
 
 

 

POSICIONAMENTO DE SECRETÁRIOS E SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO DA 

SERRA CATARINENSE QUANTO AO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 

NAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO 

 
Nós, Secretários e Secretárias de Educação de 17 (dezessete) Municípios da 

Serra Catarinense e membros da equipe do Programa Educação Municipal do 

Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense (CISAMA), integrantes do Arranjo de 

Desenvolvimento da Educação Serra Catarinense, vimos por meio deste apresentar o 

nosso posicionamento FAVORÁVEL à continuidade da suspensão das aulas 

presenciais por tempo indeterminado nas redes públicas municipais de ensino, em 

função dos seguintes motivos: 

1º confirmação do aumento significativo de casos de pessoas contaminadas pela 

COVID-19 na Serra Catarinense, com crescimento da taxa de ocupação de leitos 

de UTI na cidade de Lages, o que poderá ser ampliado sensivelmente com o retorno 

das aulas, ocasionando o colapso regional do Sistema Público de Saúde; 

2º riscos efetivos de contaminação institucional pela possibilidade de falhas e 

acidentes na disciplinarização de professores, alunos, pais ou responsáveis e 

funcionários no cumprimento das medidas preventivas arbitradas pelos órgãos de 

Saúde Pública para o ambiente escolar; 

3º necessidade de alinhar a data de retorno das aulas nas instituições dos Sistemas 

Municipais de Ensino com as aulas presenciais do Sistema Estadual de Educação 

de Santa Catarina, que teve a prorrogação da suspensão das aulas definida, 

provisoriamente, até o dia 7 de setembro de 2020, segundo o Decreto Estadual n. 

724, de 17 de julho de 2020; 

4º concordância com o conteúdo da Nota Técnica Conjunta FECAM/UNDIME, de 17 

de julho, pelo não retorno das aulas presenciais no mês de agosto de 2020; 

5º possibilidade de aperfeiçoamento e continuidade das Atividades Pedagógicas Não 

Presenciais, em função, principalmente, da qualidade dos resultados constatados 



por professores (as), diretores (as) de instituições de ensino, equipes das 

Secretarias de Educação e também pelos próprios Secretários (as) Municipais de 

Educação, reafirmando a orientação da flexibilização curricular defendida no 

Parecer Não Homologado n. 11/2020, de 7 de julho de 2020, do Conselho Nacional 

de Educação (CNE). 

Diante desses motivos, reafirmamos que o principal objetivo do nosso trabalho 

é garantir uma educação com qualidade social a ser realizada com total segurança 

para a comunidade escolar e a sociedade em geral. Estamos diante de uma doença 

pouco conhecida e para a qual a Ciência Médica tem buscado diariamente soluções. 

Esperamos o momento certo para o reencontro cuidadoso com a comunidade escolar. 

 
Lages/SC, 17 de julho de 2020 


