
MENSAGEM PARA OS SECRETÁRIOS E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 

 

Considerando a suspensão das aulas e a ausência de normativas específicas do 

Governo Federal quando aos procedimentos para a Educação Pública Municipal do país, reuni 

alguns pontos que tratam de dois tipos de medidas que estão sendo ou poderão ser utilizadas 

neste momento da crise provocada pelo Coronavírus - COVID 19: a) Medidas Preventivas e b) 

Medidas Organizativas. Vou especificá-las:  

a) Medidas Preventivas:  

- As duas principais medidas, para a Educação Pública, foram a suspensão das aulas regulares 

nas escolas públicas e do funcionamento das Secretarias Municipais de Educação; 

Sugestão: Como não há previsão exata de quando teremos a vacina e podemos retornar às 

atividades sem ela, é preciso pensarmos em uma Educação Sanitária que mude o 

comportamento da comunidade escolar e dos próprios profissionais da própria Secretaria de 

Educação:  

 - Definir estratégias para implementar alguns procedimentos da Educação Sanitária nas 

escolas e na Secretaria Municipal de Educação por meio de momentos de formação, produção 

e distribuição de material de apoio (pode ser solicitado dos órgãos governamentais da área 

de saúde pública) e adoção de procedimentos extraordinários para evitar a contaminação no 

ciclo família-escola-secretaria-família, quando do retorno das aulas; 

- Outras? 

b) Medidas Organizativas:  

 Como sempre reforcei na revisão dos documentos legais dos Municípios, para nós que 

atuamos na esfera estatal, os nossos procedimentos precisam estar embasados em 

documentos legais e não somente em opiniões. Daí a necessidade de um diálogo permanente 

com os setores Jurídico, contábil-financeiro e recursos humanos das Prefeituras. Lembro que 

muitas entidades têm feito recomendações e apresentados posicionamentos sobre vários 

procedimentos para a Educação Municipal, mas sem uma base legal muito clara. Temos 

também, neste momento, alguns Projetos de lei em discussão no Senado Federal que 

flexibilizam o cumprimento do calendário e a distribuição da Merenda Escolar para alunos 

carentes. Porém, sem previsão exata para a aprovação e sanção do Presidente Bolsonaro. 

Seguem algumas ações organizativas:  

1) Organizar Grupo de Trabalho a partir do ADE Serra Catarinense com os líderes e outros 

secretários e Secretárias Municipais de Educação interessados;  

2) Estabelecer uma rotina de contato, com dia e horário marcados, com os 

diretores/coordenadores de escolas, e estes, com os seus professores e os pais e 

responsáveis dos alunos. É fundamental e urgente definir um canal (is) oficial (is) de 

comunicação entre secretaria-escola-sociedade; 

3) Analisar, individualmente, a situação dos contratos e o que foi acordado com os 

fornecedores para a sua adequação, em diálogo com os setores jurídico e contábil-



financeiro. Este mesmo procedimento deve ser estendido para a análise dos contratos 

temporários, de acordo com a legislação de cada Município e os termos do mesmo;   

4) Definir a forma de reposição das aulas no calendário escolar em diálogo com o 

Conselho Municipal de Educação, em documento formal específico. Lembro que a 

forma abrupta de interrupção das aulas, por orientação dos órgãos de Saúde Pública, 

vai exigir um estudo para definir se este período é uma antecipação do recesso escolar, 

das férias escolares ou precisa ser finalizado somente no ano que vem para cumprir os 

dias letivos. O Município tem total autonomia para tomar essa decisão. Lembro que 

ainda não temos total certeza da data exata do fim desta suspensão, o que impede a 

publicação desse documento, mas pode ser iniciado seu estudo;  

5) Avaliar a possibilidade de oferta de Educação a Distância no Ensino Fundamental, 

como prevê o Art. 32, § 4º, da LDB/96, “O ensino fundamental será presencial, sendo 

o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em 

situações emergenciais”, mas considerando, também, que há vários problemas e 

desafios para a sua utilização em sistemas de ensino que não têm a infraestrutura 

adequada, possuem várias escolas em área rural, além do problema da conectividade 

com as famílias dos alunos e da preparação do material, da metodologia e das formas 

de avaliação necessários ao trabalho do professor, e principalmente, o que a legislação 

define como “efetivo trabalho escolar”. Também devemos lembrar a afirmação 

recente do CNE sobre o padrão de qualidade do ensino: “no processo de reorganização 

dos calendários escolares, deve ser assegurado que a reposição de aulas e a realização 

de atividades escolares possam ser efetivadas de forma que se preserve o padrão de 

qualidade previsto no inciso IX do artigo 3º da LDB e inciso VII do artigo 206 da 

Constituição Federal” (Nota de Esclarecimento do CNE, de 18 de março de 2020), e  

6) Quanto à Alimentação Escolar, enviei a vocês ontem, dia 29 de março, o que a Rede 

de Nutricionistas produziu como orientação para os Municípios da Serra Catarinense. 

Em caso de alguma novidade, a Rede e o Programa Educação Municipal vão informá-

los o mais breve possível. 

 

Lages/SC, 30 de março de 2020 

 

Abraços e seguimos com tranquilidade e informação atualizada.  

Programa Educação Municipal do Sistema Amures 


