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NOTA PÚBLICA
PELA CAUTELA COM O RETORNO PLENO ÀS AULAS

PRESENCIAIS DURANTE A PANDEMIA

O FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA, após ponderações levantadas em sua
reunião ordinária, vem a público solicitar cautela das autoridades do Estado da Bahia e seus
Municípios com o anunciado RETORNO PLENO às aulas presenciais das escolas durante a
pandemia.

Em documento anterior, o FEEBA posicionou-se sobre a redução sustentada do número de
casos novos da Covid-19 como uma condição para a realização de aulas presenciais nas
escolas. Infelizmente, a pandemia ainda não terminou e, embora o avanço da vacinação tenha
efeito positivo na saúde pública, a instabilidade em relação às contaminações ainda é uma
realidade, com destaque para a presença significativa da variante Delta, que preocupa,
justamente, por causa de sua alta transmissibilidade. Assim, neste momento, o retorno do
número total de estudantes nas salas de aula gera preocupações e pode produzir uma falsa
sensação de que a situação está sob controle.

Assim, o FEEBA insiste na necessidade de que sejam observadas as orientações de vigilância
sanitária, assim como a diversidade de situações em cada local, buscando um planejamento
participativo e contextualizado da educação. É inadmissível que gestores/as, docentes,
trabalhadores/as das escolas, estudantes e famílias não sejam envolvidos no processo de
construção do plano de retorno, participando de sua formulação, implementação, fiscalização
e aperfeiçoamento, tendo oportunidade de acompanhar de perto e fiscalizar a adequação do
espaço físico da escola e do currículo. Para que seja efetivo e seguro, o esforço de
reorganização das escolas em meio à pandemia, que ainda vigora no mundo, precisa contar
com o empenho de toda a comunidade escolar.

Assim, apelando novamente para a responsabilidade educacional das autoridades, propomos:

1) Que todos os esforços sejam feitos a fim de aperfeiçoar as condições de uso de tecnologias
que assegurem o acesso aos conhecimentos e interação entre docentes e discentes, medida que
em tempo, poderá corresponder à modernização do ensino;

2) Que a instância estadual de discussão e planejamento sobre o retorno presencial às aulas
inclua, formalmente, as entidades e representações do campo da educação e não permaneça
restrita aos gabinetes do Governo;

3) Que sejam garantidas todas as condições prévias ao retorno presencial, já sinalizadas pelo
FEEBA, dentre elas: a imediata elaboração de planos específicos de retorno construídos com
as escolas a partir de orientações das autoridades de saúde e com as devidas condições para



atender os protocolos sanitários estabelecidos; de apoio técnico e pedagógico para as
adequações curriculares; de adaptação do espaço e estrutura da escola, assim como de
providências relativas à logística de transporte, alimentação escolar, dentre outras demandas
próprias do retorno seguro ao ambiente escolar; da disponibilização de materiais necessários à
higiene e proteção individual; de ampliação do quadro de trabalhadores/as nas escolas; de
aporte suplementar de recursos financeiros por parte do Estado;

4) Que sejam ampliadas as medidas biopsicossociais na comunidade escolar, visando à
contenção da evasão escolar e à redução de danos provocados pelo longo e excepcional
período de afastamento da escola vivenciado pelos sujeitos da educação ao longo da
pandemia.

Assim, mui respeitosamente, conclamamos o Governador Rui Costa a ampliar o diálogo com
os/as profissionais, os/as estudantes, as famílias e a sociedade, compreendendo suas
preocupações frente à autorização de retomada totalmente presencial das aulas e evitando a
tomada de decisões de modo unilateral, em nome do princípio constitucional da gestão
democrática da educação. Afinal, na guerra contra o vírus, a educação, ainda que
profundamente afetada pela pandemia, tem função estratégica para a superação de tamanha
crise, devendo ser conduzida por meio de efetivas  ações colaborativas.
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