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ANÁLISE DO DOCUMENTO DIRETRIZES PARA RETORNO ÀS AULAS 

E REORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO DE 2020 

 
 

1. JUSTIFICATIVA 

 

O Ministério da Saúde no dia 19 de junho de 2020, publicou no Diário Oficial da 

União (DOU), a Portaria nº 1.565, que estabelece orientações gerais à prevenção, o 

controle e à mitigação da transmissão da Covid-19. As orientações também são 

voltadas à promoção da saúde física e mental da população. O objetivo da Portaria foi 

de apoiar as estratégias locais para retomada segura das atividades e do convívio 

social, respeitando as especificidades e características de cada setor ou ramo de 

atividade. De acordo com o documento ficará sobre a responsabilidade das autoridades 

locais e aos órgãos de saúde locais decidir, após avaliação do cenário epidemiológico 

e capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, quanto a retomadas das 

atividades. 

Apesar de no cenário nacional, o Estado do Maranhão aparecer em um quadro 

de queda da infecção/mortalidade da Covid-19, a capital maranhense ainda permanece 

com números elevados de casos. Segundo dados do Boletim Epidemiológico da 

Prefeitura Municipal de São Luís, de 31/07/2020, foram registradosna capital 

maranhense 16.160casos confirmados, 105 novos casos e 1.143 óbitos, portanto, um 

cenário de incerteza diante dos dados da pandemia, não existe argumentotécnico 

sanitário que assegure uma decisão, se houver a reabertura de escolas essasituação 

pode se tornar caótica. 

Conhecendo a realidade das 266 escolas municipais, seja escola pólo ou anexo, 

o Sindeducação reafirma ser precipitado o retorno presencial às aulas, destaca ainda 

que a Secretaria Municipal de Educação não apresentou aos professores, suporte 

pedagógico e gestores escolares, nenhum estudo técnico científico ou análise sanitária 

sobre a possibilidade do retorno às aulas. Nenhum debate foi construído para ouvir a 

categoria, a proposta ora apresentada foi um documento construído unilateralmente 

pela SEMED. 

As precárias condições das escolas da Rede Pública Municipalsão denunciadas 

desde 2013 pelo Sindeducação e esta realidade das escolaspúblicas é bem conhecida 

pela população ludovicense. Entretanto, as “reformas” pontuais e ou manutenções, não 

acontecem para toda a rede, e, portanto, deixam a infraestrutura escolar municipal 
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ainda mais fragilizada para atender de pronto as exigências sanitárias impostas para o 

momento. O retrato físico da escola pública municipal está escancarado para quem 

quiser ver e saber, sejam autoridades competentes ou cidadãos comuns e esse é o 

momento em que temos as demandas mais urgentes a serem resolvidas, que são 

exatamente pela preservação da saúde e da vida.  

O direito à Educação é garantido na Constituição Federal (1988), sabemos que o 

processo de ensino-aprendizagem está resguardado na Lei, entretanto não se pode 

deixar para segundo plano o direito à vida, uma vez que temos um fator preponderante 

e natural para que o ensino e a aprendizagem ocorram que é justamente, estar vivo.  

            A Secretaria Municipal esteve por 3 (três) meses silenciada, não dialogou com a 

representação legal dacategoria de professores, ou seja, não dialogoucom o Sindicato 

para ter um momento qualificado de escuta de quem realmente faz na prática a 

educação se concretizar, e em meados de julho, decide pelo “retorno” das aulas sem 

que nesse intervalo de tempo considerável tivessem sido realizadas emergentes 

manutenções nos espaços físicos da escola ou até mesmo investimento em recursos 

tecnológicose formação para aulas remotas ou ensino híbrido. 

 

 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA NO DOCUMENTO DAS DIRETRIZES 

 

 A Secretaria Municipal de Saúde constitui um Comitê Científico que, conforme o 

Decreto Municipal nº 54.890, de 17/03/2020, vem orientando as decisões da 

Secretaria Municipal de Educação. Quais profissionais da Saúde compõem esse 

Comitê e em quais especialidades atuam? Quais documentos norteadores já 

foram publicados para orientação e atuação da Secretaria Municipal de 

Educação? Qual o Parecer desse Comitê Municipal de Prevenção e Combate a 

COVID-19 sobre a retomada presencial de aulas?  

 A SEMED, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, elaborou algum 

protocolo de emergencial junto aos hospitais públicos e privados especializados 

no público infantil para uma possível curva de ascensão de contágio com o 

retorno das aulas? A rede pública municipal de saúde teria como garantir o 

bloqueio de leitos e o isolamento de alas exclusivas para tratamento de Covid-19 

para esse público específico? 
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 A SEMED já possui dados concretos de quantos professores estarão aptos ao 

retorno às aulas? Quantos professores fazem parte do grupo de risco ou que 

moram com pessoas do grupo de risco? A SEMED terá como substituí-los, 

mesmo que temporariamente? 

 Qual a proposta da SEMED para resolver o uso dos materiais coletivos para a 

distribuição da merenda escolar, tais como: copos, pratos, colheres? Lembrando 

que o uso de material descartável pode aumentar a poluição ambiental e seria 

uma proposta contraditória aos Projetos Ambientais desenvolvidos nas escolas. 

 Nas escolas que não possuem refeitório e nem pátio, como será resolvida a 

distribuição da merenda escolar? 

 Como será ofertada a reposição em contraturno sem espaço físico disponível na 

mesma escola? O contraturno será composto exclusivamente por atividades 

não-presenciais? E como farão os professores que não tem disponibilidade para 

o desenvolvimento e/ou o acompanhamento de atividades no contraturno? 

 Como a SEMEDpoderá ampliar ajornada de trabalhodos professores, será 

efetuado pagamento de hora-extra? Será ofertada ampliação de jornada (40h)? 

E como ficará a situação dos concursados? 

 Qual a proposta da Secretaria para resolver o suporte tecnológico aos 

professores e pais que não possuem internet, notebook ou celular com sistema 

operacional (Android ou IOS) para oferecer/assistir aulas remotas? Como ficará 

a situação das famílias com essas restrições de acesso? 

 Como será a proposta de atendimento às salas de recurso, crianças cegas, 

surdas, TEA, etc. As escolas terão logística para atender a demanda pedagógica 

das salas de recurso? (agendamentos reduzidos de atendimento, confecção de 

recursos pedagógicos, acervo bibliográfico e outros) 

 A infraestrutura das escolas está sendo preparadas para o retorno? Exemplo: 

manutenção nos banheiros, lavatórios, salas de aula, refeitórios, cozinhas, para 

atender as demandas mínimas sanitárias. 

 O que será feito no caso das escolas ou prédios anexos que não tenham 

condições mínimasestruturais de atendercorretamente os protocolos de 

segurançasanitária? 

 A SEMED já fez o levantamento quantitativo dos profissionais de serviços gerais 

que trabalham nas escolas da Rede, para saber se atenderá a demanda das 

exigências sanitárias, para limpeza e higienização dos espaços escolares? 
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Como irão garantir a periodicidade correta para desinfecção das estruturas 

físicas das escolas? 

 Como a SEMED seguirá o Protocolo de Segurança Sanitária no ambiente 

escolar? Quais as medidas para garantir a ventilação natural adequada dos 

ambientes? Como assistir de forma eficaz as escolas que possuem escassez de 

abastecimento de água potável?  

 Como a SEMED propõe que o horário de aula deve ser adequado para atender 

as necessidades de funcionamento da escola se a recomendação das 

autoridades de saúde é de minimizar o tempo de permanência dentro dos 

ambientes sem ventilação adequada, como é o caso do ambiente escolar e 

principalmente, da maioria das salas de aula da Rede Pública de São Luís?  

 A disponibilização do acervo de livros paradidáticos será suficiente para o 

empréstimo de todos? Como será o tratamento desse material no momento da 

devolução e a disponibilidade dos mesmos para novo empréstimo? 

 A Secretaria de Educação elaborou um calendário com escalas de retorno 

gradual, mesmo com datas hipotéticas? Como trabalhar com a cronologia de 

atividades sem a periodicidade da análise das condições de segurança que 

devem ser atestadas pelos órgãos de saúde e demais órgãos competentes? 

 Para a ressignificação dos conteúdos e habilidades de aprendizagens foi 

sugerido nas Diretrizes uma avaliaçãodiagnóstica com todos os discentes, mas, 

como fazer com quem, porventura, não puder frequentar a escola, estes serão 

excluídos do processo diagnóstico? 

 A(s) família(s) que não se sentir(em) segura(s) para mandar seus filhos para 

escolas, pois, receiam expô-los aos riscos de contágio no ambiente escolar. 

Qual a proposta da SEMED para atender a essas crianças? 

 A Secretaria de Educação já elaborou o Protocolo Sanitário para o Transporte 

Escolar? Como serão as rotas caso ocorram o rodízio de salas? Como garantir o 

respeito às restrições de segurança dentro dos ônibus, já que a maioria destes 

não possuem o monitor de acompanhamento? 

 Qual o procedimento a Secretaria irá adotar para realizar a testagem em massa 

dos profissionais do magistério (Professores/ Suporte Pedagógico/ Técnicos de 

núcleo/ Professores de Atendimento Educacional Especializado-AEE/ Instrutores 

de LIBRAS/ Profissionais intérpretes/ Professor de Braille/ Transcritor e Revisor 

de Braille/ Técnicos itinerantes/ Professores das Salas de Aula Hospitalares) de 
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toda Rede Pública Municipal de São Luís? E a testagem dos técnicos da Equipe 

Multidisciplinar da Superintendência de Área de Educação Especial-SAEE? 

(assistente social, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, 

fonoaudiólogo) Em qual periodicidade será ofertada a nova etapa de testagem 

em massa para todos esses profissionais? 

 A Secretaria de Educação propõe que o desenvolvimento do Currículo ocorra 

mediante o levantamento de dados de uma avaliação diagnóstica com todos os 

alunos, entretanto, como realizar uma avaliação diagnóstica imediata dentro de 

um período atípico de pandemia ou pós-pandemia, com um fluxo de alunos 

rotativo e reduzido? Como garantir uma boa análise diagnóstica de uma 

situaçãofragmentada onde não será possível ter uma previsão de um resultado 

coletivo que realmente seja o retrato do diagnóstico da Rede? 

 A SEMED sinaliza que a reabertura das escolas ocorra sob três aspectos 

importantes: retorno gradual, avaliação diagnóstica imediata e estudos 

diferenciados para a recuperação da aprendizagem. Entretanto, como pretende 

considerar esses aspectos como um “tripé primordial” sem apresentar as 

indicações de segurança para execução de retorno gradual com um intervalo 

seguro e, obrigatoriamente, após a (re)análise da situação epidemiológica? 

Como pretende sustentar a proposta de avaliação diagnóstica para os diferentes 

níveis e etapas de ensino mediante a fragilidade dos estudantes neste período 

que para muitos especialistas é um verdadeiro “caos”? Como indicar um período 

de “recuperação da aprendizagem” sem levar em consideração os fatores que 

influenciam na aprendizagem? Exemplo: Fatores orgânicos (saúde física 

deficiente, falta de integridade neurológica, alimentação inadequada); Fatores 

psicológicos (comportamentais, emocionais e cognitivos) e Fatores ambientais 

(infraestrutura, condições habitacionais, sanitárias e de higiene, educação 

familiar, cultura, influência dos meios, etc.)  

 Como a Secretaria irá ofertar o suporte para garantir a proposta de comunicação 

com a família onde recomenda que produzam um planejamento de estudos, 

estabelecimento de rotinas para validação de frequência e carga horária e o 

engajamento de “mediadores familiares”? Não seria exigir demais das famílias 

ou uma “transferência de responsabilidades”? E quanto aos estudantes que não 

têm uma família ou um ambiente familiar bem estruturado, ficarão prejudicados e 

completamente “perdidos” no avançar desse processo? 
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 O documento “Diretrizes para retorno às aulas e reorganização do ano letivo 

2020” aponta que a SEMED pretende iniciar as atividades remotas no mês de 

Agosto, com a utilização experimental do Programa Simplifica. Como uma 

plataforma que tem como propaganda “Experiências de aprendizagem para 

todos” será adequada a uma Rede tão heterogênea, especialmente nos 

aspectos socioeconômicos, onde muitos alunos ficarão excluídos da 

Plataforma? Mesmo a escola ofertando atividades impressas, dessa forma não 

estarão excluindo o aluno de explorar as trilhas de aprendizagem sem as 

ferramentas digitais que a própria escola deveria ofertar, oportunizando para 

este grupo experiências interativas e as mesmas condições de aprendizagem? 

 Qual a proposta da SEMED para solucionar os possíveis problemas de 

dificuldades no desenvolvimento das atividades do Programa Simplifica? Como 

atender professores, gestores, pais e estudantes que tiverem dificuldades de 

manuseio das novas tecnologias e não executarem os passos básicos iniciais 

como realizar o próprio cadastro na plataforma? A oferta de apenas um encontro 

formativo por parte da Coordenação de Formação de Coordenadores 

Pedagógicos não é insuficiente para dirimir as dúvidas deste Programa em uma 

proposta nunca antes trabalhada na Rede? O Setor de Informática tem efetivo 

suficiente para atender às necessidades que possam surgir tanto para 

comparecimento nas escolas, quanto para dar suporte de forma remota? 

 Como a Secretaria pretender “corrigir” a problemática de não realização de 

atividades remotas dos alunos que apresentarem impedimentos justificados? 

Como ficará a proposta de oportunidades de acompanhamento e “recuperação 

de desempenho” mediante tantas situações de sobrecarga para os estudantes e 

para os professores? Como cobrarão o cumprimento de um cronograma e a 

devolutiva de atividades dentro dos prazos pré-estabelecidos mediante a tanta 

sobrecarga? Essas medidas não estariam reforçando os riscos de evasão no 

Ensino Fundamental e, principalmente, na Educação de Jovens e Adultos(EJA)? 

 A proposta de ampliação de jornada diária com o acréscimo de no mínimo 10h 

semanais de atividades remotas não termina inviabilizando uma sequência de 

atividades para o avanço de uma única turma, tendo em vista que ocorrerá um 

rodízio semanal? Qual a parcela de alunos realmente conseguirá acompanhar 

essas atividades, os que estarão mesclando com as atividades presenciais ou 

os que apresentam alguma comorbidade e irão acompanhar exclusivamente as 
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atividades remotas? Essas diferentes execuções não estariam prejudicando 

ainda mais o déficit de conteúdos pelo não acompanhamento simultâneo? 

 Por que a SEMED modificou sua proposta inicial e anteriormente comunicada ao 

Sindicato, de que no primeiro momento retornariam às atividades presenciais 

apenas os alunos do 9º ano para não serem prejudicados na matrícula para o 

Ensino Médio? Por que também agora pretende antecipar o retorno presencial 

para o público de estudantes do 8º, 5º e 4º anos? A Secretaria assumirá os 

riscos de contaminação para um público inicial tão amplo e diversificado que 

favorece o aumento da transmissão do coronavírus no ambiente escolar? 

 A Secretaria aponta de maneira reiterada ao longo de todo o documento de 

diretrizes as medidas a serem adotadas “priorizando os meios de comunicação 

não presenciais para evitar circulação e aglomeração de pessoas”, entretanto, 

coloca uma responsabilidade ainda maior nas famílias quanto ao 

acompanhamento e as práticas a serem desenvolvidas no ambiente familiar; 

mesmo apontando na pesquisa que índices de percentuais altos de famílias que 

têm smartphone (97,1% para Ed. Infantil e 84% para Ensino Fundamental), 

apenas 50% possuem internet. A “transferência de responsabilidades” sentida 

pelas famílias que estarão mais excluídas do processo, não será um fator que 

irá fragilizar a relação escola-família em vez de fortalecer esse vínculo? 

 O documento “Diretrizes para retorno às aulas e reorganização do ano letivo 

2020” apresenta o envolvimento mais próximo da família como fator para a 

“continuidade da aprendizagem dos estudantes com deficiência, com transtorno 

do espectro autista-TEA e com altas habilidades/superdotação, ao se inserir com 

mais frequência os recursos tecnológicos no cotidiano escolar.” Entretanto, a 

pesquisa da SEMED, apontou que para Educação Infantil 83,7% das famílias 

informaram que não têm desktop ou notebook com acesso à internet e para o 

ensino fundamental apenas 15% das famílias responderam que sim, possuem 

notebook, mas, deste percentual, não foi sinalizado o acesso à internet. Ou seja, 

a Secretaria deseja ampliar a oferta de atividades (podcasts, lives, vídeos 

educativos, vídeos com tradução em LIBRAS, videoconferências, reuniões em 

plataformas, aplicativo de comunicação alternativa e atendimento online 

individualizado) para o público alvo da Educação Especial sem que as famílias 

tenham o devido suporte necessário? 
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 As Diretrizes para o atendimento educacional especializado para estudantes 

surdos/ deficiência auditiva apontam a aprendizagem na modalidade viso-

espacial e apresentam a importância das expressões faciais como um dos 

parâmetros das línguas de sinais. Mediante a essa necessidade específica, 

como a Secretaria irá equipar os profissionais que necessitam do uso de 

máscaras com transparência na região da boca e de material lavável? Esse 

modelo de máscara já foi licitado juntamente com a compra das máscaras 

comuns de tecido lavável? Ou os professores irão arcar com mais esse ônus? 

 Nas propostas para formação continuada dos educadores frente à Covid-19, não 

foi perceptível nenhum direcionamento de acompanhamento psicológicoaos 

professores que tiveram Covid-19 ou que perderam seus entes. Pelo contrário, o 

que a SEMED denomina de “novo cenário da formação continuada em serviço”, 

somente reafirmou as práticas que já vêm sendo desenvolvidas na Rede, 

modificada apenas pela oferta de formação pela modalidade à distância, em 

espaços virtuais de interação como lives, encontros virtuais nas ferramentas 

disponíveis e recursos da Plataforma E-proinfo. Apesar das vivências no cenário 

pandêmico ou da pós-pandemia, a Secretaria apontou apenas a preocupação 

em ofertar o “processo formativo para aprofundamento dos conhecimentos 

teóricos e sua aplicação na prática”. Ressaltou somente que irá “implementar de 

maneira efetiva uma Política de Formação Continuada para todos os 

profissionais da Rede” e “garantir  a todos os profissionais docentes, formação 

continuada em serviço, também com condição para a progressão funcional no 

sentido horizontal’; ou seja, pretende alcançar objetivos que já são estabelecidos 

em Lei (Plano Municipal de Educação-PME aprovado em 2015 e Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimento-PCCV aprovado em 2008, respectivamente). 

 Por que a Secretaria não demonstra ao longo de todo o documento das 

Diretrizes uma real preocupação com as condições psicológicas e emocionais 

com que esses professores retornarão às salas de aula? Por que não oportuniza 

aos profissionais do magistério, atendimento através do Projeto “Cuidar para 

Educar” (em parceria com a Secretaria de Saúde) que foi ofertado aos 

estudantes e às famílias? Por que o cuidado ao professor não será em seu 

aspecto integral, mas, meramente superficial, com acolhimento e rodas de 

conversa online? Qual o apoio será efetivamente ofertado pela Secretaria? 
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3. ANÁLISE DA CONJUNTURA ATUAL E REFLEXÕES CRÍTICAS 

 

Para a elaboração das Diretrizes de retorno às aulas e reorganização do ano 

letivo de 2020, a SEMED amparou-se no Parecer CNE/CP Nº 5/2020, que foi 

homologado parcialmente pelo MEC e também foi amplamente criticado por diversas 

entidades que representam a categoria de profissionais do magistério, inclusive pelo 

Sindeducação, com um documento protocolado à SEMED intitulado “Análise e 

contribuição à proposta de parecer sobre a reorganização dos calendários escolares e 

realização de atividades pedagógicas não presenciais durante o período da pandemia 

da Covid-19” que apresenta o posicionamento da entidade sindical sobre este Parecer 

do Conselho Nacional de Educação-CNE. Justamente, por se tratar de algo sem 

precedentes, que devemos ter cautela de como orientara reabertura de instituições de 

grande porte, como são as escolas. Já temoscomprovadas experiências de outros 

países que tentaram fazer esse retorno e tiveram que recuar, pois, tiveram novamente 

o crescimento da curva de contágio. É necessário o devido respeito e 

comprometimento ao lidar com vidas, que uma vez perdidas, não haverá mais chances 

de recuperá-las, em contrapartida, as aprendizagens podem sim, ser recuperadas e já 

existem provas contundentes dessa possibilidade. 

A respeito da proposta de aulas remotas, Ricardo Henriques, Ex-secretário de 

Educação Continuada e Alfabetização do MEC e Superintendente Executivo do 

Instituto Unibanco explica que, “uma coisa é acessar a plataforma; outra é ter 

condições materiais de estudo – ter uma mesa, um espaço silencioso e bem iluminado, 

por exemplo” e ainda afirma, “ como as diferenças entre  alunos e escolas são 

estruturais, quanto mais longa for a exposição ao ensino remoto, maior será o aumento 

da desigualdade já existente, entre redes de ensino e dentro de uma mesma turma. É 

diferente ter acesso total em banda larga, em computador, ou um pedacinho do plano 

de dados do celular da mãe”. 

A Rede Estadual do Maranhão foi uma dentre os 25 estados e mais o Distrito 

Federal que implantaram aulas remotas, onde o Governo estabeleceu que os alunos 

ainda não estão sendo avaliados, somente quando houver o retorno às aulas 

presenciais. Uma aluna da Rede Estadual que reside aqui em São Luís, matriculada no 

Liceu Maranhense, concedeu depoimento ao Portal G1: “Não consegui me adaptar no 

ensino à distância, porque nem todos os professores estão passando atividades. Não 

estamos tendo aula on-line, e fica complicado na hora de responder os simulados por 
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causa dos conteúdos. E, na maioria das vezes, eu não tenho os recursos necessários 

para responder o simulado”, destacou a jovem Yasmine Shulz. 

A mesma matéria aponta o resultado do levantamento que o Portal G1 fez junto 

às secretarias estaduais de educação, que mostram a adesão dos estudantes ao 

ensino remoto, onde em síntese, os índices mostraram também que as aulas online 

não são acompanhadas por todos os alunos. Priscila Vieira, uma professora de Goiás, 

declarou que “um resumo que pode ser feito é que foram meses de incertezas e 

improvisos imensos”. O G1 também destacou que “apesar dos esforços das redes, 

parte dos estudantes pode não ter acesso à educação na pandemia. As razões são 

várias – e incluem falta de estrutura em casa, de computadores ou de conexão. A 

alternativa para os alunos é recorrer às atividades impressas ou à transmissão por 

outras mídias, como a TV aberta ou via rádio. Nesses casos também é difícil mensurar 

quantos estudantes estão efetivamente assistindo ao conteúdo.” 

Infelizmente, apesar da nossa capital esboçar uma estabilidade nos níveis de 

contaminação abaixo da linha de alto risco, o que se tem atualmente é uma forte 

tendência à ocorrência de uma segunda onda de contaminação de Covid-19, 

principalmente após o início da flexibilização das medidas restritivas, como a abertura 

de espaços públicos amplos como shoppings, restaurantes e até mesmo as Igrejas.  

Segundo um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) recentemente 

divulgado, o boletim do Sistema InfoGripe que monitora os dados de notificação de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) demonstrou que no Maranhão assim 

como no Amapá, Ceará e Rio de Janeiro, “o número de novos casos semanais, depois 

de ter atingido um pico e iniciado um processo de queda, voltou a subir.” O 

coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, ressaltou que “os dados de SRAG 

continuam sendo fortemente associados à Covid-19.” 

Para além do aumento de casos semanais, convém ressaltar, as descobertas 

científicas mais recentes no que diz respeito à forma de contaminação. No início da 

pandemia, comprovadamente a principal forma de contaminação se dava através de 

“aerossóis” (pequenas gotículas em suspensão no ar), onde o vírus era transmitido por 

essas gotículas geradas por espirro ou tosse de pessoas infectadas. Durante todo esse 

período o Center for Disease Controland Prevention (CDC) não mencionava a 

transmissão aérea em ambientes públicos. 

Entretanto, no início do mês de julho, no periódico científico Clinical Infectious 

Diseases, especialistas delinearam indícios onde mostram que partículas flutuantes do 
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vírus podem infectar pessoas que as inalam. Como estas partículas menores que são 

exaladas podem permanecer no ar: "[...] a possibilidade de transmissão pelo ar em 

locais públicos – especialmente em condições muito específicas, locais cheios, 

fechados, mal ventilados que foram descritos – não pode ser descartada", disse 

Benedetta Allegranzi, principal autoridade técnica de prevenção e controle de infecções 

da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Uma médica infectologista e professora da Universidade Federal do rio Grande 

do Norte-UFRN, Dra. Marise Reis, que faz parte do grupo de pesquisadores do Comitê 

Científico que assessora o Governo do Estado do Rio Grande do Norte nas tomadas de 

decisão sobre a pandemia da Covid-19, recomendou o adiamento da volta às aulas 

presenciais, que era prevista para Agosto. “A facilitação da transmissão na escola é 

múltipla. As crianças se abraçam, elas se juntam, se tocam. Como é que se dá a 

transmissão do vírus? Por via respiratória e contato. Então eu tenho o controle menor 

sobre o tocar na boca, o tocar no nariz, no olho das crianças. Eu tenho controle menor 

sobre o uso adequado da máscara. Essa máscara que talvez ela possa trocar. A 

criança talvez entenda que isso seja um jogo, que ela possa trocar com a do colega, 

que é mais bonita. Tudo isso são facilitadores. Sem contar os espaços públicos dentro 

da escola, como o banheiro, outras áreas sociais. A proximidade entre elas facilita e os 

artigos onde elas tocam: a mesa, a maçaneta da porta. Tudo isso tem que se 

considerar.” (REIS, Marise, 2020) 

Com os novos cenários e o crescimento das novas ameaças de ocorrência de 

novos períodos de alto contágio, a Prefeitura de Rio Claro-SP decidiu não retomar as 

aulas presenciais da rede municipal em 2020. A medida adotada no município levou 

em consideração os protocolos de segurança no combate à Covid-19 e o resultado de 

uma consulta pública realizada pela Secretaria Municipal de Educação. 

A decisão foi anunciada pelo Prefeito de Rio Claro-SP, João Teixeira Júnior e 

pelo Secretário de Educação Adriano Moreira, numa live pelas redes sociais. Segundo 

o Secretário Adriano Moreira, “foram muitos pedidos de cancelamento do ano letivo ou 

pela não retomada das aulas neste ano.” Moreira ainda explicou que não era possível 

cancelar o ano letivo, pois, depende de uma decisão federal, mas, pontuou: “o que 

faremos é definir um calendário para esse restante de 2020 que mantenha as 

atividades sem aulas presenciais, mas, garantindo o vínculo com a escola e com o 

direito à educação.” O Prefeito Teixeira Júnior acatou a decisão destacando que, “de 

acordo com a administração pública, os protocolos sanitários básicos como o uso de 
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máscara, distanciamento social e medidas de precaução são insuficientes para 

proteger alunos durante a pandemia.” 

Uma análise da Fiocruz mostra que a volta às aulas neste momento é um risco 

para 9,3 milhões de brasileiros de grupos de risco que vivem na mesma casa com 

crianças e adolescentes, por isso a importância das autoridades seguirem os 

protocolos dos órgãos internacionais como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

a  Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

para que o retorno das aulas possa acontecer de maneira segura. 

A Dra. Juliana Salles, médica infectologista e Diretora do Sindicato dos Médicos 

de São Paulo e da central Única dos Trabalhadores-CUT, ressaltou o fato da criança 

ser transmissor da doença. O periódico Emerging Infectious Diseases publicou um 

estudo realizado na Coréia do Sul que sugere “à medida que as escolas forem 

reabrindo, há uma grande possibilidade de surgirem novos focos de contaminação.” 

A médica e sindicalista fez questão de explicar que “as crianças são vetores da 

doença e muitas vezes elas ficam sadias, têm quadros leves e são assintomáticas, 

mas, podem infectar outras pessoas. E cada pessoa doente pode infectar outras seis, 

inclusive as próprias crianças. Não podemos deixar normalizar a doença e a morte e 

qualquer probabilidade de morte não deveria ocorrer.” E ainda, alertou: “eu como mãe, 

médica e sindicalista não mando meus filhos para a escola e vou lutar para que não 

tenha aulas presenciais no meio desse caos. Volta às aulas segura só com vacina.” 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) publicou 

orientações para suas entidades filiadas através do documento “Diretrizes para a 

Educação Escolar durante e pós-pandemia” para minimizar a falta de orientações e 

uma total ausência de medidas coordenadas, por parte do governo federal, para 

enfrentar a pandemia do novo coronavírus. O Presidente da CNTE, Professor Heleno 

Araújo explicou que, tanto nas escolas públicas quanto nas privadas, o volta às aulas 

deve ser submetido a um protocolo único, porque segundo ele, “o início somente na 

rede privada, além dos riscos de contaminação, provoca o aumento das desigualdades 

educacionais entre estados e municípios.” O posicionamento da CNTE é inegociável, 

pois, se uma das medidas de segurança não estiver sendo executada pela escola ou 

pelo governo do Estado, a orientação a todas as entidades filiadas é para fazer greve. 

E reafirma, “caso qualquer destes protocolos não seja colocado em prática orientamos 

sim, a fazer uma greve de não retorno e para manter as atividades remotas e uma 

grande defesa da saúde e da vida.” 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Secretaria de Educação, pensando no possível retorno, deveria ter trabalhado 

em várias linhas de frente tais como logística, infraestrutura e, não apenas, na linha de 

enfoque pedagógico. O documento “Diretrizes para Retorno às Aulas e Reorganização 

do Ano Letivo 2020” é contraditório em muitos pontos, a exemplo do que alega na 

justificativa de que não adotou aulas não presencias por conta da antecipação das 

férias escolares e por considerar a necessidade de aplicação de questionários junto a 

comunidade escolar para levantar os canais alternativos de aprendizagem, de forma a 

não ampliar a desigualdade educacional, entretanto, propõe canais que, 

inevitavelmente, serão condutores indutivos para chancelar essas desigualdades. 

O Sindeducação vem mais uma vez solicitar a discussão da proposta de 

Calendário do Ano Letivo 2020, protocolado na Secretaria Municipal de Educação, que 

foi elaborada de forma a cumprir a carga horária anual prevista aos estudantes em uma 

migração/unificação do calendário para 2021, garantindo o cumprimento do direito dos 

professores à hora-atividade e sem comprometer todos os sábados como dias letivos. 

A proposta é viável e, como já foi exposto neste documento, se adotada em São Luís, 

não será nem a primeira e nem a última rede municipal do país a tomar essa medida 

que, por todos os argumentos teóricos, as experiências ineficazes e todas as 

circunstâncias contrárias à retomada presencial, se tornaria a decisão mais coerente, 

mediante a toda a comprovação científica já publicada. 

Convém ressaltar que houve o inteiro envolvimento e dedicação prévia aos 

estudos de toda a diretoria do Sindeducação, na intenção de termos a garantia da 

participaçãona construção coletiva dessas Diretrizes que foram até aqui analisadas, 

entretanto, a Secretaria Municipal de Educação mais uma vez se fechou à contribuição 

do Sindicato, ainda nos primórdios desse processo. É lamentável que tenha sido 

proporcionado o acesso a estas Diretrizes apenas nesse momento, onde já constitui 

uma versão preliminar, que demandou um longo tempo de elaboração até a sua 

publicação para consulta pública e que não foi bem despendido, tendo em vista que, o 

documento teve um direcionamento unilateral e não contemplou as reais orientações e 

medidas exequíveis que já deveriam ter sido pensadas pela equipe de elaboração e 

pelo titular da pasta da Educação Pública de São Luís, para serem implementadas em 

toda a Rede Municipal. 
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O Sindeducação reitera que até o momento a SEMED não publicou quaisquer 

medidas em relação às demandas de avaliação epidemiológica e as providências que 

deverão ser tomadas para reorganizaçãoda Rede Pública de São Luís com a 

orientação do Comitê Municipal de Prevenção e Combate ao Covid-19. Considerando 

que este Comitê foi instituído pelo Decreto Municipal nº 54.890/2020 e é composto 

pelas Secretarias Municipais de Comunicação (SECOM), de Governo (SEMGOV), de 

Saúde (SEMUS) e de Educação (SEMED), com o estabelecimento de reuniões 

ordinárias e tendo como Presidente, o Chefe do Poder Executivo Municipal, não é de 

conhecimento da entidade sindical a ocorrência dessas reuniões ordinárias e as 

deliberações que foram aprovadas coletivamente pelas respectivas Secretarias. 

Por fim, diante de toda a trajetória do período de pandemia na cidade de São 

Luís, o Sindeducação ratifica seu posicionamento primordial em defesa da vida, 

portanto, não há como “experimentar” a tomada de uma decisão que irá impactar 

diretamente em milhares de vidas. Devem ser considerados todos os fatores de risco e 

a falta de garantia da responsabilidade de segurança e de saúde dos estudantes e de 

suas famílias. Se não há uma política nacional e, tampouco local, de enfrentamento da 

pandemia, não se deve propor retorno presencial, já que a retomada presencial das 

aulas só ocorrerá verdadeiramente de forma segura com vacina. 
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