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Ações do CEDUC no combate ao Coronavírus –
Covid 19

O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CEDUC) vem
trabalhando fortemente no combate ao Covid 19, na área educacional, desta
forma a Coordenação e os Núcleos Pedagógico e jurídico do CEDUC
continuam realizando orientações com intuito de auxiliar as Promotorias de
Justiça com atribuição na Defesa da Educação.

Isto posto, foram encaminhadas, nos meses de janeiro e fevereiro, às
Promotorias de Justiça da Bahia: Informação Técnica nº 01/2021, que versa
acerca da autonomia dos municípios para deliberarem sobre volta às aulas
presenciais, a Recomendação PGJ n°01/2021 que recomendou o
acompanhamento e fiscalização pelo MP sobre o efetivo atendimento
pedagógico não presencial e retorno às aulas presenciais . Além disso, foi
encaminhada Orientação Técnica n°02/2021 à Promotoria de Justiça de
Paulo Afonso referente à volta às aulas.

Fonte: CEDUC
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Peças elaboradas: clique aqui

http://portal.intranet.mpba.mp.br/index.php/educacao/pecas-coronavirus-1


MP recomenda ao Estado e Município de Salvador divulgação de planos para aulas na 
rede pública em 2021

O Ministério Público estadual recomendou às Secretarias de Educação e de Saúde do Estado da Bahia e do Município de Salvador que
tornem públicos os planos de ação sanitário e pedagógico com seus respectivos cronogramas, como também as condições
epidemiológicas e sanitárias necessárias para retomar, com segurança da comunidade escolar e sociedade em geral, as atividades
educacionais de forma presencial, híbrida ou telepresencial. Encaminhada no dia 2 de fevereiro, a recomendação foi assinada pelos
promotores de Justiça Adalvo Dourado, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (Ceduc), Cíntia Guanaes
(Educação) e pelos coordenadores do Grupo de Enfrentamento ao Coronavírus (GT Coronavírus), promotores de Justiça Patrícia
Medrado, Frank Ferrari, Rita Tourinho e Rogério Queiroz.

As Secretarias tiveram um prazo de 72 horas para enviar ao GT Coronavírus um relatório de todas as medidas adotadas para
cumprimento da recomendação. Segundo o documento, não foram apresentados integralmente ao MP os referidos planos, apesar dos
ofícios expedidos solicitando o envio. Os promotores ressaltam que o Estado da Bahia e Município de Salvador ainda não divulgaram
plano de ação sanitário, necessário para preparar um possível retorno das aulas presenciais, quando o Poder Público decidir pela
retomada e que nenhum dos dois entes federativos ofereceu, em 2020, atividades não presenciais para cumprir a carga horária prevista
(800 horas).

De acordo com a recomendação, as Secretarias de Educação devem apresentar plano pedagógico que garanta o direito à educação de
forma remota, enquanto não houver condições sanitárias e epidemiológicas para as atividades presenciais. Já os planos de ação
sanitário devem indicar “todos os protocolos que assegurem, quando do retorno das aulas presenciais, medidas de segurança sanitária,
de real possibilidade de aplicação eficiente, imediata e sustentável, contemplando todas as ações necessárias à contenção da
disseminação da Covid-19 no ambiente escolar”.

Adaptado de George Brito (DRT-BA 2927)
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MP solicita informações sobre preparação para aulas no estado em 2021

O Ministério Público estadual se reuniu no dia 12 de fevereiro, com representantes das Secretarias de
Educação (SEC) e de Saúde (SESAB) do Estado da Bahia para acompanhar o andamento dos planos de
ação sanitário e pedagógico destinados a organizar e preparar a retomada da oferta de ensino no estado.
No dia 13, o Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Coronavírus (GT Coronavírus) do MP encaminhou
ofícios à SEC e à SESAB solicitando o envio de informações que ficaram pendentes na apresentação dos
planos realizada durante a reunião. Segundo o GT, o direito à educação deve ser garantido,
independentemente da decisão administrativa que for tomada quanto ao modo de realização das aulas,
considerando-se também as condições dadas pelo quadro epidemiológico e as medidas de segurança
sanitária adotadas.

Em caso de possível decisão pela retomada das aulas presenciais, ainda que em formato híbrido, o GT
solicitou à SEC a relação das escolas que já estejam fisicamente ajustadas para eventual retorno,
discriminadas por município; o planejamento para atendimento dos alunos das unidades escolares que
não foram ou possam ser adaptadas; a Nota Técnica mencionada no plano e o cronograma de execução
da preparação de retomada. Ao Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES), ligado à SESAB, o
GT solicitou o plano de ação, com protocolo encaminhado à SEC de preparação das escolas para a
retomada e o posicionamento do Centro sobre os parâmetros necessários a uma eventual decisão de
retorno das aulas presenciais.

Participaram da reunião as promotoras de Justiça Patrícia Medrado, coordenadora do CESAU, Cíntia Guanaes (Educação) e Márcia
Rabelo, coordenadora do CAOCA; os promotores de Justiça José Vicente (Educação), Solon Dias, coordenador do CEACON; Rogério
Queiroz (Saúde) e Carlos Martheo (Saúde/Infância e Juventude); Sérgio Gomes, pedagogo do CEDUC, o subsecretário de Educação,
Danilo Melo; a superintendente para Políticas da Educação Básica, Manuelita Britto; o superintendente de Planejamento Operacional
da Rede Escolar, Manoel Calazans; a representante do COES, Imeide Pinheiro dos Santos e a coordenadora executiva do gabinete da
SESAB, Cláudia Moura.

Redator: George Brito (DRT-BA 2927)



Reunião CEDUC e FEE-BA

No mês de fevereiro o Coordenador do CEDUC Adalvo Dourado e o pedagogo Sérgio Gomes, participaram de
reuniões realizadas pelo Fórum Estadual de Educação da Bahia (FEEBA). Esses encontros trataram sobre diversas
temáticas, a exemplo do monitoramento do plano estadual de educação, organização das contribuições relativas à
Agenda Colaborativa da – Calendário Escolar Continuum 2020 – 2021, organização e implementação de escuta
pública sobre o supracitado calendário, construção de nota pública.
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Volta às aulas na rede municipal será no dia 18, 
revela secretário

As aulas da rede municipal de Salvador serão retomadas no dia 18 de fevereiro, afirmou o

secretário de educação da capital, Marcelo Oliveira. Para compensar os dias perdidos em 2020,

os alunos terão atividades de segunda à sábado. Inicialmente, a modalidade de ensino será a

remota, pela televisão. A fim de atender todos os 163 mil estudantes da rede, a Secretaria

Municipal de Educação (Smed) ampliará para quatro ou cinco canais de TV. Atualmente, somente

os alunos do 6º ao 9º ano têm acesso às aulas pela TV aberta, no canal 4.2. Ainda não há

previsão para o retorno presencial das aulas. Quando houver a reabertura das escolas,

inicialmente o ensino será híbrido.

Antes do dia 18, os professores e colaboradores da comunidade estudantil se reunirão no dia 15

de fevereiro para uma jornada pedagógica, que funciona como espécie de boas-vindas. Durante

esses três dias, também será apresentado a todos o planejamento pedagógico para 2021. O

plano de retorno das atividades, no entanto, já foi estabelecido e foi obtido com exclusividade

pelo CORREIO. Serão 17 horas de ensino remoto e 25 horas de ensino presencial por semana,

quando for possível, totalizando 42 horas semanais de ensino. Ao todo, serão 1492 horas

cursadas em 2021. As tarefas de casa serão contabilizadas como carga horária e também servirão

para controlar a presença dos estudantes.

Fonte: Correio*

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/volta-as-aulas-na-rede-municipal-sera-no-dia-18-revela-secretario/


Justiça derruba liminar que permitia retorno das aulas 
presenciais na Bahia

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), através de seu presidente e
desembargador Lourival Trindade, decidiu suspender uma das liminares que permitia o
retorno das aulas presenciais no estado da Bahia. O pedido de suspensão da liminar foi
feito pelo Governo do Estado da Bahia.

A ação suspensa foi a popular protocolada pelo vereador de Salvador Alexandre Aleluia.
Lourival optou por manter a ação civil pública protocolada pelo Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino do Estado da Bahia, que pedem o retorno das escolas
particulares.

Como o município de Salvador ainda não recorreu da decisão, a ação civil pública foi
mantida, já que há a informação de que existe um protocolo de retomada para o ensino
municipal.

"Neste momento, ante à impossibilidade de viabilizar-se a retomada das atividades
presenciais das instituições de ensino, das redes pública e particular, de todo o território
do Estado da Bahia, sem que sejam, diretamente, afetados os direitos à saúde e,
corolariamente, à vida, é incontendível que estes últimos devam prevalecer, em
detrimento do direito à educação", afirma o presidente do TJ-BA em sua decisão

Decisão

Fonte: Correio
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https://www.mpba.mp.br/system/files_force/biblioteca/educacao/modelos-de-pecas/acp/decisao-2_abertura_das_escolas_-_liminar_derrubada.pdf?download=0
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/justica-derruba-liminar-que-permitia-retorno-das-aulas-presenciais-na-bahia/
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Nota Pública do Fórum Estadual de Educação

A Nota se posiciona a favor da realização de atividades escolares não presenciais como forma de assegurar tanto o direito à vida quanto o direito à

educação, com a devida preparação, organização das condições e planejamento com a participação ativa dos profissionais, estudantes e famílias.

Salienta também que a recente medida judicial trata-se de uma decisão na contramão do controle epidemiológico, impondo a volta à escola sem

que haja a redução sustentada do número de casos, sem ampliação da testagem, sem um plano eficiente de vacinação, com a ocorrência de

variantes mais letais do vírus na Bahia, de disseminação mais rápida e efeitos mais graves em crianças e jovens. “Temos aí mais um exemplo

lamentável da politização da discussão que tem levado ao agravamento da pandemia no Brasil e da ausência das autoridades da saúde

protagonizando a referida medida.”

Desta forma, o Fórum Estadual defende alguns pontos: 

1. O direito à vida dos profissionais e estudantes das escolas;

2. O direito de acesso ao conhecimento já!;

3. A urgente preparação e participação da comunidade escolar;

4. A destinação de recursos públicos para a realização de atividades não presenciais;

5. A adoção do Calendário Escolar Especial e Continuum 2020/2021.

Acessar a íntegra da Nota Pública FEE-BA em: https://www.mpba.mp.br/system/files_force/biblioteca/educacao/documentos-de-referencia-da-
educacao/estadual/nota_publica_-_educacao_conhecimento_e_escolas_na_pandemia_-_06-02-2021.pdf?download=0

ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS NA BAHIA: DIREITO À VIDA COM DIREITO À EDUCAÇÃO

https://www.mpba.mp.br/system/files_force/biblioteca/educacao/documentos-de-referencia-da-educacao/estadual/nota_publica_-_educacao_conhecimento_e_escolas_na_pandemia_-_06-02-2021.pdf?download=0


10

Audiência Pública Virtual  na Câmara Municipal de Salvador

Em 19 de fevereiro do ano em curso o Coordenador do CEDUC, Adalvo

Dourado, participou de Audiência Pública Virtual pela Câmara Municipal de

Salvador para discutir os aspectos necessários para a retomada das aulas em

formato hibrido e posteriormente presencial, conforme plano de retomada

das aulas realizado pelo Conselho Municipal de Educação – CME e Secretaria

Municipal de Educação – SMED, que, juntamente com representantes

governamentais, sindicais e membros da sociedade civil buscarão

compreender e definir o momento vivido pelos pais, alunos e profissionais

de educação diante o cenário de pandemia do COVID-19.

Retorno às aulas
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Volta às aulas: Chefe do MP destaca importância de planos de ação sanitário e 
pedagógico em reunião com governador 

A procuradora-geral de Justiça, Norma Cavalcanti, participou na manhã do dia 17 de fevereiro de uma reunião virtual com o
governador do Estado da Bahia, Rui Costa, onde foram apresentados os dados epidemiológicos atualizados da pandemia do
coronavírus na Bahia e os protocolos necessários para o retorno às aulas presenciais. Na ocasião, a chefe do MP baiano destacou
a importância das Secretarias de Educação e de Saúde do Estado da Bahia enviarem ao MP o plano de ação sanitário e
pedagógico com seus respectivos cronogramas, como também as condições epidemiológicas e sanitárias necessárias para
retomar as atividades educacionais de forma presencial, híbrida ou telepresencial, com segurança.

Também participaram da reunião o presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargador Lourival Trindade; o
prefeito de Salvador, Bruno Reis; a deputada estadual Fabíola Mansur (PSB), representando a comissão de Educação, Cultura,
Ciência, Tecnologia e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa; defensor público geral do Estado da Bahia, Rafson Saraiva
Ximenes; secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas; o secretário estadual de Educação, Jerônimo Rodrigues; o procurador-
geral do Estado Paulo Moreno; secretário municipal da Casa Civil, Luiz Carreira; o secretário municipal da saúde, Léo Prates; o
secretário municipal da Educação, Marcelo Oliveira; e o representante da União dos Municípios da Bahia (UPB), Marcão Cardoso,
que é prefeito do Município de Santana.

Redator: Milena Miranda DRT Ba 2510 Leia na íntegra12

https://www.mpba.mp.br/noticia/55908


Volta às aulas: Plano de retomada foi apresentado ao MP em reunião com secretarias
de Educação e Saúde

A proposta de plano de retorno às aulas na rede estadual
pública de ensino foi apresentada ao MP, no dia 18 de
fevereiro , pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia
(SEC), em reunião virtual realizada pela tarde com a
participação da procuradora-geral de Justiça Norma
Cavalcanti e do secretário de Educação Jerônimo
Rodrigues e da subsecretária da Saúde Tereza Cristina
Paim. Ficou acordado que o documento será entregue ao
MP na próxima semana, que o avaliará para verificar se
foram realizados os ajustes anteriormente solicitados.
No encontro, foram apresentados, pela SEC e pela
Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), o plano estratégico
de biossegurança, o protocolo unificado (Saúde e
Educação) para o retorno e o cronograma de retomada,
que prevê três fases: remota, híbrida e presencial. As duas
últimas etapas vão depender do cenário epidemiológico. O
ano letivo tem previsão para iniciar em março e ser
concluído no dia 29 de dezembro.

Participaram também da reunião o coordenador do CEDUC, promotor de Justiça Adalvo Dourado; a coordenadora do CESAU,
Patrícia Medrado; o promotor de Justiça Rogério Queiroz, representando o Grupo de Trabalho de enfrentamento ao Novo
Coronavírus (GT Coronavírus); a promotora de Justiça Cíntia Guanaes, com atuação em educação; o subsecretário de Educação
Danilo Mello; os promotores de Justiça Tatyane Caires, Millen Castro, Thiago Cerqueira e Adriano Marques; o pedagogo Sérgio
Gomes, do Ceduc, e representantes das equipes técnicas da Sesab e SEC.

Redator: George Brito (DRT-BA 2927) 13
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