolas 

municipais) possuem condições adequadas para o cumprimento das 

exigências sanitárias (mediante a apresentação de relatório circunstanciado 

prévio, a respeito das unidades de ensino integrantes de sua rede que 

principiarão as atividades presenciais) e bem assim, relatório 

circunstanciado a respeito das unidades de ensino da rede particular que 

comprovem o cumprimento dos protocolos sanitários e de biossegurança; 

 d) Garanta aos pais ou responsável o direito de optar pela manutenção do seu 

filho em atividades não presenciais e a disponibilidade oferta de atividades 

compatíveis com essa opção; 

 e) Elabore cronograma local, por parte da Vigilância Sanitária Municipal em 

conjunto com os comitês formados à nível municipal e por escola, para 

realização de inspeções sanitárias periódicas nas instituições de ensino, 

para verificação das condições sanitárias, pedagógicas e humanas 

adequadas ao retorno presencial das atividades. 

 f) Mantenha o monitoramento de vigilância epidemiológica específico da 

rede municipal escolar; com a criação na Secretaria Municipal de Educação 

de canal de comunicação próprio, à disposição de toda a comunidade 

escolar, para que sejam informadas eventuais violações aos protocolos 

sanitários adotados em cada um das unidades escolares, o que deverá ser 

imediatamente comunicado à Vigilância em Saúde Municipal, mediante 

protocolo e registro próprios; 

 g) Comprove, documentalmente, no prazo de até 10 (dez) dias, a realização 

dos treinamentos dos profissionais da rede de ensino sobre os protocolos 



14 

sanitários, em conformidade aos protocolos sanitários de prevenção da 

Covid-19; 

 h) Esclareça as formas de monitoramento e medidas de isolamento de casos 

de eventual contágio no ambiente escolar, que deverão ser parte 

integrante do Plano de Retomada; 

 i) Adote as ações necessárias para a implementação dos programas 

suplementares ao ensino, inclusive nos períodos de reforço pedagógico, 

tais como alimentação, transporte e material didático; 

 j) Considere a possibilidade de adoção de fluxos e horários diferenciados 

das turmas e turnos da educação básica, incluindo redução do número 

de alunos por turnos e turmas, de modo a manter o distanciamento social 

no ambiente escolar; 

 k) Promova, conforme seja necessário, a recomposição do quadro de 

professores da educação básica e demais profissionais de educação 

diante do arranjo pedagógico a ser adotado, em especial nas hipóteses 

da adoção do chamado sistema híbrido, em razão da necessidade de 

acompanhamento pedagógico das atividades remotas realizadas em 

concomitância com as presenciais, bem como no tocante àqueles que sejam 

considerados como grupo de risco e aqueles eventualmente apresentem 

com sintomas de gripe e diagnóstico positivo para Covid-19, conforme 

fluxo a ser estabelecido; 

2) Caso o Município informe a decisão de NÃO AUTORIZAR a abertura das 

escolas localizadas em seu território, seja requisitada a apresentação de dados 

epidemiológicos e dos critérios de saúde locais utilizados para lastrear a sua 

decisão (mormente à luz do Plano Educação para Todos em Tempos de Pandemia 

– PET-PB18), assim como, seja recomendado: 

 
18Ibidem. Nota 2. 
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 a) A revisão periódica de tal decisão, a partir da atualização dos dados 

epidemiológicos locais, lembrando que a não oferta ou oferta irregular do 

ensino devem ser motivadas pelo gestor público, ainda que em contexto de 

excepcionalidade, especialmente se contrariam critérios 

sanitários/epidemiológicos adotados pelo Estado para a retomada das 

atividades escolares presenciais, de modo a demonstrar especificidades 

locais aptas a legitimar tal divergência; 

 b) Diante da decisão de manter suspensas as atividades educacionais na rede 

de ensino pública e privada, faça cumprir também as mesmas medidas de 

suspensão das atividades em relação a bares, cinemas e igrejas e demais 

atividades equiparadas ou não essenciais, exercendo o seu poder de polícia 

nos termos da Portaria nº 356/2020 do Ministério da Saúde19, bem como 

instaurando o competente procedimento administrativo para imposição das 

penalidades administrativas correspondentes; 

 c) A adoção imediata de medidas, capitaneadas pelas Secretarias Municipais 

de Educação e Saúde, para a construção dos Planos de Retorno às 

Atividades Escolares Presenciais, seguindo parâmetros e orientações à 

comunidade escolar, com base nos protocolos existentes (Protocolo Novo 

Normal – Segmento da Educação20, elaborado pela Secretaria de Estado da 

Saúde; Plano Novo Normal para a Educação da Paraíba – PNNE/PB e 

respectivos guias produzidos pela Secretaria de Estado da Educação, 

Ciência e Tecnologia21 e o Guia de Implementação de Protocolos de 

Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica22, 

 
19BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 356, de 11 de março de 2020. Dispõe sobre a regulamentação e 

operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-356-de-11-de-marco-de-

2020-247538346. Acesso em: 13 mar. 2020. 

20Ibidem. Nota 4. 

21Ibidem. Notas 5 e 6. 

22Ibidem. Nota 13. 
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divulgado pelo Ministério da Educação, para além das recomendações 

pedagógicas emanadas dos Conselhos de Educação, e/ou outros 

documentos equivalentes à nível municipal), os quais deverão ser 

precedidos da formação de comitês, nos níveis da gestão municipal quanto 

das escolas; 

 d) Seja dada publicidade aos Planos de Retorno às atividades escolares 

presenciais elaborados, a fim de garantir conhecimento a toda a 

comunidade escolar (familiares, estudantes, corpo docente e pessoal 

administrativo das escolas), aos órgãos de controle social e aos órgãos de 

proteção; 

 e) Seja elaborado cronograma local, por parte da Vigilância Sanitária 

Municipal, em conjunto com os Comitês constituídos, para realização de 

inspeções sanitárias sistemáticas nas escolas sitas no território, verificando 

se vem sendo implementadas medidas sanitárias, pedagógicas e humanas 

adequadas ao retorno presencial a curto prazo. 

2-A) Se a decisão do Município de NÃO AUTORIZAR a reabertura das escolas 

se restringir APENAS às escolas da rede municipal de ensino, por motivos 

relacionados à ausência de infraestrutura ou de recursos humanos ou materiais 

suficientes ao cumprimento das condições sanitárias exigidas nos protocolos, 

sugere-se que, além das medidas recomendadas acima (item 2), sejam 

requisitadas: 

 a) a realização e apresentação de diagnóstico POR ESCOLA da rede 

municipal de ensino, que justifique a impossibilidade de retomada das aulas 

presenciais, indicando as razões concretas que fundamentam a decisão; 

 b) A apresentação, a partir do diagnóstico realizado, do planejamento de ações 

e adequações estruturais necessárias ao ambiente escolar, com seu 

respectivo cronograma e previsão de custos, a fim de que sejam garantidas 

as condições sanitárias indispensáveis ao retorno presencial das atividades 

escolares. O cronograma deverá contemplar a possibilidade de reabertura, 
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AINDA QUE GRADUAL, das escolas da rede municipal, que estiverem 

adequadas aos protocolos sanitários, considerando as suas peculiaridades e 

diversas realidades; 

 c) Previsão de ampliação da oferta de atividades pedagógicas não presenciais, 

de todos os componentes curriculares dos níveis/séries do ensino infantil e 

fundamental anos iniciais e finais da educação básica, garantindo-se a 

universalização do acesso a todos os alunos matriculados na respectiva rede 

(nos termos do art. 3º, §6º do Decreto Estadual nº 41.010, de 07 de fevereiro 

de 202123). 

As informações requisitadas e ações recomendadas podem ser 

monitoradas por intermédio de relatórios conclusivos, planos e cronogramas. 

Considerando a discricionariedade do gestor para a tomada de muitas 

de suas decisões, lastreadas em “evidências científicas” e na “análise sobre as 

informações estratégicas em saúde” e diante da elasticidade de parâmetros 

normativos a nortear as suas escolhas, entende-se que a atuação do Parquet deve 

se voltar à exigência de motivação dos atos administrativos, dentro dos 

parâmetros normativos existentes. 

Sabe-se que o retorno das atividades presenciais está devidamente 

autorizado em território paraibano com base em indicadores sanitários e 

epidemiológicos produzidos pelo Estado. Salvo nos casos de justificada 

impossibilidade motivada pela apresentação de indicadores próprios do 

Município que sinalizem claramente situação mais gravosa na sua circunscrição 

territorial, a retomada híbrida das atividades escolares deve ocorrer. 

Sempre importante lembrar o comando normativo previsto no art. 

227 da CF e as disposições do art. 205 da CF que preceituam que a “educação é 

direito de todos e dever do Estado e da família, e tem como objetivo o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

 
23Ibidem. Nota 2. 
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qualificação para o trabalho”, de sorte que, figura a educação, à luz da Carta 

Magna Federal, “direito público subjetivo” de modo que o “não oferecimento do 

ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 

responsabilidade da autoridade competente (art. 208, §2º da CF). A restrição das 

atividades escolares presenciais por agente público deve ser motivada (razões de 

fato e de direito que justificam a decisão política), de modo que a indicação de 

situação epidemiológica mais gravosa (do que aquela apontada pelo Estado) que 

impeça a retomada das aulas deve ser comprovada. 

Importante também considerar que o decurso de quase um ano de 

pandemia determina a necessidade de ponderação dos interesses envolvidos e 

direitos constitucionais (de um lado o direito à saúde – e à vida – e de outro o 

direito à educação de qualidade), que precisam ser garantidos à população sem 

que o exercício de um deles represente a supressão do outro, cabendo ao 

Ministério Público, enquanto instituição de controle, a proteção desses direitos 

sociais, sabendo que, complexos processos de aprendizagem não se 

desenvolvem com a qualidade mínima esperada de forma remota. 

Registre-se a necessidade imperiosa de reconhecimento da 

essencialidade da educação, que não pode ser mitigada à luz da permissividade 

quanto à inobservância das proibições estabelecidas nas normativas em vigor, 

em especial atividades recreativas e de convívio social (praias, bares, festas, 

shows, academias, igrejas), dando causa ao quadro de gravidade e descontrole 

da pandemia, lançando óbices ao retorno das atividades escolares. 

Por todo o exposto, esse material se presta a fomentar a articulação 

em âmbito estadual de ações voltadas a impulsionar o processo de retomada 

segura das atividades escolares presenciais nos Municípios paraibanos, ainda 

que de forma gradual, através do controle das ações administrativas dos gestores 

públicos, nas hipóteses em que os níveis de risco assim autorizarem. 

 

João Pessoa, 22 de fevereiro de 2021 
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