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Ações do CEDUC no combate ao Coronavírus –
Covid 19

O CEDUC vem trabalhando fortemente na defesa da educação, durante o
período de pandemia.

Desta forma a Coordenação e a Unidade de Estudos e Assessoramento
Técnico Interdisciplinar (UNEATI) do Centro continuam realizando orientações
e informações técnicas com intuito de auxiliar as Promotorias de Justiça com
atribuição na Defesa da Educação.

Isto posto, foram encaminhadas, nos meses de julho e agosto, a
Informação Técnica nº 04/2021 que versou sobre retorno às atividades letivas
presenciais nas unidades de ensino, públicas e particulares, no âmbito do
Estado da Bahia, com base nas novas diretrizes do Conselho Nacional de
Educação (CNE) e a Informação Técnica Conjunta nº 04/2021 relativa à
evasão escolar, esses documentos foram enviados a todos os Promotores de
Justiça da Educação. Houve também o encaminhamento de cinco Pareceres
Técnicos-Pedagógico com intuito de auxiliar a atuação ministerial das
comarcas de Itaparica, Cruz das Almas, Itambé, Ruy Barbosa e de Salvador.

Fonte: CEDUC
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Peças elaboradas: clique aqui

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


Reunião CEDUC e FEE-BA

Nos meses de julho e agosto, o coordenador do
CAO 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, Documento Referencial Curricular da
Bahia - Ensino Médio, Calendário de atividades
preparatórias da Conferência Estadual de Educação
– COEED, dentre outros.
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IV Seminário Ampliado do Projeto Saber Melhor debate retorno das aulas presenciais e 
atuação dos Conselhos Municipais de Educação

O Ministério Público estadual, em parceria com a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), promoveu no dia 09 de
agosto do ano em curso, o terceiro Seminário Ampliado do Projeto Saber Melhor, transmitido pelo Teams. O Séminário abordou o tema
‘Direito à educação: retorno gradativo às atividades escolares presenciais e o papel dos Conselhos de Educação nos sistemas de educação
dos Municípios’. Participaram do encontro virtual membros e servidores do MP, representantes da Uncme e do Conselho Estadual de
Educação (CEE-BA), dirigentes, conselheiros e professores. A abertura foi realizada pela procuradora-geral de Justiça, Norma Cavalcanti, dos
promotores de Justiça Tiago Quadros, coordenador CEAF, e Adalvo Dourado, coordenador do CEDUC, e da coordenadora estadual da Uncme
na Bahia, Gilvânia Nascimento. A PGJ ressaltou em seu discurso a necessidade de, cada vez mais, dedicarmos esforços à agenda da educação
para o fortalecimento da democracia.

As responsabilidades e desafios dos Municípios na garantia dos direitos educacionais, na pandemia e em tempos de normalidade, foram
debatidas pelo assessor da Uncme/MT, Geraldo Grossi Júnior. O evento contou também com apresentações da assessora especial da Uncme-
BA, Alda Muniz Pepê, da coordenadora estadual da Uncme/MG, Galdina Arraes, que discutiram sobre o papel, autonomia e condições de
funcionamento dos Conselhos de Educação nos Sistemas Municipais de Educação, do pedagogo do CEDUC, José Sérgio Gomes que discorreu
sobre os documentos orientadores elaborados pelo CAO e da necessidade que os CME respondam de forma detalhada e cuidadosa os
ofícios remetidos pelo MP no âmbito dos procedimentos administrativos correspondentes, destacando aqueles que abordam o tema do
fortalecimento dos Conselhos.

Fonte: CECOM/MPBA (Texto adaptado)
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Leia na íntegra

https://www.mpba.mp.br/area/Educa%C3%A7%C3%A3o/noticias/58539


MP realiza inspeções em unidades de saúde e educação

Dezesseis unidades de saúde e de ensino foram inspecionadas por
promotores de Justiça, médicos e assistentes sociais que participaram da
ação simultânea do programa ‘Saúde + Educação – Transformando o Novo
Milênio’, desenvolvida pelo Ministério Público estadual esta semana.

Em Salvador, foram realizadas visitas a oito unidades de saúde. O principal
problema identificado nelas, explica a gerente do programa, promotora de
Justiça Rosa Atanázio, foi relacionado à ventilação nas estruturas físicas e
ao espaço reduzido nas unidades, o que impossibilita o distanciamento
adequado entre os pacientes neste momento de pandemia da Covid-19.

Também em Salvador, foi realizada visita a uma unidade escolar. Uma
escola foi inspecionada em Candeias e seis em Ilhéus. As visitas, que
continuam ocorrendo, estão sendo realizadas de forma presencial e remota
e sempre acarretam resultados positivos para a sociedade. Desde março,
42 escolas inspecionadas foram reformadas em Ilhéus.

O programa Saúde + Educação – Transformando o Novo Milênio foi
desenvolvido pelo MP da Bahia com vistas a contribuir para o exercício do
papel ministerial de fiscalização de dois setores vitais da sociedade, a fim
de efetivar os direitos de cidadania de crianças, adolescentes e enfermos,
contribuindo para a prestação de serviços públicos de qualidade nas áreas
de educação e saúde.

Fonte: CECOM/MPBA (Texto adaptado) Leia na íntegra
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https://www.mpba.mp.br/noticia/58814


MP realiza primeira inspeção remota de escola em 
Salvador por meio do programa ‘Saúde + Educação’

O Ministério Público estadual, por meio do programa ‘Saúde + Educação’, realizou no dia 26 de julho, a
primeira inspeção remota de escola em Salvador por meio de videoconferência. Na ocasião, a
promotora de Justiça Rosa Patrícia Salgado, gerente do programa, junto com a assistente social do MP,
Candice Moraes, e a servidora Jocélia Silva de Oliveira, visitaram virtualmente a escola estadual e
observaram que o espaço apresenta ambiente adequado para o retorno presencial às aulas, com
espaços abertos e ventilados, salas amplas, além de sinalização para distanciamento social e
dispensadores de álcool em gel em todos os ambientes. Além disso, a equipe do MP observou que
cartazes com orientações de boa higiene e prevenção contra a transmissão do coronavírus estão
afixados em locais visíveis na escola.

“Essa primeira experiência foi sentida com otimismo e satisfação pela equipe do MP, pois revelou a
viabilidade da retomada das vistorias do programa ‘Saúde+Educação’ durante o período de
enfrentamento à pandemia e, inclusive, como mais uma forma de averiguar as condições das escolas
para um retorno seguro e gradual às aulas presenciais”, destacou a promotora de Justiça. Ela
complementou que, diante das restrições impostas pelas medidas de combate à disseminação do
coronavírus, a ferramenta tecnológica utilizada mostrou-se muito útil, pois por meio do aplicativo de
celular foi possível estabelecer, em tempo real, uma vistoria à distância da referida unidade escolar, à
medida em que diretora do Colégio Severino Vieira Ana Paula Neves apresentava as condições das
áreas escolares que estavam sendo avaliadas pela equipe do MP.

Redator: Milena Miranda DRT Ba 2510
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Projeto do MP inspeciona 24 escolas de Cruz
das Almas e encontra irregularidades

O Ministério Público estadual conduziu, no dia 27 de julho, uma série de visitas em 24
escolas do município de Cruz das Almas, localizadas na zona urbana, por meio do promotor
de Justiça Adriano Freire de Carvalho. As ações de vistoria integram o projeto institucional
‘Saúde + Educação: Transformando o Novo Milênio’, cujo objetivo é fiscalizar e promover a
melhoria da qualidade dos serviços de saúde e educação no estado baiano. Nas visitas,
foram encontradas escolas sem a adaptação necessária para o cumprimento dos protocolos
de segurança contra a pandemia: sem pias ou com pias insuficientes, sem material de
higiene e limpeza, sem álcool em gel, com ausência de capinagem em áreas de recreação,
janelas e portas danificadas, sem ventilação adequada, com geladeiras e fogões sem
condições de uso e goteiras.

“Essa atuação é importantíssima para garantir o retorno seguro às aulas na rede pública,
preservando a saúde de professores, funcionários e alunos. Fiscalizaremos o cumprimento
dos protocolos sanitários e as escolas que não cumprirem os critérios de segurança não
poderão funcionar até o saneamento das inconsistências”, destaca o promotor de Justiça.

Quatro equipes foram organizadas para a realização das inspeções, com participação de
membros do MP, Defensoria Pública, Vigilância Sanitária, Sindicato dos Trabalhadores em
Educação da Bahia (APBL), Secretaria de Educação do Município, Conselho Municipal de
Educação e da Secretaria de Infraestrutura do Governo da Bahia (Seinfra). Também
acompanharam as visitas os vereadores Pablo Rezende, Maria Cedraz, Ricardo Pinheiro,
Nádia Moura, Pedro Melo, Thiago Chagas, Raimundo de Gino, e a secretária de Educação de
Cruz das Almas, Geisa Novais.

Fonte: CECOM – MPBA – texto adaptado
Leia na íntegra

https://www.mpba.mp.br/area/Educa%C3%A7%C3%A3o/noticias/58291
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Escolas, colégios e creches de Cruz das Almas devem ser adaptadas 
para retorno às aulas presenciais.

O Município de Cruz das Almas teve um prazo de dez dias para apresentar um planejamento para o saneamento de todas as

inconsistências encontradas nas escolas, colégios e creches municipais. As alterações são necessárias para que as unidades de ensino

retomem as aulas semipresenciais e presenciais. O prazo foi estabelecido pelo Ministério Público estadual, por meio do promotor de

Justiça Adriano Marques, em recomendação expedida no dia 09 de agosto, e encaminhada no dia 10 de agosto ao prefeito e aos

secretários de Educação e de Infraestrutura do Município. As irregularidades foram detectadas na inspeção realizada no dia 27 de julho

numa ação conjunta do MP com a vigilância sanitária, Câmara de Vereadores, Defensoria Pública, Sindicato dos Trabalhadores de

Educação do Estado da Bahia (APLB), Conselho Municipal de Educação, Secretaria de Educação e cidadãos cruz-almenses em todas as

unidades de ensino da rede municipal. A inspeção foi feita nos moldes do programa ‘Saúde+Educação: Transformando o Novo Milênio’.

A recomendação levou em conta que as escolas municipais de Cruz das Almas se encontram fechadas desde março de 2020 em virtude

da pandemia e, a partir da segunda quinzena do mês de julho de 2021, foi autorizada, pelas autoridades competentes, a abertura para o

retorno das aulas presenciais.

Fonte: CECOM – MPBA – texto adaptado

Leia na íntegra

https://www.mpba.mp.br/noticia/58549
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MP acompanha retorno às aulas em Canudos e Uauá

As medidas adotadas pelos Municípios baianos de Canudos e Uauá para o retorno às aulas presenciais nas escolas públicas estão sendo
acompanhadas pelo Ministério Público estadual. Nas últimas semanas, a promotora de Justiça Lissa Andrade Aguiar em conjunto com o CEDUC
se reuniu com gestores e representantes da área da Educação dos dois municípios. Em Canudos, ficou definido que o Conselho Municipal de
Educação enviará ao MP a relação das escolas já fiscalizadas e identificadas como aptas ao retorno, conforme protocolos sanitários. A Secretaria
de Educação se comprometeu a apresentar o cronograma atual de retorno às aulas e as estatísticas dos alunos e profissionais de educação que
possuem acesso às tecnologias de ensino remoto. Já em Uauá, ficou acordado que a Secretaria de Educação apresentará o cronograma de
retorno às aulas e relação das escolas aptas. Além disso, encaminhará ao MP a relação dos profissionais de educação e alunos com
comorbidades, conforme levantamento feito.

Uma das preocupações pontuadas pela promotora de Justiça em Uauá foi com a falta de preparação das escolas para o retorno e até o
momento, Uauá não conta com estruturas aptas para a realização de aulas presenciais, assim como o atraso da vacinação dos professores. A
Promotora Lissa Aguiar também destacou a preocupação com a evasão escolar e questionou o Município sobre estratégias de combate. A
representante da Secretaria de Educação, Flávia Alves, afirmou que a busca ativa dos alunos é constante e que foi intensificada no mês de julho.
O Coordenador do CEDUC, promotor de Justiça Adalvo Dourado ressaltou a importância do planejamento e da efetivação da garantia do direito
fundamental à educação. Também participaram da reunião o secretário de Educação, João Alves, o analista Pedagógico do Ceduc, José Sérgio
Gomes, o presidente do Conselho Municipal de Educação, representantes da APLB e da Secretaria Municipal de Educação.

Fonte: CECOM – MPBA – texto adaptado Leia na íntegra
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https://www.mpba.mp.br/noticia/58580
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MP discute oferta de educação infantil em Ilhéus

O Ministério Público estadual promoveu no dia 23 de julho, uma reunião com o Município de Ilhéus
para discutir a necessidade de oferta da educação infantil por meio da rede pública ou particular
(mediante convênio), de modo a atender a população de crianças em idade escolar e pré-escolar na
cidade. A reunião foi realizada por conta de uma ação de execução referente a ação civil pública
que tramita na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ilhéus, cujo objeto é a condenação do
Município na obrigação de ofertar a educação infantil na cidade.

Ficou decidido que o MP vai elaborar uma minuta de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que
vai detalhar os ajustes dos prazos de conclusão de creches no Município. Além disso, o MP solicitou
que a Secretaria de Educação envie ao MP até o dia 28 de julho informações sobre a
disponibilidade de verbas para a construção de creches. Na ocasião, o prefeito Mário Alexandre
informou que há uma possibilidade da construção de uma creche em parceria com a empresa SSN,
na Rua Ouro Verde, e sugeriu que a procuradoria do Município se reunisse com o MP e
representantes da empresa para discutir a execução e o prazo para conclusão da obra.

Participaram da reunião os promotores de Justiça Adalvo Dourado, coordenador do Centro
Operacional de Defesa da Educação (Ceduc); e Mayanna Ferreira Ribeiro; além dos servidores do
MP José Sérgio Gomes e Rafael Mansur; o prefeito Mário Alexandre Correia; procurador do
Município, Jefferson Domingues; o superintendente de Obras, Jhonni Calasans dos Santos; o
secretário de Infraestrutura, Átila Menezes Dócio; a secretária de Educação, Eliane Oliveira; e o
secretário de Administração, Bento Lima.

Redator: Milena Miranda DRT Ba 2510



Reunião com os 113 municípios que afirmam seguir atividades remotas

No dia 25 de julho, a Undime Bahia realizou uma reunião com os 113 municípios que informaram no levantamento da Seccional que
pretendem terminar o ano de forma remota. O encontro foi conduzido pelo Assessor Técnico, Renê Silva e participaram da reunião, o
Professor Raimundo Pereira, DME de Itaparica e Presidente da Undime Bahia e a Professora, Gilvânia Nascimento, Coordenadora da
Uncme Bahia. “Imaginamos o quanto está sendo difícil formalizar esses protocolos de retorno, mas essencialmente estamos
sugerindo aos nossos municípios o retorno imediato dos 5º e 9º, sobretudo por ser um ano de avaliação externa”, destaca o
Professor Raimundo.

Para a Professora Gilvânia, “toda ação pensada pelas redes precisa está pautada nos procedimentos legais dos seus sistemas
específicos e nos casso dos municípios que tem sistema, órgão responsável para estes procedimentos legais é o CME”. “Percebemos
que mesmo as redes que desejam voltar na sua totalidade, um protocolo apenas não dá conta do todo e percebemos a necessidade
de protocolos específicos para cada etapa e segmento”, ressalta Renê Silva.

Fonte: Undime-Bahia - link12

https://undimebahia.com.br/site/2021/08/25/reuniao-com-os-113-municipios-que-disseram-nao-pensarem-em-retomar-as-atividades/


Fiocruz atualiza documento sobre retorno às atividades escolares

A Fiocruz acaba de lançar uma nova versão, atualizada e ampliada,
do documento que publicou em março reunindo um conjunto de
orientações e recomendações a respeito das atividades escolares
em um cenário que ainda é de pandemia. Com o título
de Recomendações para o retorno às atividades escolares
presenciais no contexto da pandemia de Covid-19, o material tem
a coordenação da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e
Promoção da Saúde (VPAAPS/Fiocruz) e é baseado em evidências
e informações científicas e sanitárias, nacionais e internacionais,
sobre o retorno às atividades escolares. Esta nova edição traz
como novos elementos questões como a vacinação de crianças e
adolescentes, a transmissão aérea da Covid-19, os possíveis riscos
em ambientes fechados e como enfrentá-los, entre outros temas.
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https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/recomendacoes_2021-08.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/recomendacoes_2021-08.pdf
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