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NOTA TÉCNICA  

DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO (FEEMA) 

“EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19” 

 

INTRODUÇÃO 

Em decorrência de um surto de infecção humana pelo novo Coronavírus 

(COVID-19), cuja disseminação comunitária em todos os continentes motivou a 

declaração de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de 

março de 2020, deflagrou-se no país um amplo processo de estudos e de 

estabelecimento de orientações normativas, voltadas para o enfrentamento das 

implicações sociais e econômicas advindas.  

Na área educacional, a preocupação centrou-se na garantia do direito à 

educação frente à necessidade imperiosa de preservação da vida e da saúde 

mental e emocional dos estudantes e profissionais envolvidos na prática 

educativa.  

O Fórum Estadual de Educação do Maranhão (FEEMA), constituído por 

vinte e sete (27) órgãos públicos, autarquias, entidades e movimentos sociais, 

sempre fiel aos seus propósitos regimentais, não poderia se omitir em incentivar 

e promover o debate neste cenário que, permeado por conflitos de diferentes 

ordens, impõe uma pluralidade de olhares em busca de respostas e 

encaminhamentos possíveis.  

Desse modo, o Fórum decidiu convidar e disponibilizar espaço em suas 

reuniões ordinárias e extraordinárias, realizadas virtualmente, para ouvir as 

instituições e entidades envolvidas com a questão educacional no Estado acerca 

das medidas adotadas e/ou recomendadas no contexto da pandemia, colhendo 

também proposições sobre os cuidados essenciais na retomada presencial das 

atividades letivas.  

Somada a essa motivação, cabe acrescentar que em 08 de junho, por 

meio do ofício nº 370/2020, o Sr. Secretário Estadual de Educação Prof. Felipe 

Camarão, formulou solicitação de sugestões e orientações quanto aos 

protocolos a serem adotados quando da retomada das aulas presenciais na rede 

pública estadual. 
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O diálogo com as instituições e entidades teve início em 20 de maio, 

durante a 3ª Reunião Ordinária 2020, quando a Prof.ª Nádya Dutra, Secretária 

Adjunta de Gestão da Rede de Ensino (SAGEA/SEDUC-MA), apresentou as 

Orientações Pedagógicas da Secretaria Estadual de Educação para execução 

do ensino remoto e para o retorno das atividades presenciais pós-pandemia 

COVID-19.  

No dia 28 de maio, durante a 1ª Reunião Extraordinária 2020, 

manifestaram-se as seguintes instituições: o Conselho Estadual de Educação do 

Maranhão (CEE/MA), representado por sua Presidente, Conselheira Soraia 

Raquel Alves da Silva; a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME/MA), representada pela Profª. Zélia Maria Mendonça, Secretária 

Municipal de Educação de Raposa, e a Secretaria Estadual de Educação do 

Maranhão (SEDUC/MA), pelo Prof. Felipe Camarão, titular da pasta.  

Em 04 de junho, na 2ª Reunião Extraordinária 2020, trouxeram suas 

contribuições: a União Nacional dos Estudantes (UNE), a União Brasileira de 

Estudantes (UBES), representadas, respectivamente, pelos estudantes Arthur 

Mendes e Camila Pedrosa e, ainda, a União Nacional de Conselhos Municipais 

de Educação (UNCME), por seu Presidente Prof. Emerson Araújo, e o Sindicato 

dos Profissionais da Educação do Estado do Maranhão (SINPROESEMMA), 

representado pela Profª. Izabel Cristina Lins.  

Em 10 de junho, na 3ª Reunião Extraordinária, o Fórum contou com a 

participação da Promotora de Justiça Sandra Pontes e dos Professores Severino 

Vilar, Fernando Silva e Fabiana Canavieira que se manifestaram, 

respectivamente, em nome do Ministério Público do Estado do Maranhão – 

MPMA, Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), 

Organização Mundial para Educação Pré-Escolar (OMEP) e Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação (CNDE).  

Durante a 4ª Reunião Ordinária do Fórum, realizada em 19 de junho, a 

escuta envolveu o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão (IFMA), a Universidade Federal do Maranhão - UFMA, a Universidade 

Estadual do Maranhão (UEMA) e a Universidade Estadual da Região Tocantina 

do Maranhão (UEMASUL), representadas pelas Professoras Ximena Paula 
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Bandeira Maia da Silva, Pró-Reitora de Ensino; Izabel Ibarra Cabrera, Pró-

Reitora de Ensino; Fabiola Santana, Pró-Reitora de Graduação e Regina Célia 

Costa Lima, Pró-Reitora de Gestão e Sustentabilidade Acadêmica, 

respectivamente.  

Em 23 de junho, o Fórum em sua 4ª Reunião Extraordinária contou com 

as proposições trazidas por: Jocenilson Costa, Coordenador do Comitê 

Executivo Estadual de Educação do Campo (CEEECMA); Herli de Sousa 

Carvalho, Conselheira do Conselho Extraordinário de Igualdade Racial do 

Maranhão (CEIRMA); Ilma Fátima de Jesus, Coordenadora da Comissão de 

Educação do Movimento Negro Unificado (MNU); Flauberth Guajajara, 

Presidente da Associação de Pais e Mestres Indígenas Guajajaras; Beatriz 

Carvalho, Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (CEPD), e Antônio França Costa, Coordenador do Fórum 

Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial do Estado do Maranhão 

(FEDERMA).  

Além desses momentos de discussões registrados, o Fórum realizou em 

17 de junho, o webinário “Articulação Intersetorial para a retomada das aulas 

presenciais frente à Covid-19” com a participação dos palestrantes: Prof.  Felipe 

Camarão, Secretário Estadual de Educação do Maranhão; Marcos Pacheco, 

médico sanitarista e Antônio Augusto Moura, médico epidemiologista, sob a 

mediação da Prof.ª Antônia Benedita Pereira Costa, Coordenadora do FEEMA. 

A partir desse processo amplo de discussão e reflexão coletiva, cujas 

contribuições são sintetizadas a seguir, o Fórum Estadual de Educação do 

Maranhão propõe nesta Nota Técnica recomendações para o enfrentamento dos 

desafios demandados da garantia dos direitos e objetivos da aprendizagem que, 

neste cenário decorrente da pandemia, se agravam diante das fragilidades 

existentes na Educação Básica e Ensino Superior do Brasil. 
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2 SÍNTESE DOS PONTOS RELEVANTES DAS ESCUTAS DE INSTITUIÇÕES 

E ENTIDADES 

 

As instituições, associações científicas e entidades com registro de 

manifestações não esgotam todas aquelas representadas no FEEMA, tendo 

ocorrido por interesse próprio de participação ou por convite, de modo a garantir 

a escuta da diversidade e de diferentes experiências. Portanto, apresentam-se 

neste documento algumas reflexões e percepções a respeito dos problemas, 

desafios e proposições sobre ensino remoto e retorno presencial às atividades 

escolares, na perspectiva de garantia direitos à vida e à educação de forma 

democrática, com qualidade e justiça social. 

Cabe também informar que essa síntese destaca algumas ênfases 

percebidas nas falas ou discursos dos expositores que revelam inquietações 

mais imediatas, visões compartilhadas e especificidades de percepções de 

problemas e possibilidades a partir do lugar, pertencimento ou experiência com 

lutas de categorias ou classes sociais.  

Assim, apresenta-se no quadro a seguir alguns destaques. 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO MARANHÃO (SEDUC/MA): 
  
Apresenta as orientações pedagógicas para a realização do ensino remoto da rede estadual e o 
retorno às atividades presenciais; 
Indica os documentos que garantem e sustentam as atividades não presenciais em estabelecimentos 
de ensino em tempo parcial e Centros Educa Mais, tais como: diretrizes pedagógicas; materiais de 
apoio ao professor com conteúdos do 1º e 2º período letivo; aulas por rádio e YouTube; vídeos, 
textos e notícias informativas; videoaula; exercícios;  roteiros de estudo, materiais impressos e 
orientações sobre registros das atividades; 
Considera que as atividades remotas são estímulos para que os estudantes não abandonem a escola 
e para que fiquem em casa aprendendo; 
Destaca como base do Planejamento de Retorno das Aulas presenciais: 
a) Regulamentação da abertura da escola, referente ao calendário escolar, protocolo de saúde e 
segurança sanitária, instituição da Comissão de Saúde, distanciamento social na escola, 
infraestrutura e insumos básicos de segurança sanitária e cronograma de retorno gradual; 
b) Estabelecimento do acolhimento socioemocional de estudantes e profissionais, e de rodízio entre 
os estudantes; 
c) Recomposição do Calendário escolar, incluindo atividades presenciais e não presenciais (ensino 
híbrido), com cumprimento de carga horária mínima obrigatória de 800h, prosseguimento de 
atividades não presenciais e reposição de atividades presenciais, conforme possibilidades da 
comunidade escolar; 
d) Comunicação e interação com a comunidade escolar, envolvendo comunicações específicas 
para estudantes e pais; contato frequente com escolas, família e estudante, e inclusão de docentes 
e discentes na socialização de conhecimentos a respeito da Covid-19 e prevenção da saúde. 
Quanto à retomada do ensino presencial, propõe atenção ao acolhimento e reintegração social, 
avaliação diagnóstica e recuperação de aprendizagens, bem como combate ao abandono escolar; 
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Expôs as medidas de precaução sanitárias e educacionais executadas pelo governo, implicando em 
análise de condições epidemiológicas, suspensão das aulas presenciais, atividades educacionais 
remotas e planejamento do retorno presencial seguro;  
Realizou diagnóstico junto aos estudantes do Ensino Médio e constatou que, aproximadamente, 21% 
de estudantes não tem acesso à internet, as atividades remotas por essa via não chegam a todos e 
que, para tanto, houve a utilização de rádio e TV; 
Defende uma retomada de aulas presenciais, considerando a autonomia de sistemas de ensino e de 
instituições de educação superior em ordem decrescente dos níveis e séries escolares; 
Indicou a realização de um diagnóstico de aprendizagem no retorno para promover recuperação, de 
modo que ninguém fique para trás; 
Destaca o foco no acolhimento no retorno, cuidando do socioemocional e da afetividade, um 
acolhimento amoroso para todos.  
Enfatiza a avaliação diagnóstica, o ensino híbrido, o conceito avaliativo das atividades formativas e 
a possibilidade do 4º ano para o 3º ano do Ensino Médio, em 2021.  
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO (MPMA): 
 
Enfatiza os princípios constitucionais da dignidade humana, da solidariedade e da fraternidade; do 
direito à educação para todos, e reafirmou o tempo da escola como direito; 
Identifica como problemático o ensino remoto mediado por tecnologias por aumentar as 
desigualdades sociais em razão da exclusão digital;  
Indicou as seguintes sugestões: 
a) Um plano nacional e do Maranhão de inclusão digital de todos os estudantes e a revisão e 

melhoria dos mecanismos de financiamento (a exemplo do FUNDEB); 
b) Não banalizar o tempo da escola, substituindo-o por áudios ou folha escrita, que não substitui 

carga horária escolar, e não garante condições de igualdade e permanência na escola; 
c) Interlocução produtiva entre União e Estado na superação de desigualdades agravadas pela 

pandemia;  
d) No retorno ao ensino presencial, cuidar de reparar danos e direitos, reduzindo desigualdades 

provocadas por ensino não presencial;  
e) Planejamento e execução do retorno presencial com foco no fortalecimento da escola como 

instância de proteção; 
f) Melhoria de monitoramento e avaliação de políticas públicas de educação, incluindo 

acompanhamento pelos sistemas de ensino e escola de atividades não presenciais, autorizadas 
pelo Parecer CNE nº 05/2020;  

g) Protocolos escolares psicossociais que visem o bem estar de docentes e discentes, que devem 
ter interfaces com protocolos sanitários e pedagógicos numa visão interdisciplinar; 

h) Criação de comissão de prevenção de agravos em todas as escolas;  
i) Protocolos mínimos sanitários que considerem a imunidade comunitária (estar no estágio de 

redução dos casos e disponibilização de leitos); 
j) Retorno ao “novo normal” no ambiente escolar, implica no uso de máscaras, distanciamento 

social, horários distintos de entrada e saída, higienização, monitoramento e acompanhamento de 
todos os discentes e docentes; 

k) Decisões do Executivo Municipal não podem prescindir da oitiva das autoridades sanitárias e 
educacionais dos municípios, avaliando a imunidade comunitária, redução da pressão sobre os 
leitos hospitalares e da curva de letalidade; 

l) Ter como referência a nota técnica da COPEDUC (Comissão Permanente de Educação), Grupo 
Nacional de Direitos Humanos (GNDH) e do Conselho Nacional de Procuradores Gerais (CNPG) 
que tem como ementa:  
Direito à Educação: normas gerais aplicáveis a educação durante a pandemia. 
Reordenação do ano letivo para a educação básica e ensino superior; 
Critérios para a efetividade dos dias letivos;  
Orientações para a atuação do Ministério Público brasileiro; 

m) Considerar a atuação das Promotorias de Justiça na defesa do direito à educação, incluindo 
Inquéritos Civis Públicos com requisição de informações sobre as formas de ensino não 
presenciais, realização de reuniões para escuta qualificada e expedição de recomendações; 
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n) Ter cuidado com as pessoas em todas as dimensões, com prioridade atual do direito à saúde, 
sem esquecer a questão ambiental. 

 

DIRETORIA ESTADUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO (ANPAE): 
 
Considera a preservação da vida, controle da disseminação do vírus, a excepcionalidade para o ano 
letivo 2020, não só na reorganização do calendário;  
Recomendações:  
a) Medidas de isolamento são fundamentais, mas não dão conta de reduzir os impactos causados; 
b) Ações coordenadas envolvendo os poderes públicos, entes federados e toda sociedade pautados 
nos princípios constitucionais;  
c) Atenção ao cumprimento à LDB (jornada escolar); 
d) Reposição pode ser redimensionada na perspectiva da preservação da vida sem aumentar as 
desigualdades com um ano letivo que não necessariamente acompanhe o ano civil; 
e)  Ensino remoto não pode substituir o presencial; 
f) Lembrar que não há condições adequadas para o ensino remoto, tampouco para o presencial; 
g) Melhoria na infraestrutura nas escolas; 
h) Garantia de autonomia; 
i) Políticas articuladas e de formação; 
j)    Inclusão de atividades com vistas ao desenvolvimento do currículo. 
 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (OMEP): 
 
Defende crianças e professores como sujeitos de direitos e que os Estados Partes devem garantir 
educação, assistência, saúde, economia e apoio social; 
Em situação de pandemia, crianças pequenas têm riscos adicionais, com consequências diretas e 
indiretas, agravando-se em condição de pobreza e desigualdade social, tais como mortes, medo, 
confinamento, fome, violências e abusos, distanciamento social, limite de movimento e interações; 
Entende que Estados Partes devem garantir os Direitos da Criança com políticas de proteção e apoio 
à família, em colaboração com autoridades e organizações locais, tendo a Educação Infantil um 
papel fundamental nesse apoio; 
Afirma que a criança tem o direito de expressar livremente seus pontos de vista, suas ideias, 
emoções, perspectivas, interesses e necessidades e devem ser consideradas nas políticas públicas 
e medidas desenvolvidas durante a pandemia, superando as visões tradicionais voltadas para os 
adultos; 
Considera o direito à educação infantil desde o nascimento, devendo a criança receber o máximo 
apoio para alcançar seu pleno potencial, portanto os Estados Partes precisam oferecer 
oportunidades ricas, mesmo na situação de crise; 
Concebe que as crianças aprendem experimentando, brincando e explorando, junto com outros 
meninos e meninas e “outras pessoas importantes”, usando vários idiomas e seu contato e 
movimento corporal para se comunicar com os outros; 
Defende metodologias voltadas para o brincar, a participação do corpo como forma de experimentar, 
descobrir e investigar o meio ambiente, a manipulação de objetos naturais e culturais e o contato 
humano próximo, bem como a organização de ambientes; 
Enfatiza o aumento do financiamento e a necessidade da criança de contato e do acolhimento, 
devendo as decisões considerarem a experiência e o conhecimento de educadores e famílias, bem 
como de outros setores relacionados; 
Destaca a necessidade de soluções abrangentes com articulações intersetoriais para acompanhar e 
apoiar as famílias, protegendo o direito das crianças à saúde, segurança alimentar, recreação e lazer, 
vitais para seu crescimento e desenvolvimento, prevenindo e intervindo em situações de violência 
doméstica e abuso; 
Acredita ser imprescindível a orientação e treinamento dos educadores sobre estratégias de 
educação à distância e comunicação com famílias e crianças, tanto durante o fechamento dos 
centros, quanto na implementação de protocolos e novas abordagens em projetos institucionais para 
a reabertura de instituições, garantindo o fornecimento dos materiais e meios necessários; 
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Ressalta a garantia do direito à saúde de meninas e meninos, dando continuidade a check-ups 
regulares, vacinas e atendimento oportuno, especialmente no tratamento de doenças respiratórias e 
eruptivas recorrentes durante as estações frias, além de implementar estratégias de prevenção e 
promoção saúde baseado na educação; 
Defende o uso das tecnologias disponíveis, por meio de propostas, estratégias e materiais criativos 
e abrangentes, tendo em mente, por um lado, que crianças pequenas não devem ser expostas a 
telas por longas horas e, por outro que existem profundas desigualdades no acesso a dispositivos 
tecnológicos e conexões à Internet. 
 

CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO (CNDE): 
 
Apresenta a Campanha como a maior, mais articulada e plural rede de entidades e movimentos 
sociais que mobilizam as pautas políticas da educação pública brasileira, com incessante atuação 
durante toda a pandemia;  
Informa que elaboraram 8 (oito) Guias de Orientação para que a garantia do direito à educação seja 
respeitada nesse período;  
Destaca a realização da Semana de Ação Mundial da Educação (SAM-2020), que teve como tema 
“Educação Contra a Barbárie: pela liberdade de ensinar”, sem deixarem de atuar por um “FUNDEB 
pra VALER”, movimento de incidência social e política pela ampliação do aporte financeiro ao Fundo, 
tendo no mecanismo do Custo Aluno Qualidade – CAQ que calcula um padrão mínimo de qualidade 
ao ensino e os materiais construídos para reflexão e orientação durante a pandemia; 
Ressalta a produção de 06 Cadernos, a realização de lives semanais e a organização da SAM com 
foco na proteção de crianças, sendo que o Caderno 03 trata do ensino à distância;  
Enfatiza a importância do olhar para a gestão de pessoas, gestão pedagógica de processos, 
distribuição de materiais pedagógicos e de proteção, canais de escuta, construção da memória 
narrativa desse momento e financiamento. 
Salienta que as principais defesas para educação no contexto da COVID19: 
a) Não possibilitar que a pandemia e o distanciamento social aumentem as desigualdades sociais 
através de uma oferta educacional de baixa qualidade e para poucos; 
b) Não tratar de forma diferenciada rede privada e rede pública; 
c) Não contar como dias letivos e carga horário obrigatória as atividades remotas ofertadas durante 
o período de distanciamento social; 
d) Não desconsiderar ou descumprir os ordenamentos legais da área educação (Constituição 
Federal, LDB, PNE, ECA, Diretrizes Curriculares Nacionais dos níveis e modalidades de ensino); 
e) Não implementar “modelos de educação acelerada”, tendo em vista que estes não respeitam os 
tempos de ensino-aprendizagem das e dos estudantes e ferem a garantia do direito à educação; 
f) Promover ações de maneira transparente, democrática, Inter federativa e em Regime de 
Colaboração, desenvolvendo trabalho intersetorial entre as áreas de educação, saúde, assistência 
social e Conselhos Tutelares;  
g) Garantir participação da comunidade escolar em todos os processos, inclusive ouvindo a voz de 
estudantes, que são muitas vezes colocados de lado das discussões e decisões; 
h) Garantir canais de comunicação eficientes na comunidade escolar, assim como entre o governo 
e outras autoridades educacionais e as escolas; 
i) Considerar uma educação integral e humanizadora para reorganização curricular, que deve contar 
com a participação das educadoras e educadores e garantir novas formas avaliativas que privilegiem 
abordagens mais qualitativas e menos quantitativas.  
 

UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME): 
 
Destaca as dificuldades dos municípios para manter o ensino remoto pelo pouco acesso à internet, 
considerando ainda que vários estudantes usam pacotes dos celulares, que são insuficientes; 
Afirma que a dificuldade de pouco acesso à internet atinge estudantes e professores, havendo 
também insuficiente formação para uso das TICs em educação; 
Lembra que o Maranhão foi considerado o pior estado em termos de acesso à internet; 
Menciona que prevalece incertezas sobre ações políticas em tempos de pandemia; 
Enfatiza que alguns municípios estão utilizando rádios locais; 
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Destaca que em Rosário as atividades são entregues aos pais, porém por vezes demoram ir buscá-
las; 
Sugere que o retorno seja pensado coletivamente, considerando tempos e espaços escolares, assim 
como o planejamento na logística de transporte e distribuição do lanche (algumas escolas não têm 
refeitórios). 
 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (CEE): 
 
Considera prioridade a preservação das vidas e garantia da saúde sem deixar de discutir a educação 
como direito;  
Afirma que o momento atual se configura como desafio para toda sociedade nas diversas áreas, 
inclusive, na educação. A pandemia remete à necessidade de pensar em mudanças em todo sistema 
e na organização educacional; 
Enfatiza a necessidade de ações que minimizem os prejuízos educacionais causados pelo  
isolamento, a necessidade de ações planejadas para que o retorno ocorra de forma segura; 
Afirma a necessidade de planejamento de ações a curto, médio e longo prazo para o enfrentamento 
dos efeitos da pandemia no cenário educacional; 
Indica que as ações já realizadas tentam minimizar os impactos que ampliaram as desigualdades; 
Lembra que o Conselho elaborou a resolução CEE/MA nº 94/2020 com orientações para o momento 
de excepcionalidade, respeitando as diferentes realidades e a autonomia das instituições - a 
resolução traz orientações sobre as aulas presenciais com possibilidade das não presenciais como 
complemento; 
Chama atenção para cuidados a serem observados não só para os conteúdos de aprendizagem 
cognitiva, mas em todos os aspectos do desenvolvimento humano, especialmente a afetividade. E 
nesse sentido, destaca a Pedagogia do Cuidado; 
Indica possibilidades de organização do ensino em ciclos e a necessidade de atenção especial à 
avaliação que necessita ser formativa e diagnóstica; 
Enfatiza que as IEs devem organizar seus calendários, respeitando suas especificidades, inclusive 
da oferta ou não de atividades remotas; 
Alerta contra o homeschooling, porque a escola deve ser o locus da aprendizagem; 
Pontua a necessidade de políticas públicas que contribuem para a universalização do acesso à 
internet e minimizem as desigualdades educacionais e sociais; 
Ressalta a publicação da nota técnica (CEE) sobre a necessidade de adiamento do ENEM. 
 

UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNCME): 
 
Apresentou atribuições da UNCME e o protagonismo com os municípios para o planejamento de 
ações frente à pandemia em regime de estreita contribuição: 
Informa que atuou na elaboração das normas sobre calendários escolares e os planos de alguns 
municípios para o retorno;  
Destaca a reduzida capacidade municipal para a elaboração e execução dos protocolos de saúde, 
especialmente quanto à dotação orçamentária e a carga horária para educação infantil. 
Defende, predominantemente, o ensino presencial em todas as modalidades de ensino, bem como 
as seguintes ações: 
a) Replanejamento da reorganização do calendário escolar/2020 nas redes municipais através da 
construção de  um Plano de Atividades Pedagógicas dialogado com as instituições de ensino 
municipal (SEMED, CME, MP, sindicatos, associações de pais e mestres, e civis) homologado pelo 
CME que contemple ações para o ensino infantil, ensino fundamental de 9 anos (anos iniciais e 
finais), educação de jovens e adultos, educação especial, indígena, do campo e quilombola, que 
defenda a vida de alunos, professores, funcionários escolares familiares através de protocolos 
psicopedagógico e pedagógico e de segurança sanitária; 
b) Relação de vínculos (escola, professores, pais/mães e alunos) da educação infantil sem a 
utilização de nenhuma experiência à distância através de plataforma; 
c) Sistema de avalição diagnóstica quando retorno para avaliar o ensino-aprendizagem dos 
estudantes do ensino fundamental sem a preocupação de retenção no encerramento do ano letivo 
de 2020;  
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d) Protagonismo dos CMEs na reorganização do calendário escolar 2020, seja nas aulas não 
presenciais e/ou presenciais para todos os níveis de ensino como órgão normatizador e de controle 
social da educação municipal;  
e) Estruturação imediata nos sistemas municipais de educação dos Conselhos Municipais de 
Educação, dando-lhes condições de funcionamento material e humano destes órgãos colegiados; 
f) Debate sobre a flexibilização da carga horária anual para educação infantil nos moldes do que 
propõe a LDB sobre o assunto;  
g) Busca ativa de alunos que resistem em voltar ao ambiente escolar quando do retorno das aulas 
presenciais;  
h) Monitoramento do Plano de Atividades Pedagógicas proposto pela SME para a reorganização do 
calendário escolar 2020, replanejando ações impossibilitadas de execução quando do retorno 
através de Comissão constituída pela SEMED e com o acompanhamento do CME entre outros (as). 
 

UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES (UNE) E UNIÃO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES 
SECUNDARISTAS (UBES):  
 
Ressaltam o papel da UNE no enfrentamento aos desmandos do Ministério da Educação (MEC), 
destacando o ensino superior;  
Enfatizam a preocupação com a entrada gradual das aulas presenciais dada as especificidades e 
desigualdades, considerando que essas aulas não poderão ser o ponto central e sim complemento; 
Apresentam a UBES e, em seguida, também enfatiza as desigualdades existentes no país e no 
estado, destacando que a maioria dos estudantes que não tem condições de acesso às tecnologias 
está matriculada em escolas públicas;  
Destacam as lutas dos estudantes e a conquista do adiamento do ENEM ainda que por 60 dias; 
Trazem a preocupação com o retorno, os protocolos sanitários e pedagógicos; 
Sugerem que as medidas sociais, humanitárias, metodológicas, psicológicas e sanitárias, precisam 
defender de forma irrestrita a vida, não só dos estudantes, mas de todos que compartilham o 
ambiente escolar; 
Advertem que o retorno às aulas deve prever as diferenças e particularidades das redes de ensino, 
ou seja, faz-se necessário considerar as mais diversas realidades educacionais, dentre elas:  região, 
estrutura física, metodologia educacional anteriormente adotada, nível educacional, entre outras; 
Apresentam 03 dimensões para assegurar o retorno gradual dos estabelecimentos educacionais 
descritos a seguir:  
 
Perspectiva Sanitária:  
a) Retorno gradual dos anos de ensino dos últimos períodos/anos aos mais iniciais; 
b) Acolhimento no retorno, mostrando a importância da higienização e fazendo a entrega de kits de 
higiene; 
c) Garantia dos kits sanitários para todas as redes de ensino, sejam elas públicas ou privadas, 
integrais ou parciais, estaduais ou municipais; 
d) Garantir que a rede privada de ensino disponha de materiais sanitários sem ser um ônus às 
famílias maranhenses;  
e) Formação continuada para o corpo docente, administrativo, estudantes e terceirizados, com 
ênfase nos aspectos higiênicos e sanitários que devem ser implementados; 
f) Rotação de alunos, sendo que em uma semana metade dos estudantes da turma participa das 
aulas presenciais e na outra semana a outra metade, garantindo a mesma grade curricular nas duas 
semanas, diminuindo os aspectos de aglomeração de alunos e respeitando o distanciamento exigido; 
g) Garantir a higienização frequente nos estabelecimentos de ensino, salas de aulas, laboratórios, 
para que não haja risco de o vírus ser reproduzido nos ambientes; 
h) Garantir as marcações com distanciamento nas salas de aula, nas filas de refeitórios ou 
lanchonetes, nos banheiros e em outros lugares da instituição; 
i) Dispensar funcionários e docentes do grupo de risco sem que sejam contabilizadas faltas e com 
o uso de instrumentos que possibilitem o acompanhamento das aulas. 
 
Perspectiva Psicológica/Social:  
a) Acolhimento na volta às aulas, com o devido acompanhamento dos alunos que perderam algum 
parente Covid-19;  
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b) Realização de palestras sobre o enfrentamento ao Coronavírus, bem como dinâmicas de 
inclusão social, psicológica e afetiva nas instituições de ensino, garantindo uma educação inclusiva; 
c) Formação continuada dos membros dos estabelecimentos de ensino, para que saibam lidar com 
as dificuldades afetivas e sociais advindas do processo de afastamento; 
d) Garantia de acolhimento e acompanhamento psicológico aos estudantes e profissionais da 
educação. 
 
Perspectiva Metodológica / Acadêmica:  
a) Acolhimento com a participação de profissionais da educação e representantes estudantis de 
cada estabelecimento de ensino para a produção de um plano de ação, diretrizes e pedagógica de 
ensino a ser empregada durante o período de retorno às aulas; 
b) Avaliação periódica da metodologia de ensino aplicada nas instituições de ensino; 
c) Priorização das disciplinas do ensino regular como português, matemática, química, filosofia, e 
as de ensino técnico ou práticas laboratoriais; 
d) Formação continuada de professores para lidar com estudantes que não puderam acompanhar 
as atividades remotas ou estudos em casa; 
e) Entrega de material de apoio impresso para os estudantes que não tiveram acesso às atividades 
remotas e para aqueles que são de grupo de risco; 
f) Avaliações e atividades diagnósticas, não computativas para o ano letivo, para apurar o nível de 
desempenho dos estudantes; 
g) Organização da carga-horária de trabalho/ensino presencial, evitando que os servidores,  
estudantes e funcionários excedam 4h/dia e 16h/semanais de permanência nas dependências das 
unidades de ensino;   
h) Construção de um plano de avaliação que considere as dificuldades de aprendizagem e outros 
métodos avaliativos de modo a minimizar os problemas ocasionados pela pandemia; 
i) Apresentação de um plano de assistência estudantil, que consista em garantir alimentação aos 
estudantes necessitados, bolsas de estudos e de pesquisas, além de um eventual voucher 
emergencial para apoio assistencial; 
j) Planejamento de assistência estudantil, mediante a um voucher tecnológico, que supra as 
dificuldades de conexão de redes e aparato tecnológico necessário para acompanhamento das aulas 
remotas; 
k) Realização de avaliações periódicas, de conteúdo e métodos de ensinos aplicados; 
l) Formação continuada dos profissionais da educação para adequação aos métodos tecnológicos 
implementados na política educacional. 
 

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO 
(SINPROESEMMA) 
 
Considera a segurança de seus representados e da comunidade escolar em geral; 
Enfatiza que o retorno das atividades presenciais seja efetive mediante o cumprimento de protocolos 
sanitários confiáveis, sob condições de infraestrutura adequadas dos estabelecimentos de ensino, 
bem como de um ambiente acolhedor que favoreça a aprendizagem e proteja a saúde física e mental 
de professores, alunos e demais profissionais envolvidos no processo ensino-aprendizagem, em 
harmonia com a preservação de direitos.  
Sugere que seja garantida a efetivação das medidas descritas no decreto nº 35.859, de 29 de maio 
de 2020: 
a) O quantitativo de estudantes por turma, considerando a capacidade da sala de aula e respeitando 
a distância mínima de 1,5m entre estudantes e profissionais nunca deve ser superior a 10 alunos na 
educação infantil, 15 no fundamental anos iniciais e 20 no ensino fundamental anos finais, ensino 
médio e superior;  
b) Inclusão os hipertensos no grupo dos mais vulneráveis (grupo de risco). 
c) Criação de protocolo que condicione o retorno às aulas presenciais às medidas sanitárias a 
segurança; 
d) Oferta de treinamento a todos os profissionais da educação para favorecer a efetivação dos 
protocolos previstos; 
e) Garantia do calendário de férias dos professores; 
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f) Planejamento de um retorno gradual, com importante atenção à saúde emocional e física dos 
estudantes e de todos os profissionais da educação;  
g) Implementação de políticas de articulação Intersetorial envolvendo, especialmente, as áreas da 
saúde e da assistência social; 
h) Promoção de sólida capacitação e apoio aos professores e gestores escolares. (Ação será de 
extrema importância, para que eles possam agir, junto a profissionais de outras áreas, na 
minimização dos efeitos emocionais adversos); 
i) Cuidado para a evitar sobrecarga de trabalho/estudo dos professores, funcionários e alunos; 
j) Garantia de padrões de segurança no transporte escolar; 
k) Possibilidade, quando possível, mais de uma entrada nos estabelecimentos de ensino; 
l) Organização nos refeitórios escolares, levando em consideração os efeitos de fome causado pela 
pandemia; 
m) Garantia de testagem para Covid-19 em professores, funcionários e alunos, e de ambientes 
arejados nos estabelecimentos de ensino. 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO (IFMA): 
 
Valoriza no Projeto Institucional – PPI uma Educação integral (tendo o trabalho como princípio 
educativo), a flexibilidade e autonomia dos Campi para a adequação às suas realidades, e uma 
educação inclusiva e de qualidade;  
Defende a preservação da saúde física e emocional da comunidade escolar; 
Percebe o restrito acesso dos estudantes a recursos e meios tecnológicos para o trabalho com 
materiais didáticos digitais, fato que dificulta o cumprimento do preceito constitucional da igualdade 
de condições de acesso à educação; 
Identifica um percentual significativo de docentes sem habilidades para a adoção de estratégias de 
uso das tecnologias digitais; 
Percebe dificuldades de atendimento à diversidade e especificidade dos Campi, inclusive quanto às 
localidades em que se inserem com grandes diferenças sociais e econômicas que se refletem nos 
estudantes; 
Preocupa-se em evitar o retrocesso da aprendizagem dos estudantes, mantendo-os ativos sem a 
perda do vínculo com a instituição, dando especial atenção aos estudantes com necessidades 
educacionais especiais;  
Defende a garantia de retorno seguro dos estudantes às aulas presenciais; 
Concede auxílio financeiro emergencial aos estudantes em situação de vulnerabilidade social; 
Propõe a garantia ao estudante, quando necessária, de acesso a plano de dados de internet, pen 
drives ou outros materiais, por meio da concessão de auxílio financeiro ou do próprio material com o 
objetivo de propiciar o acesso digital ou o armazenamento de conteúdos e aulas disponibilizadas 
pelos docentes; 
Incentiva e oferece possibilidades formativas aos docentes para uso dos recursos tecnológicos; 
Admite uso de Atividades Pedagógicas não Presenciais, respeitada a autonomia dos Campi para a 
definição dos conteúdos e componentes curriculares a serem trabalhados, considerando as 
especificidades desses componentes e a habilidade dos docentes com o uso das ferramentas 
digitais; 
Reorganiza o Calendário Escolar 2020 e planeja o retorno das aulas presenciais, considerando: 
a) Destinar tempo inicial para a acolhida da comunidade escolar contemplando espaço de escuta e 
compartilhamento de experiências vivenciadas no período de isolamento social; 
b) Priorizar, nas atividades de ensino, a interdisciplinaridade com estratégias diversificadas, 
contextualizando os conteúdos em diálogo com o período de isolamento social; 
c) Realizar avaliação diagnóstica inicial do nível de aprendizagem dos estudantes;  
d) Reorganizar os horários, para cumprimento da totalidade da carga horária prevista, conforme 
Plano de Curso e Projeto Pedagógico, evitando o número excessivo de horas/aula diárias, 
principalmente, quando ocorrer concomitância entre atividades presenciais e não presenciais;       
e) Manter processo de comunicação frequente com a família, objetivando informar quanto às ações 
para retomada das atividades letivas; 
f) Cumprir protocolo de rotina, conduta de higienização e comportamentos seguros em relação à 
diminuição de situações que facilitam o contágio da Covid-19; 



 
 

12 
 

j) Desenvolver ações de prevenção e combate à evasão monitorando estudantes com possíveis 
motivos de desistência, incluindo dificuldades de aprendizagem, para adoção de adequadas 
estratégias de intervenção. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA): 
 
Valoriza os princípios do direito à vida e à educação superior, e reconhece a diversidade de áreas 
de conhecimento, da ação e demandas institucionais, bem como a complexidade da 
responsabilidade social; 
Instituiu, por meio da Portaria nº 190/2020, um Comitê Operativo de Emergência da Crise, diante de 
normativas nacionais e locais, recomendações da Organização Mundial de Saúde e necessidade de 
reduzir a mobilidade e interação social, não contribuindo para a propagação da pandemia;  
Aprova resolução Consepe suspendendo atividades presenciais no âmbito da UFMA, tanto 
administrativas quanto acadêmicas e, posteriormente, prorrogando a suspensão do calendário 
acadêmico do ensino de graduação; 
Suspendeu atividades presenciais no ensino de pós-graduação por meio de outra Resolução 
Consepe, mas, considerando as especificidades do nível de ensino, condições docentes e 
concordância estudantil, admitiu a continuidade das atividades de ensino, pesquisa e orientações 
pela via remota; 
Realizou levantamentos de informação, por meio de questionário online, dirigido a docentes, 
discentes e técnico-administrativos, com foco em conhecimentos, acesso e uso de tecnologias e 
internet; 
Disponibilizou recursos financeiros para investir em Assistência Estudantil, na perspectiva de apoiar 
estudantes com empréstimo de instrumentos tecnológicos, ainda não efetivado; 
Após dois meses, por meio de nova Resolução do CONSEPE, aprovou o Calendário Acadêmico 
Especial no período de 19 de maio a 11 de julho de 2020 com um retorno gradativo, pela via remota, 
com flexibilidade de oferta e matrícula, bem como concordância de estudantes e docentes; 
Regulamentou a oferta do ensino remoto na pós-graduação stricto sensu no semestre letivo 2020.1 
(não suspenso nesse nível de ensino), mas admitindo flexibilidade e reprogramação pelos cursos e 
admitindo algumas exceções de atividades presenciais de laboratórios; 
Deu continuidade a projetos de extensão e pesquisa pela via remota, inclusive atividades 
relacionadas ao Covit-19; 
Realiza debates e diálogos sobre a retomada do semestre letivo 2020.1, com oferta inicial pela via 
remota; 
Disponibiliza ferramentas tecnológicas para o trabalho remoto na página e e-mail institucional; 
Oferece cursos de formação docente para uso de tecnologias e plataformas virtuais. 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO (UEMASUL): 
 
Defende como princípios o direito à educação e proteção à vida; 
Identifica como problema a existência de docentes sem habilidades de uso de tecnologias e 
estudantes que não possuem acesso à internet no domicílio; 
Requer providências e encaminhamentos das condições necessárias para execução do plano de 
retorno às aulas, entre as quais: 
a) redução de lotação e adoção de escala de trabalho presencial/teletrabalho, em cada setor 

administrativo;  
b) manutenção de distanciamento mínimo de dois metros entre cada servidor;  
c) uso obrigatório de máscaras de proteção, bem como observação da etiqueta respiratória;  
d) uso de TDIC para as reuniões de trabalho de órgãos colegiados e demais atividades que exijam 

encontro de servidores;  
e) execução de protocolos sanitários definidos nos decretos estaduais;  
f) atendimento presencial estes serão agendados no sítio da universidade por meio do link:   

https://www.reserva.uemasul.edu.br/Web/?.;  
g) para as aulas remotas:  investir na aquisição de software de laboratórios virtuais;  
h) bibliotecas: serão adotados os protocolos produzidos pela Federação Internacional de Bibliotecas 

e Instituições-IFLA. Incentivar o uso da biblioteca virtual;  

about:blank
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i) investimentos: capacitação de docentes, aquisição de e-books, pacote de internet e 
equipamentos - Tablet, CromeBook ou similar para uso dos discentes;  

j) da necessidade do uso das salas de aula - manter a distância de 2m, identificar as carteiras que 
não poderão ser ocupadas e demarcado no chão o espaço de livre circulação para o professor. 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA: 
 
Defende o direito à educação superior com qualidade, igualdade de acesso à graduação, defesa e 
proteção da vida, e promoção da ciência a serviço da vida; 
Ressalta a dificuldade em atender as demandas apontadas nos resultados do diagnóstico no que 
tange aos alunos que não tem acesso a internet no domicílio; 
Enfatiza o quantitativo elevado de professores que não possuem habilidades com as tecnologias 
digitais; 
Menciona a necessidade de tomada de providências em tempo hábil quanto às condições/materiais 
para viabilizar a efetivação dos protocolos (Saúde, Pedagógicos e Infraestrutura); 
Revelou a constituição de Comitê Emergencial para avaliar cenários possíveis de retomada do 
calendário universitário para apresentação de plano de ação, considerando as orientações médico-
sanitárias e normas governamentais sobre presencialidade, distanciamento social e demais medidas 
de prevenção e combate à proliferação da COVID-19; 
Estabelece protocolos médico-sanitários a serem adotados pela comunidade acadêmica no retorno 
às atividades presenciais; 
Realizou consultas à comunidade acadêmica com o objetivo de identificar as condições tecnológicas 
e acadêmicas, bem como habilidades quanto ao uso das tecnologias digitais; 
Cita a realização de diagnóstico do grupo de risco da comunidade acadêmica, idade e comorbidades; 
Menciona a formação dos docentes e discentes para o ensino remoto;  
Estabelece orientações sobre o acesso ao ambiente virtual, informações sobre o que é o ensino 
remoto, e seu uso como possibilidade de reestabelecimento do vínculo acadêmico; 
Propõe e divulga diretrizes para o uso de tecnologias de informação e comunicação disponibilizadas 
aos docentes para a prática do ensino remoto; 
Discute política de inclusão digital para garantia das condições de acesso a tecnologias de 
informação e comunicação pela comunidade discente; 
Propõe realização de ciclo de palestras, eventos, webinários relacionados às temáticas das áreas de 
conhecimentos dos cursos e o contexto da pandemia; 
Indica a necessidade de avaliação permanente das atividades acadêmicas com o objetivo de garantir 
a qualidade do ensino; 
Discute retorno presencial gradual e, no caso das IES, possivelmente regionalizado, dos períodos 
finais para os iniciais;  
Para a regionalização, deve-se considerar os dados de pesquisa sobre o monitoramento da 
espacialização da COVID-19 pelos municípios maranhenses a partir dos boletins diários da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES); 
Destaca a elaboração e aprovação no CEPE/UEMA da Portaria Normativa das diretrizes para a 
retomada das atividades educacionais do Calendário letivo 2020.1 e 2020.2 de forma não presencial. 
 

COMITÊ EXECUTIVO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO (CEEECMA): 
 
Defende o direito à educação para todos e o respeito às diferenças e ações culturais; 
Questiona o ensino remoto, não sendo alternativa por falta de equipamentos tecnológicos e, às 
vezes, até da falta de energia elétrica; 
Lembra o caráter diferenciado para a organização curricular no campo; 
Destaca a condição precária de vida para população do campo e a existência de arranjos de escolas 
nos assentamentos; 
Pontua condições estruturais da organização escolar; 
Defende uma política educacional que viabilize a educação do campo com recursos didáticos 
materiais e profissionais, bem como equipamentos tecnológicos e serviços de internet; 
Defende uma proposta curricular adaptável à educação do campo e a uma aprendizagem 
significativa. 
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CONSELHO EXTRAORDINÁRIO DE IGUALDADE RACIAL DO MARANHÃO (CEIRMA):  
 
Respeito à diversidade, à dignidade humana e à valorização da vida, banindo as exclusões sociais 
e raciais; 
Identifica como problemas para o ensino remoto: 
a) Insuficiência de ferramentas tecnológicas nas escolas;  
b) Carência de recursos para adaptar as escolas a nova exigência do pacto sanitário; 
c)  Desprovimento de insumos para uso cotidiano de higienização da comunidade escolar;  
d)  Ausência de recursos tecnológicos e internet para aulas remotas; 
Recomenda algumas medidas emergenciais: 
a) Organização do distanciamento entre os alunos em salas de aulas com espaços muito pequeno;  
b) Disponibilização de recursos tecnológicos e de internet para as escolas quilombolas;  
c) Ampliação dos espaços das escolas;  
d) Planejamento com a comunidade escolar para a reorganização do calendário, do currículo, da 

formação de professores e dos cuidados de higienização;  
e) Aplicação de políticas concretas para a educação quilombola de qualidade social;  
f) Gestão profícua nas orientações básicas para a continuidade da educação escolar pós-

pandemia. 
 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES INDÍGENAS GUAJAJARAS: 
 
Indica a necessidade de valorização e respeito ao povo indígena como ser humano e construtor da 
história da humanidade; 
Afirma que a educação é direito de todos, constitucionalmente, devendo preservar a vida indígena e 
a sua cultura; 
Em relação aos problemas existentes para retorno das atividades escolares, pontua: 
a) A estrutura do prédio escolar não é adequada para o distanciamento necessário, conforme o 
protocolo sanitário; 
b) A equipe de profissionais da escola não tem composição apropriada para favorecer uma 
convivência favorável à aprendizagem dos estudantes;  
c) Inexistem equipamentos tecnológicos e de internet nas aldeias;  
d) O Transporte escolar não permite o distanciamento necessário entre os estudantes; 
e) O sistema de alimentação escolar não está funcionando e a comunidade indígena não tem como 
alimentar seus filhos;  
f) O povo Awa tem recente contato com a civilização, o que os prejudica no direito à escola; 
Propõe para o retorno às aulas: 
a) Adequar os prédios escolares para uma nova convivência na escola, diante dos protocolos 
sanitários e o medo da contaminação;  
b) Presença de um psicólogo, na composição da equipe de profissionais da escolar, diante do temor 
pela morte e clima de medo em estudantes e profissionais da escola; 
c) Necessidade de recursos tecnológicos e internet para estudantes e professores com fins de 
efetivar aulas remotas ou híbridas; 
d) Coerência da oferta de transporte escolar com a situação necessária do distanciamento e com 
outras condições físicas que evitem a propagação do Coronavírus;  
e) A Escola Digna deve chegar para o povo Awa e para toda comunidade indígena. 

 

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CEPD): 
 
Lembra que o segmento de pessoas com deficiência é particularmente vulnerável diante da 
pandemia, sendo boa parte pertencente ao grupo de alto risco;  
Sugere que as orientações de proteção divulgadas sobre a COVID-19 contemplem as 
particularidades das pessoas com deficiência; 
Propõe o atendimento rigoroso às medidas apresentadas pela OPAS/OMS/MS/MEC no campo da 
educação e saúde, inclusive aquelas dirigidas para profissionais de saúde e para assegurar a 
educação continuada dos alunos com deficiência. 
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MOVIMENTO NEGRO UNFICADO (MNU): 
 
Considera que o COVID 19 afeta todas as pessoas, independente da classe social, raça, etnia e 
gênero, mas a população negra é considerada como um dos grupos de risco, com comorbidades em 
maior escala, por ser afetada pela hipertensão arterial, diabetes e anemia falciforme, dentre outras 
doenças, além de sofrer um processo de letalidade social; 
Afirmou que o Movimento Negro Unificado – MNU (Maranhão), em consulta a estudantes, 
professoras e lideranças quilombolas de comunidades de Codó, Itapecuru-Mirim e Vargem Grande, 
constatou relatos sobre a impossibilidade de ter acesso às aulas online, em virtude da dificuldade de 
acesso à internet nesses territórios e do avanço do Coronavírus que se expande nas comunidades 
e municípios.  
Defende que os protocolos a serem adotados no retorno das aulas presenciais, no período pós-
pandemia, devem seguir os parâmetros da Organização Mundial de Saúde adotados pelas 
Secretarias de Saúde dos Municípios, seguindo orientação da Secretaria de Estado da Saúde do 
Maranhão; 
Sugere que as escolas possam ofertar parte das atividades escolares em horário de aulas normais 
e parte em forma de estudos dirigidos e atividades nas comunidades, desde que estejam integradas 
ao projeto pedagógico da instituição, para que, assim, se possa garantir que os direitos de 
aprendizagem dos estudantes sejam atendidos; 
Adverte sobre a necessidade de considerar a diversidade e singularidades das populações indígena, 
quilombola, do campo e dos povos tradicionais, as diferentes condições de acessibilidade dos 
estudantes e a atribuição dos sistemas de ensino dos Estados e Municípios para organizar e regular 
medidas que garantam a oferta de recursos e estratégicas para o atendimento educacional dessas 
comunidades, sem comprometimento dos padrões mínimos de qualidade na finalização do 
calendário de 2020. 
 

FÓRUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL DO ESTADO DO 
MARANHÃO (FEDERMA):  
 
Apresentou o FEDERMA e seu papel no acompanhamento do desenvolvimento das políticas 
públicas de educação para diversidade étnico-racial, propondo, discutindo, sugerindo, estimulando 
e auxiliando na implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana e seu processo de 
implantação; 
Reconhece que o racismo institucional no Brasil dificulta a vida de negros e negras, e de modo mais 
acentuado durante a pandemia e pós-pandemia da COVID-19, considerando que a população negra, 
os povos indígenas, as comunidades quilombolas e as comunidades tradicionais de terreiro sentem 
de forma mais agressiva os impactos desse problema sanitário; 
Adverte para a necessidade de repensar as questões relacionadas ao racismo institucional e suas 
consequências em relação aos alunos negros/as (crianças, adolescentes, jovens e adultos) e 
professores/as em tempos de pandemia e pós-pandemia;  
Apresentou as seguintes propostas: 
a)  Intensificar o acompanhamento e a proposição da discussão sobre esta temática, nas instituições 

de ensino do Estado do Maranhão (dialogando com os alunos / profissionais de educação / pais 
e responsáveis), tendo como referência: A Constituição de 1988 (art´s 5° e 6°); A LDB1 n° 
9.394/96 art´s 26 e 27 e as DCNs para ERER;  

b) Elaborar estratégias pedagógicas, psicológicas e terapêuticas para os docentes, em uma primeira 
etapa anterior ao início das aulas presenciais e em uma 2ª etapa durante o primeiro mês de 
retorno as aulas; 

c) Inicialmente, acompanhar em conjunto com os parceiros as propostas elaboradas e as que estão 
sendo construídas pela Secretaria Estadual e Secretarias Municipais de Educação, incluindo a 
participação da entidade;  

 
1 LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
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d) Envolver a entidade e seus parceiros institucionais no processo de elaboração de estratégias de 
acolhimento aos alunos/as, tendo o compromisso e a sensibilidade em acompanharmos de 
discentes negros/as que, segundo pesquisas realizadas pelo NURUNI/UFMA e pelo histórico de 
racismo institucional praticado no Brasil, sentirão de forma mais agressiva os impactos desse 
período de pandemia e de pós-pandemia.  

 

WEBINÁRIO “ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS 
FRENTE À COVID”: 
 
SEDUC – SECRETÁRIO FELIPE CAMARÃO 
Fez referência ao quantitativo do público estudantil no Maranhão, um total de 2.200.000 estudantes 
(todos os níveis), dos quais aproximadamente 1.200.000 são das redes;  
Indica que a volta às atividades escolares será feita com segurança, quando setores responsáveis 
pela parte sanitária sinalizarem positivamente. Tal decisão pressupõe um planejamento prévio, 
portanto já deve ser começado agora porque não pode ser de última hora; 
Indica um retorno gradual, escalonado e sequencial, podendo ser regionalizado, ocorrendo primeiro 
na região metropolitana e depois no continente, considerando que a propagação da pandemia 
desenvolve-se de forma diferenciada, por exemplo primeiro retornam os Cursos do Ensino Superior 
como a pós-graduação, em seguida os últimos anos da graduação, depois os últimos anos do ensino 
médio e assim sucessivamente até a educação infantil; 
Concebe a necessidade de três protocolos, acompanhados por uma Comissão de Prevenção de  
Agravos em toda a rede escolar, de modo a resgatar o papel social da escola como um espaço de 
acolhimento democrático, fraterno e verdadeiro: 
a) Sanitário - aplicado em todas as redes e que necessita da colaboração de todos: espaçamento 
entre estudantes; uso de máscaras para todos; kit com álcool em gel; medição de temperatura; 
b) Pedagógico - acolhimento de professores, estudantes e funcionários; avaliação diagnóstica, com 
a premissa básica de que ninguém ficará para trás e que não perderão o ano letivo; uso do ensino 
híbrido, com uma parte dos estudantes tendo aulas remotas e outras presenciais;  
c) Operacional - divisão das turmas em presencial e remota; redefinição nos horários de entrada, 
de intervalos e saídas; definição de ciclos de aprendizagem, pois conteúdo se recupera e para isso 
propõe introduzir de forma optativa o 4º ANO, dirigido para os estudantes que, mesmo tendo 
concluído o Ensino Médio, avaliem que não absorveram todo o conteúdo, e nesse sentido busca a 
colaboração do CEEMA e do FEEMA. Também terá como foco evitar o abandono e a distorção e 
realizará a busca ativa desses alunos por todos os meses de junho e julho;  
Propõe ainda a formação dos professores, usando as várias plataformas disponíveis; o regime de 
colaboração com os municípios no processo de formação, utilizando essas novas tecnologias; 
ensino híbrido, num processo de reavaliação do ensinar e aprender; 
Afirma que todas as políticas, estratégias e procedimentos serão definidos por normativas; 
Propõe aprender juntos, salvar vidas e humanizar esse processo de ensino como meta. 
 
EPIDEMIOLOGISTA - ANTÔNIO AUGUSTO MOURA: 
 
Analisa a evolução do quadro epidemiológico no estado do Maranhão, com o uso de dados oficiais 
e análises estatísticas; 
Afirma estar em processo uma catástrofe sem precedentes do ponto de vista sanitário e 
epidemiológico e indica que qualquer decisão nesse tempo ocorrerá em um ambiente de incertezas, 
portanto todos os cenários devem ser muito bem avaliados, principalmente considerando o baixo 
número de testagem para as necessidades; 
Informa que na Região Metropolitana ocorre uma redução sustentável de casos, o pico de 
contaminação e de óbitos parece ter passado, mas há dúvidas se estamos efetivamente chegando 
a uma estabilização no Maranhão continental; 
Sugere que se trabalhe com um cenário intermediário, com um distanciamento social em torno de 
38% e o uso de máscaras, de modo a conter a proliferação da doença, mas com a possibilidade de 
um rebote; 
Adverte que pode ocorrer uma segunda onda de contaminação com o relaxamento do 
distanciamento social; 
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Lembra que se trata de uma doença desconhecida e a volta da normalidade depende de vacina, 
porque não estamos livres da Covid-19, tendo que conviver com ela por algum tempo; 
Propõe avaliação precisa para subsidiar medidas pertinentes com volta gradual, porque não terá 
volta com absoluta segurança. 
 
SANITARISTA - MARCOS PACHECO: 
 
Reafirma o movimento de evolução do Covid-19 no estado do Maranhão, indicando a redução de 
casos na região metropolitana e a oscilação de frequência em outros municípios; 
Destaca as políticas estaduais de saúde e ações governamentais na construção de hospitais de 
campanha, na ampliação de 1.700 leitos em hospitais da rede estadual, na organização do fluxo de 
acesso aos leitos com estratificação de riscos (leve, potencialmente grave e grave);  medidas de 
distanciamento social com diminuição de mobilidade social, apoio à economia de subsistência para 
a população economicamente mais vulnerável; 
Informa sobre a realização de muitas escutas e orientações várias como higienização contínuo de 
mãos e uso de máscaras; 
Informa que o retorno das atividades escolares deve articular as medidas gerais com as 
especificidades do corpo social da escola; 
Deve-se aplicar os protocolos gerais à escola, tais como: distanciamento social na sala de aula; 
mobilidade reduzida; transporte escolar submetido às regras sanitárias; organização de protocolos 
específicos para cada atividade; horário de entrada e saída reprogramado para evitar aglomerações; 
distanciamento das carteiras de pelo menos 1,5m; medição de temperatura; higienização das mãos, 
de preferência com água e sabão; nesse sentido as escolas deverão ter esse material;  kits com 
máscaras e também álcool gel; 
Sugere a criação uma Comissão de Prevenção de Agravos com pelo menos um profissional da 
unidade de saúde mais próxima da escola, de preferência que seja uma enfermeira ou enfermeiro, 
que será liberado para reuniões e ações dessa Comissão nos horários necessários na perspectiva 
de aplicação, acompanhamento e informação desses protocolos serão instituídas em todas as 
escolas. 
 
 

Desse modo, percebe-se vários pontos de confluências no pensamento das 

instituições e entidades, fundamentado no direito à vida e de aprendizagens, 

havendo aproximações com as políticas educacionais do Maranhão e o 

reconhecimento da relevância das políticas públicas estaduais. No entanto, 

registram-se especificidades no pensar os problemas sanitários e educacionais, 

considerando a diversidade e desigualdade espacial, institucional e dos sujeitos 

escolares. Com base nessas escutas e outras análises, sistematiza-se um 

parecer sobre o retorno às aulas. 

 

3 PARECER TÉCNICO 

 

Comumente a ação educacional convive com situações problemáticas, 

desafios e conflitos de interesse social com implicações na dicotomia exclusão 

e/ou inclusão social, mas, no momento atual, com a pandemia da COVID-19 
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enfrenta uma crise sanitária e humanitária, com exigências prioritárias de 

preservação da vida numa relação com a garantia de outros direitos. 

A propagação rápida e a letalidade da COVID-19, ainda sem respostas 

efetivas da ciência sobre seu controle e tratamento, geram incertezas e medos, 

diante desse inimigo imprevisível, afetando a vida pública e privada, com 

implicações nas ações dos poderes constituídos, das instituições públicas e seus 

profissionais e das diferentes categorias sociais. Especificamente, no campo 

educacional, torna-se difícil a relação equilibrada entre o direito à vida e o direito 

à educação, bem como garantir efetiva interface entre esses dois direitos 

humanos. Além disso, a pandemia da COVID-19 traz evidências de ampliação 

de desigualdades regionais, institucionais, sociais e educacionais, e, ao mesmo 

tempo, impulsiona novas aprendizagens e atitudes, além de exigir reações do 

pensamento criativo e crítico. 

A crise sanitária associa-se à desconstrução de políticas educacionais no 

Brasil que reconhece direitos humanos, desde a Constituição de 1988, 

regulamentados e ampliados na Lei Diretrizes e Bases da Educação, com metas 

definidas de implementação nos Planos de Educação (Nacional, Estadual e 

Municipais). Esse cenário provoca insegurança na aceitabilidade de respostas 

emergenciais (a exemplo do ensino remoto) pela insegurança do significado em 

retrocessos de conquistas educacionais, além da proteção à vida e garantia de 

direitos. 

Isto posto, não há dúvidas de que o ensino remoto, mediado apenas por 

tecnologias virtuais, acentua exclusões sociais no Brasil e mais ainda no 

Maranhão, considerando as dificuldades de acesso à internet em determinados 

municípios maranhenses, principalmente em área rural. Essa exclusão digital 

agrava-se com a não disponibilidade por muitos estudantes e professores de 

equipamentos (computadores, tablets ou celulares potentes) para as atividades 

de ensino remoto. Dessa forma, se o ensino remoto estiver entre as alternativas 

emergenciais para promover os direitos de aprendizagem escolar, ele deve 

ocorrer provisoriamente e paralelamente com outras metodologias e estratégias 

de ensino na perspectiva de reduzir danos na democratização do acesso e 

permanência com qualidade. 
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Nesse contexto não se defende aqui o ensino remoto ou à distância, muito 

menos a sua naturalização ou modismo, ou ainda, a adesão à compra de 

pacotes instrucionais padronizados e produzidos por empresas comerciais ou 

similares. Assim, reafirma-se que o ensino presencial é insubstituível nas 

possibilidades de relações pedagógicas e aprendizagens colaborativas. Mas, 

admite-se existir um potencial de aprendizagem no ensino remoto e em outras 

estratégias metodológicas que podem ser combinados, inclusive no 

desenvolvimento do ensino presencial.  

Nessa circunstância de crise sanitária e educacional, entende-se que não 

se reproduzirá o momento anterior de normalidade e idealizado do ensino 

presencial, restando a situação de emergência de realização da 

responsabilidade institucional e de não negação de um mínimo de direito 

educacional. Diante desse novo desafio, admite-se a retomada gradual com o 

uso de ensino remoto ou híbrido, incluindo outras estratégias ou recursos 

combinados, especialmente em níveis ou etapas mais elevadas de escolaridade, 

seguindo-se da concomitância com o ensino presencial até a prevalência 

exclusiva deste. Porém, a adoção de ensino remoto deve assegurar a todos os 

estudantes as condições de acesso, permanência e avaliação da qualidade de 

aprendizagens, bem como de condições de trabalho profissional, com respeito a 

protocolos sanitários e proteção à população de risco, de modo a cumprir às 

exigências legais.  

Em relação à retomada das atividades escolares presenciais, tornam-se 

relevantes protocolos de saúde, pedagógicos, socioafetivos e jurídico. Numa 

análise dos atos normativos do Poder Executivo do Estado do Maranhão, ou 

seja, os Decretos nº 35.859, de 29 de maio de 2020 (revogado) e nº 35.897, de 

30 de junho de 2020 (vigente), percebe-se a indicação de protocolos de saúde, 

pedagógico e socioafetivo. No entanto, percebe-se a necessidade de inclusão 

ou articulação com um protocolo jurídico, de modo que as indicações normativas 

sejam cumpridas pelos diferentes atores sociais (individuais e institucionais). 

Assim, pontua-se cada tipo de protocolo na relação com as normativas desses 

Decretos e as recomendações deste FEEMA.  
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3.1 Protocolo de Saúde 

 

Há consenso entre os profissionais e pesquisadores da área de sobre 

exigência de análises da evolução epidemiológica da COVID-19 precedentes à 

flexibilização do isolamento social, da restrição à circulação social e do retorno 

às atividades escolares, de modo a evitar a propagação do vírus e favorecer o 

achatamento da curva da epidemia. Assim, decisões precipitadas de 

relaxamento do isolamento social (a exemplo do retorno ao ensino presencial) 

podem prolongar a fase de contaminação da doença. 

Comumente, estudiosos da área de saúde referem-se ao retorno de 

atividades escolares quando ocorre relativo controle da fase de transmissão da 

doença, que significa não só a diminuição de casos e mortes, mas também 

disponibilidades de leitos em hospitais, redução de percentuais por três semanas 

de contaminação e mortes, redução de internações e outros. Portanto, a 

flexibilização do isolamento social não deve ser precoce e precisa ser autorizada 

por profissionais e autoridades sanitárias e seguir um Protocolo de Saúde que 

deve se ajustar às especificidades da instituição e público escolar. 

Nesse sentido, o Decreto nº 35.859, de 29 de maio de 2020 (revogado), na 

perspectiva de proteção da saúde da população maranhense e escolar, 

suspendeu aulas presenciais de instituições de ensino e estabeleceu regras para 

a retomada gradual de atividades educacionais. Nesse conjunto de regras 

prescrevia a existência de um Protocolo de Saúde e um Protocolo Pedagógico, 

acrescido de acolhimento socioafetivo.  

No artigo 3º, esse Decreto afirmava que as instituições de ensino deviam 

adotar: 

I – distribuição de Kits de higiene e desinfecção para os estudantes, 

professores e demais funcionários contendo, no mínimo: 

a) Máscaras de proteção; 

b) Álcool 70%; 

c) Copo de uso individual ou descartável. 

II – adoção do escalonamento de horário de entrada e a saída de séries 

e turmas, a fim de que seja evitada a aglomeração; 
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III - redução do quantitativo de estudantes por turma, considerando a 

capacidade da sala de aula e respeitando a distância mínima de 1,5m 

entre estudantes e profissionais; 

IV – demarcações para o distanciamento nas filas das lanchonetes e 

restaurantes, bem como providenciar a higienização adequada nesses 

espaços; 

V – aferição diária da temperatura de todos que estudam ou trabalho 

no ambiente escolar; 

VI – desinfecção diária, com produtos adequados ao combate da 

COVID-19, de superfícies e locais utilizados rotineiramente nas 

instituições de ensino; 

VII – orientações às famílias dos estudantes acerca da verificação de 

sintomas da COVID-19, a exemplo de sintomas gripais, o que deve ser 

informado imediatamente à direção/gestão escolar. 

 

Posteriormente, esse Decreto nº 35.859 foi revogado pelo Decreto nº 

35.897, de 30 de junho de 2020, que autoriza a retomada de atividades 

educacionais presenciais a partir de 03 de agosto de 2020, anteriormente 

suspensas em virtude da pandemia da COVID-19.  

Esse novo Decreto reafirma o Protocolo de Saúde, mas põe maior ênfase 

em Protocolo Pedagógico. Na seção II, quando trata do retorno presencial da 

rede estadual de ensino, no artigo 3º, inciso III, refere-se à distribuição de 

materiais de higiene e desinfecção descritos no Decreto anterior. Também, 

reafirma quantitativo de estudantes por turma, respeitando distâncias 1m ou 

1,5m, dependendo de ventilação natural ou artificial respectivamente; 

demarcação de distanciamentos de filas em lanchonetes e restaurantes (com 

higienização); aferição de temperatura (sem indicar ser diária); desinfecção 

diária de superfícies e locais de uso; orientação de famílias e estudantes para 

identificar sintomas da doença e comunicação à direção; e proíbe atividades que 

provocam aglomerações. Além disso, dispensa do trabalho presencial de 

pessoas em situação de risco (especificadas no Decreto), até 15 de agosto deste 

ano e exige quarentena de 14 dias para profissionais e estudantes em contato 

com pessoas diagnosticadas com COVID-19, indicando trabalho remoto.  
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Apesar de fazer referência a outras esferas administrativas, o último 

Decreto põe maior ênfase no retorno presencial da rede estadual de ensino. 

Entretanto, esse Decreto não enfatiza a participação de profissionais da saúde 

na análise epidemiológica e na elaboração, acompanhamento e reavaliação da 

situação sanitária em diferentes municípios, nos quais se localizam escolas 

estaduais. Cabe destacar a relevância de um Protocolo de Saúde como condição 

necessária do retorno às atividades escolares, que valorize a imunidade 

comunitária, distribuição e uso de kits de proteção, higienização, marcação de 

distanciamento social, reorganização do uso de espaços e outros aspectos 

determinados por estudos científicos e especialistas. 

 Nas Disposições Finais, o Decreto refere-se à Comissão de Saúde na 

escola, constituída com representações da comunidade escolar, podendo incluir 

família ou membros da sociedade civil, para sugerir, acompanhar e avaliar 

estratégias de prevenção, bem como auxiliar na solução de problemas, sem 

qualquer referência à presença de profissionais da saúde.  

Ademais, o Decreto não indica ações colaborativas com outros entes 

federados, salvo alguma referência no artigo 4º de parcerias com secretarias de 

saúde, instituições de educação superior ou Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) dos municípios sobre assistência socioafetiva e no artigo 5º que 

a SEDUC pode oferecer aos municípios avaliação diagnóstica de aprendizagem.  

Neste documento, o FEEMA reafirma a necessidade dos Protocolos de 

Saúde ter por base estudos epidemiológicos de cada município ou localidade e 

ser realizado por especialistas das áreas de saúde, em uma articulação com 

protocolos pedagógicos, socioafetivos e jurídicos, considerando as diferenças e 

desigualdades de localidades, níveis/etapas/modalidades de ensino, instituições 

e sujeitos escolares. 

Nesse sentido, sugere-se a criação de uma Comissão Interdisciplinar, 

envolvendo as áreas de conhecimento da Saúde, Socioafetiva, Pedagógica e 

Jurídica para compatibilizar e indicar orientações gerais e Comissão Específica 

de Saúde e Socioafetiva no âmbito de cada escola. A Comissão Específica terá 

atribuições educativas, diagnósticas de problemas, de acompanhamento e 

avaliação do cumprimento de protocolos, devendo incluir representantes da 
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unidade escolar (docentes, técnicos administrativos e discentes) e, se possível, 

um profissional de saúde do bairro de localização da instituição escolar e um 

representante da família. 

Cabe lembrar que nas escutas institucionais e de entidades, destaca-se o 

direito à vida como prioridade e a exigência de Protocolo de Saúde que inclua 

todas as medidas recomendadas pela ciência específica e seus profissionais. 

 

3.2 Protocolo Pedagógico 

 

O ano letivo de 2020 tornou-se atípico com duração de atividades 

curriculares presenciais por um mês e meio na rede estadual de educação e 

suspensão por aproximadamente três meses e meio, tendo neste intervalo de 

tempo a inclusão de atividades não presenciais.  

A retomada das atividades escolares presenciais em 2020 exige um 

Protocolo Pedagógico que se preocupe com a recomposição do calendário 

escolar, o acolhimento e inclusão do estudante, o replanejamento curricular, a 

assistência socioafetiva, a formação docente, a infraestrutura, os equipamentos 

e instrumentos de aprendizagem e a qualidade educacional. 

O Decreto nº 35.897/2020 propõe o início da retomada pela pós-

graduação e graduação por séries decrescentes, unidades escolares de ensino 

médio, unidades escolares de ensino fundamental e unidades escolares de 

educação infantil e, por último, instituições educacionais de idiomas e similares, 

bem como educação complementar. Além disso, não permite aglomerações em 

eventos, atividades desportivas e outros. 

As universidades, conforme os relatos apresentados nas escutas, no uso 

de sua autonomia estão iniciando ou replanejando o retorno pela via remota com 

o uso de tecnologias a partir da oferta de disciplinas no período especial em julho 

e na pós-graduação e, em paralelo, planejando a retomada do calendário letivo 

2020.1 e 2020.2, estabelecendo diretrizes que atendam as peculiaridades locais 

e segurança de vida. 

Especificamente, no referido Decreto, encontra-se assegurado o ensino 

híbrido até o final do ano letivo de 2020, o escalonamento de horários e de 
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turmas, estabelecimento do rodízio para redução do quantitativo de estudantes 

por turma para assegurar distanciamento social. Propõe, ainda, a avaliação 

diagnóstica de aprendizagens para subsidiar o planejamento das atividades de 

ensino, a recuperação de aprendizagens e, provavelmente, a superação de 

danos do ensino remoto, indicando possibilidades de colaborar nessa 

perspectiva com a rede municipal. Ademais, prescreve o acolhimento 

socioemocional por meio de equipe própria de psicólogos da SEDUC ou 

parcerias e a busca ativa de estudantes para o retorno às aulas. 

Apesar da ênfase no Protocolo Pedagógico trazer algumas indicações 

pertinentes, mas carecendo de maior completude e organicidade, esse Decreto 

deixa em aberto muitas lacunas a serem preenchidas pela Secretaria de 

Educação do Estado do Maranhão.  

Por sua vez, o Conselho Estadual de Educação do Estado do Maranhão 

(CEEMA) propôs normativa nesta situação emergencial e de excepcionalidade 

para o ano letivo de 2020, mas com término definido no retorno da normalidade, 

por meio da Resolução nº 94/2020. Esta Resolução admite tanto a reposição de 

aulas presenciais como a complementação e registro de aulas não presenciais 

ou remotas (com o uso de recursos e tecnologias diversas) para compor a carga 

horária, desde que devidamente comprovadas e integradas ao planejamento 

escolar, com especificação de atividades curriculares, metodologias, recursos 

didáticos, acompanhamento e avaliações, conhecido previamente na 

comunidade escolar, e indica que essa reorganização do calendário escolar 

deve considerar as situações diferenciadas de redes de ensino e respectivos 

níveis, etapas e modalidades de ensino, bem como de instituições escolares, 

preservando o nível de qualidade. Não havendo possibilidades de ensino não 

presencial, o CEEMA orienta para a reposição de aulas presenciais no retorno à 

escola com replanejamento do calendário escolar, bem como recomenda que as 

avaliações sejam feitas no retorno das aulas presenciais. 

Dessa forma, o FEEMA entende que há normativa para a inclusão de 

atividades curriculares não presenciais no registro de carga horária neste ano 

letivo 2020, desde que observados os requisitos do parágrafo anterior e a 

garantia da equidade e qualidade do direito à educação, bem como já existe na 
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SEDUC um planejamento geral sobre o desenvolvimento de atividades não 

presenciais e sobre o retorno às aulas.  

No entanto, o Fórum Estadual de Educação do Maranhão não tem 

informações consistentes sobre esse processo de realização e 

acompanhamento pela instituição escolar e Secretaria de Estado da Educação 

das atividades curriculares não presenciais, portanto não lhe cabe 

pronunciamento, mas sugere a vigilância pela comunidade escolar. Também, 

não percebeu nos pronunciamentos de instituições e entidades uma 

movimentação efetiva e abrangente da SEDUC no desenvolvimento do 

Planejamento de retorno às aulas presenciais na forma apresentada nos slides 

da primeira exposição da mencionada Secretaria, que envolvem atuação 

intersetorial, formação continuada e instrumentações tecnológicas. 

Assim, o FEEMA propõe que esse Protocolo Pedagógico seja 

urgentemente discutido com a comunidade escolar de diferentes regionais 

vinculadas à SEDUC e representações e entidades da sociedade civil, 

relacionadas com as questões educacionais, principalmente por indicar data de 

retorno (improvável diante das atuais circunstâncias de definições, cumprimento 

e apropriação de protocolos). Provavelmente, cada tipo de escola, situada em 

determinada localidade, tem singularidades estruturais, instrumentais e 

humanas com implicações na objetivação do ano letivo. 

Em relação ao Protocolo Pedagógico, o FEEMA apresenta algumas 

sugestões: 

 

a) Momento de Acolhida e de (Re)inclusão do Estudante e Profissionais da 

Educação 

 

Inicialmente, a execução do planejamento sistematizado pela SEDUC e 

apresentado ao FEEMA, que pressupõe a preparação da escola e profissionais 

da educação, significando primeiro a sua própria acolhida no sistema de ensino 

e na escola respectivamente e, paralelamente, a acolhida da família e na 

sequência do estudante, de forma que os vínculos com o espaço escolar sejam 

dinamizados. Isso pressupõe articulação com o Protocolo Socioafetivo para 
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reequilíbrio do estado emocional. Portanto, tornam-se necessários momentos de 

compartilhamento de emoções, angústias e medos e no percurso buscar 

coletivamente saídas ou alternativas. Similarmente, os estudantes devem ter 

momentos para refletir problemas enfrentados e compartilhar experiências, bem 

como desenvolver atividades curriculares mais voltadas para o desenvolvimento 

atitudinal do que conteúdos de natureza conceitual e procedimentais, 

envolvendo nesse processo o Grêmio Estudantil ou representações estudantis.  

As experiências vividas podem ser o ponto de partida do desenvolvimento 

das atividades curriculares. Essa acolhida de estudante deve ter como 

antecedente a acolhida da família com informações sobre a situação 

epidemiológica no município, importância do retorno e do direito educacional, 

riscos, cuidados e responsabilidades compartilhadas para garantir a segurança 

sanitária, por meio de textos, diferentes mídias e outros recursos. 

Além disso, há proposta de Busca Ativa de estudantes, que deve incluir o 

levantamento de dificuldades e razões do não retorno e cooperação intersetorial 

com medidas de enfrentamento do problema. Não esquecer nessa questão a 

importância de participação dos próprios estudantes e de suas associações na 

escola. 

Não se pode esquecer a importância da garantia da permanência do 

estudante nesse tempo bem imprevisível, que também implica em ação 

intersetorial, especialmente em três categorias de políticas públicas que afetam 

o estudante e seu ambiente familiar: educação, saúde e trabalho,  

Na perspectiva de retorno de profissionais da educação e outros 

trabalhadores prestadores de serviços na escola para reinício de atividades 

presenciais ainda não se registrou de forma ampla a formação continuada de 

acordo com as especificidades de suas atribuições para lidar com questões de 

novo calendário, reorganização da dinâmica da escola e inovações curriculares, 

bem como, com problemas socioafetivos e sanitários. Considerando a carga 

horária ser complementada com atividades não presenciais, não se percebeu a 

instrumentalização das escolas e a sua reorganização nessa direção, que 

implica também em formação continuada aos professores e inclusão digital do 

estudante se houver uso da internet. Dessa forma, o FEEMA considera 
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importante a realização de atividades voltadas para a formação de profissionais 

da educação com foco na retomada das atividades escolares. 

 

 

b) Calendário Acadêmico e o Replanejamento Curricular 

 

O FEEMA defende a concretização dos direitos de aprendizagem 

explicitados em diretrizes curriculares e na perspectiva da formação integral tão 

referida nos documentos oficiais do Estado do Maranhão, apesar de reconhecer 

a emergência do tempo atípico da COVID-19 e a necessidade de reorganização 

do Calendário Escolar e do Planejamento Curricular. 

Em relação ao Calendário Escolar essa nova reorganização torna-se 

difícil, na medida em que o retorno presencial em 03 de agosto de 2020, ainda 

parece improvável, uma vez que já ocorreram alterações de datas em razão do 

quadro epidêmico do Maranhão e percebe-se que as instituições escolares ainda 

não se encontram suficientemente preparadas para a acolhida do estudante e 

desenvolvimento de novo planejamento curricular.  

Este Fórum sugere refletir se o retorno ocorrerá homogeneamente na 

mesma data em todas as escolas estaduais, independente do município e se 

existe uma nova reorganização curricular para diferentes tipos de escola e 

disponibilidade de instrumentos e materiais, condições relevantes para o reinício 

das atividades escolares presenciais. 

O FEEMA considera pertinente a avaliação diagnóstica em ampla escala 

nas escolas da rede estadual e demais redes submetidas ao ensino remoto, 

nesse tempo atípico da COVID-19, para garantir equidade de direitos de 

aprendizagens, reconhecendo estágios de capacidades ou competências 

desenvolvidas ou em desenvolvimento e subsidiando reposições de atividades 

curriculares e recuperações de aprendizagens.  

A partir desse planejamento escolar, pode ser possível interconectar o 

ano 2020 e o ano 2021, para garantir o desenvolvimento de capacidades ou 

competências que articulam aprendizagens conceituais, procedimentais e 

atitudinais, definidas como direitos de aprendizagem nos anos de escolarização 
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correspondentes. Ademais, a carga horária pode ser complementada 

presencialmente em outro turno escolar ou com atividades não presenciais, 

desenvolvidas anteriormente, mas, também, após o retorno escolar com 

orientações do professor e sistematizações presenciais. No entanto, essa 

reorganização curricular exige um trabalho coletivo intensivo dos professores, 

coordenadores pedagógicos e equipe técnica das Secretarias de Educação em 

suas respectivas redes de ensino, incluindo nesse planejamento as atividades 

de recuperação ou compensação de aprendizagens para aqueles sem acesso a 

atividades não presenciais. 

 

3.3 Protocolos Socioafetivo e Jurídico 

 

O Fórum Estadual de Educação do Maranhão reconhece a relevância de 

um Protocolo Socioafetivo que ofereça assistência aos profissionais da 

educação e aos estudantes, na perspectiva de superação de medos, angústias 

e danos sofridos nesse tempo de pandemia. Assim, este Fórum valoriza a 

intencionalidade das políticas do Governo do Maranhão no atendimento por 

cooperação intersetorial, mas percebe ainda a necessidade da colaboração dos 

entes federados (União, Estado e Municípios) na superação de problemas da 

pandemia. 

Por último, o FEEMA recomenda a inclusão de um Protocolo Jurídico 

produzido pelo Ministério Público, por meio Centro de Apoio Operacional de 

Defesa do Direito à Educação (CAOp), em parceria com o Conselho Estadual de 

Educação (CEE) e os Conselhos Municipais de Educação (CMEs), tendo em 

vista o monitoramento e (re)orientação das responsabilidades sobre o 

atendimento de protocolos.  

Em suma, essas são as recomendações apresentadas nesse momento, 

no entanto elas são históricas e se transformam com os movimentos 

institucionais e da realidade do quadro da pandemia da COVID-19. 

 

São Luís, 13 de julho de 2020.  

Fórum Estadual de Educação do Maranhão (FEEMA) 
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